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BegollıınJalci Üç.~oran isminde1<i 
ermeni kilisesi 

ay zarfında ve azami nisan 1938 e 
kadar yapılmış bulunacaktır. 

- İskenderun limanında Yugos
lavyanın Selanıkte haız olduğu hu-

kuk dairesinde bir Türk mıntakası 

bulunacaktır. Burada kendı giım -
rükçülerımiz,. Türkıye Cumhuri • 
yeti kanunlannı tatbik ederek ifa· 

yı vazıfe edeceklerdir. Türk mınta· 
kası dahilınde bütün rüsum ve te· 

kalif Türkiye kanunları mucibince 
tarafımızdan istıfa edilecek ve 

(Devamı 2 inci sahifede) .. ,.,H;·;I~ny·~:·: ....... h~·gü·~ .. ·;;: ... 
at yarımda hareket etti 

Mektep gemimiz dost Yuna
nistan ve Yugoslav limanla

rını zigaret edecek 
. --.,.._. -

.. 

.. -
"Hamidigı,. mektep ftlftlıl 111 ıavarld 

(Yaıııı 2 inel ıo11/am11fl1J 

•• u kiye -

Zabıta 
Halka iyi 

e 
1 -

Emi Altes Abdullah 
Ankaradan geldi 

Misafir Emir ikametlerine tahsis 
edilen Beylerbeyi sarayına gitti 

Üç güodentı~. ı 
Ankarada bulu
nan Şarkt Erdilrı 
Emtri Altes Ab
dullah bu sabah 
Ankara trenine 
bağlanan husust 
vagonla şehrimize 
gelmiştir. 

Altes Abdullahl 
Haydarpaşa istas• 
yonunda bil t ü o 
resmi erlc~n vali 
muavini, p o 1 is 
müdürü ve diğer 
zevat karşılamış

lardır. ı~tanbul vn. 
lisi Muhittin Os
tündaQ'da a y n ı -

trenle şehrimize Şehdmiztfe beş aün kalmak ü%ere, l:ıu salı h Anka· 
dönmüstür. ratlan dönmüı olan rnf•afir Emir Altes Abdullah 
/Devamı 2 incide istıısyorıda 

M ua mele edecek ............. ; ................................ '" .................... :·:"'""'""~·: .... : .................................... """"''"'""'"''"''""" 
Dahiliye\'ekiılctl,zabıtamemur- Vı dsordukuı e am 

larımızın halka yapacağı muamele 
tarzilc ne gibi ahvalde halkın ka -
rakola çağırıhp kendilerine orada 
nasıl muamele edileceği hakkında 
yeni bir emirname yapmış, bunu 
dün bütün vilayetlere göndermiş -
tir. Bu emirnameye göre, polis, 
yurt içinde en centilmen, en nazik 
olması lazım gelen ve halkın ihti
yaçlı anlarında kendisine şefkatle 
yardımda bulunması gerekli olan 
bir devlet memurudur. Halk ile da
ima temas halinde olan polis me
muru içtimai hizmetini yaparken 
halkı lüzumsuz yere incitmekten ve ... 
ürkütmekten çekinmeli ve bütün 
dikkatini halkı kendisine 'Karşı da
ha fazla ısındırmağa hasrctmeli -

(ncvamı 2 inci sahifede) .............................................. ·-······ ... 
Vali bu sabah 
Ankaradan 
Döndü 

Birkaç gündenberi Ankarada bu • 
lunmakta olan Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Üstündağ' bu sabahki 
ekspresle şehrimize dönmüıtür. 

Vali Ankarada vilayet ve bele
diyenin yeni bütçe ve bu iki daire· 
nin kadrolarile meşgul olmuş, Js. 
tanbulıı getirtilecek otobüslerin 
gümrük resminden muaf tutulması 
ve Gazi köprfüıünün projesinde 
yapılan dekişikli~in alakadar ma· 
kamlarca kabulü için teşebbüsler• 
de bnlunmuştur. 

KARA 
BELA 

-

Harikulade ve sizi 
heyecandan heye
cana sevkede7l bir 

zabıta romanı 

Va Va fil e 

Yuk.arttla solda Vindsor dükünün Kandtt ıatosuna gttlirk~n alınan 
resmi, •ağda şato, 01ağıda solda 1Gionun kapınt!u bek/11yen gızele 

muhalirlerl ue fotofrafçrlar, sağda gelin ( Ya:ıs ı 2 ıncic/e) 

r 

Bir kiliseden 26,923 ira 
para cezası alı acak 

------·---
Bu kilise 933 senesindenberi vergi 

kaçakçılgu 1 yapıyordu <Ya%ısı 2 ıncı 
ıay/amızda 



Hatay Yeniden Blomberg İtalyan On 
Filosunu için yeni 

Mukaveleler 
Dört milyon 
Lira basılacak · Teftiş ediyor 

Galiba sulh p risinin 
göbeği b~rnunda! •• 

(Birinci sahifeden devam) 
bundan gayri hiç bir resim ödenmi
yecektir. 

İSKENDE:RUN - PAYAS 
DEMİRYOLU 

Türk mıntakasını hususi bir hat 
ile İskenderun - Payas şimendife
rine raptedeceğiz. Ve tansitimiz bu 
ıturetle yalnız bizim mürakabemiz 
altında İskenderun limanından is
tifade edecektir. 

Darphane 16 milyon liralık gü
müş para basmasını bitirmiştir. Bu 
paraların sekiz milyonu liralık, dört 
milyonu 50 ve 4 milyonu da 25 ku
ruşluktur. 

Şimdi Darphane \yeniden dört 
milyon liralık gümüş para basmıya 
başlamıştır. Bunun iki milyonu 
tek lıra, bır milyonu 50 ve bir mil· 
yonu 25 kuruşluk olacaktır. 

İspanyadaki harbin son perdesi
ne gelindiği zannolunuyordu. Bir
denbire daha dehŞ€t bir facia kop
tu. Hnkikaten çok muessif bir fn
cia. Bir Alman kruvazöıü bomba
landı. Muharip olmıyan yüz Al -
man bahriyelisi öldü. Bu telafisi 
çok güç h:'.'ıdise karşısında, Alman
lar da şiddetli bir mukabele yaptı
lar: 

Valansiya ve Almirayı şiddetle 

bombardıman ettiler! 
Behey muhterem insanlık! I:Ian

gı son perde? İspanya faciası bir 
melodram! 

Bir melodram ki yüz perde, yüz 
doks~m dokuz bin tr blo ! Sen ne 
diyorsun? .. 

ispanya harbi hatta bizım orta-
oyununun dramlı ına da benziyor! 
galiba, birer birer, bütün mille>tler 
(Yeni dünya) nın önünden geçe -
cekler! 

Ka\·uklu Milletler Cemiyeti vur
sun kavuğuna şaşkağı bakalım! .. 

Behey muhterem insanlık? Han
gi son perde? Orada perde açılma
dı ki: Perde yırtıldı! Bir defa per
de yırtıldıktan sonra ise facialar 
elbette gırla gidecektir. 

Asıl hayret edilecek şey şudur: 
Galiba son Alman obüsleri dün

yanın ödü üstüne düştü! Herkes: 
- Harp doğacak! 
Diye korkuyor. E, hani sizin sulh 

periniz hiıla anadan doğma bakire 
idi? 

Harp doğacalc diye telaş başladı? 
Demek ki nihayet bu fettan kah -
.pe gebe!! 

* Her,eyde tetkikat!. 
Gazetelerde şöyle okuyoruz: 
l - Süt istıhsal ve satışının ve 

bu meselenin ciddi surette halH- l-

1 
O da kabadayıhkter 

O kadar yüksekten atıp tutan 
biz.m koca pehlivan Dinarlı Meh
mede kim bilir çok adam hayret et
miştir. Zira bu heybetli pehlivanı
mız Bilecik güreşlerinden de kaç • 
mış! 

Deseniz e bizım koca Dinarlı 9 
uncu numara kabadayı!! 

* Küçük Mars11ya1 

Dünyayı dolaşan bir muharrir 
Marsilyayı şöyle tasvir ediyor: 

-- Marsilyada: Boyacılar ve fıs

tıkçılar. Caddelerde herkes birbiri
nı itip kakıyor Gazeteciler avaz a-
vaz bağırıyor! .. 

Desen e. Marsılya İstanbulun ya
nında küçük Marsilya kalıyor!! 

* içki çetitleri -
İslanbulda ilk defa (kadeh ve 

bardak içkileri) ismile tebrık edi
lecek bir eser neşrolunmuş. Bu e
S"rden çok hayret edilecek bir şey 

öğreniyoruz. Meğer 48 türlü şurup 
ve şerbete mukabil, 78 müteham • 
mir içki, 8 türlü mukattar içki, 97 
türlü likör, 98 türlü punç, 999 tür· 
lil de kokteyl varmış! 

Şu halde bizim Yeşil Ayın içki 
içmenin uzun ömre zararından bah
setmesi saçma değil mi: Zira bu iç
kileri içmeye zaten ömür yetişmez!! 

* Doktor bahklarl 

Bu transip yalnız Türk cmtiası
na değil, atide Irak ve Cenubi Iran 
emtiasına dahi teşmil edilebilecek 
ve böylece hem. kendimiz için en 
iktısadi yolun temini ve hem de 
memleketimizi dost devletler tran-

Bir kiliseye 
26923 lira 
Ceza kesildi 

sitinden istüade ettirmek tahtı te- Beyoğlunda Balıkpazarında Oç-
mine alınmış olacaktır. boran Ermcııi kilisesinde müstah· 

Bunun için Hntay mustakil hü - demlere verilen maaşlara ait ka• 
kumetılc bir mukavele aktedece - zanç ve diğer vergilerde kaçakçı .. 
giz. Ve icabeden istimlakleri yapa- lık yapıldığı hakkındaki ihbarlar 
rak limanı kuracağız. üzerine Derterdarlık tahkikata baş· 

HATAY BA YRAGI 1 lamıştır. 
- Hatay istediği bayrağı intihap Kiliseye aid hesapların tetkiki 

ederE'k, bunu bir kanunla veya ana- işine hesap mütehassıslarından Is. 
yasaya ilave suretile tcsbit etmek mail Hilmi memur edilmiştir. Tet· 
\'e bütiin memlekette çekmek hak- kiklerdc müstahdemlere verilen 
kını tam istiklalinin icabı olarak ih. maaş miktarlarının az göcılerilerek 
das etmiş bulunuyor. vergilerin kaçırıldığı anlaşılmıştır. 

Nasıl bir bayrak intihap edt'ceği, Bu vergi kaçakçılı~ının 933 senesi 
Hatay milletine ait bulunmakta - haziranından bugüne kadar !!Ürüp 
dır. gittiği meydana çık;ırılmıştır. 

- Vesikalarda Sancak denilen Bitirilen tahkikat sonunda hı\Zlr· 
teşekkülün ismi ne olacaktır? lanan rapor Defterdarlığa verilmiş· 

- Bu hususta anayasada hususi tir. Rapora göre kiliseden vergi ka· 
kayıt vardır. Sancak teşrii meclisi çakçıl:ğı dolayısile ~6923 lira para 
ismini dilediği şekilde tesbit etmek cezası alınacaktır. 
ve bunu anayasaya ve statüye kay. Bu ceza 2618 numarab kararla 
detmek hakkını haizdir. Bu ismin kati şeklini almıştır. Ceza mikta• 
Hatay olacağında şüphem yoktur. rının ödenmesi 31 Mayısla kiliseye 

Çünkü bu yeni müstakil hükü _ teblit edilmiştir. 
mele en çok yaraşan isim Hatay. 
dır. 

Netice itibarile, 921 de bizden ı:ı

lemlerle ayrılan bu araziye 'lürki
ye Cumhuriyetinin siyaseti göz dik-

---
Zabıta ve halk 

7 yaşında bir çocuk Unkapanın- mek değil oradaki Türkleri layık 
da Tuğla iskelesinde balık tutar- oldukları rejime isal etrpek olduğu 
ken birdenbire denize düşmüş, za- son kararlarla görülmüştür. 
vallı çocuğu denizden ölü olarak Halayın mes'ut bir atiye rıamzed 
çıkarmışlar. olduğu şüphesizdir. Hatay Türkle. 

Hayret! Koca Tuğla iskelesinde rinin ana vatandan f evı alarak 
çin belediyece yeniden tetkikata bütün insanlar da, taştan mı imiş? bu mesud atiyi kuracaklarına emi· 

( BQ.itaraf ı birinci sahifede) 

dir. Buna ancak halkın muhtelif şe

kildeki müracaatlarına karşı çok 

ciddi bif alfıka göstermek \'e ter

vici mümkün arzularını süratle ye

rine getirmek, şahıslarını nlaka

dar eden işlere karşı fazla hassasi

yet göstermek suretile kabildir. 

Emirnamede bundan sonra zabı· 

ta amirlerimizin itina edecekleri 

hususlar madde madde tcsbit edil
mektedir. 

başlanmıştır. Belediye iktısad di- Yoksa bizdeki balıklar da ço - nim. 
rektörlüğü süt işinin AYrupadaki cuk mu avlıyor, yahut, koca çocuk Bu küçük memleket, beynelmi· 
tarzını, muavinlik ise burndaki düşüp öldüğüne göre yoksa çocuk lel teşrikimesaide kuvvetli bir un• 
tarzını, arzu edenler de Afrika ve doktoru balıklar da mı var?! sur olacaktır. 
Okyanustaki tRarzını tetkik etmek- * FRANSA iLE iMZALANAN Bu emirname hilafına hareket 

eden polis ve zabıta amirlerinin bu 

Roma, 3 [Hususi} - Dün Kral 
tarafından kabul edilen Alman Har
biye Nazırı Mareşal Fon Blomberg, 
bugün ltalyan ordu donanma!lın& 
teftiş edecektir. ltalyan filosunun 
büyük bir kısmı Napoli önünde 
vaziyetlerini almış bulunmaktadır. 
Filo büyük bir geçit resmi yapa· 
cak, Başvekil Musolini ile misafir 
Nazır geçit re!lmini amiral gemi. 
sinden takip edeceklerdir. 

Gaıeleler Alman Mareşalının zİ· 

yareline birçok sütunlar tahsis 
etmekle beraber, bu ziyarete si
yasi bir renk vermekten cekin. 
mektcdirler. Siyacıi mehafilJe de 
birşey söylenmemektedir. Bununla 
beraber Fon Blomber2"'in Romayı 
zivaretinin alelade bir nezııket zi
yaretinden ibaret olmadı~ı mu· 
hak kaktır. 

iki devlet adamının Romadaki 
görüc;melerinde Almanya ile ltal
yanın nskcrf vaziyetl,.rini göı·ien 
geçirdikleri ve herharıgi bir ihti .. 
male karşı iki memleket araı;ınd'lki 
askerf vardım şıklarının gö1den 
geçirild'ği. bilhassa lo:panya m"se· 
lesinin dikkatle mütalea edildiği 
söylenmektedir. 

Maarmı.fih henüz re<:mi bir tebliğ 
neşredilmiş değildir. Bu ziyaretten 
sonra Muı;olininin mühim bir ka· 
rar vereceğ'i söylenmektedir. Ala· 
ka ile beklenen bu kar:ırın mahi· 
yeti malum değ-ildir. 

Hamidiye bugün' 
Hareket etti 

Dost Yunanistan ve Yugoslavya 
limRnlarım ziyaret edecek olan 
11Hamidiye,. mektep gemisi bugün 
saat 12,30 da Haydarpaşa açıkla· 
rından hareket ~tmiştir. 

Hamidiyenin gerek içi ve gerek· 
se dış tarafları yeniden boyanmış· 
tır. Bu seyahatinde gemide 45 genç 
bulunacaktır. Bunlar Deniz Harp 
Okulunu bitirerek staj için gem i. 
lere geçen bu seneki mezunlardır. 
•Hamidiye,, buradan do~ruca Yu
nani~tanın Faler limanına gidecek 
ve bir iki gün kalac:iktır. 

Bundan sonra Korf o adası ziya• 
ret edilecek ve burada da iki üç 
gün kaldıktan sonra Yugoslavya· 
ya gidilecektir. Yugo!llavyada Dub
rovnig limanında bir müddet kalı· 
nacak ve oradan döıüşte Girit ada· 
sının Hanya limanına uğrandıktan 
sonra avdet edilecektir. 

-·-tedirler. BUftetkikler bittikten son- Hava seyyahlard MUAHEDE 
ra esaslı kararlar verilce<!ktir?. - Fransa ile aramızda tu memle. 

? Sırt J1am"llıgvı \'e "<: kle Okudunuz mu:: Mülhakattan .vüz - - ... "'~e kete aid birçok mukaveleler daha 
hareketleri sicillerine geçiı'ilecek Cenup hududumuzun öte 

tarafında veba 
akı. t • " · t ı · d"' binlerce karga Heybeli ve BÜ"'Ük· n ıya ın menı uzerıne e aşa u- " imza edilmiştir. 

şen yük arabacıları belediyeye mi.i- adaya geliyormuş. Gazeteler şika· Suriye ile de Hatayın istiklali 

\'e bu, onların terfilerine mani ola
caktır. 

racnat etmişlerdir. Eşek ve sırt yet ediyor. Bize kalırsa şiki\yete mefhumu dairesinde en yakın mu··. -Hatay istklaline en kuvvetli rolü 
hamallığı yerine motörlii vası - mahal yok; nasebetleriıı teessüs edecex.i ve bo"y. 5 oyr.ıyacaktır kanaı:.tindeyim. 
talar geçecekse de bu karardan a- Ne malum ki bunlar kafile kafile lece Türkiye. Suriye dostıux.unun 5 Neticeden; şahsen uğraşmış bir 
rabalar müteessir olmıyacaktır. Bi- açılan arteziyen kuyularını gör • Hatay istiklalinde kuvvetli bir adam sıfatile tamrmile memnunum. 
lfıkis araba nakliyatının daha mun- miye gelen heyeti seferiyeler de- mesned bulacatı muhakkaktır. Hükumetim ve büyük şeflerim de 
ta7.am bir şekle konması için Bele- ğil?! NETiCEDEN MEMNUNUZ bu memnuniyeti bana ifade etmek 
diyece tetkikat yapılmaktadır?.. ·7'"'5~ p - Türkiye Hatay Türkleri için suretile en büyük mükafatı ver· 

Allah aşkına: • ~~fff;S?~ olan vazifesini yapmış bulunu• mişlerdir. 
Belediye Üniversitesi mi açıldı?! V' yor. Bundan sonra o mem· MUAHEDELERIN TASDiKi 

Cenup hudutlarımızın öte tara

fında ve resülayn kasabasına yakın 
bir yerde oturan bir aşirette za -
tüı·ree şeklinde veba vak'aları çık

tığı haber alındığından, Sıhhat Ve
kaleti Hızım gelen tedbirleri ittihaz 
etmiş, Dicle ve Fırat nehirleri ara
sındaki hudut kısmı muvakkaten 
kapatılmıştır. 

.. 11111nııııtııınııuıı11ııııııııııı'uııt1ıınııınıı11111111111111ıı11e•'•u11uııınııuıınnuıııt1ın111ınutu1111111ııuın111111"""'"1111111111111111111 J k tt T• k h e e e ur ru unun temniyesi Yarın Ankaraya giderek metinleri GUmrUk Ba,mUdUrlUğU 

A • k ı • • heryerde bir olan Türk disipli· hükümete takdim edecek ve Tıir- lstanbul Gümrükleri Başmüdürlü· 
merı a spanya ışıne ninin tesisi Hat:ıylılara mevdu bu· kiye· Fransa muahtdelerinin bir. tüne bu vazifeyi vekalt!ten yap-

lunmaktadır. Türk milleti nt:rede an evvet lastiki icin icabeden mu· makta olan Mustafa Nurinin tayin tavassut e tm iyece k =o=ls=a=b"=ır=te=k=id=e=a=l=t=a=nı=r=o==i=d~ea=l==a=m=e=l~el~e=ri~y==a;p;ac;a;;~;;ı;m·;;·"~======e;d;;i;;lm;e;;s~i~k;;a;ra;;r~la;;ş~t;;ır,;,;ıl;m;;ış~t;;;ır~. === 

Son mı~h?r~b~le;de hükiımel kuv- ~abah V8 akşam başmuharrirf eri ne yazıyorlar? 1 
vetkn ıkıbınk~tverm~kr ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

-·----- Cumhuriyet niversitede tenkit ettiğim başlıca de Almanya ile anlaşmak meyilleri 

Washington, 3 (A.A.) - B. Roo
sevelt, İspanya'daki vaziyet hak -
kında B. Hull ile görüşmüştür. 

Berlin ve Roma hükumetlerini 
Ademi Müdahale Komitesinin faa
liyetine iştirake sevketmek için 
Londra ve Paris kabineleri tarafın· 
dan yapılmış olan teşebbüslerin ne
ticesi büyiık bir alaka ile beklenil
mektedir. 

Siyasi mehafil, bitaraflık kanu -
nunun tatbikı hususunun haliha -
zırda tehlikeli olduğu rnütaleasın
dadır. Amerika, bitaraflık kanunu· 
nun tatbikı keyfiyetinin ecnebi 
memleketlerde fena tefsir edılece
ğini nnzarı itibara alarak, Habeşis
tan meselesinde olduğu gibi İspan· 
ya işinde önaynk olmak istememek
tedir. Halkın hissiyatı garp demo1<
rasilerinin yanıbaşında Amerika -
nın müdahalede bulunması lehin
de ise de Amerikahlann ekscriyc~i 
İspanya ihtilfifına karşı aJakasız -
hk gösterm(' ret olan hattı 
hareke• 'n n a edilmesini ter-
cih eykm~ktc rl r. 
CUMHURİYETÇİLER YENİDEN 

2000 ZAYİAT VERMİŞLER 
Avila, 3 (A.A.) - Hükumet kuv

vetleri diin Guadarrama bölgesindd 
reni bir tarruzda bulunmuşlarsa 

da zayiatla defedilmişlerdir. İkisi 
çok olmak üzere bir çok esir alın
mıştır. Esirlerin ifadesinden anla
şıldığına göre, hükılmetçiler son 
günlerdeki muharebelerde 2000 
kişi kaybetmişlerdir. Bu taarruza 
iştirak eden hükumet kuvvetleri 
beynelmilel fırkanın en iyi teşek
küllerini ihtiva etmektedir. Hüku
metçiler Sevgovia'yı dört gün için
de işgal edeceklerini zannetmekte
dirler. 
ASİLER ESİRLERİ ÇALIŞTI· 

RlYORLAR 
Burgos, 3 (A.A.) - Milli hüku • 

met tarafından, neşredilen bir ka
rarnamede harp esirlerine çalı~ _ 

mak imkanı verilmektedir. Bunlar, 
iki pcşeta gündelik alacaklardır. Bn 
paranın dörtte üçü bakım masrafı· 

na karşılık tutulacak, mütebakisini 
esirler istedikleri gibi sarfedecek -
lerdir. 

500 ÇOCUK AMERİKA YA 
GİDECEK 

Washington, 3 (A.A.) - Ameri
kalı yüksek şahsiyetlerden mürek· 
kep bir heyet Bilbao'lu 500 çocuğun 

Amerika'ya girmelerine müsaade 
edilmesini talep etmek üzere Me
sai Nazırına müracaat edecektir. 

Hatay meselesinln hal• noktalar şunlardır: vardır. Buna rağmen, Avrupa rnih-
llnden sonra 1-Alman profesörlerinin etrafın- verinin Romadaki ucu henüz teh-

Türkiyenin Hatay davasında top-
da kafi miktarda doçent ve muavin likeli bir işaret manzarasını mu-
yoktur, 2 - Ecnebi profesörlerinin hafaza ediyor. 

rak ihtirası takip etmediği şimdi tenkit tarzı, 3 - Ezberciliğe yol :;ı. 
bütün an'anesile anlaşılmış bulu - çan imtihan usulleri, 4 - Üniver-
nuyor. Suriye için Hatay mevzuu sitede talebe hayatından eser olma-

mütalea olununca, bu meselenin ması. 
Suriyeden mukaddem bir mahiyeti Galiba yanlış ve eğri yerler bun-

lar olacak. Üniversite Rektörün -
olduğunu ve onun hakkında bizim den beklenen hareket, bu müesse-
Suriye ile değil, Fransa He ahdi seye faydalı olmak istiyen bir ga-
vaziyetlerimiz bulunduğunu göz ö- zeteciyi ilan tabelasında techil et-
nüne almak lazımdır. Bu mesele de rnck değildir. Her türlü mukabil 
halledildikten sonra, artık iki kom· tenkitlere gazetenin sahifeleri a-

şu memleket münasebetlerinin ala· çıktır, yazabilir. 
Kurun 

ordu 
bildiğine bir dostluk inkişafı nr
zetmesi zamanı gelmiştir. 

Tan 
Üniversite hakkınct;bır 

mUnaka a 
Ün1versitenin ilan tabelasına bir 

ilan asılmış, bu ilunda Ahmet Emin 

Yalmanın ders ortasında dPr~ha , 

neye girmiş olması doğru görül • 

müyor ve Üniv('rsile hakkında yap

tığı röportajların da yanlıs ve eğri 

bir çok tarafları olduğu söylenivor. 

Ahmet Emin Yalman verdi~i ce- 1 
\•apta şunları söylüyor: cBe!'lim 0- j 

imparatorluk ve 
donanması 

Günlerdenberi Londrada toplan
makta olan İmparatorluk Konfe -
ransı mühim bir karar verdi. İngil-

tere ve dominyonlar orduları bir 
tt>k ordu haline getirildi ve buna da 

İngiltere İmparatorluk ordusu adı 
verildi. Şimdiye kadar dünyanın 

bir mıslini göımediği bir ordu ... 

Bu karar bilhassa Bcrlin - Roma 

mihverini düşündürecektir. Şimdi
ki halde Aimanyada bir itidal ha
vası esiyor. İngiliz Hariciyesinde 

Son Posta 

Yeni Sancak rejiminde 
ekalliyetler 

Nüfusunun en büyük kitlesi Türk 
olan Sancakta Arap akaIIiyetınin 

Türk ekseriyetine karşı tahakkii. 
müne nihayet vermek ve fakat :ıy
ni zamanda bu memleketi İsviçre 
gibi bitaraf ve İsviçre gibi her milli 
hakkı tanınan mes'ut bir insanlık 
haline getirmek. 

Hatay davası halledildikten son
ra Türkiyede Türk ve Çerkes me
selesi kalmamıştır. Şimdi de Ha -
tayda Türk ve Çerkeslerin kardeş 

gibi yaşadıklarını haber alıyoruz. 
AlevHere gelince, onlar da Türk
türler. Alevilik ve Sünnilik tari -
hin bıraktığı şeylerdir. Ermeniler
den de müşkülôt gelmez. Asıl müş
külat bugünkü Araplığın jakoben
leri olan Vatanilerle politikacı Er
menilerdir. Fakat bu unsurların da 
tedricen şiddetlerini kaybedecek -
!erine şüphe yoktur. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

Şilep 
Satın alıyoruı-:e 

anında 
İhraç mallarımızın zam . 1 te • 

ehven fiatla sevkedilO:eıerıntıtl 111· 
min ıçin hükumet on şılep 58. 1epıer mıya arar vermiştir. Bu şıracıı~· 
dahili .nakliyatta k~U~nılrtı1iiJll811· 
tır. Yalnız mi.iteaddıt ıhraÇ mutıtc
larımızdan alacağı rnallıu~. ce1' • 

"ture . 
lif ecnebi limanlarına go bitt3bı 
tir. Oradan gelirken ~e k 111:ıl· 
memleketimize ithal edılece 
ları getirecektir. . lir~ ıı\• 

On şilep içın 16 mılyon ~ 51· 
K"d!Jfll 

rılmıştır. Deniz yolları l\'ıll 1111· 
dettin bu maksatla Ankarn çııvid • 
mıştır. Şilepçiliği DenizyoJları 
resi yapacaktır. ·---·-----Emir 
Abdullah 
İstanbulda 

(B•. . . 1 .• d de •atn> ı 
ırıncı sa ıııc en Cef11' 

Emirin ynnında do tor et te 
Paşa v:: teşrifatçısı Şeyh Meh~111 :ı:'ll 
bulunmıktadır. Yaveri ve tercresi'e 

ek~ Anknradan doğru Toros . ,ı\ıteS 
memleketlerine dönmlişlerdır. oitt'll 

~bdullah yanında Vali ~~8rpt1" 
Ustündnğ olduğu halde Ha> ıııısıı· 
şada kendisine tahsis edıleO f3e)' 
si motöre binmiş ve doğrll 
Jerbeyi sarayına gitmiştir. ~ ~al~· 

Emir şehrimizde -beş gllnt ~ bil' 
ak"' cak ve tenezzühler yapac htıl tS 

radan Toros ckspresile ve;a ıtleıır 
deniz tarikile ve Yafa yolı e 

leketinc dönecek tir. ıŞ 
ANKARA DAN AYRIL }.b' 

• 1ıııcs . 
Ankara, 3 (Hususı) - Jıııstl-cı 

dullah eksprese bağlanan ın ıııı· 
bir vagonla buradan İsta~bU 8sı<ct 
reket etti. Garda bir kıta etti 

. · ·fa 
kendisine ihtiram resmını dı J'>3r 

1 cal 1• ve bando milli marş arı , . ııci5 · 
vekil İsmet İnönü ile Mecb~ı·ı ,-c 

. gı 1 
Vekiller, kumandanlar, ln ,~· 
Irak elçilikleri erkanı, Ank~;~i ıı· 
lisi ve diğer bir çok zevat a 
ğurladılar. 1.r· 

"flC J> 

Misafirimiz İsmet tnönU ··t~csS 
karadan ayrıldığına çok fll~v,jj }llo ' 

olduğunu söylemiş ve görd~~ 
nü kabule teşckkur ederek· ııabtr 

cTürkiyeden Arabistana d t· 

be "t'" - ...... • dertli• ve şarct go ureccgıı... 1.1ğılt• 

Atatürk adına hükümdnrı ;.t~ • 
lamıya gelen Başyaver Ce~a~ bil • 
türkün ihtiramlarını kendın 
dirdi. sı11ı!J 

Tren halkın alkışları ıırıı 
gardan ayrıldı. rrorcP 

Emirin yaverile tcrcürnanıiıcr~ 
ekspresile doğruca meınlckC pc1'' 
gitmek üzere burada kaldılnf· ifııl ' 
tor Cemil Paşa ile Aşair teşt ~r\ t 

d·~er "" 
çısı Şeyh Mehmet ve ıg 

d ·r1er· altese refakat etmekte ı -- __ ..--

Vindsor 
Dükü bugün 
Evlendi 0a-

. • v·ndsOr' 11 

Pnrıs 3 (Hususı) - 1 'ld'İfl (' 
kü ile Madam Vnlis V~rf~ leti b~' 
ki mistrs Simpson) duğUO t bf!Jt' 
gfın ~ıınde şatosunda M9~11 ,,.,ışıı<• 
diye reisi tarahndnn k•> J.:ilİst 41 

• . · A gelikan et• 
Ruhanı mcrasımı n . ·dnre 
rahibi Anderson Jıırdın ı 1 '( 

d ıı bl ıniştir. 
1 !arın 8 ı• 

Şatonun geniş sa on V'"t 
mera im için ha11rlan rnışt~ısrı )e~ 
tiler kendilerine mahsus t 0 ., bl 

saı ~~· leri:ıe oturmuşll\rdı. 100un , 
buçukta gelinle giivev §"1 ,erce 11' 

d " " d-1 r ve eV\ jle<' 
pısın a R'orun u e d ı(,ru •a O\; 
zır'anmı' olan ına"a 1~'· 11 
liyerek, koltukhr'l ot•Jt~~co;i ;,':Je 

Gelinin duva~ı ve e piil: 11 • v· dsor iştı. 
derece sadeydi. ın _ giVi!lffl ,0ı 
sade ve zarif b:r kostu_ın ve ş~il' 
Her ikiside mütebessıın ·ıe rn11 

c• 
rJar• rıtı'.,. zamanda vakur tav: _ arttı 

teki sempatiyi büsbııturı ,.~ 
tardı. . -h k•Ylıdı 

Evvela me...ıeni nıkak'P etti· cııi 
bunu dini merasim ta 

1 
ettiler )' "'p 

Tebrikler başladı, da~ ..-.iite3 
·ını •.. 

karı kocanın ~e~ns:ktılal'· ii'iii~ 
birer birer ellerını s fjrıe b de 

rJ r şere .. ceS 
Şatoda davet ı e . di. pıı ... 8yo 

bir öğle ziyafeti verıl . ile 5oft 
Vindsor gelinlik clbisesı 0ıJ: 
oturmuştu. 1'oc' ri111 

kafi ıfe 
Y('m•kten sonra 1·0valc 010' 

reierine çe:...ilJi!cr. ~şafll ıırı' 
~ 8 011 p) 

değiştird ler ve · ıss> 1,tı 
mobi:le broş· Mfien aısfj,,t" 
gidecekler ve t rys'i' 
geçlraielt için AtM u 
ket edeceklerdir. 

n 
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r ESNAF VE CEZA 
ünün meselesi: Cezalan yalmz 

"1emleketimizde daha 8500 reisleri 
doktora ihtiyaç görülüyor , ~e'?urları,;-zabıt 

belediye 
edecek tayirı 

8 d 2900 ıstınaden ceza 
varakalarına 

verilmiyecek 

Otobiisler 
Fazla 
Gitmiyecek 

Şoförler• yeniden 
tebligat yaplldı 

Şehirde işliyen otobüslerin bil
hassa sabah ve akşamları müşteri
nin çok olduğu zamanlarda fazla se
fer yapmak için muayyen hadden 
fazla süratle gitmekte oldukları gö

rülmüştür. ugünkü doktor mevcu u ş oför, esnaf \'e saire gibi bü - 1 

~ tün meslek erbabile alelumum \ 

ı 'ilrkı·yede 6 'ı'ı·n nüfusa bir doktor isabe_t ediyor. halktan alınacak hafif belediyece-
(.J ~ zalnrı hakkında Dahiliye VekUle-

Ua/buki iki bin kişiye bir doktor /azım tinden yeni ve mühim bir emir . 
fl j gönderilmiştir. Bunda; bazı yer .. 

il\. ll~arada yeni açılacak Tıb Fa- loji Enstitüleri inşa ve techiz etli- ketimizdc 2900 doktor mevcut 0 -

1 
d . kuıtesi ile leyli Tıb Talebe yur- leccktir ki geri kalan tahsisat da lup nüfusumuza göre ancak altı 
.ı u _ıçin 8,5 milyon lıraya ihtiyaç ol- ancak bu işlere kifayet edebılecek- bin kişiye bir doktor isabet etmek-. 
"Ugu h tcdir. Halbuki en az iki bin ni.ifu-isscdilmiştir. Bu para ile bu- tir. 
Riln 40 sa bir doktorun isabet etmesi ikti-tıı O yataklı olan Ankara Nü- Yalnız Fakülte binasının yapı -
cı~ne hastahanesinin bin yatağa lacağı şimdiki lise binasının etra- za etmektedir. 

~rılrnası için yeni paviyonlar ve fında mühim istimliikler yapılaca- Memleketimizde daha 8500 dok-
~ı~Jinikler yapılacak ve bunların ğı için gerek bu istimlakler ve ge- tora ihtiyaç vardır. 
t hızatı alınacaktır ki 8,5 milyo- rek yıkılacak lise binasının yeri- Yeni kurulacak Fakültenin ted-

..ın 3 300,000 lira ı \ alnız bu ise ne şehrin dig~ er bir mahallinde lise ris kadrosuna gelince, Ankara Nü-tf - ~ 

1 
~diiC'cektir. binası yapılması için ayrıca yarım mune hastahanesi ile merkez hıf -

lerde bulunan belediye meınurla

rile belediye polislerinin. tuttukları 
zabıt varakalarına istinaden halka 
\'e esnafa ceza yazıldığı \'e bu ce
zaların tahsıl edilmek istendiği -
nin görüldüğü bildirilerek bu mua
melenin doğru olamıyncağı zikre: 
dilmektedir. 

Yeni emr<.' göre badema vilayet
lerde belediye reisleri. reis mua -
vinleri ve belediye sube müdürle-

ri bizzat gördükleri hallerden do • Dün kendilerine yapılan son biı• 
layı ceza verilecek eşhasa hareket- tebligatta hızlı giden otobüsleriıı 
}erini ıhtardan sonra tayin edecek- bundan sonra seferden alıkonula-
leri cezayı kendilerin~ tefhim ede- cakları gibi şoförlerinin de ehliyet-
ceklerdir. nameleri geri alınacağı bildirilmiş-

Binaenaleyh bu memurların ,gör-
1 

tir. 
medikleri suçlardan dolayı tutu - ============== 

İstanbul Asliye Brrinci Ticaret lan zabıt varakalarile ceza tayi -
nine saliıhiyetleri olmadığından di- Mahkeme:.sinden: 

Lağvedilmiş seyrisefain idaresi 
g~ er belediye mcmurlarile belediye M h k 

yerine Maliye Hazinesi u a e -
polisleri 3 liraya kadar olan bu ka- mat Müdürlüğünün Fener yolun-
bil hafif para cezalarını vere - da Yaver ağa sokağında Sa1ihin 

miyeceklerdir. köskünde Antuvan Hallacyan \ ' C 

Bu saliıhiyct, kazalar içinde yal- Y;ğ kapanında Çayır sokağında 4 
nız belediye reio;lerine verilmiş O· No. da Yani oğlu İlya ve Ha) d~r-
lup köy ve nahiye belediye reisle- paşada Düz sok:ığında 8 No. da Ir-
rine verilmemiştir. fan aleyhlerine 12 Eylül 337 tarihli 

ıuııuuuuıııuuuııuııııııuıuıuıııuıı•-uu1111ıuııuuuıuın11•11•••11••m11uı1111u11••11•111uuıuıu1111uıı11uu•ı•11•11n•n•n11111un1111uu mukavele ile tamir ettikleri Kala-

Te T S Q ile de iki m.ış vapur iskelesinin istenen hale 

taı lıUi Tıb T:-ılebe Yurdu en az 1200 milyon lıra tahsisata lüzum vardır. zıssılıha müessesesine getiıilecek 
bılebt_>yi panı;ıyon halınde yaşata- 1 Bu suretle yeni Tıb Fakültesinin yabancı mütehassıslar kendı şu -

11 t>cek tesisatı haiz bu1unacaktır bütim tesisat \'e teferruatı ile dokuz be1erindc birer Profesör unvanını 
b~ bina ilerd<.' gayet kolaylıkla iki 

1 
milyona mal olacağı tahmin edil- taşıyan alimler arasından seçile -

Gltı talebelik pansiyon haline if:ağ mektcdir. cektir. Bu mütehassıslar Falkülte 
a llııabilecek şekilde yapılacaktır. Bu husustaki kanun Hıyihası ~·az binası biter bitmez cie yeni Tıb Fa-
li Utıun içın de bir milyon 800 l)in tatilınden C\'\'CI Kamu tayda görü- kiillcsinde profesörlük yapacaklar-
ta harcanacaktır. şülecek ve layiha kat'iyet kesbeder dır. Bittabi memleketimizdeki mü-

lo~Yrıca Fakülteye bağlı l\Iorfo- etmez hükumet faaliyete geçecek- tehassıs bazı doktorlarıınizdan da 
lo~~· Anatomi, morg, Filoloji, Histo- tir. istifade edileceği gibi doçentler ve 

t 
1
' F'iziyoloJ'i FarmakoloJ·i Bak - Fakülle gelecek tedris yılına asistanlar tamamile Türk doktor-

etı , ' 

~i, Hı;s;i; kazit~ ~;~~·;i;ektip;: lç:;;;~::acaktır. 

~artesi günü başhyor Tamiri 
· Gecikecek mi? 

incir ağacı 
Münakaşaya 
Sebep oldıı 

Yörükali plajının kumluğunda 

bulunan incir ağaçlan belediye er
kanı ile Şehir meclisi azaları ara
sında bir fikir ihtilafına sebep ol
muştur. Mesele bu ağaçların bu -
radan kesilmesi ve kaldırılması 
hakkında ileri sürülen fikirlerden 
çıkmıştır. 

Ağaçların kesilmesini isteyenler 
çirkin bir manzara arzettiklerini 
sövlemektedirler. Bu fikre muarız 
ol;nlar da bu tabiat vergilerini 

getirilmesi için keşif ile beUi olan 

T ah tef bahir 7500 liranın müteselsilen tahsili 
(Hakkında açdığı 35/598 No. lu da-

Yapf ır ıgOT UZ va tahkikatı için müddeaaleyhlerin 
6/7 /9:l7 salı günü saat 14 de mah
kemeye gelmeleri lüzumunu mü
beyyin davetiyeleri,,Pmdi oturduk
ları yerler belli olmadığından mah
keme divanhanesine asılmıştır. Key· 
fiyet bu ilan ile tebliğ olunur.) 

Valdc tersanesi iki tahtelbahir 
yapılması içi.1 Milli Müdafaa Ve· 
kaletince bir Alman grupuna ki· 
raya verildiğinden burl\da sivil 
tersane teşkilatı şimdilik yapıla· 
mıyacaktır. 

Rumen harp gemile
rinin havuzlanması 

935/598. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

İstanbul Hazinei Muhakemat 

E:"1./Qk Bankası da yarından iti-
baren tedigata başlıyor 

MU&takbel •ehlr plAnının . her ne pahasına olursa olsun mu-
tatblkına kaldı 1 hafaza elmeğe taraftardırlar. 

Rumen hükumeti bütün deniz 
vesaitini ve bu arada harp gemileri
ni de limanımızda havuzlatmağa 

ve tamir ettirmeğe karar vermiş -
tir. Bunun için sıra ile Rumen harp 
gemileri gelmektedir. İkinci bir 
torpito da Kasımpaşadaki havuz -
larda tamir edilmektedir. Bundan 
sonra diğer gemiler gönderilecek -
tir. 

Müdürlüğiinün Galatada Tahir han 
Hayrı Arap oğlu ve şeriki şirketin
de 

0

Acunun bo.bası Feridun Vasıf 
Moray ile Sinemköyünde meka -
reci sokak 16 No. da Acunun anne
si Bedia aleyhlerine nçtığı alacak 
davasından dolayı miıddeialeyh -
!erden Bediayn ilanen tebligat ya
pıldığı halde mahkemeye gelme -
miş ve müddei vekili iki vesika 
vererek bunlardan bahsile ilanen 
gıyat kararı tebliğini if:temiş olma
sına mebni Hukuk usulii muhake
meleri kanununun 141 ve mütea
kip maddeleri mucibince Bediaya 
muameleli gıyap kararının on beş 
gün müddetle iltinrn tebliğine ka
rar verilmiş olduğurdan muha -
keme günü olan 24/6/D37 tarihine 
müsadif Perşembe giinü ~aat 10 dn 
müddeialeyhanın bizzat veya bil
vekale mahkemede hazır bulun -
ması ve kanuni müddet zarfında 
itiraz etmesi lüzumu tebliğ maka
mına kaim olmak üzere n~n olunur. 

E ~tam, eramil ve mütekaidi
lvt llın üç aylıklarının tevziatına 
~ altnüdürlüklerincc 7 haziran pa
tı ti.esi gününden itibaren ba -la -
acaktır 

r· t1a1rnÜdürlükleri haziranın bi
.ıll'ıden itibaren Emlak Bankasın
... an 
tı maaş mukabili para alacakla -
n rnaa ·· · !tıaJt Ş cuzdanlarını vıze yap -

clii la meşguldürler. Ve Malmü -
h. l'lükleri tehacümun önüne gec-
·•ıeJt . . · 
l;t ıçın gişelere fazla memur i -
<le\r:.etrniştir. Malmüdürlüklerin -
tam ızc Yapt.ıranlar gmJitk ve Ey
l'ıı l3nnkasına giderek banka me-

1.ltları t f d ·· · .. atı . ara ın an gununu ve sa-;1 bildirir birer fiş almaktadır. 
l'ııal~kat Emlfık, Eytam Bankası, 
~bir kolaylık olmak üze-

lf ask ö y de 
~eni motörler 
~~l!iırılıgor 

g0tıd k~·Yde Valde Kızağının en 
fa~ akı kısmında Gümrük Muha
ııt ~ teşkilatı için büyök bir inşa
Ato~ ta~~rat atölyesi kurulmuştur. 
~•neie ıçın Almanyadan yeni ma
har t>r getirtilmiştir. Atölye, Mu
tı1~ a~ t<?şkfüıtına lfızım olacak de
~c- t?ıotörlerini yapacak kadar mü-

~1 ~meldir. Burada şimdilik elde
.!:ınd~sıta1ar tamir edilecek ve ya
Ola da projeleri hazırlanmakta 
haş~a ~eni takip motörleri inşasına 

nılacaktır 
~ . 

re üç gün devam etmek üzere ma
lullerin maaşı verilmektedir. Ve 
diğer atakadarlara maaş tev7.iatı 4 

ha7.iıan cuma gününden itibaren 
yapılacaktır. 

Bu gibilerc maaşını alacağı ta
rih, gun, saatini gösterir bırer fiş 

verilmektedir. Fakat fişlerini a -

lar.Jardan birçogu belki paramızı 
alırız ümidilıc beklemekte olduk

ları içın dün bu \'esile ile bankada 
fazla tehacum olmuştur. 

Banka müdüri.i dünkü tehacü • 
mü na1.arıitıbara alarak gi§elerde 
gerek fiş veren memurları ve ge • 

rekse maaş tP.vziatı yapan vezne
darların fazlalaştırılınasına karar 
'\'ermiştir. 

Tramvaylarda 
Yazlık 
Tar~fe 

Tramvay ~iı keti yaz tarifesini 
dünden ıtibaren tatbık etmeğe baş

lamı~tır. Yeni tarıfe ıle sabahları 

ilk seferler 5,15 te başlayacaktır. 
En geç sefer de gece yarısı ya • 

rımdadır. Son tramvaylar bunun 
haricindedir. Şirket bilhassa ilk ve 
son tramvay saatlerini vapur, tren 
gibi diğc vesait saatlerine uygun 
olarak hazırlamıştır. Yani en son 
vasıtalarla şehre dönenler veya 
butta ilk seferlerle şehir dışına çık:ı
caklar kolayca tramvay bulabile
ceklerdir. 

~i roman: 79---
Sen de seveceksin! 

()da 
tıe 80 ~ırt~nı döndü, kendi kendisi

':! enıyordu - ı . 
his .,.._ nsanda ne asab kalıyor, ne 
h · ~u~u d · 

Ula . ' P ururken bir de lstan-
.l)· ~ıtrnek çıktı. 

ısını· 
l(!tn· 1 sıkıyor, hiç bir şey söy-

1':/or 
~Ot f k' rnesele cıkarmak istemi -' a a . ~ 
lterıcı· t, hır taraftan da sinirden 
,, ı kend· . 
.ıordu ımı yiyecek gibi olu -
~· rn. 
ır nra1 k . 

- İs~rnı· • Yerımden fırlamak: 
Ç0k k ıyorum artık seni! 

S"nin1 abu adamsın! 
be c Ynşanmaz .. 

~ trıek v . . 0rdurrı azıyetıne az kalsın geli-
1ıthallıtrı· .. 13Hmem nnsıl bir büyük 

,._ tıl ile bun ·· ·· · 
\.J kad un onune geçtım. 

t1 ar h· . 
Lrtın1 ıssız ve hnşin adam ki 
~ b sırtım .. .. ' 

t!ş d 1•• a donup yattıktan bel-
811.ıku 

sonra tekrar uyku -

Etem izzet Benice 

suna daldı ve horul horul uyuma

ğa başladı! 

Ve .. ben tabii uykusuz sabah -

ladım ve en çok ablamın evimde 

kaldığı bir gece onu rahatsız ve 

huzursuz ed<'cek bir \'aziyete ma

hal bırakmamağa çalıştım. 

Ancak bu hadiseyi müstakl:el bir 

tehlikenin işareti farz ediyor ve: 

- Tehlike var! .. 

Diyorum. 

Karara doğru -
Sabahtanberi düşünüyorum. 

Dilimin ucuna gelen hep şu: 

- Yaşanmaz bu adamla .. 

K<.'ndi kenclime muhakeme edi -

yorum: 

- Nasıl yaşayabilirim ki, ne hu-

Şehircılik mütehassısı Bay Prost 
çarşının ilk yapıldığı devirdeki şek
line ve mimari tarzına göre tamir 
edilmesini istemiştir. Belediye yüz
binlerce liraya mal olacak olan bu 
tamiri tek başına yapacak vıı.ziyet
te değildir. Onun için bu tamirat 
hakkında esaslı hir keşif yaptırıla
cak ve bunun yarı bedeli beledi
ye tarafından ödenecek yarısı da 
çarşıdaki dükkan sahiplerinden a
lınacaktır. 

Çar~ı, müstakbel şehir pliınının 

tatbik mevkiine konulması iie ta
mire başlanacaktır. 

Memurlara 
Lokanta 
Yapılacak 

Galatada gUmrUk binası 
tadil ediliyor 

İstanbul gümrükleri baş müdür
lüğü Sirkecideki paket gümrüğünde 
yeni tadilat yapmağa karar ver -
miştir. 

Bu arada burada yeni servisler 

ve banko tertibatı yapılacak, ve 
memur adedi art ırılarak işlerin ça-

buk görülmesi temin olunacaktır. 
.Ayrıca Galatada Çinili Rıhtım 

hanındaki yeni Baş müdürlük bi • 

nasının üstüne de yenidM bir kat 
daha çıkılacaktır. Burası memurla-

ra lokanta yapılacaktır. Etrafı cam
lı olacaktır. Bınada yeni tadilatlar 

meydana getirılecektır. 

yu huvuma, ne karakteri karakte-

ı ime uvmuyor. Yalnız dün gece 

yaptığı kabalık bir kadını soğut -

mak ıçm başlı başına bir hBdıse. Ve .. 

tahmine çalışıyorum: 

- Ne v~kte kadar böyle bir a -

damla yaşayabılirım? .. 

Bu tahminim bana: 

- Qünler kısadır. Belki bugün, 

belki yarın bir arada yaşamanız 

son bulacaktır .. 

Dedırtiyor. Bunun aksini isbat e-, 
debilmeme imkan yok. Kendimi i

nandırmam için ne yapsam bey -

hude! Ruhlarımız arasındaki tezat, 

sinirlerımiz arasındaki daimi tesa

düm aramızdaki uçurumu durma

dan genişletiyor. Ve .. en nihayet 

bu uçurum genişleye derinleşe bir 

gün bir baş dönmesi ıle ikimizden 

birisini içeri ine alacak! Bunu öz

lemenin imk.inı yoktur. Nihayet 

kendi hesabının en son fedakarlık

ları dn yaptı~ıın ınuh·ıkkak. 

Plajı kiralayan müstecir de a -
ğaçların kesilmesini istediğinden 

nihayet bu halli müşkül mes.:ıe 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Us
tündnğa aksetmiştir. Vali bu nok -
tanın bir toplantıda ortadan kaldı
rılmasını muvafık bulmuştur. --

Konser 
Şişli Halkevinden: 
Haziranın 4 üncü cuma günü ak

şamı saat 21 de Balkevimizde Kon
servatuar talebeleri tarafından bir 
konser verilecektir. Herkes gele -
bilir. 

Yumurtalardan 
Sinekler 
Çıktı 

Bunlar derhal imha 
edilecek 

Havaların ısınması ile Mecidiye 
köyü ve Şişli havalisinde yeniden 
kara sine kler görülmcğe başlan -

· mıştır. 
Bu vaziyete sebep olarak, geçen 

sene Mecidiye köyüne dökülen 
çöplüklerden şehire yayılan si -
neklerin çöplüklerde kalan yumur
talarından tekrar yavrular çıktığı 
gösterilmektedir. 

Bu yüzden sinekler başlar baş -
lamaz yeniden çoğalmıştır. Bura 

halkı bu vaziyet karşısında Sıhhat 
miıdurlüğüne müracaata karar ver
mişlerdir. Alfıkadarların derhal 

' tedbirler alınmas ı beklenmektedir. 

Esir pazarından satın alınmış bir 

cariye gibı clım kolum bağlı, Beyi
mızin her dediğine eyvallah eden 

bir halim \'ar. Bundan öte ve bun
dan üstün bir fedakarlık gösterme-

me imkan yoktur. Nihayet, insan .. 

denilen nesne hisleri ile, sinirleri 

ile, şuuru ile yaşar. Ben bütün bun

ları kendi nefsimde ve kendi şah -

Mahkemede apandisit 
sancısı 

Ak!!araydaki bir soygunculuk 
vakasında şahadet için cürmü 
meşhud mahkeıııe~ine getirilen Ce
hide adlı bir kızın adliyede apan• 

·d isit sancı~n tut nuş, hAkim kendi-
sini derhal otomobille hastahaneye 
göndermiştir. 

lstanbul 
G Ümrüklerinin 
Varidatı 
Umumi varidatın Uçde 
ikisini temin ediyor 
Son yapılan istatistiklerde, İs -

tanbul gümrüklerinin umum Tür
kiye gümrük varid:ltının üçte i
kisine yakın kısmını temin ettiği 

anlaşılmıştır. ' 
Bu da İstanbulun hfıla Türkiye -

nin en büyük ithalfıt limanı halini 
muhafaza ettiğine delil addedil -
mektedir. 

Türkiyeye hariçten gelen mal -
ların ekserisi İstanbul vasıtası ile 
Anadoluya sevkedılmektedir. Güm
rük varidatının kontenjan kalka
rak serbest gümrük rejimi tatbik 
edildikten sonra daha çok artacağı 
muhakkak görülmektedir. 

tım. Kocaya da ''\.rdim. Kocanla o

tuı manın çareleri~i aramalı idin!. 

Diyeceğini pek tahmin etmiyo

rum. Fakat, bu tahminimde aldan

mış olsam da ne çıkar? .. Nihayet, 

- Bir abam var atarım .. Nerede 

olsa yatarım! 

Dedikleri olur. Hayat korkulacak 

şey değil. Teliıkkiye bağlı. 

sımda adeta imha etmiş gibiyim. İnsanlar bir an içinde varken 

Buna rağmen Salih beyefendiye ya· yok olabiliyorlar. Hayat .. denilen 
ranamıyorum. Bunun içindir ki, 

- Ayrılmak en tabii kurtuluş ça
residir! 

Diyorum. Fakat, 

- Ayrılınca ne yapacağım, ne 
olacağım? .. 

Hakikaten, bu da benim için dü

şüni.ilecek bir nokta, içimi ezen da

imi bir tereddüt ve ıstırap. O tak

dirde de iki ) ol \''lr. Biri. başımı alıp 

doğru istunbt• 1 &ı rrc ' ·. öbüru yıne 

ablama dönm k \b! mın bana: 

- Senı tekr •· \ nım'l nlamaın. 

Ben sana ne yapın ık lu ıms;ı '\ ..ıp-

şey bu kadar zayıf, bu kadar cılız 
bir mesned. 

En bedbin ş:ırtlar içinde bir: 
- Adam <'en de .. 

Diyebilmek, geleceğe başından 

rıza göstermek bütün davayı hal -
lede bilir. 

Bunun1adır ki, kendimi teselli 

edebiliyorum ve .. bu noktayı ken

di kendıme tasa etmiyorum. 

Bilmem c>ninde sonunda varıla

cak bir ııokta\'I da dnh:ı fazla ih -

mo.!e ilizum kalıyor mu? .. 
(Devamı var) 

r 
1 
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"" Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

lstanbulda içtiği· 
miz sular 

Geçen gün bir dostumuz ş-.. m
lan anlattı: 

cDünyamn hiç bir yerinde. 1s
tanbulda oldttgıı kadar bol t•e 
güzel içme suyu, memba suyu 
yoktur. Tabiat bu şclı dn her ta
rafından, biribirinden nefis su
lar fışkırtıyor. İstanbul ve ci -
varındaki iyi sular saymakla 
bitmez. Belki 50 tane t·ardır. Rtı 
bizim için bir nimettir. 

Fakat, hakikat böyle olduğu 
halde, gelge lelinı içtiğimiz su -
ya. ne yazık ki 800 bin İstan
'Qııllunun 1ıcmen 1ıepsi. He.midi
ye, Kırkçeşme ve Halkalı su -
ları içer.. Bu sular belki fena 
değildir. Fakat daha iyileri, da
ha güzelleri var. Sonra, bütün 
nıekteplerdeki talebeler de ter
kos suyu içerler. Acaba İstan -
bul neden o canını memba su -
larını içmez de, dalıa kötülerini 
içer? Sebep basit, çünkü, öteki 
sular, sanki Patagonyadaıı ge -
liyormuş gibi, pahalıdır. Mem
baından çıkarmak, §ehrc naklet
mek, tevzi etmek, kaplara dol
durmak, bütün bıt işler mükem
mel vasıtalarla yapılmıyor. Ta
bii sular da pahalıdır 

Mesela bir damacana iyi su 
almak için 1 lira, 6 buçuk lira ver 
mek lazım Bu neden böyle
dir? Belli değil .. bu. vaziyet. in
sanı, düşündükçe 1ıayretler i -
çinde bırakıyor. 

Biitün lstanbul halkının, şeh
rimize çıkan en iyi sulan,. iç
me sııyu olarak kullandığı gün, 
hakikaten bu şehir insanları 

mes'1ıt olacaklardır. 
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\r HiKAYE 
Yazan: M. SUleyman çapan 

Berlin - Roma, Londra - Paris mih- --- Piyano 

v rlerinde sonra bir de Londra -Va-

Bir •• goz açıp 

• 
şı g ton mihveri 

kapayacak kadar bir 
binlerce tayYare Avrupadan kalkarak 

hücum ederse ne olacak? 

zamanda 
İngiltereye 

işte lngilfere bunu düşündü ve şimdi alabildiğine silahlanıyor 

Amerika cumlıuTTeisl Ruzvelt kOçük kızile beraber 

I• talyan Başvekilinin geçen gün 
çıkan beyanatı bir çok rivayet

lere yol açtı. Bu rivayetler o gün
denbcri eksilmedi, arttı. 
Başvekil Milletler arasındaki si

lahlanma yarı~ına bir nihayet veri
lerek herkesin ihtiyacına göre si -
}ahlarının tayin edilmesini istiyor, 
bunun ıçin de Amerika Cumhur 
reisinin işe karışarak milletler ara
sında bir konfernns toplamasını ile
ri sürüyordu. İtnlyan gazeteleri 
başvekılin bu sözleri etrafında neş
riyata devam ediyorlar. 

Roma matbuatının bu neşriyatın
dan çok şey anlaşılmaktadır. Her 
ne kadar bu yazılarda azami ihti
yat varsa da İtalyan Başvekilini 
böyle tahdidi tes1ihat için Amerika 
Cuınhurrcisinin delalctıni beklet -
tiı<:'n bir vazıyet olduğu faşist mat
buatının yazılarından anlaşılmak -
tadır. Romanın ileri gelen gazete -
lerindc bu hususta neler yazılmak
ta olduguna şöyle bir göz atalım: 

Giornale d'İtalia gazetesi Sınyor 
(Musolini) nin teklifini cSulhun 
lehinde olan İtalyan teklifi haki -
kati olduğu gibi görmektedir> diye 
tavsif edıyor. Bu gazete demek is
tiyor ki: 

cEğer İtalyan Başvekili Ameri
ka Cumhurreisine bu suretle mü- 1 

Edebi Roman No:15 

racaat etmiş ise bu şundan ileri ge
liyor: Amerika her ne kadar bir çok 
menfaatler dolayısile Avrupaya 
bağlı ise de A vrupanın bir çok me
selelerine karşı yabancı kalmıştır. 
Öyle ki, Amerika kendi harici si -
yasetini bu yalnızlık üzerine kur
muş ve Milletler Meclisinden hariç 
kalmıştır. Diğer taraftan Ame -

rika için büyük mikyasta silahlan
mağa lüzum yoktur. Çünkü Ame
rıkanın elindeki bugünkü kuvveti 
komşularının kuvvetleri bir araya 

getirildıgi takdirde hasıl olacak ye
kundan fazladır. İşte bunun için -
dir ki, Amerika diğer devletlere fa. 
ık bir mevkide bulunmakta ve ha
kem olmıya daha elverişli bulun -
maktadır. 

Eğer Amerika, Musolini teklifini 
kabul ederse dünyadaki nüfuz ve 

itibarını bır kat daha artmış göre
ccktır. H<>m de Amerika bu suret
le kendisıni Avrupaya baglıyan ha
yati bir takım menfaatlerini de bir 
kat daha kuvvetlendirmiş olacak -
tır.> 

İtalyan gazetesi devamla diyor 
ki: 

cBaşvckilin bu teklifi her hangi 
bir siyasi akidenin mahsulü olma
yıp yalnız hakıknti gören bir devlet 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan : AKA Gündüz 

Büyük sanayi müteahhidi Alpa· 
got'un da evinde masumane ku -
rulmuş bır Zckeriyya sofrası var
dı, orada da fena bir tesadüf olarak 
bir cirıayet işlendi. Bunda ne apar
tımanın, ne içindekilerin, ne de Al
pagot'un karısının hiç bir suçu yok
tu. 

Birsin Alpagot bunları düşünü
yordu, bu mantığı koruyordu ve 
kendisini bu işde masum görüyor
du. Bur.unla beraber titriyordu. 
Çünkü onun bir vicdan üzüntüsü 
vardı: 

Şu 'e bu hayırsever adamın yar
dımı1c tahsilini bitiren yetım Bir
sin; fakir, fakat dürüst bir ailenin 

kızı idi. Gençliğinde; bedavadan 

kazanan türedi zenginlerin ayar -
tıp getirdikleri genç kızların arası-

na katılmamıştı. Belki de katılmak 
fırsntı bulamamıştı. Bu fırsat bula
mamak onu fazıletlilerin dızısine 
geçirmişti. Eğer o da bir fena tesa
dµfe çarpılsaydı, bir Ayazpaşa a
partımanının iç taraf odasında ha-

pı yutabilirdi. Böyle birşey olma
dan ve yine hayırsever biı kaç in
sanın yardımı ile genç, dinç ve gü
zel müteahhit Alpagotla evlendi. 
E\0l('ndiği gün, cemiyette ne kadar 
geri knldığını tuttuğu çataldan an
ladı. Çatalı üç parmağı arasında 

kullanacağına üstünden aşağı doğ-

ru avuçla kavramı~tı. Düğün sof
rasında kendisinden başka böyle 

çatal tutanı göremeyince pek utan
dı. Ve gördü ki çatal tutamıyor, ka

şık kullannmıyor, oturamıyor, konu
şamıyor. Bu knlb üzüntüsü içinde 

adamının hassas vicdanından gel • 
mektcdir.> 

Fakat Sinyor Musolininin teklifi 
etrafında İtalyan gazetelerinin mü
taleaları bundan ibaret değildir. A
merika Cumhurreisini tahdidi tes
liha t için bir konferans toplamıya 
davet eden Sinyor Musolininin 
başka biı- maksadı daha vardır ki, 
o da şudur: Amerikada faşist İtal
yanın aleyhinde çok şiddetli bir 
propaganda vardır. Faşistler aley -
hindeki propagandalar yalnız A
merikaya münhasır değildir. Bü -
tün Anglo-Sakson memleketlerinde 
fqist İtalyaya karşı saklanmıyan 
bir düşmanlık vardır. İşte şimdi fa
şist İtalyanın başı olan Musolini 
Amerikan efkarı umumiyesi üze
rinde tesir icrn etmek istemekte -
dir. 

Romadan bildirildiğıne göre Sin
yor l\Iusolini faşistliğin bir aşayiş 
ve intizam, devletin nüfuz ve SÜ -

kunu gibi şeyler için büyük bir a
mil ve gaye olduğunu isbat etmek 
istemeyi ve Anglo-Sakson memle
ketlerine de bunu göstermeyi dü -
şünmektedir. Faşistlik her ne ka· 

kocası ona güneş oldu. Hepsini, her 
eksiğıni görmezlikten gelerek 
genç karısını cemiyete, hayata ve 
otururken, dizlerini doğuracak gi
bi alabildiğine açmamağa, ve is -
karpinlerinin topuklarını yere ko
yup tabanlarını havaya kaldırma
mağa alıştırdı. 

Evlendiklerinin ikinci senesi ya
zın da onu Büyükadaya götürdü. 
Büyükada; Edirne kapısının iç ta
rafında yetişen Birsin için pek a
hım şahım bir yer göründü. Sandı 
ki Büyükadanın, Balatlılara bel ve
ren sıska eşekleri bile asılzadedir. 
Bilmedi ki Büyükadanın Üsküdar
dan, Kasırupaşa piyalesinden, At-

lama taşından ve MevJevihane ka
pısından hiç, hiç, ve hiç bir farkı 
yoktur, Acemi gelin, yeni hayata 
intibak edebilmek için roman oku
du. Hakıki hayata uymıyan, yalnız 
yazıcının muhayyelesindc doğan 

insanlara uymağa çalıştı. İı:tiyordu 

ki ona o kadar şefkat ve müsama· 
ha ile davranan kocasına keu -
disini beğendirsin. Ve anlamıyor
du ki kocası tam bir memleket ço-

dar intizam ve sükunu, devletin a
sayiş ve nüfuzunu kuvvetlendiren 1 

bir amil ise de harbi istememekte
dir. Onun için bir sulh ve sükün 
amili olmayı dilemektedir. işte İtal
yanlar şimdi bu maksatla hareket 
etmektedirler; deniyor. Fakat na -
zarı dikkate alınacak olan cihet, 
bir çok noktalardan, Sinyor Muso
Jininin Amerika ile çok dost geçin· 
mek istemesidir. İtalyanlar Ameri· 
kadan yardım beklemektedirler. Bu 
da vaziyet icabıdır. 

~ne Romadan bildiriliyor ki, 
İtalya Başvekilinin Amerika Cum
hurreisine bu müracaati Alman 
nazırları Göring ile Blomberg gibi 
generallerin geçenlerde Romayı 

ziyareti sıralarında karar altına a
lınmış ve bunun nasıl yapılacağı 

onlarla beraber tesbit edilmiştir. 

Hitler Almanyasının iki nüfuzlu 
adamı olan bu iki generaldir ki, 
Musolıni ile serbestçe konuşarak, 
bu silahlanma yarışının çok ezici 
neticeler vereceğinden bahset ~ 
mişlerdir. İşte bu mülakatlardan 
sonradır ki, Sinyor Musolini Ame

(Deoamr 6 rcı •agfado) 

cuğudur ve bunlara omuz sılker. O, 
mesleği icabı lüks denilen bu ha
yat içinde görünmek mecburiye· 
tinde idi. 

İşte böyle bir ruh buhranı zama
nında idi ki bayan Cansever'e tesa
düf ~tti. Bayan Cansever son derece 
lüks ve bu hayatın kurdu idi. On
dan alacağı sosyete derslerini iyi 
tatbik edeı se kocasının yanında o 
kadar sevimli olacaktı. Bayan Can
sever sakin, yaşlı, kıbar bir hanı
mefendi göruniıyordu. Karışık in
sanlarla konuşmuyordu. Hatta lıu
nu bir kaç defa Birsin'e de söyle -
mışti. 

- Kızım! ben senin gıbi kibar 
insanlar olmayınca sosyetede bır 

türlu ferah bulamıyorum. Sana 
fazlaca di.ışkünluğüm bundandır. 

Sen asil bir aıledensin, kıbarsın ve 
sosyete hayatını safvetle takıp e
diyorsun. 

Asil, kibar, sosyete hayatı, bil -
gıçlık ... 

Genç kadın Edirnekapılı oldu
ğunu biliyordu. Fakat böyle yük
sek bir kadın tarafından böyle ta-

cSaba1ı saat altı... Herkesin 
tatlı bir uyku.da olduğu bu saat
te, Şi§lide Mühendis Recep Fe
ridin oturduğu apartmanın al -
tındaki daireden piyano sesleri 
işitilir. Çalınan güzel bir hava 
değil, bir meşk başlangıcıdır: .. 

- Do, re, mi, fa, sol,la, si, do, re! 
Recep Ferit hiddetle: 
- Amma da saygısız şeyler .. Sa

bahın altısında da, piyano dersi 
olur mu? .. Çabuk bitse bari, insan 
sabreder. Fakat ne gezer? Gürültü 
on ikiye kadar sürüyor. Nasıl ta -
hammül olunur buna? .. İşimi, gü
ciimü, rahatımı kaybettim. 

cSesler daha yiı.ksek perdeden 
çıkmıya başlar, saniyede on not 
birden çıkarır. Recep Ferit sirıır-

1encrek giyinmiye başlar. Bir ta
raftan da kendi keııdine söyle
nir:> 

- Ne yapacağımı şaşırdım. Bu 

tahammül edilmez patırtı ile pliın 
hazırlamak, resim yapmak, projeler 
çizmek nasıl kabil olur. 

cNotlar biribirini takip eder: .. 
- Do re mi fa, so la si do re! 
Recep Ferid kendi kendıne: 

- Oh tamam! dedi. Gel de ta· 
hammül et buna? .. Bir kaç gün sab
rettim, sustum, meşkin arkası bir 
türlü kesilmedi. Baktım olacak gı
bi değil, bu gürültüyü dinleme -
mek, bu azaptan kurtulmak için, sa
bah erkenden kendimi sokağa at
tım, serseriler gibi dolaştım. Fakat 
bugün böyle yapmak mümkün de
ğil... Hava yağmurlu. Nereye gıde
yim, nerede dolaşayım?.. Sınema 

fena değil amma, sabahın altısında 
da sinema olur mu? .. 

cPiyano başka bir perdeye geç
miştir. Tonlar yükselir, yine al
çalmıya başlar, tizden pese, pes
ten tize geçer, durur ... 

- Evet her günkü gibi. Yine böy
lece devam edip gidecek. Ne yap
malı? .. Bu komşuların elinden ne
relere kaçmalı bilmem?.. Apart -
man sahibine gittim, vazıyeti an -
!attım, çalışamadığımı söyledım, 

bunun için konturatı feshetmesıni 
rica ettim, kabul etmedi: cAlt kat
ta 'piyano çalınması bir sebep ola
maz> dedi. Şimdi yapılaca'.< bir tek 
çare var: Piyanolu komşulara yal
varmak! Hiç olmazsa sabahları pi
yano çalmamalarını rica etmek!.. 

cRecep Ferit, bu kararla alt 
kata iner. Kapının zilini çalar. 
Hizmetçi eski sistem eşyalarla 
süslenmiş bir salona götürür. Bi-

nınmasını -riyakarlığını düşünmi· 

yerek- pek hoş bulmuştu ve bun • 
dan gurur duymuştu. 

Bu hissin neticesi olarak Canse
vere kalbten bağlanmış, inanmıştı. 
Bayan Cansever bir akşam bayan 
Birsini tir Zekeriyya sofrasına ça
ğırdı Bu sofra başka bır sofra idi. 
Sofralılar arasında hiç erkek yok
tu. Ve hımbıl erkekler; masum, te
miz kadınlarının böyle bır sofraya 
gitmelerıne karşı gelmiyorlardı. 

Çünkü bır kaç saat yalnız kalmak 
egoisması onların gozlerıni perde
liyordu Öyle ya, masum kadınlar 
çocu~ sahıbı olmak ve masum kız
lar meşru koca bulmak ıçin bir Ze
keriyya sofrasında toplanıyorlar. 

Bu sırada da bız başka hepaıe sof
ralarda kcyf çatacağız. Gıtsın ap -
tallar! 

O gece sofrada temiz ve ma. -

sum kadınlar vardı. Kımi çocuk, 
kimı nışanlı, kımı pıyango, kimi 
bayına mcmurıyet için niyet tut
muşlardı. 

Bayan Cansever Birsin'e sordu: 
- Sen bir niyet tutmadın mı? 

Dersi 

. ,.acıııı 
raz sonra kırkı aşmış. b:r elafll· 

içer girer, Recep Ferıd~ s '-difll 
Zar Recep Ferit 1.:endinı ta"' . 

' ~ııer·' eder ve sonra ~unları Sv:1 ııo 
~ .,,a 

- Pek yüksek derecede pı. J3tl 
sesine tahammül cdemiy0run1:. 5uı 
güzel çalgıyı biraz claha gür~ı.tu a • 

k · · sızı r çalmanızı ricn etıne ıçın . d ğil 
hatsız ettim. Acaba bu kalııl e. 

"? mı... .. çıı· 

- Piyanoyu ben dr ğıl, kızıtll 1111 
lıyor, yakında imtihana girecek. 
zırlık ckzersizleri yapıyor. rı 

- Kızınız mı çalıyor? .. Meın11;11• 
oldum. Fakat sabahtan akşarna ııı 
dar piyano çalmak kızınızı yor~sıı 
mı? .. Günde bir saat, iki saat çıı 
cok bile.. 

51 • ııocıı 
- Buna imkfm yok!.. 8• 

mümkün olduğu kadar çok calı:Tlsıı 
. . B"" 1 "apar sın ı tavsıyc cttı. oy c J 

parmakları a.lışırmış! 

Recep !•'erit kendi kendine: 
atı'• 

- Parmakları elime geçse ~itıı· 
çatır kırnrım. (Kızın anasına 

ben:) ·ı:nti· 
- Israrımı affedin. Kızınız ı. dC 

hana hazırlanıyor amma, benı 
ışimden alıkoyuyor. ıı.ı· 

- Ne münasebet? .. Rahatsız 0 
... 

yorsanız başka bir apartmana gı 
debilirsiniz. ıı· 

- Çoktan gidecektim, fakat }tO 

turatım iki yıl. .. 
- Biz de üç vıl '-·aptık! 

• J ·r· 
cRecep Ferit im söze çok sııı;cı. 

lenir. Nezaket kaidelerini tın'-' 
rak sert ve Uiiföali bir sesle: 

· or· 
- Siz beni çok muazzep edı)' ı:ni· 

sunuz, benim de sizi rahatsız et ııı· 
ye hakkım var. Ben de arkadabş e1' 

. d.. '1.e'' 
rımı toplar, gece giın uz · • iW 
oyunları meşk <.>der, başınızın 

ttinde hora teperim. ıcı-ı· 
- Bız ne karışırız buna! fla dııtl 

nızdır, şikfiyet etmek akhrnız 
bıle geçmez. 

- Apartmanınızın 

kırarım! 

- Parasını verirsiniz. J111l 
- Tavrından delik ac:ar, kaşıtı 

tozu serperim. ııı! 
- Ne olur snnki... Biz ôc kaşı 

dururuz. bCtl 
- Eşyanızın nakil masra~·~ı,, 

vereyım, başka yere nakled!nıZ·tı • 
- Buna ımkfın yok. Kontura .el 

~ızın ~ç yıl olduğunu. ~liraz e~iZ 
soylemıştim. Hem sızın keY p::ı· 

. "'3 
için rahatımı, bozmak'. Işte J 

mıyacağım şey... f{et 
- Peki hö,·le ne olacak? .. 

., J · ' 
(D~t•r.mr 6 mcı .~rf / 

~ 

- Hayır hanımefendim. 

- Olmadı? Olmadı! ba jki 
- Ne münasebet? Ben da 

senelık evlıyım. . de et· 
- Evli olmak bir mana ıfa ıısıtı· 

mez, mutlaka bir niyet tutırı~ıfllc
- Hiç bır niyetım yok ha 

fendim. ~ uz 
.... _ gorur · 

- Goruruz elmasım, . }<e:i)'' 
Haftası içınde ikınci bır ıe 

ya sofrası kuruldu. serçe 
Bu sefer Bayan Cnnsev~r 5o1 

·n'ırı 
paı mağı ile Bayan Bırsı dık]l)'ıı· 
memesinin fındık başını gı 
rak sordu: ıık :ıtıl" 
- - Yine bir niyd tutrnıyac 
sın? 

- Hayır lıanımefendi.JTl· 
- Olmaz! İşte bu olrnaZ· 

- Bir niyetim yok .ki. ktıt··· 
- Senin olmıyabilir, fa 

1 
....,9J.ıtıı 

dık aw 
Memesinin ucunu gı 

devam ederek: dnltini cJıl' 
- Fakat bunun altın 

şünmüyorsun. ,,·? 
r ~I· tY 

- Onun altında ne va çe.rı-
b. var· ) 

- Senin güzel kal ın ı:CJf 
(Devanıı mıyor mu o? 
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~e!kes ihtiyacına göre ~~~(~~ alaturka 
ala-

e 
o m, 

ne luzum var? ·r· .r- 1 f ra gar on-
Mus lini Amerika Cumhurreisinin aç- kt 
rnak istediği yolda kendisine yardım 

r mem. 
edeceğini bildirdi 

ltaf.l/an Başvekilinin bu sözleri bütün dünyada 
he_qecan ve alaka ile karşılandı 

Amerika R eisicumhuru Ruzvelt yerli reislerinden birile görilsürken 
• 
} l'lgiliı. - Amerıkan ittifakından 

dil ~u son zamanlarda sık sık bahse· 
s dı. Hatta .son Telgraf:. ın bu 
f Utunlarında biz cie bu bahis etra-
ında A .. dü .. .• vrupa gazetelerinde gor -

tn ğürnuz malumatı okuyuc·uları -
gi;za Vermekte gecikmemiştık. tn -
d tere - Amerika iltıfakı bahsi her 
tıern tazedir. Gün geçmiyor ki bu
al~n ~traf ında yepyeni bir haber 
tn ntnasın, yepyeni bir S07. soylen· 
eısın 
İn · .. 

... . gıltcrc Kralının tac giyme me
•asırn· l.o ınde bulunan M. Gerard'ın 
tn tı?radakı beyanatı İngiliz · A -
daerıkan münasebatınm hali hazır
aıa ol~un, iletide olsun aldığı ve 
~ :agı şekli manalı bir surette ~ös
•- rıyor. Amerika Cumhurreisini 
"\!tns·ı 
bir ~ eden M. Ocrard pek manıf 
da ~ıtna~1:· Umumi harp P.snasın
Zarn endısı Berlinde bulunuyor, o 
&otı•anki Cumhurreisi meşhur Vil
~ordu l<ayzer nezdinde temsil t?di
ijırrn~· . Sonra Amerıkanın harbe 
har sıle o da Berlinden ayrıldı. 
eıçi~!en sonra ncşrettıği hatırası bu 
drad ~aha çok tanıtmıştır. Lon -

akı beyanatında diyor ki: 

bu~k bunyanın karşılaşmış olduğu 
har meselelerden en korkun~u 
bir p meselesi olmuştur. Bu öyle 
tıırıdtneselcdir ki herke~in başı üs
ll:ıy e asıldı, kaldı. Bilhassa Avru
lı.ır~· tehdit etti. Aın<-'rikalılar !.le 

ın ara d · Vard sın a 3,000 mıl mesafe 
Soğu~ A~erikalılar bu mesafenin 
da Yeşıl Bahrimuhitin arkasın-

ernı 
~at A. n ~larak yaşıyorlardı. Fa -

sulhün en büyük teminatını teş -
kil edecektir. Bız Amerikalılar liç 
noktada kuvvet ve sebatla kar<ır 

vermiş bulunuyoruz. 

Bir h:ırbin aleyhindeyiz; her 
hangi bir iltıfaka girmiye aleyhta
rız: İki. Avrııpanın karışık işle -
ri.ııc karışmamak azmindeyi7.; üç. 
Fakat bi7. Amerıkalılar ve siz ey 
İngiliz lmparntorluğu arasında ise 

ittifakların, muahcdclcrin fevkinde 
ba7.ı bağlar vardır ki bıribirimize 

bizi bağlamaktadır. Biz hıribirinıi
ze karşılıklı ıtimad ve emniyet ile 

bağlıyız. Biribirimi7.i karşılıklı :;o~< 

iyi anlıyoruz. İkimiz de sulhün 
yerleşmesini ve dünyada sa_ğlam 
bir !iUlh devrini istiyoruz Hele 

şu sır al arda ki bir taraftan faşist-
1 ik. diğer taraftan komünistlik duy· 
guları arasında büyük demokrac;i 

İngiltere ile Fransa v.e Amerika, 
cHinyada üç li~ralizmin ve hür .. 

riyPtin tek ümidi ııibi durmakta • 
dır.• 

Nutkun burası çok alkışlanmış -
tır. M Gerard nutkuna de\•anıJa 
şunları dıı shylemiştir: 

- 1 !er ne kaıiar harp bulutları, 
anlaşmamak enciişı>leri varsa da 
sulh güneşi bunların arasından yi
n<' parlıy:ıcaktır. 

Elçi hundan s<mr::ı yPni Kral hak
krndaki iimit \'e temennilerini tek-
rar rtmiş, sözlerine şöyle nihavet 
vermiştir. 

- Siz Amerikalılarla İngiliz clo
minyonlaı:,ı. bu dünya milletleri a
rasında en kıymetli bir mirasa ma

yazmıştık. Vaşingtondan buna dair 
yeni haberler geliyor. Oradaki İ
talyan sefiri Amerika siyasi meha
filinde yeniden giriştiği ll"'mas -
larda Başvekilin sulhü devamlı bir 
surette yerleştirmek için silah - ı 
lanma yarışına bir nihayet veril- ı 
mesi lazım geldiği ve bunun için 
Amerıka Cumhurreisinin öne gc -
çerek siyas( bir teşebbüste bulun
ması lazım geldiği fikrinde oldu
ğunu söylemiştir. Çünkü Amerika 
Cumhur reisi, Avrupadaki ihtilaf • 
ların haricinde bulunduğu için mev
kii bitaraftır Ye böyle bir teşebbüs
te bulunursa sözü herkes tarafın
dan dinlenecektir. 
Vaşingtondaki İtalyan sefıri, Baş

\·~kilin bir Amerika gazetesine o
lan bu beyanatını - ki dün bu sü
tunlarda vardı - onun en samimi 
efkarına tercüman mahiyette ol
duğunu söylemiştir. Sefir, Ameri
ka Hariciye Nezaretinde bu husus
ta yaptığı teşebbüsleri kendili -
ğinden yaptığını. yoksa İtalyan Baş
vekilinin ona bu yolda emir ver
mediğini söylemiş ise de her hal
de· Vaşington mehafilindeki te -
maslarından Sinyor (Musolini) nin 
memnun kalacağını da ilave etmiş-

tir. . 
İtalyan gazetelerinin bu münase

betle şu günlerde hep birden ileri 
sürdükleri dava ise şudur: 
Eğer bu silahlanma yarışına ya

kında bir nihayet verilmezse, bun
d an bü tün milletler b üyük zarar
lara g irecektir. İşte Sinyor Muso • 
lini vaziyeti anlad ığından bütün 
dünya için bir felaket demek olan 
bu silahlanma yarışına bir niha -
yet vererek kendi memleketini de 
kurtarmak istiyor. Bunun için A
merika Cumhurreisinin bir kon -
f erans toplıyarak silahları azaltmak 
değil, bırakmak ta değil, fakat her
kesin ihtiyacı nisbetinde tavin et -
mek yoluna gidirilmesini istemiş
tir. 

Görülüyor ki. İngiltere silahlan· 
mıya var kuvvetile yeniden başla
dıktan \'~ Amerika ile İngiltere -
nin münascbalı artık filen bir it
tifak mahiyeti alacağı görüldük -
ten sonra silahların tahdidi bah
si yine canlanmıştır. Bu ise bu ka
darla kalmıyacaktır. Berlin - Ro· 
ma mihverinden çok bahsedilmiş
ti, bir de Londra - Vaşington milc
veri de vardır ... 

dona tnerıkalılar da kuvvetli bir 
lltıla~tna Yapıyorlardı. Onlar da 
Çıtı ışlardı ki sulhu muhafaza i-

en · . 
lır 

0 
1Yı vasıta harbe hazırlı!~ -

ti~ldi~lar da bir ordu vücude ~e
?ıesi ver. Fakat Büyük Britanyanın 
Qoz kardı? Avrupa kıt'asından bir 
da 5 ~.Pacak kadar zaman zarfın
l{!re 01~.n tayyare kalkar, İngiliz -

liksiniz. Bu miras hürriyettir, şahsın • 
nizam ve adalete olan hakkıdır ve Yenı 
ben o kanaatteyim ki gerek İngiliz 

bir televidyon 
merkezi 

İşte u.~ Yağdırabilirdi. 
h Ilı sııı (İngilizleri) silahlanrru-

ecbur d . 

İmpaı atorluğu ve gerek biz. sabır 
ve sebatla, yeniden si lahlanmamız

la sulhe hizmet ediyoruz. 

İngiltere - Amerika münaseba -

tının İtalyan matbuatı tarafından 
pek dikkatle takip edildiğini söy -
lemek lazım geliyor. 

Sılf<hı e en budur. Istemiyerek 
tek sna~1Yorsunuz. Fakat azmede- Dünkü tSon Telgraf, m bu sü-
t ahla t ı a Silahı n_ıyorsunuz. Bundan son- tunlarında ta yan Başvekilinin bir 

ı hır İngıltere dünyada Amerikan gazetesine söylediklerini 

Moskova'da yeni ve çok mükem
mel bir televizyon merkezi inşası
na başlan ılmıştır. 

Bu merkez, muhtelif sinema film
leri, artistik stüdyolarda oynan • 
makta olan piyeslerden parçalar, 

spor toplantıları, revüler ve saire 
verecektir. 

Merkez. neşriyatına , daha 1937 

senesi icinde baslıyacaktır. 

Fakat garson devi 
lisan bilen 

te geçmemeli,on iki 
a rsonlar var 

arsc,nlar cemiyetinin evvelce 
551 azası vardı, u rakam yüksele 

yüksele 1700 ü buldu 
-· 

• 

G arsonlar cemiyeti reisi Bay Re
cep Kibnroğlunu buldum. 

Bu emektar 25 senelik garson 
~imdi masanın başında daktilo kız
laı a emirler \'eriyor; gözlüğü bur
nunun üstüne düşmüş, tam ma -
rıssilc bir kalem efendisi .. Güleıek 
konuşuyor: 

- Adım Kibaroğlu amma cepte 
metelik yok. 

- Yakında bir garson mektebi 
açılacağı söyleniyor, bu husustaki 
fikirleriniz? 

- Evet.. önümüzdeki Eylı'.'.ılde bir 
garson mektebi açacağız, mektebe 
alınacak talebe en aşağı ilk mek
tep mezunu olacak. Kurs mudde
ti sekiz aydır. Her müddeti tedr,
siycde şimdilik 40 kişi buluna -
caktır. Devam edecek olanlara, dı

şarıdaki işlerine halel gelmemek ü
zere ders saatleri, heyeti idarece 
tesbit edılecektir. 

- Peki, bu mektepte ders ve -
recek muallimler kimlerdır? 

- Muallimlık yapacak, garson -
}uğun en ince noktalarını bilen 
yüksek arkadaşlarımız vardır. Ev -
vela kendim ders alacağım. Bura
ya muallim olacaklardan Feber lo
kantasında Vangel vardır. Bu adam 
kolej mezunudur. Bundan başka bit 
lise mezunu olan Gardenbar gar
sonlarından Yani Kozma, Bahçeka
pı Tokatlı lokantası garsonlarından 

ve Rusyada Üniversite tahsili gö
ıen Bay Yusuf Mansur, yine Gar
denbar garsonlarından orta mektep 
mezunu Yani Pasanidis gibi gar -
sonluğun nazariyat ve servisinde 
fevkalade muvaffakıyet gösteren : 
meslek arkadaşları muallimhk y3.

pacaklardır. 

- Şimdilik mektepte ders veı e
rek (12) arkadaşın muallimlikleri 
tasdik edilmiştir. Bunlar fahri o
larak çalışacaklardır. 

- Mektepte ne gibi dersler olrn
tuJacak? 

- Mektepte okutulacak dersleri, 
nazariyat \'C amelıyat diye ikiye 
aynldık . Daha ziyade memleket bil
gisi, yabancı dıl, ahlak, servis ·~ 

tiarlarda artistlik eden gilztl kadm lor var, garsonların da mü>tur adabı muaşeret usullerı ver dersle-
çekmek hu'-usrmda mühim rolü uardır ............ Es··n·a·1 ··········klrrie······ .. a·e·rı~er·! ....... . 
bu belli değil .. 

Esnaf birliği koridorlarında taze çocuk 
kundakları ne anyor? 

Dört bin kişinin mııayenesi yapıldı, cüzdanları 
verildi. Kazım yorulmaz amma, bu sefer yoruldu 

• Yazan : Baki Süha 

1~i~M;i;· ~-~~ ,.,....,e:iı~ ! • ~~~l D aktilo §akırtıları, merdivenler-

~~~=:z~~~~-.~:·~·! " ~:;.~ i .. den inen çıkanların gürültü . 
~ .. ····· • ....... ı su, masaların üzerine iki kat eğil-

. miş memurların hummalı çalışma

ları yeknazarda esnaf cemiyetle .. 
ri birliğinin zengin çalışma deko .. 
runu tamamlıyor. 

V•ılnglonda lıı1/cumıt m•halleıl '1' 

Merdivenlerden çıkarken Ticaret 
ve Sanayi Odası esnaf subesi mü· 
dürü Bay Kfızım Yorulmaz'ı, bi .. 
raz yorulmuş buldum: 

- Bu akşam üzeri sizi yorgun
luğunuzun üstüne imtihana çek~ 
ceğim. 

Gülerek odaya girdik. 
( !J •. ,, 111 6 n·ı :.c11/ada) 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.35 Yazan Nedim Refik 

• • 
Euladını kaybeden bir baba elbette kendisine 

uzaııacak eli Öper ve başına koyar 
Hak sizden razı olsun oğlum, eğer kızımın cesedini bul· 

mağa muvaffak olursanız ... 
Bir sabah erkenden Bahadır Sa- Fakat benim kmm ölmüştür; bo-

hip Crngm kor.a~ına uşakların, a- ğulmuştur. Öyle ki, resedim bıle 
ğaların hıç tanımadığı bir adam bulamadım. Dcnızde parçalandı. 
gelmi , mutlaka Bah .dır Sahibi Sonra bırkac damla yaşın gôzle-
görmek istC'dıgiı!i, hatı.; eğu buna rinden akmasına mani olamıyarak 
muvafüık olamazsa, oradan ayrıl- titrek bir sesle· 
mıyaca ını sovlıycrck beklemtşti. - Hak sizden razı olsun, oglu:n, 
Gene bır ndamaı. Üstü başı tcmizdi. l eğer kızımın cesedıni bulacaks -
F.ıkat Zf gı ı ıgıni gös.c>rccek bi!' nız ... 

lıali yol tu. Yalnız oradaki ağa - Fakat krırsısındaki genç hiç ü -
lar anladılar ki t.u genç adam, mıtsiz değildi: 

Hıntli mi-.'lfirdcn para istc>mek, lu- - Bır .. kımz efendim. dedi, bu 
tur ve miıruvvEt beklemek iÇin sık gözya)arını. Şimcli icimiıı p rça-
sık g lf'nlcrden değildi. Onun ıs- Jıyacak zaman d -ildir. Bulun \'U-

rarı kar ısında ister ıstcmez Ba - rcğimizi toplay<>rak ı:;; gorrıelivız. 
hadır SJhıbc> haber verildi. Ben sizin kızınızın öldiıgünf' !uç 

Bir müddet sonra Bahadır Sahip, 
karcı ında . ıjz söylerken gözlerini 
yere eğen, mahcup tavırlı, fakat 
ayni z m nda cesar<.'t ve v2kar sa
hıbi oldu ,unu anlatan bir genç 
görüne<' iltıfatkar bir tavırla ve 
yabancı şivesile Türkçeyi tereddüt 
ederek ağır ağır: 

inanamıyorum. 

Bahadır Sahip, karsısınci kı gen
cin kim oldu unu hıç bılmedı •ı i
çin ondan şiıphelcnmi~tı. Kc ndi 
kendine: 

(Kali) cyintlarının para.c;ile 
iş gören bir adam olabilir, diye dü
şündü, benim etrafımda her vası
taya müracaat edcbilırlc:>r 

Fakat şüphesini belli etmek is -
iemıycrek, gence: 

- Bunu, dedı, ıspat etmeli. Eğer 
benım kızımı bulabilirsenız, sağ 
ol un, oli..:. olsun, me) dana çıkara
bilırseniz sizı ıstediginiz miıkafat
ta'l mahrum etmıyeceğime ycnıın 
ederim. 

Bıliıl, istıhfafla dudaklarını btik
tü: 

- Para dc>ğil mi? İşte zenginler;n 
henım g bi fokırlere peşkeş çek -

tık eri en büvuk mükafat... Sılln 

bc.ıl bol ıncıl riniz, \'akutların ız, 

zümrutkrıniz de varmış. Fakat 

ben bunlardan hiç birını istemıyo
rum. Sızc yemin ede}ım mi? 

- O halde size nasıl teşekkür 

~debılirim? Size. karşı bi.ıyük bir 
borç altında kalacağım. Bunu öde
yemezsem .. 

- Eğer ben size hizmet eder rle 
muvzılfak olursam mukafatını Al
Jahtan beklerim. 

(Devamı var) 
- Ben, dedi, buraya geleli belki 

çok oldu, fakat Türkçeyi az öğre -
nebildim. Lakin senin dediklerini 
anlıyorum. Söyle. 
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Karşı karsıya birer sedire otur
dular. 

ime derler bu Esnaf 
belli Genç söze şöylEl başlamıştı: 

- Ben, zatialinizi rahatsız et -
mekten çok korktum. Fakat mut
laka konuşmak lazım. 

Sonra o mahçup tavırlı, gözleri
ni yere e:ğerek söz söyleyen genç, 
saygılı vaziyetini hiç değiştirme -
mekle beraber, çok metin bir sesle 
şöyle devam etti: 

- Bt>nim adım Bilal'dir. İstaıı
bulun her yerini bilirim. Kızınızı 
bulmak için çalışacağım. Buna ra
zı oluyor musunuz? 

Evet.. Bu Bilal idi. Billil sabre
dememişti. Bu işe karışmak isti -
yordu. 
Bahadır Sahip Cenk, karşısında

kini baştan ayağa kadar süzdükten 
sonra, sözlerine ehemmiyet vere
rek, karşısındaki gence esiz. diye 
hitap etmeyi muvafık buldu: 

- Siz, dPdi, böyle bir arzu bes
leyerek bana hizmet etmek isteye
bilirsiniz. Evladını kaybeden bir 
baba elbette kendisine uzanacak 
yardım elini öper de başına koyar. 

( 5 inci say/adan dl"vam) 

- Soy adım Yorulmaz, fakat bu
gün yoruldum. Kolay değil, tam 4 
bin esnafın senehk muayeneden 
sonra cüzdanlarını tebdil ettik. Ge
ce 12 ye kadar da çalışmak niy':? -
tin deyim. 

- İstanbulda kaç esnaf cemiyc:i 
vardır? 

- İstanbulda halen tesbit edil -
miş 34 esnaf cemiyeti vardır. Bun
ların her biri ayrı ayrı şahsiyet ık
tisab etmiş teşekküllerdir. 

- Bugün bizde esnaf kime der
ler? 

- Esnaf tabirinin metlıilü b Lt
gün vuzuhla tarif edilmiş deği!dir. 
Me.selfı kunduracı, bakkal bir es
naf olduğu gibi ,kahvelerde, mey
hanelerde, saz çalan ve bu yüzden· 
para kazanan kimselere de esnaf 
diyoruz. Teşkilatımız daha ziyade 
cKüçük esnaflar kanunu, çıktık -
tan sonra organizasyona bağlana -
caktır. 

1 1 - Cemiyet ne gibi işler üzerine R A O y Q yiirüyor? 

f 1 - Cemiyet idare heyetleri ken-__________ ,____ di bütçelerinden ayrılacak yardım 
A~am neşriyatı: 
18 30 Amatörler dans orkestra - tahsisatı ile başlı başına ve ihti-

' sı, 19 PJiıkla dans musikisi, 19,30 yaca cevap verecek miyasta hir 
Spor müsahabeled : Eşref Şefik, teşkilat vücudc getiremiyeceğini 
20 Sadi ve arkadaşları tarafından görerek, müşterek bir yardım teş-
Türk musikisi ve halk şarkıları, kilatı vücudc getirmeyi kararh~-

20,30 Ömer Rıza tarafından arap- tırmıştır. Esnaf dispanseri ve es-
ça söylev, 20,,45 safiye ve arkadaş- naf müracaat danışma bürosunu tc-
ları tarafından Türk musikisi ve si~ surctilc fiiliyata geçmişlerdir. 
halk şarkıları, (Saat ayarı) 21,15 Son zamanlarda esnaf cemiyet -
Orkestra, 21,15 Ajans ve borsa ha- leri nizamnamesinin amir olduğu 
berleri ve ertesi günün programı, esnafa yardım tedbirleri ahnmışhr. 

deği l .. 
Dıspanserin iki doktoru, bir ebe -
si, ve bır de sıhhat memuru vardır. 
Bunların vazifesi şimdilik ayakta 
muayene ve tedavi yapmaktır. Her 
gün cemiyet mensuplarının ufak 
ameliyatları, pansumanları ve do
ğum ışleri görülür. Anahtan bı

rakmışlarsa size dispanseri göste -
reyim. 

Dışarıya çıktık. Koridorda, ge
niş bir cam dolabı içinde renk renk 
çocuk kundakları .. 

- Bunlar burada neye duruyor? 
- Bunların cemiyetin parasile 

alınmış hediyelerdir. Cemiyete 
mensup bir kimsenın bir doğum 
vak'ası olacağı zaman telefonla e
bemiıe haber gelir. Ebemiz de der
hal bu kundaklardan birisini alır ve 
bır otomobile atlıyarak azalarımız
dan herhangi birınin ya karısı ve
yahut kardeşi olan anneyi kurta -
rır. Ve cemiyetimizin kundağına 

sarar. Bunun için de hiç bir ücret 
almaz. Bundan başka hukuki iş -
ler için danışma bürosunda bir a
vukat vardır. Ayni zamanda umu
mi katipler sıra ile nöbet bekler -
ler. Büronun vazifesi, esnafın her 
türlü hukuki işlerini haHetmek i
çin yol göstermek ve yardım et
mektir. 

Cemiyete mensup azalarımızın 

kısmı azamı mahkemelerde, şir -
ketlerde ve bir çok müesseselerde 
hukuki işlerini haIJetmek için .-t

vukatlara avuç avuç parn vermi -
ye mecburdur. Danışma bürosu da
ha zıyade esnafı bu fuzuli masraf
lardan kurtarmak için kurulmuş -
tur. 

22,30 Plfıkla sololar, opera ve ope
rek parçaları 23 Son. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Ben alaturka garsonurn, alafranga 
garsonlukta iş göremenı 

Bu akşam şehrin muhtelif semt
lerinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

lstanbul cihetindekiler: 
Eminönünde (Salih Necati), Be -

yazıtta (Haydar), Küçükpazarda 
(Hikmet Cemil), Eyübsultanda 
(Hikmet Atlamaz), Şehremininde 
(Nazım Sadık), Karagümrükte (Su· 
ad), Samatyada (Rıdvan), Şehza
debaşında (Üniversite), Aksaray:
da (Ziya Nuri), Fenerde (Hüsa • 
meddın), Alemdarda (Esad), Ba • 
kııköyde (Merkez). 
Beyoğlu cilıctindekiler: 

İstikl81 caddesinde (Kanzuk) , 
Bostan başında {İtimad), Gala tada 
Mahmudiye caddesinde (İsmet), 
Taksimde (Nizamettin), Kurtuluş
ta (Necdet), Kasımpaşada (Vasıf), 
Hasköyde (Barbut), Beşiktaşta (Sü
leyman Recep), Sarıyerde (Nuri). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda· 
1'1ler: 

Üsküdarda Çarşıboyunda (Ömer 
Kenan), Kadıköyünde Yeldeğirme
ninde (Üçler), Büyükadada (Halk), 
Heybelide (Tanaş). 

( 5 inci say/adan dev:m ) 
ri üzerinde tedrisat yapılacaktır. 
Garsonluk kolay iş değildır. Sonra 

bugün alaturka ve alafranga gar

sonluk vardır. Mesela ben alatur
ka garsonum, alafranga garsonluk

ta iş göremem. Faraza tek başıma 
Tokatlıyanda bir karavana servi-

sini idare edebilirim. Garson çalış
tığı muhite göre> bir taksime uö- -

.:> 

rar. Sonra bir memleketi harice 

karşı medeni veya gayri medeni 
·tanıtmak bnkımından garsonlar 

pek mühim rol .oynarlar. Memle -
ketimize hariçten gelen ziyaretçi

lerin otel, kahve, lokanta, bar gibi 
yerlerde ilk karşılaşacağı kimseler 

garsonlardır. Yabancılara karşı ya
pılacak muamele ve servis, mem
leketimiz için kafi bir not verebilir. 

Bu itibarla nçacağımız garson mek
tebi pek faydalı olacaktır. 

- Şimdiki halde bütün garson
larınıız yabancı memleketlere na -
zaran ne vaziyettedir? 

- Bizde öyle garsonlar vardır 

ki, yabancı memleketlerde eşi yok
tur. Beyoğlunda servis yflpan gar
sonlarımızın ekserisi bir iki dil bi-
1ırler. Mesela: Turan barda gar -
sonluk yapan Jorj Kulonidis 12 li
san bılir. Bu san'atkar, istanbulda 
yetişmış ve dısarıya çıkmamış!ır. 
Avrupada garsonlar kendi mem .. 
leketlerınde kullandıkları dilden 
başka dille konuşmak mecburiyeti

ni duymazlar. Ayni zamanda öyle 
garsonlar bilirim ki, servis itiba -
rile onları geçecek zor bulunur. 

Mektep açıldıktan sonra, kahve, o
tel, meyhane ve barlarımızda ça-

lışan garsonlar daha ziyade ilerli
yecek ve kıymetlenecektir. 

- Cemiyetin kaç azası var? 
- Ben buraya geldiğim zaman 

cemiyetin 551 azası vardı. Bu ra
kam yi.ıkscle yüksele 1700 e var
dı. 

- Aman sizi çok yordum, te -
şekkür ederim. 

- 25 senedir ayak üstü yorulma
dım, şimdi sizinle konuşurken m i 
yorulacağım? 

O kuyucula rla 
Baş b a şa 

Vapur 
Saatlerinin 
Ayarı 
Btgoğlu k::ıd:;siro mücliiril ıazete• 

mize yazdığı mektupta diyor ki: 

Boğaziçine nakli hane edeceklere 
başlıca tavsiyem ceplerinde üç a
det saat bulundurmalarıdır. Birisı 

Köprüni.in Bôğaziçi iskelesinde ~u
lunaft saatle, diğeri Köprünün Us
küdar iskelesindeki saatle, diğer 

bırıni de bulunacağı iskelenın saa
tile avar ederse hareket edecek va
purla~a yetişmek imkanı bulur. Ak
si takdirde Boğaziçi ıskelesindeki 
saatle ayarlı olan saatinize göre za
manınızı tanzim ederseniz, Üski.i
dar iskelesindeki saatle hareket e
den va purn yetişemezsiniz. Dığcr 

iskelelerdPki saatler de hunun gi
bıdır. 

Şirk('ti Hayriyenin saatçisi sar -
sıntıdan bozulduğunu iddia ettiği 

saatlNe günde bir kaç defa ayar 
Jutfunda bulunursa vapurlar mun
tazııman harekPt eder ve müşteri
ler de bır adet saatle işlerini yo -
!una koymuş olurlar ... 

1 HiKAY E 1 ----
Piyano dersi 
( 4 ıiucı1 sayf ad 'ln devam) 

gün sabahın altısında piyano gii -
rültüsii mü dinliyeceğim! 

- Kızım bunu keyfı için yapmı· 
yor ki! .. Onun istikbali buna bağlı 
da onun için .. 

- Piyano çalmakla kızın atisi ara

sında bir münasebet goremiyorum 

- Nasıl yok. Kızım piyano öğ -

rendikten sonra hoca olacak, der!: 

vermiye başlıyacak ve biz bununla 
geçıneceği7. ... Bız öyle zengin bir 

aile cieğilız ki. .. Amma belki, evlen· 
diği zaman, kocası piyano çalması· 
na razı olmaz. 

- Öyle ısf' böyle bir adam bu · 
!alım! 

- Ha deyince koca bulunur mu 
canım! 

- Ben bulurum. Bir re"smini ve-
rır misinız? 

.Recep Ferit ktzm resmini a

larak apartmandan çıktı ue e
lind~ki resmi biitün arkadaşla -
nna gösterdı, fakat kimse talip 
olmndı. Bir kaç def o merdiveni 
inerken bur rcıs' geldi: Selam
laştılar Htç çirkin bir kız değil
di Nihayet kendisi onunla ev • 
lenmiyc karar uerdi Fakat pi -
ycıno kapağını açmamak şartıle .. 
Kız yukarıda kocasile oturacak, 
anası aşağı 1eatta kalacaktı. Bu 
§artlara kız razı oldu Eulendi
ler Nikah dairesinden dön~te, 
Recep Ferit He kaynanası ara
sında şöyle bir konuşma oldu: 

Recep Fent: 

- Sizi pek düşüncelı görüyorum. 
Evlenmemızden memnun değıl mi
siniz? 

- Pek memnunum, yalnız alt 

katta pek yapayalnız kaldım, piya

no dersi kızıma pek uğurlu geldi. 
Benim de belki kısmetim açılır. Ya
rından ıtibaren pıyano meşkıne 
başı ıyacağıın ! 

ik inci kusım 
h8· Eski hünkar yaveri, paralarını kumarb·r 

nelerde kaybettikten sonra yaman '
1 ~ bU" otel hırsızı oldu. Fırsat ve imkan 1 dukça çaldı ve hili çalmakta berdevaf11 

Eski hünkar ga f•eri, k aç kereler hapishaneler• gireli, ve 
damgalandı: Hırıı rl 

Ne yapabilirdP 
Tabancası alılimıştı. 
Tokat tokada, yumruk yumruğa 

ka\'ga etmek istese bıle, buna mu
hıtı muı.ait değildi. Böyle bir hare
kete kalkışacak olsa. oradakilerin 
hepsi ona karşı cephe alacaklar, 
kendisini kötüye boğacaklardı. 

Esasen, değil öyle 8-10 kişiyle dö
ğüşmek, boğuşmak, bir adamla bile 
kavga edecek kadar kuvvetli ve 
cüsseli değildi. 

Mukabele edememenin aczi, te
essürü ıçinde, hıç olmazsa bir şey 
yapmış clmak için, biraz evvel, o
yuncuların önünden kaptığı para
ları, cebinden çıkararak. bir ham
lede hepsini, parça parça etti, ye-
re attı 

Poker oyuncuları. o paraları yır
tarken, hamle ettiler. hareketle -
rine mani olmak ıstediler, fakat 
muvaffak olamadılar. O, bu yırtma 
ameli) ı>sin i o kadar ani ve çabuk 
yapmıştı ki. hıç bir savlet buna 
mani olamazdı. 

Pokercilerin !:avlet etmekte hak
ları vardı. Çünkü. yırtılan parala
rın içinde, yalnız (Ş) ın kaybet -
tikleri değil, kendi paraları da var
dı. 

Onlardan, kazançiarından çoktan 
vaz geçmışlerdi, kendi paracıkları
nı kurtarmak onlar için. en büyük 
bir kar olacaktı. 
Olacaktı amma, buna artık im

kan kalmamıştı Kazandıklarından 

başka, kenıiı paraları da yırtılmış, 
parça parça verde. ayaklar altında 
sürünüyordu. 

(D.) dayanamadı, yerdeki para
laıa bir hamle etti İçinde belkı bir 
sağlamını bulmak limidile birer 
bireı ayırıp tetkik etmiye başladı. 
Baktıkça. tetkik ettikçe mütees

sir oluyor. gozlerı kararıyordu. 

Çunkü icinde bir Lane sağlamı yok-
tu 

kkında o yıllarda, banknotlar ha ıafO 
titiz bir dikkat vardı. Numaras~İ''e 
dahi olsu, yırtık evrakı nak bi· 
geçmiyordu. Yapıştırılıp alınsa l· 
le, hiç bir banka, hiç bir vezne a 
mı yordu. ö· 

Bunun için, (O.), yavrusunun bir 
Iümü karşısında harap olmuş d n 
baba matemile, paraların başın 8 

ağlıvan bir gözle avrıldı. • • a • 
Kumarhanelerde, poker oyn t 

be· 
nan ve oynatılan evlerde kaY ~ r 
tikleri paraları isteyenler o ka ,ıı ı 
çoktur ki, bunları birer birer yıı 

k .. ıfet o· mak uzun bir zahmet '\'C u . 

lur. ·be· 
Evvelce de dedığim gibi, ka' 

1 • · pSI e, 
denlerin bazıları teşvık netıc d • 

"dd"a e e Yahut bog-uJduklarını ı ı 
- bazı· rek paralarını geri isterler. • 

Jarı da paralaı ı trişörlükle aıınnıll 
dığı halde: ri 

- Beni boğdunuz. Paramı ge 
verin, yoksa polise giderin;· a • 

Tehrlidile kayıplarını gerı alrn Sıl 
nın yolunu bulmaya çalışırlar. e
sistemi takıp edenlerin en başta g 
lenlerinden birisi de (R.} dir. 

ı . 
(R.) zabıtaca maruf bir hırs~ r· 

dır. Mükerrer sabıkalıdır. Otel 1~ s· sızlığıııda çok mahir olan (R.) .• 
tanbulıın tanınmış ailelerinden bı 

.. ·t dev· 
rinc mensuptur .. Abdulmecı .a) 
rinin tanınmış sımalarından (ril 

dır. 13a 
(R.) oyun hastası bir adamdır. ti 

basından kalan mühim bir ser"~11• Bevoğlunun zevk ve safa yerlerı 
de,· kumarhanelerinde yiyip bıti~~ 
dikten sonra. bol paraya alışan \'' 
eski hünkar yaveri - İstibdat de iit 
rinde vedı yaşındaki çocuklara r 

J •• ·ror· 
be verılır, bunlar mülazım unı s· 
masile mabeynlerde, selamlık t~n 

d" ııı•'' mınde hazır bulunarak P_a ış F.l 
arzı ubudiycıt (!) ederlerdı. ( ri 
işte bu neviden bir hünkar ). ·a\·er 

. hl. 
idi - bol paraya kavuşmak ıçın ı.ı.· 

Yeni bir er 
sızlığa başladı. TRokatliyan. ~eri· 
palas gibi büyi.ık otellerde, Bog-ı • 
çi ve Adalardaki lüks pansiyon e· 
larda odalar kiralayarak, oraY~ g <r 
len diğer kiracı ve misafirlerın • (4 üncıi sayfadan detJam) 

rıka Cumhurreisının tahdıdi tesli
hat için bır konferans toplamasl 
lazım olduğunu söylıyerek reis 
Ruzvdtı bu ışi başarınıya en layık 
adam gormektedır. 

Romadan alınan ma!Umat göste
riyor ki, İtalya ile Almanya ara -
sında askeri mahıyette hiç bir itti
fak mevzuubahs değildir. Böyle bir 
şeyin vücut bulacağı Sinyor Muso
lininin şu son tahdidi teslihat tek
lifile de anlaşılmaktadır. İtalya 
Başvekili tahdidi teslihat yoluna 
girmiş bulunmaktadır. Bu yolda 
ilerliyerek Amerıkanın dostluğunu 
elde etmek istemekte ve İtalya için 
emin bir vaziyet teminine çalışma
yı düşünmektedir. 

Fransanın en ileri gelen gazete -
]erinden biri olan ve şimdiye kadar 
hep faşist İtalyanın tarafını tut -
muş olan Paristeki Tan gazetesinin 
Romadaki muhabiri de gazetesine 
bunları bildirdikten sonra diyor 
ki: 

c Duçenin tahdidi teslihat yolu
na girdiği söylenmektedir. Bu öyle 
bir niyettir ki, büyük bir ehemmi
yeti haiz olacak, bilhassa devlet 

nüfuzu üzerine müesses bir hüku-
1 

· d n parıı 
dalarına girerek, cep erın e dil' 

mel rcisı tarafından ileri sürülün
ce ehemmiyeti bir kat daha ı;örü
lecektir. O hükumet reısi ki şimdi
ye kadar milletini hep zaptı rapt 
ve askerlik ruhu ile yetiştirmiş bu-

1 

larını, saatıerini falan arakladı, ıı!I 
du. V b ı hırsızlık, uzun zartı) 

ı·ar devam etti. (Deı:amı ,. .•• ~ .. 
"'''ııı111111111111111111ı11ııını•ııırıııııııııııuııı11ııtıı11ıııııı••' 

lunmaktadır.> 
lran . 

Kadıköy Askerlik Şubesinde~:.,/ 
Gene Fransız muhabiri devam e- Bedel erlerinden olup 1/1\'1!1. esi 

937 d~ talim için kıt'aya ~·eri.~ril9?' hlıım gelen Kadıköv ZuhduP .. 

dcrek şunları söylemektedir: 
cM. Musolıni hakiki vaziyeti çok 

iyi gören bir devlet adamıdır. Onun 
için bu teslihat yarışının vereceği 
neticelerin ne olacağını pek iyi an
lamaktadır. Eğer bu yarışa bir ni
hayet verılmezse bundan cihan için 
ve bilhassa, kendi memleketi için 
neler d?ğacağını mülahaza etmek: 

- d o 
Ba ğdad caddesi 17 sayılı ev e do • 
turan Ahmet Zahhit oğlu 331 ıı .. 

ğumlu Mehmet Garan yapılan J{cl1 
raştırmalarda bulunamıımıştır. 01• 
disinin çabuk şubeye gelmesi \'~ 
şarda ise adresinin ~ 

tedir.:. ............. ~--~~ ... . ~ 
Sılılıal noktai nazarın"·'' 

ÇOK GÜZEL 

•'" 
1 

bir tarzda yapılrn•t 
her çocuk arabaları, 

yerden ucuz fiatıarU• 
yalnız 

Baker MAGAZALARfNDA 

satılmaktadır 

İngilizlerin ala bildiğine silahlan
makta oldukları, Almanya ile bir 
askeri ittifak akdi bahsi artık ka -
pandığı, İngilizlerle Amerikalılar 
arasındd filen bir ittifak vücude 
getrilerek ilerde Avrupada bir 
harp çıkarsa İngilterenin iaşesi te

min edilmesi düşünüldüğü şu ·za- ı 
manlarda İtalyan Başvekilinin tah
didi teslihat teşebbüsleri ne netice 
vereceğini bize gösterecek olan is- ' 

tikbal uzak değildir. i••••••• 



7 - S O N T E L G R A F - 3 Haziran 1937 

s·üoeymıaınon Saı1rayolnl<dl~ 
. , 

IKUOCS KO~LARR ..... 
Tefrika No: 70 Yazan : M. Necdet Tunçer 

~ii.le yman mimarını çağırdı: "Hebron ze ylinlikleri 
B'llarznda küçük,/ ak at zarif bir saray yapacaksınll 

ll sarayın yer yüzünde eşi bulunmıyacakl,, dedi. 

Rapid Pazar gü ·· Fener
bahçe ile karşı aşıyor! 

Ayni günde Taksim 
G. Sarayla son 

stadında Doğanspor 
maçını yapacak 

Yeni saray kimin için hazırlanıyordu ? Pazar günü Fenerbahçe spor klü· 
bünün 29 uncu yıldönümü Ka -
dıköyde Fenerbahçe stadında kut -
!anacak. Her sene büyük merasim
le tesit e.dilen Fenerbahçenin yıl 
dönümünde bu sene daha güzel ~ e· 

d - Sarayımda 
evarn eden bu 

lı~ur~uılu k 1 a r a. 
•rtı' 'h K n. ayet ver· 
ll'ıeli. 

Diye bağırı
l"Otc!ıı. 

Üğ':ırsuzluk B .. 
u, ardı ardı· 

~a 2'elcn bu iyi 
alihler g"b' " 
rıüne ı ·ıı, o-
b· geçı mez 
ır sel halinde 

Barayın şen ha
\·as d ını boguyor• 

u. 

d Silanın saray .. 

h~n ~~Yboluşunu 
ç kımse gör• 

i 
Sama'mn saraya dönmesi için i

leri sürdüğii şartlar çok ağırt:iı .. 
Kabul edilemiyecek kadar ağır

dı. 
Tamara . ve Silanın saraydan u- nilikler ,.e fevka1Udelikler göreı::.:?-

zaklaştırılması isteniyordu. ğiz. 
Sı.ileyman, Silanın kayboluşun • A\'usturyanın Rapid takımı Fe-

dan zaten çok mi.iteessirdi! nerin 29 uncu yıldönümünde Fe -
Hükümdarın bu teessürü yet • nerbahçe ile karşılaşacak. Rapid 

miyormuş gibi, şimdi bir de Ta- gıbi Avrupanın ve dünya futbo -
rnaranın hasretini mi çekecekti? lünün birinci sınıf bir takımını Fe-
Sülc~an, Tamara'yı hiç bir şart- nerbahçe karşısında görmek mu -

la yanından ayıramazdı. Suleyma- hakkak spor meraklılarının her 
nın bu kadına karşı yalnız zaah zaman için bekledikleri bir ha -
değil, ayni zamanda da itimadı var- dısedir. Rapid'in isıanbulda ·yapa-
dı. cağı. maçlar futbol tarihimize Slav- ı 
Yalnız bu kadar mı ya?! ya, Üçker, Elittihat ve daha bir çok 
Tomara uğurlu bir kadındı da. birinci sınıf Avrupa takımları!lm 
Tamara'nın saraydan uzaklnştığı 1 bıraktığı iyi veya kötü nctıceler -

günler içinde Kudüs sarayında bir den daha ayrı bir hadise bıraka -

çok can sıkıcı hadiseler olmuştu. caktır. 
Tamarp nihayet meydana çıkıp Fenerin bünyesinde yetişen l:>ir 

llıernişti. li . • areın daire- ı::..,;;..:::.;..._....:ıı..=ıaıı.~--ıııı:---~-~ 
&ınde 
lik saatler geç- Kudı1sün şark 
dı. çe artan bir telllş ve heyecan var· ı 

t 
l3utün harem kadınlan endisc ,.e 

erc:aa·· ~ , ut içinde biribirlcrine soru-
.. ordu: 

" '-Sıla dün şarap içmişti.. Çok 
'!(' €}" . • 
0 

.. ~ ı ıdı. Bir gece kinde nasıl uçtu 
~oge?,. ~ 

• 1 .'- Sila, bir günahkardır. Vücu
"'u ··-

lcapıstn<fa 

Diyerek 
verdi. 

Yahuii mahallesi 

mektubu muhahzına 

Kraliçe Sama mektubunda kısa
ca şunları yazıyordu: 

gelince, Süleyman bu birbiri ar- çok futbol asları yalnız Sarı la -
dınca uzayıp giden uğursuzlukla • ch'ert formanın galibiyetini temin 
rın • kısmen olsun • önüne geçil • etmek için değil milli futbolün se-
diğini görüyordu. refli bir seviyeye çıkması için daha 

Saray muhafızı: fazla çalışmışlardır. Bu gün ayni 
·cHayatımdan endi.§e etmeyi _ _Ne yapmak fikrindesiniz, mel- formayı taşıyan ve ayni formayı 
niz, mella! Size çok yakın bir la? alkışhyanlaı· büyük bir bayramın 
köyde yaşıyorum. Yanınıza Diye sordu. tezahürlerine hazırlanmakta mu -
gelmek için bir şartım ı·ar: Göz. hakkak haklıdırlar . Süleyman şaşkın ve müdereddit 
delerinizden Tamara ile Silci.- Bu büyük se\•inç içinde Rapid bir tavırla cevap verdi: 
nın saraydan uzaklaşması. Bu.- _ İkisini de feda edemem. İkisi- takımının bir çok hatıralar sakh-

bat- Sarayı son günlerde cinler mı yaptı{jmız gün saraya dö - ni de memnun edeceğim. yan Kadıköy sahasında Fenere 
smıştır s·ı· . neceğim.> k 1 mağlup oluşunu görmek tabii yal-

oı . ı ayı emler kaçırmış .. Ve taraçadan çe i erek odasına F 11 . d 1 .... 
sa gerek! .. > Suleyman kaşlarını çatarak dıi • döndü. nız ener ı erın eği butun spor· 

eli;, goge çıkacak kadar hafif değil-

Ji,, su··nmı· •e b l d cuların ve spor meraklılarının en 
... -r ağızdan b" ·· k d · ~ .} aşa 1 (Devamı var) S ır soz çı ıyor u. _ · ı büyük arzusudur. 

~:Yrnan,5~~ilid~~~~~,~~=~~~=~===~========~=~~~===: F~~~hçelilcr ~~ileri i~n 
tıın . koydugu gozdelerının bıri • Beyog"" 1 u Va k•flar D. kt- ı ·- "" ·· . , ... 1 ı en mes'ut gün olan bu bay-
t... bırdcnbire saraymdan kaybol· ll ıre or ugu 1 an arı ··•asına .. ramda Rapid karşısmda iyi bir 
har 

1 
goz yumamazdı. Kapı mu- Semti Mahallesi Cadde ve No 51 •• C netice alarak bir çok muvaffakı • 

rn ız arı, haremağaları birer bi - in·i ...-r s Meşhuru sokak yetlerle dolu olan tarihlerine yeni 
S orguya çekilmişlerdi. -=.. bir zafer daha ilave edeceklerdir. 
arayın kapı nöbetçileri: Galata Köprübaşl Fermeneciler 52 Oda 

tlı - Bizim gözümüzden kuş uç _ Mchmetali paşa Doğanspor bu hafta 
g~z:~~oskoca bir kndmın kapıdan .., hanı üst katında oynıyacak 
~·ıgıni nasıl olur da görmeyiz?! • Sultanbeya- Mumhane Bu haftaki milli küme maçları 

1Yordu Zlt Altıncı vakıf hanın altında içın Ankaragiicünün Fenerbahçe 

s·1· · h 1 anın sarayda saklandığı mu- 13_'.3/135 No.lu mağlüp mağaza ve Galatasarayla karşılaşması i -
akkaktı. ,, Yolcuıade Usküdar 1 garai cap ediyordu. Halbuki bu hafta Fe-

daOnun Tamara i1e Sahra tarafın. n Şahkulu Yazıcı 1·2 iki dükkan nerbahçenin Viyana takımile yıl· 
tıi: ~ur'a gönderildiği hiç kimse _ Beyoğlu Kuloğlu Ağaham;ımı 3-cü vakıf hanın ikinci dairesi dönümlerini kutlulayacakları için 

S atırına gelmiyordu. Taksim Firuzağa Sıraserviler 94 dükkan bu maçlar, gelecek haftaki maç -
(:ıntluı~Yrnan o gün saray muhafı _ Galata Şahknlu Caddeikebir 525·451 ,, larla yerini değiştirmiştir. 
l>ıd Şıddetli emirler vermiş ve ka- Kasımpaşa Gazihasan Mektep ve orta 86,34,36 Han ve rnüşlcmilall Gelecek hafta yapılacak olan Do· 
tın an hiç kimsenin dışarı çıkma· Pş. ğanspor - Güneş, Galatasaray - Do· 

S~· rn
1 

üsaade etmemişti. " " Atik tersane K. 36,38 hane ğanspor maçları bu haftaya alın -
~ eyınan çok müstaripti. ,, Camiikebir korta 5 Baraka mıştır. 

"arct~~Yda o gün sevinen iki kişi " G. H. Paşa Güllehane 13 ,, Pazar günü Galatasarayla, Cu • 
'!' " " " 20 Dül;kAıı martesi günü de Güneş takımile 
S atnara.. " " Mescit 2 .. maç yapacak olan Doğanspor ta -

1 
ahra. Beyoğlu Hüseyinağa C amiikebir 197 apartıman 3·cü daire kımı yarın şehrimize gelecektir. 
Çln · ·. .. . Galata Sultanbeya• Mumhane ~i k ıçın gulen ve se\'men bu i- 'Zıt ~O Sekizinci Balkan 

tıe ·adın, acaba, muhitlerine karşı altıncı vakıf han üçüncü oyunlar. 
Zaınan k d kat 14 No:lu oda l:aJtı a a ar ağızlarını tuta· • Sekizinci Balkan oyunlarının bu 

Suıeatdı? Bu sırrı keşfedemiyen " " ., .. 
15 

" " sene Yunanistnnda yapılması ka -
Yll'lan s·ı· t k " n • ,, beşinci kat 21 No: oda €rın • ı ayı ara ma tan vaz- rarlaı:::mıştı. Fakat Yunan federas-

-~e~ek rniydi' " " ,, ,. ,, Altıncı ,, 33 ,, ,, ~ Y · ,, ,, ,, yonu son zamanlarda para bulama-
., arunıza bir şartla ., 

11 
,, " " " 

11 37 
" • dığından bu işten sarfınazar et -

s .
1 

gelebilirim ! ... " ,, ,, ,, " " " " 
34 

" " miştir. 
u eyrn • ,, " ,, 36 ,, ,, B ~~tıı' k an o sabah yatağından ,, ,, ,, 3 unun üzerine organizasyonu 

alk " " " ,, 8 " " R 
Od 

·nuştı.. ,, ,, - omanya federasyonu üstüne al -a ,, " ,, uçüncü ,, 11 ,, ,, 
la~. tı tsının önündeki taraçada do- ,, ,, ,, ,, 12 mıştır. Bu sene Balkan oyunları 6 

y a " " .. " T harı.,ı ~.us.1.arı severken, saray mu- ,, ,, ,, ,, 13 cşrinievYelden 18 Teşrinievvele .. h k • " ,, ,, ,, k d l\1.ıru u urndarın yanına geldi.. ,, ,, ,, ,, ,, Altıncı " 31 ,, ,, a ar Bükreştc yapılacaktır. 
bir ""ll'luş saz parçalarile sarılmıı::: ,, ,, ,, ,, 32 Futbol olimpiyatları da, eğer Ro-

·•ıekt s ,, " ,, " ,, ......_ l3u up uzatarak: ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 30 .. ,, manya federasyonu kabul ederse, 
~devi nu .size verilmek üzere bir ,, ,, ,, ,, ,, 4-cü " 17_ 18 ,, ayni tarihlerde Ankarada yeni ya-
Suı getırdi, mella! dedi. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 16 iki ,, pılan stndda yapılacaktır . 
......_ ~Yrnan mektubu alırken: " ,, ,, ,, ,, 5·ci ,, 22 iki dünya rekoru kırlldı 

1..ir.ı <:deviyi hemen buraya ge • " A • ,, ,, ,, ,, ,, • ,, 28 ,, m0 rika Chilaga üniversiten 
b Ye " " " " ,, ,, 11 27 ,, olan Mokdowonun geçenlerde sı • 

har
1
z
1 

rnı:ıldandı. Fakat, saray mu- " " ,, ,, ., ,, ,, 29 ,, rıkla yüksek atlama dünya reko -
l}ı ......_ ie~r~n~en kımıldamadı. ,, ,, " ,, ,, 4 • cü ,, 20 ,, runu 4 - 47 den 4 - 44 e çıkardığını 

<:11&! 
0 

vı ~ok erken gelmişti, • " 11 ,, ,, 5 - ci ,, 26 ,, yazmıştık. 
l!ırak .vakıt siz uyuyordunuz. " " 11 ,, ,, ,. ,, 23 ,, Son zamanlarda Nevyorkta 1 a-

ıp gıttı·. 6 ....... 'lır ,, ,, ,, n lJ -cı ,, 35 iki " pılan bir atletizm müsabakasında 
,~,ekt b Kemankeş Helvacı No : 6 H 8 9 h kl ......_ S u u kim göndermiş? :ıne • isse sırı · a yüksek atlamada bu mesa-

t Otd Kasımpaşa Çatmamescit 6 s. o f lıtn, ha urn, söylemedi.. Bılmiyo- G " 4 ,, eyi 4 - 54 c çıkarmıştır. 
Ilı na alala Arapcamii Makaracılar 12 ı 2 B d . Verdiler, getirdim, de- arsa • • un an başka yine ayni müsaba-

S Karaköy Pangaltı Fransız me'Zarlığı 111 dükkan kalarda Amerikalı zenci bir atlet 
;ı Uleyrna Beyoğlu Hüseyinağa Tarlabaşı 46-44 hane ··k k 1 ~lldı n tavusların yanından B 

1 
yu se at amada 2 - 10 ile yeni bir 

?ı. •• eyoğ u Kaınerhatun Çakmak 19-25 hane dünya rekoru yapmıştır. 
•!c:ktub Taksim Ayaspaşa Acıçeşme lS.20 apartıman 4-cü dairesi 

. ......_ Saın u okumıya başladı.. Beyo~lu K.M. Çelebi Küçükparmak 34·42 hane Japon kadın~ara 1940 
~l'lene>rı a~an bir mektup .. demek kapı olimpiyat1:1rı için ha· 

Sa ... "" sozıcr dogr~ u imı·ş. H" · ,. M" zarlanıyorlar \> .... ., .. useyına6a ıs l aparlıman t-ci dairesi 

t 1tıçle okrnuhafızı hükümdarın se- 1 Japon federasyonu Tokyoda yapı-
a urnı " n " ,, 7 .. ci ,, la k 1 1940 1 
n bir k Ya bnşladığı mektup- Ortaköy Taşcı 20 dükkan ca 

0 
an o impiyatları için 

11 lıtı kaı~ç s:niye sonra hiçte mem- Kasımpaşa Camiikebir Orta 5 oda kadın güreş takımını da güreş mü-
SUıe"rnanadı.gını anlamıştı. y k d 1 V k sabakalarına sokmıya karar Yer • ....._ ~~ . ·ı \ a~ a yaııkı a ıf mallar 31-Mayıs-938 sonuna kadar kiraya ve- miştir. 

~l "<lfl1a y rı me uzere açı · arttırmaya konulmuştur. lstekliierin 9- Haziran-1937 T b ·· 
ille'- iroı.n' a~ıyor .. fakat, buraya b " - 4 30 d B a iı kadınlar arasında başka mıl· ~ :r _ çar~an a gunu ~aat 1 . a eyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat k • 

agu· şartları var. lemıne gelmelerı. (3065) . a letıerden pehlivanlar olmadığından 
bu gibi miisabakalar ancak kendi 

Geçen yıldönüma merasımtnde ycpılan rcsmigc1,.iltcn bir parça 

aralarında yapılacaktır. 

Bir zamanlar bizim de bir kadm 
pehllvanımız vardı: Emine pehli • 
van .. O zaman bütün erkek rakib
lerile boy ölçüşürdü. Resmimiz 
Japon kadınlarının bir güreş mil
sabakasında alınmıştır. 

BEN FORD - BAKS BEAR 
Maks Sudan Afrikalı şampi -

yonu olan Ben Ford ile yaptığı mü
sabakalarda rakibine ehemmiyet 
vermemiştir. Oyun dokuzuncu ra
unda kadar hep Maks'ın hakimiye:· 
ti altında cereyan etmiş, adeta Maks 
Afrikalı ile alay etmiştir. 

Oyunun sonlarına doğru .ıfaks ra
kibini nakaut etmiştir. 

Afrikalı Ben Ford gazetecilere, 
Maks Bear çok güzeld dövüştü, de· 
miştir . 
ADMİRA VE WİNERSPOR KU • 

LÜPLERİ İSTANBULA 
GELMEK İSTİYORLAR 

Avusturyanın mcşur klüple -
rinden Winer ve Admira Fener 
bahçe ve Güneş klüplerine mü -
racaat etmişler ve Admira 16 Ha • 
ziran ile 18 Haziran tarihlerinde 
iki maç yapmayı teklif etmiştir. 

Buna mukabil de bundan bir kac 
sene evvel 1stanbu1a gelmiş ola; 
bu takım, Fencrbahçe takıınile 

karşılaşmış ve her iki maçta da ga
lip gelmişti. Şimdi Fcnerbahçe -
nin yıldönümünde iki maç yapma· 
yı teklif etmiştir. 

Winerspor ancak 3 Temmuzda 
gelebileceğini de ileri sürmüştür. 

Viyana takımı İstanbula çok 
müsait şartlar içinde geleceğin -
den Fenerliler her halde Winer'iıı 
bu teklifine bir cevap verecekler
dir. 

1940 olimpiyatları 
için 200 bin kişilik 

stat yapıhyor 
1940 da Japonyada yapılacak O

limpiyatlar için Japonlar şimdiden 

çalışmıya başlamışlardır. Bunun 

için de Tokyo belediyesi bir Olim
piyat köyü kurmak için inşaata 

başlamıştır. 

Olimpiyat köyi.ıncle sporcuların 

her ihtiyaçlarını temin eden her 
şey bulunacaktır. 

Japonlar, Almanlardan rlaha bü

yük bir stad inşaatına bundan i.iç 
ay evvel başlamışlardır. 

Bu stad 200 bin kişi al:;caktır. Ve 
bunun hemen yakınında bir de gü-

reş salonu yapacaklardır. Bu gü -
reş salonu Almanların yaptıkları 

Doyçlant güreş salorı•ından daha 

büyük olacak ve 50 bın kişi ala -
caktır. .. 

Halbuki Almanların Doyçland sa· 
lonu 20 bin kişi alıyor, Japonlar bü-

tün bu 1940 Olimpiyatları için bi

zim paramızla 40 milyon Türk li
rası sarfedeceklerdir. 

Açık teşekkür 

Uzun zamandır devam eden ra

hatsızlığım dolayısile tebdil hava 

için gittiğim Büyükadadn cSümer, 
otelinde birdenbire rahatsızlığım 

ziyadeleşince, derhal doktor getiren 
ve gelen doktorun tıbbi ve sıhhi 

tavsiyelerini büyük bir ihtimamla 

kendi elile yapan otel sahibi Bay 

cHayık> a, rahatsızlığımı tedavi ve 

beni teselli hususunda gece yarı -

ları uykularından uyanan ve beni 

hiç yalnız bırakmıyan Bay Hayığm 

zevcesi Bayan Jozefin'e ve yeme -

ğimi odama getirmek ve her tür

lü hizmetimi samimi bir istekle ya· 

pan bütün otel mensuplarına kar

şı duyduğum derin teşekkürü bu 

iyi yürekli vatandaşlara muhte -

rem gazeteniz vastasile bildiri -
rim. 

Nczilıe Muhiddin 

Çünkü ASPİRİN seneler; 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

mar· 

• 
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Hasan Zeytin Yağı 
Tfırkiyenin ve bütün dünyanın en leıiz ve nefis ve tabii yağıdır. 

Yemeklerde salatalarda, mayonezde ve hatta pilavda ve tatlılarda 
tereyağı, yerine en sıqhi yağdır. Kum. Böbrek, mesane ve bilhassa 
Safra ve Karaciğer hastalıklarında şerbet gibi içilir. Fiyatlarda müt· 
hiş tenzilat yapılmıştır. 

Tam 1/4 litre 
. 40 şışe 

" 1/2 " " 60 

" 1 " JJ 100 
H 2 " H 200 

" 1 
" 

Teneke 90 

" 7 1/2 " " 550 
Hasan deposu: lstsnbul, Ankara, BeyoAlu, 

Beşiktaş, Eskişehir .. 

kazanan -~d. !~~~~ı~:a~ı~s~:~:c~~ns~~~f~~~~-g Ag..., ızdan çıkan her . ı.Ş 
terliğince tanzim edilen yevmi -

ye 53, c. 73 sayılı ve 1sışubat/934 • Hayatın temel taşlarından birınınt 

Adalar Sulh Mahkemesinden: . . . •• ' ~-.· ...,. . ' ," .. • J-. 

tarihli vasiyetnamesi, okunmuştm. 

Kartalda Üsküdar caddesinde katn yerJ• nden S\•j• ku•• ime Si• demektJ• r faka 
72 cilt ve 117 sahife ve 50 sıra No: 
rasında tapuca kayıtlı, bir kıta ar-

sa ile Kartalda çiftçi sokağında ku- R y • 
in 283 - 285 muamele ve 72 cilt ve 
116 sahife ve 49 sıra No: rasile ke-
za tapuca kayıtlı bir bap haneyi v ?-

sair menkul eşyalarını ve bilcüm-

l saatleridir. le cmvalini varisi bulı.ınmadığı. ci-
hetle Ayşeye vasıyet eylediği anla-
şılmıştır. Bu vasiyetnameye karşL Her yerde arayınız 1 

155 Jirınci mükafat 
itirazı olanların bir ay zarfında, 

ı _şifahen veya yazı ile bılclırmelerı •·---1111E.-i!IB:.a_m_ · mzumu nan oıunur. Sizi bu akıbetten 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umunı Müdürlüğünden: 

6-6-937 tarihinden 16-8-937 larihioe kadar Haydarpaşa • Adapazar 
ve lzmit· Adapazar arasında Pazar günleri için gezinti trenleri sefere 
konulmuştur. Haydarpaşa'dan saat "7, 10,,da ve Adapazar'dan saat 
"17,00,,de hareket eden trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan keza 
Hilydarpaşa'dan saaf "8,35,,de Adapazar'dan da saat "15,38,, de hare· 
ket eden tr~nler birinci, ikınci mevki arabalardan teşkil edilecektir. 
Gezinti trenlerinin bazı istasyonlara varış ve kalkış saatleri aşağıya 
dercedilmiştir. Muhterem halka ilan olunur. "3125,, 

1. ci tren 2. nci tren 
ı~tas1.·on lılr Varı, Kalk11 - Vıms Kalkış 

Hardarpaşa 7,10 8,35 
iz mit 10.02 10.08 Durmaz 
Sapanca 11,01 11,06 11,48 11,58 
Adapazar 1 J,44 12,35 

Adapaıar 15,38 17,00 
Sapanca 16.12 16.18 17,35 17,43 
fzmit Durmaz . 18,'96 18,40 
Haydarpaş~ 19,40 21,35 

lzmit 8,34 
Sapanca 9,24 9,26 
Adapaıar 10,00 

Ada pazar 17,50 
Sapanca 18,27 18,37 
iz mit 19,26 

NAZARI DiKKATE: 

Haydarpaşadan saat "8.35., ve Adap:ızar'dan saat "15,30., da ha· 
rcket eden 1056 ve 1057 No. lu birinci, ikinci mevki arabaları hamil 
trenimiz gidiş ve dönüş~e lzmit'te tevakkuf etmez. "3125,, 

vikaye eder 

Dişlerinizi gündüz iki defa 
Radyolin diş macunile fırça• 
lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha. 
yat temin edersiniz. Rad· 
yolin dişlerinizi sa•le temiz· 
!emekle ve parlatmakla kal
maz, ağızdaki bütün mik· 

robları imha eder. 

RA 
500 Ton çavdar sapı isteniyor: _ e 

P.ışabahçe fabrikamız ihtiyacı için şartnamesindeki vasıflara ,or 
500 ton Çavdar sapı satın ~lı~acaktır. _ • dört 

1 - Sapların Teşrinievvel ıptıdasından başlamak uzere azamı 
ay zarfında fabrikaya teslimi meşruttur. 7 

il _ Talip olanların yüzde onbeş teminat akçesiyle beraber "'~ t 
ı · 1 U M-d- ı-x.·· d Müskıra Haziran-937 tarihine kadar nhısar ar mum u ur Uısun ~ Jl) 

muamelat şubesine müracaatla teklif mektuplımnı verme-le~ 

~ ........................................................... .. 

N E O_ K A L M i N A 10 
Okumadan geçme 
LIRAYABIR KOSTÜM 

Grip, Nezle Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağn lan, Artritizm 
BAYANLARA BAYLARA 

Tayyör, Truva kar, PardesU Kostum. Pa~desU, Palt~ . biz de 
Terzilik ve ekonomi bakımından bir yenilik olmak üzere Avrupa, Aı_nerıkada oldu~u . gıbı 

halkımızı ucuz ve kolay şartlarla elbise sahibi edeceğiz. Şartlarım.ız b~sı_t ve gay.et emı~dır. . eder 
1 _ Kendiniz Slİbi ıo lira ile elbise diktirecek bir arkadaşını~ !le bırlıkte terzıhanemıı«'. ~eşrıf unun 

ve 10 lira mukabilinde 3 kuponlu bir karne alırsınız ve tıeraberınızde gelen arkadaşınız sızın kup 

• il .: ~,, ,.. J "·". • 
2 ci numarası ile aynı şekilde bir karne alacaktır. , . . k .h mizde 

2 _ Arkadaşınızın yardımı olan ıo lira ile sizin verdiğiniz .ı~ ~ira muKabılınde gere. terzı an1~iseniz 

Motörlü kara nakil vasıtalarının 
Fenni muayenelerine 

Dair Talimatname 
1 - Muayenelere 15· Ha2iran-937 tarihinde başlanacak ye günde 

elli vasıta muayene edilecektir. 

2 - Muayene yeri lstanlmlda Sultanahmed parkı, Anadolu cihe· 
tinde ise Kadıköy iskele kumluğudur. 

3 - Emniyet altıncı şube seyrüsefer merkezinde 1-Hazirandan 

itibaren b r müracaat defleri açılacak ve 25-Haziranda kapanacaktır. 

Seyrüsefer fen memurlarında olan bu deftere muayene günleri için yapı· 

lan müracaatlar vasıtaların pilaka numaraları işaret edil~ek suretile 

kayded lecek ve müracaat sahip!erine muayeneye gelecekleri tarih vo 
günü gösterir bir etiket verilecektir. Muayen~ye gelinirken bu etiket 

de beraber getirilecektir. Müracu1t için bizzat gelmeye mecburiyet 

yoktur. Herhangi bir kimse bir veya müteaddid ı..rabalar için rnüra• 
caat edip sır.ı alabilir. 

4 - Muayene gününden evvel yazı ile mazeretini tesbit ettirmeden 
kayıd l"dıldiği günde muayeneye gelmeyen nakil vasıhları muayene~·i 
takip eden ilk Cuma günü ve beş lira ceza vermek suretile muaye· 

ne edilir. Bu Cuma gününde gelmeyenler ondan sonraki Cuma günü 

muayene olunur, lakin bu takdirde ceza on lira olarak alınır. Bu se. 

fer de gelmeyenlerin pi'akası sökülür ve bütün muayeneler bittikten 
sonra ta;ıin ve ilan edilecek bir günde m:.ıayene olunur. 

5 - Muayenede kusurlu görülüp her ne sebeple olursa olsun pila

kaları sökülen nakil vasıtalarınn ikinci muayeneleri yalnız Cuma 

günleri yapıur. Mamafih ikinci def'ada muayeneye gePp de eksiklik
lerini düzeltmiyen arabalardan füzulen işgale sr;beb verdık lr.rinden 

dolayı beş lira ceza alınmak suretile üçüncü muayeneleri yine Cuma 

günleri yapılır. LAkin üçüncü muayenede de ku~urlu görüldüğü tak

dirde muayene bütün muayeneler bittikten sonra ilan edilecek gün
lerde mudyene edilecektir. 

6 - Muayeneye gelen vasıtalar teknik bakımından her cihetce iyi 

vaziyette olacakldrd;r, fcabında vasıtaların fren kampanaları dahi sö. 

külerek balataların ve kampanaların vaziyeti tetkik edilecektir. 

7 - Taksi ve otobüslerde boyası eksik, döşemesi fena camları kı· 

rık, cam makanizması bozuk, kapıları kolayca açılmayan ve iyi ka

panmayan dingil ve karoseri aksamı sesli ve !akça tekerlekieri sal. 

gılı olanların derhal pil akaları a J·~acak ve ondan sonra beşinci mnd· 

de ahkamı tatbik edilecektir. 

8 - Bütün motörlü kara nakil vasıtalarında lamba, far arka kır· 

Dans merakhlarına 
müjde 

mevcut kumaşlardan veyahut herhangi bir mağa~ad~n beğenrl•ğını~ ku~aş d.e~hal alınarak e umaralı 
kesilir ve aynı günde birinci pro\'anır. yapıl.ır. 1~.ıncı .pro\·.anızı mut~a.kıp elınızde kalan 3 . n alarınıll 
kupon ile yine 10 liraya elbise diktir.e~e~ bı~ muş.ten temın. edeceksınız ve bu suretle başk 
kırk beş ve bizim otuz lira} a maleltığımız bır elbıseye sahıb olacak~ın•:· . le hertl 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz e ucuz bir fiat 
ile vakit kaybetmeden dans pro • 
fcsörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

3 _ Bize tanıttığınız müşterilerde aynı şekilde hareket ederek elbısesını al~c~k v__c ~~ suret kurtôl· 
10 liraya elbise tedarik etmiş ve hem de taksit ödemek ve kefalet vermek gıbı muşkullerden 
muş olacaksınız. ·ıe 

kd. d ı· · d k 1 k pon bedeli için ayda iki lira ı 
Adres: 

4 - Üçüncü bir arkadaşınızı bulmadığınız ta ır e e ınız e a an u 
1 son kupon bedelini ödemiş olur. hane 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 
sında Topçekenlcr sokak No. 31 .. 
~· •nci kat. 1 Adres: Sirkeci Şahinpa,a oteli karş•sında (~4) numarah yazı 

ve terzihane ~ Saıt Eraydın ~ 
m_ 

mızı lambaları yanmayan veya bu husustaki talimata uymayan el kor

nası bulunmayan taksilerde taksi s3ati üıerindeki lambası far ve kü. 

çük lambalarla beraber bir düğmeden yanmıyanların plakaları alına· 

cak haklarında beşinci madde ahkamı tatbik edilecektir. 

9 - Motörü tütün, yatak ve supapları vuran, elektrik tesisatı ku. 

surlu, akimülatörü boşalmış, susturucusu hatalt vasıtaların ve istep· 

• nesi bulunmayan taksi ve otobüslerİ:l pilakaları sökülerek haklarında 

beşinci madde ahkamı tatbik edilecektir. 

10 - Anadolu cihetindeki motörlü kara nakil vasıtaları 12, 13, ve 

15 Temmuz tarihinde muayene edilecektir, Bunların da mürac:ıat def• 

terine knyit olunmaları elzemdir. Bu cihetteki motosikletle de bu 

günlerde muayene deftere kayıd olunduktan sonra geleceklerdir. 

11 - Rumeli cihetindeki motosikletler deftere kayıd olarak 6 ve 8 

Temmuı günlerinde muayene olacaklardır. 

12 - Otobüsler 1, 5 ve 6 Temmuı günlerinde muayeneye seyrÜ• 

seferdeki müracaat defterine kayıd olunduktan sonra geleceklerdir. 

13 - 19, 20 ve 22 Temmuz günleri kamyon ve kamyonetler mu• 

ayene edileceklerdir. 

14 - Sair günler, cumartesi ve çarşamba müstesna deftere kayıd 

olan taksi ve huCJud otomobiller kayıd oldukları günlerde muayene 

edileceklerdir. 

15 - Müracaat defterine kayıd olm11a:ı hiç dir motörlü kara na• 

kil vasıtası muayeneye giremiyeceklerdir. 

16 - Muayeneler 15 ağustosta bitecektir. 

17- Muayeneyi geçen motörlü nakil vasıtalannın ön camlarına plaka 

numaralım perfore edilmi~ bir etiket yapıştırılncaktır. Kua nakil va• 

sıtaları bu etiketini bütüa sene ta,ım1ya mecburdur. Her hangi su• 

retle etiketi boıula,\ar 10 ku·uş mukabilinde bir yenisİ:li ıı.ltınct şube 

muh:ısebesinden alabilir. 

18 - Mu::tyerıeler bittikten so:ır.:ı mulfe:ıeye girm'!miı hıç bir mo• 

törlü kara nakil vao;ıtısı'lı.l seyrüsefer etmesine müsaade edilmiye· 

cektir. (B) (3166) 

Sahibi ve Umumi ne~riyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 
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