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ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 3 

Almanya Gizli Bir Maksad mı Tikib 
Balkanlarda 

Yeni Vaziyet 
Berlin - Varşova Arasında Hakiki !Türk -f ransız 
Bir Gümrük Muharebesi Başladı Anlaşması 

~------------------------, Barem Leyi hası 
Bugün Meclisde 
Müzakere Ediliyor Romen Hariciye Nazırının 

Ankanıda bulunuşu yeni 
vaziyetin ve müstakbel in
kişafın ihsaslarını mebzu
len yapmaktadır. 

Yazan: Etem haet BENİCJIJ 

omen Hariciye Nazırı Ga
fen1ro ıerefine dün ııece 

Hariciye Vekilimb tarafın
dan verilen ziyafette söylenen 
karşılıklı nutuklar yemeklerde 
ııliylenmeısi teamül hükmüne gir
ınfş muayyen kadrolu ve ünifor -
malı nutuklann çok dışında, ka
rakteristik bir ehemmiyet ve hu
susiyet ifadesi içinde bulunmak
tadır. 

Bıı nutuklaı:da BalkanlardakJ 
}'eni vaziyetleri ve müstakbel 
lııklşaf hatlarını en geııilj manası 
ile bulmak mümkündür. Şükrü 

Saracoğlunun izah ettiği gibi Av
rupanın en karışık ve slyaııl indi
falara istidadı en mütebarlz bir 
kıt'asını, yani, Balkanları teHine 
hizmet eden birlik son tehlike işa
retleri kar§ısında da gayet cesur, 
azimli ve ıuurlu davranmayı bi
len, dünya sulbuna ve emniyetine 
en sayılı hizmeti ifa etmiştir. 

Danzig'deki Gümrük Memurları 
Casus Diye Tevkif Ediliyor 

-- -

llitler erkilnıharbiyesinden bazı zevat ile bir arada 

Sovyetlerle 
Müzakereler 
Ne Safhada? 

lngiliz Hariciye Nazırı 
Bugün Beyanatta Bulu

nacak Strang Geniş Bir 
Talimatname ile Mosko

vaya Hareket Ediyor 
Londra 12 (Hususi) - Hariciye 

Nezareti merkezi ve şarki Avru -
pa işleri direktörü Strang bugün 
Moskovaya hareket edecektir. Hü-

(Devamı 6 ıf.cı sahifede) 

HiTLER ViYANADAI 
ondra 12 (Hususi)- Çekyada olduğu gibi, Avustwyada da 
A1manlara kartı mukavemet hareketi artmaktadır. Bitler 
va:ıiyeti yakından tetkik etmek tlzere Vlyaneya gelmiş, ora-

dakl nasyonal sosyalistlerin mahalli şefi Burkel Statthaler ve Seiss 
İnkuart ile ııörüşmiiştür. 

Viyanacla da aşağı yukarı tedhiş başlamıı gibidir. Birçok kim
seler tahrikata önayak olmak suçile tevkif edilmektedirler. 

Bitler bu sabah tan d?e ile Berline dönmüştüı:. 

• • • • • 
Paris 12 (Hususi)- Berlin ile 

Varşova arasında hakiki bir gtim
rüık muharebesi başlamıştır. İki 
memle'ket arasındaki ticari mü-

baıdele şimdiye kadar görülmemiş 
bir seviyeye düşmüştür. 

Bu muharebe bilhassa Danzigte 
(Devamı 6 ıncı sahif~de) 

Mihver devletleri ile RomBIQ'a 
ve Yugaslavya ricalinin, metni 
bizzat .ayın misafirimiz Gafonko
nun yaptJiı fiili ve §ifabl temas
ların lııe netice itibarile yine ve 
ancak Balkan birliğinin takviye. 
ıılne yararlı olduğu ve tahminlere 
latlııad eden tereddüdlerln birer 
vahimeden ileriye geçmediği an
laşılmaktadır. Bunu bize, bilhassa 
en iyi anlatan Şükrü Saracoğlu-

:n~t=~:ad:::d:::~: =~ ı=G=a=f e=n=ko=l=le=M=üz=a=k=er=e=l =ft~=I L=L l=Ş=E F= 
ren emniyetsizlik ortasında biz-

ler beş sene evvel bizi toplıyan Bugu·· n Başladı 
ayni idealin etrafında birleşmiş 

Bugün Anlaşmıya Sah 
Çekmek Mümkün 
Olacağı Söyleniyor 
Ankara 12 (Hususi) - Fransa

nın Ankara büyük elçisi Massigli 
nin bugün de Hariciye Vekilimiz 
tarafından kabul edilmesi bek -
lenmektedir. Bugünkü görüşme, 

Türk - Fransız anlaşmalarına sah 
çekmek için nihai bir görüşme o
larak telakki edilmektedir. Hatayı 
memleket içine almak suretile Su
riye ile yeni hududumuz tesbit e
dilmiş gibidir. Hatay anlaşması 

ve mütekabil yardım beyanname
lerinin bu hafta içinde .t\nkarada 
imza edilmesi beklenmektedir. 

Müstakil Grup Azasının da 
İtirazlarda Bulunacakları 

Anlaşılıyor 
Ankara 12 (Telefonla)- Biiyük Millet Meclis;nin ge~en haftaki 

ruznanıesine dahil iken müzakeresi bu haftaya bırakılmış olan ~eni 

barem kanunu üzerinde bugün Mecliste hararetli konuşn1al~1r ~:a~ 

pılacağı tahmin edilmektedir. 

Bu bir hafta esnasında meb'uslar yeni barem liiyihaları h; 

kında geniş ve etraflı tetkik_lerde bulunmuşlardır. 

Büyük Millet Meclisinin öğleden sonraki toplantısında ~-eni 

layihalar görüşülürken müstakil grup azasının da beyanatta bulu
nacı.kları anlaşılmaktadır. 

ı- - -
\ ;TürkkuşuFilosu Yarın 

·- Edirneye Gidiyor 
~...-

Fırıncılar 

Yarın Saat ikide Bütün İstanbul 
Halkı Y eşilköye Davetlidir 

Bakkallara ı 
Ekmek vermiyor ~ 
Halk Ekmeğini Ancak [ - ~·~~CIJ! 
Fırınlardan Temine f / 

Mecbur Kalacak / 
Fırıncılar bugünden itibaren 

bakkallara ekmek vermemeği ka
rarlaştırmışlardır. Buna sebeb fU 
meseledir : 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

~~ 

bulunuyoruz. Bu birlik biltün Av
rupa için mühim bir su.lllı unsu
rudur ve bUAdan böyle de millet
lerimizin ve bizler ~i.hi iyni mu
kaddes dava, . oagı uuıunan her
kesldl en büyük nef'ine olarak mü
hiın bir su.lllı unsuru olank kala

Görüşmeler Y arınBitecekMisafir 
Nazır Akşam Hareket Edecektir 

Kral Zogonun 
Hasta Kardeşi 

Milli Şef ismet İnönü dün öğ- Türk.kuşu tayyareleri İstanbul Semalarında Uçarken 
led€!1 evvel Yslovada otel Termali Almanyadan Çağırılan 1 _ _ _______________ (Y~azı_.n_6_ınM __ sa_h....:if~e_de..:.J_ 

Dün Y alovada Otel 
Termal'i Teşrif Ettiler 

ca!ktır.• 

Şükrü Saracoğlunun bu cüm
leleri Balkan birliğinin bugünü 
ve yarını için nasıl bir en kat'i le· 
minat mahiyetinde ise Romen 
Hariciye Nazırının nutkundaki ıu 
cümleler de o mertebe vazih ve 

inandırıcıdır: 

Ankara 12 (Hususi)- Roman
ya Hariciye Nazın Gafen.ko ile 
Hariciye Vekilimiz Şük.·ü Sarac
oğlu arasıru:laki görüşmelere bu

~ gün Hariciye Vekaletinde başlan
mıştır. Müzakereler son derece 
samimi 1:ı:r hava içinde cereyan 
etmektedir. Görü.şrııelere yarın de 
devam edilecek ve resmi bir teb
liğ neşredilecektir. •- ... Niyetlerini ve sull1per -

ver idealini •bu derece sarih cüm
lelerle tabarüz ettirdiğimiz 'bu 
antantın faydaWığını ve ehemmi
yetini Elen ve Yugoslav dostla -
rımız~ dürüst ittihad halinde, her 

(Devamı 6 ı11e1 sahifede) 

Romen Hariciye Nazırı Haridye 
Veldlimizle beraber 

Hariciye Vekili Misafir Nazır ve 
ref ikal'arı şerefine dün f!ece An,. 
karapalasta mükcl' f bı r ziyafet 
verm~tir. Ziyafetin sonlarına doğ
ru Hariciye Vekilimiz söylediği 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

s. o. s 
Büyük harb ıçinde Mar~mıırada dolaşan İngiliz denizaltı gemileri ile yapılan 

mücadelel<r ve "Sultanhisar,, ın hazırlandığı biiyük zafer . ... 
RAHMi YA GiZ Sultanhisar torpitosu kumandanının -hatıratını ve mülga donanma kumandanlığı ile Bahriye nezareti 

şifrelerine is'İnaden yazdığı b'J fevkalade heyecanlı yeni vesika' .r-

la dolu tarihi deniz tefrikasını da SONTELGRAF' da 
neşredecektir •• 

- Etem izzet Benice'nin 
romanına 

Ve Pek Yakında 
BEŞ HASTA 
Başlıyacaqız . 

VAR ... adlı edebi .._I _____ • 

teşrif buyurmuşilaı:: burada Da- Profesör Bugün Geldi 
hiliye Vekili Faik Oztı-ak, Vali ve 
Belediye reisi Lı'.ltfi Kırdar ile di
ğer zevatı kabul ederek bir müd
det görüşmüşlerdir. Cumhur Re
simiz bu kısa ziyaretten sonra 
köşklerine dönmüşlerdir. 

Dahiliye Vekili Bu 
Sabah Y alovadan Geldi 

Bu sabah Yalovadan şehrimize 
gelen Dahiliye Vekili 

Faik Öztrak 

Piyango 
Bugünkü Keşidede Ka
zananların Numaraları 

6ıncı Sahifededir 

Sabık Arnavutluk Kralı Zogo
nun kızkardeşi Şişli Sıhhat yur -
dunda geçirdiği ameliyata rağmen 
iyileşmemiştir. Bunun için, Kolon
ya şehrinden doktor ve profesör 
Köfer şehrimize çağırılmıştır. Pro
fesör bugün şehrimize gelmiş ve 
hastayı muayene etmiştir. 

Kralın Fransaya seyahat tarihi 
bugünlerde kararlaştırılacaktır. 

ikdam Refikimiz 
Bugün intişar 

Edemedi 
İkrlam gazetesi makinesine anz 

olan bir sakatlıktan dolayı bugün 
intişar saatinde basılamamıştır. 

Rafikimiz lazun gelen tamiratı 

bugün yaptırarak yarın 12 sahife 
çıkacaktır. 

1 KISACA 1 
Kendi Düşen Ağlamaz! 

Çekoslovakyada bir dehşet ha
vasıdır .. esip gidiyor. 

Hemen hemen Almanlarla Çek
ler biribirleri aleyhine düştüler .• 
Denebilir. Alnıan çavuşunun ölü
nıiinden sonra bu gün de bir Çek 
polisinin öldürülmüş bulunduğu
nıı görüyoruz. 

Çeklere acıyoruz, acıyoruz am-
ma, 

- Kendi düşen ağlamaz!. 
Derler. Yine darbııneseldir: 
- Tedbir ve mukavemet vak -

tinde ııerekti! •• 

''Sen Kürekleri Çek 
Ben Denize Gireyim,, 
Mansur Bu Sözü Söyledikten 

Sonra Denize At/dadı, Bir 
Daha Çıkmadı 

Çakmakçılarda büyük yeni ha
nda gömlekçilik yapan Maruıur 

adında biri dün Kumkapıda do -

!aşmakta iken ötedenberi tanıştığı 
Fenerde Aynalı sokağında 38 nu

(Detıamı 6 ıncı sahifede) 

Fenerbahçenin 31 inci Yılı 

Dünkü mühim maçtıııı heyecıınlı bir mstantane 

("f ıızı.n 6 ıncı ıcıhifedd 



-2SOH TELGllAI' - 12HAZtaAN un 

A:\'KARA BURADAN 

DAHA UCUZ 

Dün bu sUtı.ınlarda, Bel.etliye j 
iktllHid müdürü okusun. ser-r 
levhalı fıkramda, şehrin lo

knnta, gazino ve bahçelerindeki 
pahalılıktan bahsetmL~Lm. Bu ya
zı~ı, gören ve daha birkaç gün 
evvel Ankaradan gelen bir arka -
daşım: 

- Bu meselelerde Ankara İs
tanbuldnn çok daha ucuzdur, de
dı.. Ankarada öyle lokantalar, ga
zinoıar, var ki, yapılan servis, İs
tarbulun en birinci sınıi lakanta
larında yoktur. Fiatlar da çok da
ha ucuzdur. Halbıiki, Ankarayı, 

İstanbullular pahalı zanneder. Hiç 
de değil.. Ankara Belediyesi bu 
mevzularda şayanı d<iaat faaliyet 
sarf etmektedir. 

DE.."liz HALA BİR 

KADL"I GİBİ IUİDİR? 

- Belk., mahsus öyle yazdır -

mıştı•, ded' .. Ne olur ne olmaz ... 
11eri<le tashihi kolay olur. 

İlk defa bir tertib hatasının böy
le bir mülahaza ile, hoş görülebi
leceğine kani oldum .. 

TERTİB VE TASHİH 

HATALARI 

Bu satırları okuyunca, benim, 

tertib hatalarına .karşı müsamaha
kar olduğumu zannetmeyın.. Hat

ta, bu dü.şünceleriınin, biz!rn ga

zetedeki operatör (makine ile ya-ı 
zı dizen matbaa teknisyenleri de

rnektir. hekimliğin bir şubesi olan 
bildiğinız operatör değıl) ve mu- ı 

sahhih arkadaşlar tarafından bilın

mesini bile arzu etmem.. Yalnız, 
geçen gün bir fıkramda crneslek• 
kelimesi mülk olarak dizilmiş .. 

Bu yanlışlık cıimlen!n manasını 

t.unamen değiştirdiği için, evvela 
bu- haylı sinirlendim. Sonra, bir 

arkadaş: 

Trabzon 
istanbul 
Yolculuğu 
İki Güne İndirilmesi 

Mümkün Olacak 
Alrnanyanın Blarn Vass tezgah

larında yapılmakta olan Doğu va
purunun inşaatı bittiği gibi tec
rübeleri de yapılmıştır. 5300 to -
nılfıtoluk ve Karadeniz tipinde 
olan gemi ilk tecrübelerde 16 mil 
sür'at temın etmeğe muvaffak ol
muştur. 

Vapuru teslim alacak heyet Al
manyaya gıtrniş -Olduğundan gemi 
önümüzdeki ayın ilk haftasınd:ı. 
limanımızda bulunacaktır. Doğu 

vapuru Karadeniz sür'at postası
na tahsis edilecek ve Trabzon h -
tanbul yolculuğunu iki gün gibi 
kısa bir hadde indirecektir. Bun· 
dan başka Etrüskün tadilat pro -
jelerine göre ikmal edilıniş olan 
Tırhan vapuru temmuz ortala -
rında limanımızda bulunacak!ır. 

Nadir Nadi •Diploma rnesdPsi• 
isimli bugiinkü başmakalesinde 

yeni barem kanunu münasebetile 
bazı meb'usların memurların ta
yin \'e terfiinde tahsıl derecesi -
nin esas tutulm36ına itiraz ede -
rek terfi ve tayinde diplomadan 
z:yade hakiki liyakute ehemmiyet 
verilmesini istedıklerini söylemek
te ve bilfthare mekteblerde oku -
tulanların adam olarak yetişmek 
:çin değil, şahadetname sahibi ol
mak için okutulduklarını söyliyen 
bir iddiayı mevzuu bahsederek 
yazısına şoyle devam etmektedir. 

cEğer Türk mcktııblerinde tah
silın mahiyeti bu kadar manasız 
ve geri teltıkki ediliyorsa, mem
leket hesabına cidden yaZ!k t'.>lur. 
Diploma alma.le için mektebe git
me zihn:yetını Maaıif Vekaleti 
kökünden kazımal:<lır .. 

YENİ SABAH: 

riıst ve mahirane davrandığını 

tesl'rn etmelidir. Baltık devletleri 
meselesinde garp dernokrasilerile 

Rusya arasında ihtilaf çıktığını 
görür görmez bu zayıf n-0ktadan 
hücuma geçti ve Baltık devletle

rine garanti verdi. Maksadın orta
daki zorlukları arttırmak \'e ta 

savvur edilen itt.fakı akiın bırak
mak olduğuna hükmedilebilir. 
Ruslar bu noktada ısrar edip itti

fakı imza etmezlerse Almanların 
tuzağına d Ü§ın üş ve onlara asker! 
muvaffakiyetten evvel diploma

tik b:r rnuvaffakiyeti kcndı elle
rile b~etrnış olacaklard.r.> 

VAK1T: 

Sadri Ertem •Devlet sermayesi 
ile işliyen müesseseler b•remi• 
isimli buglinkü başrnakales.nde 

devlet sermayesi ile ışliyen, ya -

hud devletin iştiraki olan ınüeı; -
seselerle sermayesi 2 m:ıyon li 
rayı ruıan hususi müesseı;elerin 

Beden 
Terbiye 
Kursu 

Egemenler İçin Bir 
Köşk Tutuldu 

Beden terbiyesi genel direktör -
lüğü spor davamızda yurdun 
kalkınmasını temin maksadile a;
mağa karar verdiği beden terbi- 1 
yesi eğitmen kursu için hazırlık
lar sona ermiştir. Haber aldığımı
za göre umum müdürlük kursa iş
tirak edecekler için Çengelköyün
de büyük bir köşk tutmuştur. Ta
lebelerin bütün ihtiyaçlarını kar
şılamak üz~re her nevi spora ya
rıyan 15,000 liralık malzeme alın
mak üzeredir. Kursun ameli ve 
nazari tedrisatını yaptıracak mu
allim kadrosu tesbit edilmiş ve 
memleketin en kıymetli eleman
ları burada vazife almışlardır. 

Fırıncılar 

Üç Nutuk 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Son bir kaç gün içinde bugün· 
kü beynelmikl vaziyeti aydınla· 

tan üç nutuk söylenmiştir: 
1 - İngWz Hariciye Vekili Lorl 

Halifaks, Lo~tlar kamarasında 
söylediği bir ııutukta İngiliz dış 

politikasının hedef ve gayelerini 
bir defa daha iza'.ı etti. 

2 - Fransız Hariciye Vekili 
Bone, Ayan meclisi hariciye en· 
cümeninde Fransanın vaziyetini 
anlattı. 

3 - İngiliz Başvekili Çember· 
leyn de Avam kamarasında, Al· 
manyanın 1914 senesinde olduğU 
gibi, bugün de çember içine alın· 
makta olduğu hakkında Hitler ta
rafından söylenen sözlere cevap 
teşkil edecek bir nutuk irat ett:. 

Halifaks'ın söylediği nutuk, bi· 
ze bilmediğimiz yeni bir şeyi öğ
retmiyor. Burıunla beraber, sulh 

Tevfik Fikret, cBalıkçılar. isLm
li manzumesinde; 

Deniz kadın gibidir, hiç inan -
mak olmaz ha .. 

- Üzülme yahu, dedi, dizen ar
kadaş hata etmemiş, te!oir etmiş .. 

Öyle rnselekler vardır ki, koca bir 
mülk kıymet ve mesabesindedir. 

Binaenaleyh, manada pek büyük 
bir aykmlık olmasa gerek .. 

Yeni Yapılacak 
Hastahaneler 

Hüseyin Cahıd Yalçın cBaltık 

devletleri meselesi, isimli bugün
kü bruırnakalesinde İngiltere ve 
:rraru;a ı!e Rusya arasında akte -
dilecek ittifakın gecikmesine se
beb olan Baltık meselesinin ma
hiyetinin artık tamamen anla -
şıldığını; Pravada gazeteı;ine gö
re Bali.ık devletleri halokındaki 

bu garantınin Sovyetler Birlği i
çin hayati bir ehemmiyetı haiz bu-

kullanacakları rnemu:ların d_a dev, Bakkallara 
Jet memurları barernıne dahıl ol- j 

ceph~sinin teşkiline amil olan 
hadiseleri hafızamızda bir defa 
daha canlandırmış olması bakı
mından istifadelidir. İngiliz Ha
riciye Vekili, Alrnanyanın ernrıva· 
ki politikasını takip ederek sıra 
ile silahlanırken, Ren nehrinin 
boylarını askerleştirirken, Avus
turyayı ılhak ederken, ve Südet 
rnıntakasını ele geçirirken, daima 
bu hamlelerden her birinin so -
nuncu olduğu hakkında sarih te
minat v~rdiğini hatırlatmıştır. Fil
hakika Hitler, Ren nehrinin boy
larını askerleştirince demişti ki: 

Demişti. Bu sözün içindeki ha
kikat, zamanla değişmiş, kıyme
tini kaybelrni dir, bilmiyorum .. 

Yalnız, denizin ne ele avu.ca sığ- ı 
maz §ey olduğunu görüyoruz, bi-
1.yoruz. Birkaç gündenberi, Ege 
denizırde fasılalı fırtınalar hüküm 1 

surdüğü haberleri gelıyor<lı.ı. Ha
ziranın ortasını bulduğumuz hal
de, hala sıcak yüzü gormedik. Bi
Uk.s üşüyoruz. Sayfiyeye taşınan 
bır nhbabunız var. Bir haftadan
beri soba yaktığını söylüyor. İ -
nanınadım. Geçen gün gittım. 

Bır de ne göreyim?. Güriıl gürül 
soba yanıyor. 

İZDİVAC İLANI 

VE BİR YM'"LIŞLIK 

Evvelki gün bir arkadaşım ev- ı 

lendi. Bir gazetede izdıvacın ila -
nmı gördüm. .1''akat, 'bir yan -
J..ışlik vardı. Arkadaşımın ismi 
başka idL Kırk yıldır tanıdığım 
adam isim mi değiştirdi acaba, 
yoksa, feci bir tertib hatası mı ol
du, d•ye düşünüyorum.. Bir dos
tum merakımı giderdi: 

MESLEKLERE DAİR 

BİRKAÇ SÖZ 

Şmıdi hepıniz, acaba, hangi 
meslekler, birer mülk mesabe -
sindedir, diye merak edıyor ve 

düşünüyorsunuz.. Bôyle bir liste 
vücude getirmek belki çok zor 

değildır. Fakat okadar uzun sü
ı·er ki, sütunlarımın hacmi kifa -

yet etmez. Binaenaleyh, -Okuyu

cularımdan ricam şudur: Bilen - ı 
ler, bilmiyenlere öğretsin .. 

Yalnız. hayalinizı işletıp böyle 
bir l.ste yaparken, mülk değerin
deki meslekler arasına gazetecili
ği, gaflet ed p, idhal etrneyırüz. 

Atalar senk'i dırahtı meyvadar 

üzre 
Darbı meselinde, üstiımüze ta -1 

şın atılması d-0ğrudur. amma. mey-; 
vadar ağaç oluşumuz yanl4tır. 1 

AHMED RAUF 

(RüçOK HABERLE~' 
* Umumi harb esnasıncb. Ba - 1 reti haiz bir romanının şimdı Tan\ 

kırköy sahilinde kıyıdan"2500 met·r· gazetesinde kendisinden habersiz 
re .,ç ktıı batan Pelengiderya gam- cFırtına> ismi altında ~eşredildi
botunpn parçalanarak çıkarılması • . d b hl 1 4 ·· ·· h k k h 

gın en a s e uncu u u rna -
.kararlaştırılmıştır. Bu gambotun • _ • :>. 
k d b. 'k 1 d b kerne,ıne rnuracaat etmışt.. • Iu- 1 
asasın a ır mı tar a tın a u-

lun:-ıakladır. maileyh bu tercümelerin kend, -

* Atattirk köprüsünün Unka - sine aıd olduğunu müs\·eddelerle 

panı c.hetnde bulunan 75 metre J isbat edeceğini söylemektedır. 
uzunluğundaki orta kısmı bu haf-

ta yerme konacaktır. Urta Tedrisatta Mual-
* Bükreşte bir maç yapmak ü- lim Muavinliği istiyen?er 

zere Romanyaya gitmiş olan De-
mırspor takmı dün Rumen futbol
cularile yaptığı karşılaşmada 3-0 

Orta tedrisatta muallim mua • 

vini olmak üzere Maarif Vekale -. 

İstnnbulda yeni yapılacak has- 1 
tane binasının Şişlide tramvay is

tasyonunun bulunduğu mahalde 
veyahud yine Şişlide Bulgar has

tanesi civarında yapılması düşü
nülmekted;r, Bu hastanenin Be -
yoğlu zükıir hastanesi civarında 

yapılması da istenmekte ise de 
isi ınlak zoı:ıluğuııdan dolayı bu 
imkansız görülmektedir. 

Hnstanenın planlarını Fransız 
mütehassısı M. Valter hazırlıya· 
caktır. Mumaileyh ay sonunda 
şehrimize gelecektir. 

-<>--

-lunduğunu söyledikten sonra, Al
manyanın bu meselede oynadığı 
rolü tebartiz ettirmekte ,.e ezcüm-
le şcivle demektedir: . ı 

·Bu meselede Alrnanyanın dü-

rnal:rının __ günün m~selesi halini Ekmek Vermiyor 
aldıgını soylıyerek dıy.or kı; _, __ _ 

•Bu kanun yapılırken nazarı Halk Ekmeğini Ancak 
itlbare alınacak şey devlet ve m·l- • 
Jet müesseseleriniıı bozulmadan, Fırınlardan f emıne 
aksamadan, kendi bünyesınc uy- Mecbur Kalacak 
gun şekilleri alara1' ınJdşaf etme
sini tem· n elrnelidır. 

Bunun için de devlet sınai \'e 
ticari müesseselerinin ışletilMesi 

hususunu işin bünyes ne tcrkct -
rnelı ve kanun, asgari ile azami 
ücretlerı tayın etmelidir.• 

(1 inci sahifeden devam) 

Ekmek narkını tesbıt eden ko-
misyon ek •. :?k imalıye ücretini bir 
çuyaJ ı..nia 193 kuruştan 1-13 ku-
ruşa ,, dırın•ştir. 

izmir Fuarında p 
üsabakaları 

r 

Belediyeler Bankasın· 
dan istikrazlar 

Yozgad beledıyesinin harita, i
mar, fenni mezbaha ve elektrik 

ıistanbuldan da Su Spor Takım1arı 
Ve Güreşçiler İzmire Gidecek 

Cumartesi günü geç \'akit fırın
cılar cerniyetile Belediye iktısad j 
müdurlügıl arasında hasıl olan te
masta. fırıncılar, bugünkü narkın 
kar bırakmadıktan başka, bakkal
lara ve tablakiırlara kilo başına 

verilen 20 paradan sonra zararlı 

olduğunu bildirmişleı·dır. Yapı -
lan hesabiar fırıncıları bu iddiada. 
haklı göstermiş, Belediye de yeni 
mahsule kadar narkı yükseltme -
meği karar altına aldığından fı

rıncılara ekmeği bakkallara ve 
ekmekçi şubelerine verip verme
mekte serbest olduklarını, ancak 
ekmek narkının behemehal sabit 

1 

ıçin 14,000 !ıra, Balıkesir beledı -
yesinın mezbaha. soğuk hava de

posu için 80,000 lira, Kütahya be
lediyesinın elektrik işi için 12,000 
lira, Karaman belediyesinin su ve 

elektr.k için 80,000 lira, Denizli 
belediyesının elektrik için 20,000 
lira, Köyceğiz belediyesinin elek

tnk içın 7,093 lira, Fethıye beledi- J 

yes.nin ~lektrık iç.n 12,000, Nik
sar belediyesinin elektrik ıçin 2,500 
!ıra, Ezine belediyesin n elektrik 
için 4,000 !ıra, Bulvadin beledı -

yesınln elekt•ık iÇL'l 6,014 lira . 
P~ndik belediyesinin istımlik işi 

için 1,500 lira, Ula bclesiyesinin e
lektrık için 1,500 lira. Elazığ be

lediyesinin mezbaha inşaatı için 
30,000 !ıra, Sıvrihisar belediyesinin 
elektrik için 15,000 lira \'e Çankırı 

belediyesinin de elektrik ve hal 
için Belediyeler Bankasından 50 
bin lira istikraz yapmaları Dahi
liye Vekaletince k bul edilm~tir. 

Bu senekı İzmir fuarında yapı
lacak spor faalıyeti geçen seneye 
nisbetle daha genış ve hareketli 
olacaktır B.liııdiği üzere, geçen 
sene izm"r, Ankara ve İstanbul 
muhtelitleri fuar münasabetıle bir 
futbol maçı turnuvası yapmışlar
dı. Bu rnüsa.bakaların umumi tas
nifinde AI'kara muhtelit: fuar ku
pasını kazanmıştı. 

Bu sene uç şehır muhtel tlerin
den maada Pire veya At.na rnuh
telitınin İzm;re davetı ,-e bu dört 
ekip arasırda bir turnuva tertibı 
hemen he::'"len karark 1t rılmış g'
bıdu 

Bu f~~bol hareketıne. İzmir, 
Band· ·ma, Kocael. ve İstanbul 
su sporlan takımlarının müsaba
kalarile Ankara: İstanbul \'e Ko
caeli, Eski~ehir ve İzrn"r güreş 
eluplerinin karşılaşmaları il:h"e 
edıkceği içın eylul ayının ıç'nde 
İzmir hakiki bir spor bayramına 
sahne olacaktır. 

şeklıni a'ını·a BC'den Tl~ııbiyesı 
Genel Direktörlüğünun tasvib ve 
tasdikine arzedılecek. bundan son
ra da fuar komitesiııe tevdi olu
naraık yerinde yapılması liızım 

gelen teferrüatın tatbikıne geç'
lecektir. 

Ml!sabakal3rı her üç federas -
yon müşterek bir surette tertib 
ve organize edeceklerdır. Fut.bol 

maçları Alsancak stad nda. güreş

ler fuar dahıl nde hususi surette 
hazırlanacak yerde. Su sporları 

da fuar kapısı hizasına ra.s!.yan 
Tı.lıtı!I"' onıine ,·e rıhtıma amud o
larak önöne Ioonulacak ik~er şat
tan husule gelecek havuzda yapı-

laca.ktır. Fuar kom.tesi bu mı.isa-

bakaların hasılatını alakalı fede-
rasyonlara te~ketrni~tır. 

Cemi müsabakalnrın bırincile -
rinc foar komitesi tarafından bi
rer kupa \'e ferdi müsabakaların 
birinc"lerine de madalya verile
cektir. 

kalacağını bildırmiştir. 

Bunun üzerine fırıncılar cu -
marlesi akşamı, bakkallara bugün-' 
den itibaren ekmek verrnerneği ka
rarlaştırmışlardır. 

Fakat bu karar halkın aleyhıne I 
olacak. Çiinkü lstanbuada ancak 
183 fırın olduğundan eskıden bin
lerce bakkalda e.kmek atılırke'? 

şimd. halk bu 1 s:ı fırından ekmek 
almağa mecbur kalacaktır. 

1

Egede İngilizMubayaatı 

- Sürprizler devri artık geç -
miştir. 

Halbuki Avusturyanın ilhakı 

bütün dünya için büyük sürpriz 
oldu. Bunu yapar yapmaz da Hit
ler şunları söylemişti-: 

- Almanya Südet memleketin
de toprak talep etrniyecektir. 

Fakat bu sarih söze rağmen, 
Almanya nihayet Südet rnıntaka
sını aldığı Laman, artık Avrupada 
bir karış toprak istemediğini bil
dirdi. Halbuki arkasından Çekis
tanı istilası altına aldı. Ve geniş 
bir hayat sahasından bahsetmeğe 

başladı. Almanya tarafından veri
len teminatın hiç bir kıymeti ol
madığı anlaşıldığı içindır ki mu
kavemet cephesi kurulmuştur. 

Bone'nin nutku da aşağı yukarı 
aynı muhakeme silsilesini takip 
etmektedir. Fransız Hariciye Ve
kili, Türkiye ile yapılan görüş -
meden bahsederek bunları iki kıs
ma ayırmıştır: 

1 - Hatay'ın Türltiyeye terki 
için yapılan görüşmeler. 

2 - Fransa ile Türkiye arasın
da İngiliz - Türk ittifakına benzer 
bir anlaşma temini için yapılan 

müzakereler. 

mağlüb olmuştur. tine şehrımizden ve diğer şehir

lerden rniiracaat edenlerin sayısı 

900 Ü geçmiştir. Bunların müra
caat kagıdları tetkik olunmkata
dır. İmtihanlar bu ay içinde ya • 

ı-~~~~~~~~~~~ 

Bu faaliyetin programı rn~rkez
de alakadar f.ederasyonl: rın er -
kanı arasında s.ıçilen B. B. Ziya 
Ateş, Tayyar Yalaz ve Abdür -
rahman Neb"Iioğlundan rnJrek -
kep bir komisyon tarafındın ha
zırlanmaktadır. Pr-0gram nihai 

Bundan birkaç gün evvel Anka
raya gelmiş bulunan İzmir bele
diy• reisi Behçet Uz ile esas üze
rinde mutabık kalınmış ve te -
ferrüata aid program da ou su
retle hazırlanrnağa başlanmıştır. 

Memleketimizden külliyetli mik-
1 

tarda tütün ,.e kuru üzüm almak 1 

üzere şehrırnize gelerek Egeye "gi
den İngiliz ticaret mümessilleri 
bugünlerde şehrimize dönecek -
!erdir. Haber aldığımıza göre İn
gilizler İzrnirde yeni sene tütür. 
ve kuru üzüm mahsulü üzerine 
mühim angajrnanl~r yapnı:şlardıc. 
Bu firmalar şehrimizde de '>ir!caç 
gün kalarak Türk tütün li!!:itcd 
şirketi ve diğer birkaç müessese 
ile -temaslarda bulunacaklardır. 

Birbirinden ayrı olan her iki 
müzakere de müsbet neticeye doğ
ru ilerlemektedir. Bone, aynı za
manda Sovyetlcrle yapılan gö -
rüşrnelcrin de neticelcncccğiıı -
den ümitvar olduğunu söylemiş 
ve otoriter devletlerin, demokrat
lar tarafından çember içine alın
makta oldukları hakkındaki iddi
alarına müskit cevap teşkil ede
cek olan şu sözleri sö~·lemiştir: 

* Muharrir Kerim Sadi, bun
dan birkaç sene evvel Son Posta 
gazetesinde Zekeriya Sertele ver
diği •Açlık• isimli beynelrn'lel şöh-

Plaj Bülbülleri 
~o. 2 

Ressam Necdetin iki satırla por
tresını çızmek mümkündür: Kum

ral orta boylu, yirmi sekız, -0tuz 
yaş a ında, okumayı sever, san'a

t.~ı k!'nd. den çok b ğe!"tr, hır -
çın t r genç. 

Ko ı-ıın ikuıcı katındakı camlı 
odayı atölye olarak kurmuştu. Sa

hahb öğleye kadar burada ça -
~ r, sonra çantasını bluna alarak, 
sah boyu " ctüdlcr yapar, ak -
şama k.ıdar dolaşırdı. 

N ccdet hareketlı bır gençti.. Yol 
vur lıne- ni tenis, volı;vbol oyna -
rnasını da piposu kadar çok sever

dı. Onu pipoya, Marsilya köyle -
rinden birinde kaldıl!ı bır yaz mev-

Yazan; İ kender F. SERTELLİ 

simınde Liyonlu bir çiftçi alıştır
mıştı. Necdet: 

- Evleneceğim kadını pip-0rn 
kadar sevebilirsern, rnÜhakkak ki 
rnes'ud -0lururn. 

Diyordu. Evlenmeyi henıiz dü -
§Ünrnemı;•J. Kendi>; "1c hangi ka
dın tıplcrınden hoşlandığını sora,ıı 

arkadaşlarına m...,bct bir cevab 
verl'mezd i. 

Necdet bir gün Parıste .At!rede 
dö Mus.:.e. nın bir eserin. okur -
ken: 

•- Dunyada en ~k korktu -
ğum mahluk, kadındır'. 

Satırları üzerinde ta ıp kal 
mış, aradan yıllar geçtiği halde 
cMüsse. nin ne demek istediğini 

pılacaktır. 

Diğer taraftan yardımcı mual
lımlerden orta mekteb muallimi 
olmak istiyenler için de ey!iılde 

bir imtihan yaılacaktır. 

ve kadından niçin korktuğunu birr 
türlü anlıyarnarnıştı. 

D-Oktor Feridun bir gün Necdet
le konuşurken; 

•- Sen Parise gitmişsin amma, 
kadırl.lar hakkında hiçbir fikrin 
yok .. Neden?. 

Diye sorn aktan kendini alama
mıştı. 

İşte o zaman -ressam Necdet, ar
kada ı Feriduna, ciddi bir tav•rla; 

- Fikrım mi yok dcdın? Hayır, 
azızım .. Ben kadınları çok iyi etüd' 

" ettim. Onlar, yere atıldıkça zıpla-
yan lastik topa benzerler .. Yani 
daha açıkça &ciyliyeyırn: Kadın, 1 

çocuk oy.ıııcağı gı!ıi bir şeydi ... 
Bir çec· k, oyuncağını nasıl k.rı- 1 
lı:: cıya kadar. bıkıncıya kadar oy
nar \'e sonra kaldırıp atarsa .. İşte, 
ben·m içın kadın böyledir. Tıpkı 
bir oyuncak, azizim! Bir çocuk o
yuncağı .. Bir !3>tik top. 

Doktor Fer:dun, kadmlar aca- J 

"b" h 1 sında • Şam kumaşı gı ı - er z .. - I 
man revaçta ve her zaman sev;'.en 1 

bir erkekti. Yakışıklıcaydı .. Guzel 
fıkralarla kadınları güldürmesin· 
ve onları kolayca avlamasını bilen 
bir erkekti. 

Feridun evliydL. İki tane de 
ç-0cuğu \'ardı. Fakat, o yıl, neden
se doktorun tutaragı tutmuş, bir 
yaz mevsimini herhangi bir say
fiyede yalnız geçirmek he,·esine 
düşmüştu. 

Doktor Ferıdunun aklına res -
sam Necdet ı:eldi: 

- II 'ı. dedi, bu yaz '>m g.derırn. 
Zaten .Necdet de arkadaş arıyor. 

D0k or iki avdır karısile da· -
gındı. Bu ııretle - kiıt'bı!ır• - bet-! 
kı de kıska'1dırarak ~ava lı ka -
dırcagızdan 5c alacaktı. Kat'i ka
rarı bell değildi. Bir akşarn Süa
di} eyP g•tti. Necdet. buld~. 

Fakat. Necdet çok heyecanlıydı .. 
Kendisini bahçede karşıladı.. Bir 
sandalya uzatarak: 

- Hoş geldin, Feridun! dedi. 
Biraz otur burada. l\füşterirn var. 
Mülıım bır portre işliyorum. Ca
nın sıkılırsa, gazinoya git .. Orada 
bulu uruz. 

- Dernek epeyce uzayacak .. Öy
le mi? 

Necdet kaşlarını kaldırdı: 
- Belki .. Eger uzarsa canın sı

kılmasın diye söyledim. Alınma 
sakın. Muhakkak geleceğ:m. 

Feridun alıııgan bir adam de
ğild . Asabı arkadaşının garib 
huyları"! herkeste:"" iyi bilirid. 
PerdesLisünü ağaca astı: 

- SadecA bır noktayı anlamak 
istiyoru1"', Necdet! Üzerinde işle· 
diğı kadm portresi mid.r? 

- Evet .. Eı·et.. Haydi lafı uzat
ma! - Sana misafir geld "":, benim 

cesı;· rnıı~~ruj arkadas nı! 
Dıyerek hararetle e ıni s•ktı. 

Doktor frrıdı.n gülerek sandal
' yaya oturd ı. Necdet sür'atle ge-

riye döndü .. Üst kata çıktı.. Beş 
dakika sonra, uzaktan bir kahkaha 
yükseldi .. 

Şen, müstehzi bir kadın kahka
hası. 

* Doktor Feridun gazinoya indiği 
zaman, p15jda dolaŞ1n iki J~ ka
c!mdan başka rneyd~ .. da kimeler 
yoktu. Vakit erkendi.. Garsonun 

içi bomboştu. Feridun bir don -
durma ısmraladı. Ker.dı k~ndine 
düşünüyordu: 

- İnsanlar, kısa zaman içinde 
nekadar çabuk da değ'~'yorlar. 
Necdetın bir kadınla bu kadar ya·' 
kından alakadar olacağını \'eya
hud bir kadının onu bu derece 
meşgul edebileceğini kim tahmin 
ederdi? 

Portresıni yaptığı kadın acaba 
kirndı? 

•rıcvamı var) 

- Eğer çember tehdidinden şi
kayet edecek bir memleket \'arsa, 
o da Fransadır. 

Filhakika iki otoriter devletin 
İspanya 1;0litikaları Fransayı 
çember içine almak maksadına 

matuftur. B~şkalarını çember içi
ne almak istiyenlerin müdafaa i
çin kurulmuş bir kombinezonu 
çemberleme olarak tavsif etme
leri gülünçtür. Nasıl ki Başvekil 
Çemberleyn de Avam kamara -
sındaki nutkunda bu iddiaların 

mantıksızlığına dikkati celbe! -
mi~tır. Çemberlayn, İngilterenin 
her zaman tciaret sahasında an
laşmaya hazır olduğunu söyle -
miştir. Fakat Almanyanın takip 
ettiği politika, böyle bir anlaşma
yı güçleştirmekte hatta imkansız 
kılmaktadır. 

Gittikçe tebarüz etmektedir ki 
Almanya, ticaret politikasını siya
si dostluklarına bağlamıştır. Po
lonya ile arası açılır açılmaz, bu 
memleketle olan tıcaret hacmi 
yüzde elli beş tenezzül etmiş lr. 
Almanya bu zararı telafi etmek 
için siyasi sar.ada dost telakki et
tiği Yugoslavya ve İspanya ile 
mübadeleyi arttırrnağa çalışmak

tadır. Alrnanyanın bize karşı da 
iktisadi tazyik yapmıya hazırlan
dığı haber verilmektedir. 



Giiniin Meaeleai: 
ı-~~~~~~~~~~~-~ 

ütün Mezarlıklar 
Park Oluyor 

Şimdiya Kadar Yirmi Mezarlığın 
Park Haline ifrağı kararlaştı 

'

stanbul Belediyesi ~ehir 
dahilinde bulunan bütün 
metruk ve harab mezarlık-

ları tesbit ederek bunların kal
dırılması ve bu yerlerin teşçir 
olunarak park haline ifrağı işi
ne sür'atle devam etmektedir. 
Kısa bir zamanda çirkin ve 

barab bir manzara gösteren bil-

tiin mezarlıkların ıslah oluna

rak yeşillik haline getirilmiş 

olduğu görülecektir. Belediye

de bir heyet park haline ifrağ 

olu.nacak mezarlıkları tesbit et

mektedir. Bu heyet şimdiye 

kadar 20 mezarlığın park ha- ı 
line lfrağını kararlaştırmıştır. 

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

Trenlerde Yolcu Tarifeleri 
Bütiin Hatlarda Yapılan 

Değişiklikler 
Yolcu trenlerinın hareket ve 

muvasalat saatlerinde mühim de
ğişiltlikler yapıldığını kısaca ha
ber vermiştik. 

Bugün yeni tarifeleri kısm~n 

yazıyol'\12: 

CENUB HATii 
Sıvas - Samsun treni Samsun

d•n 11,30 da Srvastan 3,20 de kal
kacak, Samıııına 16,10 da, SıvaEa 
da l.15 de varacaktır. 
Haydarpaşa - Konya trenı Hay

darpaşadan her gün 9,25 de kal -
kacak, Diyaıiıakıra 20,25 de va
racaıktır. Diyaııbakırdan he gün 
kalkan 7,30 treni de 18,55 de Hay· 
darpaşaya varacaktır. Yeniceden 
her gün 18 0.5 de kalkan biır tren 
Elazıga 16,15 de Ellizıgdan 11,45 
de kalkan bir tren de Yeniceye 
7,42 de varacaktır. 

Ankara - Diyarbakır trenleri 
Ankaradan 9,25 de hareketle Di
yarbakır& 20,25 de. Diyamakır -
dan 7,30 da kalkarr.k 19,10 da An
karaya gelecektir. Ankara - Ada
na arBBındalti katar ıse Adanadan 
13,30 da Ankaradan da 12,45 de 
kalkacak, .Ad.anaya 14,02 de, An
karaya da 14,42 de varacakt~r. 

Ankaradan pazartesi. çarşamba, 
cuma günleri saat 21,23 de kalkan 
tren 16,37 de Meydanıekıbeze va
racak. Meydanıe-kberoen pazar, 
çarşamba ve cuma günleri saat 
lC\,46 de kalkan tren de sabah sa
a• 8 de !Jebrimlze gelecektir. 

EGE MINTAKASI 
Ankara - Aydın Tire - İzmir 

treni A nkaradan pazartesi, çar -• taıJi>a, cuma, pazar günleri saat 
20,20 de hareket edecek ve Ay -
dına 23,M de vara.-ak, İı.rnire de 
15,40 da muvasalat edecektir. Al -
1aooalttan pazartesi, çarşamba, 
cuma ve pazar günleri saat 22,50 
de kalkarak Aydına saat 4,00 de 
Ankaraya da 8,10 da varacaktır. 

\ 

Nazillide 5,18 de kalkan ayrı bir 
tren 16,35 de Alsancaka, Alsan -
caktan 10 da kalkan bir tren de 
20,42 de Nazilliye varacaktır. Ke· 
za Nazilliden 22,14 de kalkan bir 
tıren 18 de lzmire, İzınirden 9,21 
de kalkan bir tren de 5,05 de Na
zılliye varacaktır. Her gün Öde
mişten 6,20 de kalkan bir tren 9,55 
de lzmire, İzınirden 18 de kalkan 
'bir tren de 21,3'7 de Ödem:şe \'ara-

o. 5 

caktır. :Nazilliden ayrıca sabah sa
at 6,30 da kalkan, İzrnirden 15 de 
kalkıtn bir tren Nazilliye 21,05 de, 
İzmire de 12,30 da varacaktır. 

Bunun dışında olaraık her gün 
Kayseriden 8,30 da kalkan tren 
12,22 de Ulukışlıya, Ulukışladan 

14,45 de kalkan tren de 18,36 da 
Kayseriye varacaktır. 

Erzincandan pazartesi, perşem
be günleri saat 16,55 de kalkan 
tıren saat 20,25 de DiyaI'bakıra, Di
yartıakırdan salı ve cuma günleri 
saat 7,30 da kalkan bir tren de 
10,22 de Erzincana varacaktır. 

Rasadhane Islah 
Ediliyor 

Maarif Vekaleti Yeni 
Bir Proje Hazırladı 
Maarif Vekaleti Kandilli Ra -

sa1lhaneı;inm ıslahı için yenl bir 
proje hazırlamıştır. 

Bu projeye göre rasadhane iki 
şubeye ayrılacaktır. 

Bunlardan biri heyet şubesi, di
ğeri de jeofizik şubesi olacaktır. 

Hey:et şubesi, hey'et ve fiziki 
hey'et narnile iki kısma ayrıla -
cak, jeofizik şubesi ise zelzele, 
miknatıs, cazibe, metereoloji, yer 
ve gök elektriği şubelerini ihtiva 
edecektir. İkinci kısmın bilhassa 
mik:natıa şubesi çok ehemmiyetli -
dir. Bu rube tayyarelerimize pusu: 
lalarını ayar irnkMını verecek -
tir. 

Rasadhane müdürünün bir baş
muavini bulunacak, diğer iki şu
benin başında da ayrı ayn mua
vinler çalışacaktır. --Liselerde Sözlü 

imtihanlar 
Liselerde sözlü imtihanlara bu 

sabahtan itibaren başlanmıştır. 

İmtihanlar, 30 haziran günü bite
cektir. 

Sözlü imtihanlarda 3 dersten 
ikmale kalanlar veya meşru bir 
mazeret dolayısile bu imtihanlara 
giremiyenler eylfılde yapılacal\, 

engel imtihanına kabul edilecek
lerdir. 

Galiba bu meçhul zat, roman -
!arımı okudukça, ben.im tabanoa
lar, hançerler, zehirli oklar ara
sında yaşadığımı zar.nediyor. 

- Ban kullanmasını bıbyor 

musunuz? 

Kağıddan Süt Şişesi 

Ş 
ehrin süt i~ini tetkik eden 
mütehassıs koınisyoııun 

teklif ettiği yegane orijinal 
tedbir, galiba, sütlerin kağıd şi· 

ıeler içinde satılmasıdır. Sanki, 
kilğıd şişelerin; sütlerin temizli
ğini, su katılnı3masını, ucuzluğu .. 
nu, tazeliğini, muntazam teşkila
tını, hulasa her~eyioi temin ede • 
cek sanır.sınız .. Bir kilğıd şişe hi· 
kayesidir, gidiyor. Dünyanın kaç 
diyarında kiğıd ti~e kullanıldı • 
ğını, hakikaten merak ediyoruz. 

Hiıla bakır kaplar içinde ye • 
mek yenen bir memlekette kil -
ğıttao süt şişelerinin pratik, sağ
lanı ve kullanışlı olabileceğine 

inanmıyoruz. 

B~e orijinalite, fantezi, göste
rif, mukallidlik lizım değil, ken
di bünye, husu~iyet ve ihtiyaç • 
larımıza uygun mUsbet iş lazım

dır. 

BURHAN CEVAD 

Şamandıralar 
Çoğaltılacak 

Limanları Islah Proje
sinin Ta!".likine Devam 

Edilecek 
1 temrnım:lan itibaren faaliyete 

geçecek olan limanlar umum mü
dürlüğü İstantıul limanı dahilin
deki şamandıra işlerinin esa>;ı b:r 

surette halledilmesi işini eline a
lacaktır. Umanda mevcud şa -
mandıraların tamirat ve yenilen

me masrafı her sene 16,000 lirayı 
geçmekte olduğundan bu paradan 
tasarruf çareleri. aranacaktır. 

İstanbul limanının asri şekli ik
mal edilinciye kadar bu şaman

dıraların ihtiyacı karşılıyamıya -
cağı anlaşılmı.ş ve fazlalaştırı! -

maı;ı zaruri görülrnii§tür. 

Limanlar umum müdürluğıi bun
dan başka memleketin birçok yer
lerinde limanları ıslah programı

nın ta11ıi.kine .hararetle devam e
decektir. Dığer taraftan Müna -

k:alat Vekaletine bağlanan mıntaka 

liman merkezleri de yeni yapıla
cak olan liman binalarının tamam

lanma işlerini tacil edecektir. 

--0--

5 Kuruşa Müşteri 
Taşıyan Otomobiller 
Şehrin bazı mıntakalarında bir 

takım eski arabalarla çalışan şo

förler Belediye nizamnameleri 
haricinde seferler yapmağa baş -
lamışlardır. Beyazıddan Atikalipa
şaya kadar bir kişiyi beş kuruşa 
taşıyan bu arabalar tramvay ve 
otobüslere rekabet etmektedirler. 
Bundan başka şehrin da:ha bazı 

semtlerinde yapılı:~ b'J gib; 'ıa . 
reketlerin önüne geçmek için Be
lediye evvelce bir karar vermişti,. 
Son zamanlarda bu hareketlerin 
yeniden başlaması üzerine Beledi
ye alakadar şubelere emirler ve
rerek bu gibi birçok cihetçe mah
zurlu görülen bu nakliyatın önü
ne geçilmesini bildirmiştir. 
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Talebesı ~u 
Ve •. Mankemeler 

Daktilonun 
Cebine 

Giren El! 
Sabıkalı Hüseyin 

Beraat Etti 

M 
ünevver isminde genç bir 
daktilonun cebinden yan -
ke.sccilik suretile para çan

taı;mı aşırmaktan suçlu, Topha -
nede, Boğazkesende Kör Alinin 

kahvesinde ikamet eden sabıka -
lılar<lan hamal Hilseyin Kalenin 

duruşmasına i.içüncü sulh ce
r.a mahkemesınde bakıldı. 

Davacı genç kız mahkemede ha
diseyi şöyle anlattı: 

-- Evvelki gün, saba.hleyin, Sul
tanhamarnında, Atabek hanının 
önüooen geçiyordum. Çalınan pa

ra çantam mantomun cebinde i
di. İçinde 15 kuruş ile, bazı kA • 
ğıdlar vardı. Hanın önü çok ka -

lıııbalık idi. Suçlu Hüseyin de be
ni takib ediyordu. Bir ara cebime 

bir elin girdi&ini h!6Settim. Der
hal elmi cEtıirne soktum. Fa.kat 

çantamı bulamadım. Geriye dön

düğüm zaman suçlunun kaçtığını 
gördüm. Onu kovalamağa başla 
dım ve bıraz sonra kendisini ya-
kaladım. Çantamı ısted:m. . 

- Ben çalımadım, dedi. Bu es
nada yanımıza gelen bir polis me

muru onun ceblexini aradı, fakat 
çantamı bulamı;dı. Benim kanaa

time göre çantamı bu adam çal

dı; onu ya b111ka bır arkadaşına 
verdi, veyalıud da korktu, çanta
mı attı. 

Hasan Kale suçuna .nklir etti 
ve şunları söyledı: 

- Ben hamalını. Hadise giınü 
Atabek hanının oniınde bulunu -

yordum. Bu sırada kend sini ta -
nımadığım bir zat. karşıki kaldı

rıından eli ıle işaret ooerek: 

- Hamal! diye beni çağırdı ... 
Koşarak ona doğru gidiyordum. 

Bu genç kız beni talub etti ve m~ 
terinin yanına gıtmeden kolum -
dan tuttu: · 

- Ser. benim çantamı çaldın! 
dedi. 

Kız beni hınnz veya yankesıci 
zannetmi§ti. Halbuki benim bu 

gibi işlerden kat'iyyen sabıkam 
yoktur. Yalnız emniyeti sulisti -

maiden birkaç defa mahkum ol
dum. Da'llacıya: 

- Kızım, dedim. Sen yanılı -
yorsun, ben hamahm, hırrız de-
ğil . 1 

mı. 

Genç kız bu sözlenme ınanrna
dı ve beni polise teslim etti. 

DB'Vacı Münevver mahkemede, 
para çant.asının Hüseyin Kale ta

rafından ~alındığını kat'i delil -
}erle iSbat edemedi~n :l'.likmı, 

suçlunun beraatıne 'e tahliyesine 
karar verdi. 

Dalgın Bir 
Kadın 
1 ş ç i 

Bir Çile ipliği Omu-
da Unutmuş 

K 
azlıçcşmcd Santral men
tiUCat fa'brikasında işçi iken 
fabrikadan emnıyeti suiis-

timal ederek, b r çile ıplik çalan 
Fatmanın duruşmasına Sultan -
ahmed üçüncü sulh ceza mah -
kemesinde başlandı. FalmJ ken
disine i•nad edilen hırsızlık su
çunu inkar ettı ve ve ~edi kı: 

•- Ben çok dalgın ve unutgan 
bir kadınım. Hiıdıse günu, fabri
kada işımle meşguldıim. Paydos 
diıdüğü çalındı. Derhal elimdeki 
ipliği bırnkarak, odadan çıktım. 

Mantomu giydim. Biraz sonra 
kontrol memuru Bayan Naciyie 
üzerimi ararken, mantomu;ı al -
tında, sol omuzumda unutmuş ol
duğum bir çile ipliği çıkardı. Er
tesi günü beni fabrıkadan kov
dular. 

Ben bu bir çile ipliğı faıbrika • 
dan çalmadım. Onu dalgınlıkla o
muzumda unutmu.şum. 
Hazırlık tahkikatında ifadeleri 

bulunan şahidlerin de çağırıla -
rak dinlcnrnelerı içın munakeme 
22 ha~irana bırakıldı. 

Karısını 
Y aralıyan Koca 

Karıııı Faziletı dogmekten ve 
rakı şişesile başına vurmak sure
tile onu yaralamaktan suçlu Aılı

med isminde bır genem duruşma
aına asl:ye dördüncu ceza 
mahkernes·nde başlandı. Suçlu 
Ahmed mahkemede şu ifadeyı ver
dı: 

- Mu.ştekı Fa2.1lc t nık!ıhlı ka
rımdır. İrfan Bey isminde bir zat
la ayni evde oturuyoruz. Hadise 
giınü eve geldigim zaman karımı 
bozim oturduğumuz alt katta bu
lamadım. Şüphe ıizerine ıkinci 

kata çıktım. İrfan Beyin odasına 
gırdiın. İçende karım Fazıletle 
irfandan başka daha bırkaç kişi 
vardı. Odanın ortasındaki 'büyük 
masanın ıizcr,rule bırkaç içki ka
de!ıi ile, bir iki şişe rakı vardı. Ka
rım ile İrfan Bey de meu: hazır
loımakla meşguldüler. 

Faziletı yabaııcı erkekle< ara
sında gördüğüm ~in öfke!Pnmiş

tim. Karıma aşağıya ınmesini söy
ledim. Bu sırada İrfan Bey yanı
ma geldi, bana frna sozlerle ha
karet etti. Ben de ona mukabele 
ettim. İrfan Beyın arkadaşların
dan t-iri boş bır ·akı şışesini '.ır

mak İJYere ban• attı. Fakat bu 
şişe :..3rımın b&§ına !satıet ettı ... 
Sonr ı :!rfan Bey H arkaJaşları 
döğmek için ~r;me sakl:.dılar. 
Ben de kendimi müdafaa etmek 
için cebimden eğeyi çıkardım ... 

Artıyor 
Talebe Tehacümüne 

Karşı Tedbirlar 
Alınacak 

İstanbul Ünıvers tesine bu sen€ 
yeniden yazılacak olan !~!ebenin 
mi.kta<rının her eneden çıok fazla 
olacağı !ahının olunmaktadır. 

Geçen sene fakultelere yaz.lan 
talebe mıktarı 1591 d:.. Bu m-ktar 
dan 250 tanesi kayıd muamelele
rinı ikmal <!tmed.klerinden fa

külteler 1300 yeni talebe almışlar
dır. Bu sene bu mıktarın daha 
fazla olacdgı t fımın olunmakta
dır. 

Ünıversıte Rektcirluğıi he,,han
gi bir talebe telıacümu karşısın
da müşkülata maruz kalmamak 
;ç;n şimdi~en tedbırler derpı.ş et
mektedir. Vaziyet, Maarif Vekli
letine de ayrıca bildirılmiştır. 

''Alaminüt 
Permanant ,, 

• 

Beldiye Seyyar Ber
berleri işten Menedecek 

Bele~iyenın her sene aldığı sıkı 
tedb:rlere rağmen bu sene de 51· 

caklar başlayınca birçok semt -
!erde ve ekserisı sayfiye yerlerin
de olmak üzere seyyar berberler 
tekrar gözükmeğe başlaml§tır. Ya· 

zın şehirdekı halkın büyük bır 

kJSmı sayfiyeye gittiği :çin ber -
berler ve berber çırc.kları seyyar 
çantalarla evleri dolaşmaktadır

Ekserisi kadınlara aid malzeme 
taşıyarak aıam:mıt permanant, 
ondüle ve saire yapan bu gıbi ee
nafın tecrube edilmesı içın Bele
diye yemden bazı kararlar almak 
medıuriyeti kal'Şl6ında kalmı<tır. 

İstanbulda çalışan bazı bcrbt-r 
kalfaları bıtlıa a pazar gunlerı 
bu sayf.yelere gelerek hem ha
vadan istifade etmekte, b'r taraf
tan da seyyar beı'l:ıerlik yapmak -

tadırlar. Dll.kkan sahibi beı berle
nn hakkına tecavüz demek olan 
ve hafta tatilı kanununa muhalif 
bulunan bu haroketın önlenmesi 
için Beledzyece alakadarlara e
mır verilmiştir. 

KISA POLiS 1 
HABERLERi 
._____ı 

* Galata Zurefa sokağında u
mumi evlerden birinde oturan He
man adında bir kadın sarhoş bir 
halde merdi\ enden çıkarken dü
şerek başından ) aralanmıştır. 

* Osmanbeyden geçmekte olan 
kırmızı renkte bır motosıklet Tak
sim orta okulu hademelerinden 
Selim oğlu Aliyı muhtelif yerle -
rinden ağır surette yaralamıştır. 

Kendimı kaybetm.ştım, ne yaptı· 
ğımı b:Jmiyordum. Eğe ıle karı

mı döğdüğum)i hatırlamıyorum. 

Şatı.idlerin de çagırılarak din
lenmeleri içın muhakeme ba•ka 
bır güne tahk edild;. 

Ankarada Açılacak 
Kurs 

A 
nkarada, bir •Ilrlcdh e 
kursu» açıJacngın: gazete .. 
ler haber \:eriyor. l:azıldı

ğına göre, kursta tahsil müddeti 
bir senedir. Buraya li c n1cznn -
la'rı alınacaktır. Sayıları be ~ ıizü 

gc en Türkiye bt'lcdh ekrinden 
en az birer genr bu kurslara gön· 
dcrilecektir. Tahsil müddeti zar
fında, bu gençlere aı rıcn otuzar 
lira maaş da 'erilecek tir. 

Kurslarda, şthircilige, ~n i )e
rine aid deTs!er go•lerılcrek, hu· 
radan mezun olan)nr, miih<"ndis 
ve ıninıarların ) anında bir ınlid -
det staj gördükten sonr3, nıcnsub 
oldukları şehir ve kasabalardaki 
belediye teşkilatında nzife ala
uklardır. 

Bıı fikir, Turkiy.c bel.-di~ eteri· 
oin muhtaç olduğu elemanları ye
tiştirmeğe doğru atılmış bir a • 
dımdır. Şehirciliğin. bckdıyecili· 

ğin büyük bir ıhthas ve ilim şu· 
besi olduğu ve ı;iltik~e şümullcn· 
eliği bu devirde, halıi. teknik 'e 
mfu.bet bilgiden uzak kalmak el

bette doğru olamazdı. Hüktım .. tin 
açacağı bildirilen bu kursların 

çok yakın zamanda kurulauğını 
ümid etmek islccliğimi:r, şehirci 

lik yüksek mekteblerine bir basa
mak olmasını temenni ed.eri.ı. 

Modern fikirli belediyeciler, bu
lundukları şehirlerde yaşıyan va· 
tandaşlara da, ıehrio ne demek 
olduğunu daha iyi propaganda 
edeceklerdir. Çıinkö, heffi!"hrile
rinde medeni tehir fikri olmıyan 
beldelerin imarı, teınislenmesi çok 
pçtür-

Şehirlerde muvaffakiyet. b le
diye teşlıilıitlarile hem,ehrilerin 
birbirini tamamlıyan gayrrt u 
ihtimamı ile elde edilir. 

REŞAD FEYZi 

Entarisini Temizlerken 
Benzin Parladı 
Beşiktaşta Şenlikdede soka • 

ğında 17 numaralı evde oturan İ • 
maıl kızı Keziban benzinle ent -
risini temizlemekte iken mangs -
dan sıçrayan kıVllcımdan benz 
parlamış, Keziban muhtelif yer
lerinden yanmıştır. 

-------------. 
Birimizin Derdi 1 

Hepimizin Derdi 
Kedili Kütübhane 
oı.-.- lllrl son • 

•..ıtı --- ıllJor ki: 
- ~mkrde ltlr SİİD ltlr lı.1-

lab okumak iisere Be1ar.uldakl 
kulüpbanderd•n birine silmı.tlm. 
Kliltiplıanede, mıuıalar altmda, lı.1-
lab nıllan iiserlllde sezen, 11)'11• 

J'IUl - laala ..... ııaun ıllk
... _ eeı-. Bir ara k..ııer • 
den bir lklll •~• ve ıll -
riilfii 1•..-P llqlacblar. 

Bir 1U'b41at, "9 kedUerln illi· 
.... e-ıiı't 11.Haltlan. fuelerln 
talui' Mfna 11.arwaak aalrMMll· 
le1tealeıMlllllerbllllble& 

lliilüplıaDede cirilti J'•!llUÜ 

... ... .ıan raluıtaıa - ita .... 
iller def-. ki tablan ma • 
..,_ - lfln ""'11& bir ı..1-
lNr •"•e•e• wT.a 

ÖLÜM ÇENBERİ 
manına tesadıif etml§ olacak. Hal

buki elinize kend aleyhine kuv

vetli bir silioh \·enm11 ()luyor. Öy
le değil mi? 

ae, taiıanocanızı çekip sadece göe

terinız. Katidir. O zaman herifin 

hemen aklı başın1 r.<'!ir. !11 k r.ız 
ne kadar yurn~ar - Hayır, benim soylemek iste

dığım başka... Bir adamın böyle 
.ı.şağı tabakadan bir Yunanlıya işi 
diışerse artık ona başka türlü mu
amele etmek lazım gelir. Taban
cayı tam psikolojik bir zamanda 
kullanmasını bilmek, hiç şaşma· 

yan bir tes·r ha•ıl eder. Tabanca- 1 

nız var mı? 

- Dedim ya, daha biç tecrübe 
etmedim. 

Çe'lliren: MUAMMER ALAT'Ull ZABITA ROMANI 
Odanın bir koşesınde kiiçuk bır 

k:asa vardı. Cer.tam ceblndrn a -

nahlarını çıkararak, kasayı açtı, 

küçük tı:r gözu çektı. Mektubu bu· 

raya koyduktan sonra, kasayı 

kapattı. 

Sarı Yanıis kütüphaneden salo

na geçt. Piyano başında oturan 

Gras ayağa kalktı. Misafire: 

Centam yazı masasına doğru yü
rüdü, gözlerden bırini açtı, küçiık 

kalibrede bir Bro\·nıng tabancası 

çıkardı: 

İşte ben<lek' tabanca bu! de

d.. Daha imdı ·e kadar tecrübe 

bı.e ~tmed n Romanlarıma me
rak s lan ta mad ğım b r oku -

yucum d c o arak gondermış. 

Fa t çu c yıb bır edı e! 
deW.. 

O sırada kap: ·a vuruldu, mu
havere durdu. 

Centam: 

- Galiba posta gelmiş olacak, 
dedı. 

Fühakıka ıçerıye giren hizmetçi 
Centama te,psi üzerinde bir mek-
tub getirdı. • 

C('ntam zarfı ald;, açtı, mektu
bu okudu. Yüzümi buruşturdu: 

- V alar.odan bır mektuıb! 

ded. 
Mekt.ı da şu sat.rlar \'ardı: 
·Sızı bu akşam mu akkak ger

me yon. İstasyonun kar ı tara -
fındaki ormanlığın kcnannd sa-

at on birde bekliyeceğiın. Eğer 

hayatınızı seviyorsanız, külliyl'lli 

bir para ile gelmeniz lazımdır .. 

Mektubun altında Vaı;salaro -
nun imzası da vardı 

Centam mektubu yüksek sesle 
okudu: 

- Böyle bir mektub yazmak i· 
çin bır insanın deli olması lazım

dır, dedi ben randevuya gıdecc
ğirn herife öyle b'ı nezaket d~rsi 

vereceğ m ki om 1 olduk a unut
masın! 

Mektubu Sarı Yanıse urzattı, o 

da ııesıınl çıkarmadan okudu. 
Mektubu geri verirken dedi ki: 

- Bana kalırsa, oraya tabanca
nı21 almadan gi~meyinız. 

Centam saatine baktı: 

- Daha bır ~a3t vakit var, de
di fakat oraya gid nceye kadar da 
yıirını dakıka ıster. 

-- Hak.kalen bu randevum gıt
mek nı etinde mısınız? 

- E < ttc 1 Gıtmezsem, herif 
belk de hara a ge ır b.r rezalet 
çıkarır Belkı değil mıih .. kkak• 

- E pekı- Par d 'stı)or. o 
n ne Jaıı caiu; n z? 

Centam cevab vermedi. Yem -
den mektuba bir goz attı. Va&Sa

laronun bu mektuft k!ıgıdı da aca

>b bir kağıdtiı. Sünger kağıdı gi.bi 

yumuşak birşeydi. Hatta bazı yer
lerde mürckkeb y~yılmıştı. 

Centam: 

- Ben bu mektu ll saklı} aca -
ğııu, ded 

- Çok ıyi yaparsınız. Vassal -
r s·2e böyle b r mektub gonde -

mekle ne kadar udala ık yapt 

g n n farkı da değ 1 g lib 1 H 
h ide elet ve · br a-

Sar. Yanıs bu h&reketlerı dik
katle taki'b edi.yordu. B.rden ı.ya

ğa kalktı. Artık g:tmek ıstıyor -
mu g;'bi bir yazıyet aldı: 

- Ben de size bu randevuya 

kadar refakat etmek ısterdım de

di, fakat benıın de goru)ec(k bazı 

mU6tecel ı.şler m \&.r. Ya ..ı ne 
olW', ne olmaz tıı; a c ız alms

dan gitme rn 
lurdyedu 

Va 

•Pek çabuk gıdıyorsunuz• ter

t.ibinde nazıkline bir ıki kelıme 

SÖ) ledi. Fakat Sarı Yanıs b.ı ne-

2akete aldanm8!nl§tı. Kadııur. göz. 

!erinden, b r ayak evvel gitn esı

ni ne kadar candan arzu ettıgini 
anlamıştı. Sarı Yanıs oyle zeva

hıre papuç bırakanlardan df ğıldı. 

Arka ndan sJlona glrln C 
ta : 

G pbkym, 

be ıı' d u uyor, d 
ç Z«ma 

a ded' k. 

(IH amı ·a-) 



4- SON TELG&Al'-12 HAZİRAN lHI 

1 Bir Ha rb Olursa _J 
i alya'nın Vaziyeti 
Çok Kötüdür 

Senedir Harble Beş 
ltalyanın Parası da 

Uğraşan 
Kalmadı 

J Meraklı Şeyler j 
ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLER HÖK VE re lektrlkle lşllyen lokomotiflerin , .... _____ , ________ , ____ .. _______________________ _ 

L5 uzun mesafe sür'at rekoru Fran- Al G ı v G 1 
rlk'.;:::~~:~:·;ı:t~oı::::t~ı'::; ~Ü Ü nı, er Ü Üın ! 
ton aiırlıfında bir trcnJ çekmek şar
tlle bir saatte 156 kllometro mesafe 
katetmiştir. 

• Ayni Jokomout .reçenlerde, rarb .. 
BordoTa (582 kllometro) 4 saat 54 da
kikada rltmlştır. 
Vasati sür'ati saatte 118,'1f kllometro 
idi. 

1 Ya.zan: MAHMUD YESARİ 1 

S
onbahar rüzgarları, yaprak
ları sarartıp uçlarını kıvı

rıp savurarak kuru, çatlak 

Geçen Eylfıldenberi ita/yanın Askerlik Saha .. 
sında Ne Gibi Yenilikler Yaptığını Fransızlar 

Ehemmiyetle T akib Ediyorlar 

MÜREKKEBLİ KALEMLERİN UÇLA

RI NASIL VE NEDEN YAPJLffi? 

Bu uçlar altın, rilmü.ı, ve bakir ka· 
rqtırdarak yapılır. Uzun müddet da
yanması, aşınmaması lcüı de blfa'I trı .. 
dJum madenJ na.ve olunur. İyi uçlu ka
lemlerin pahalı olma~mın sebebi bu
dur. 

topıaklara dökerker., değirmen -
!ere giden yolun nihayetindeki 
çiftl.ğin sahibleri, İstanbula taşı
nıyor !ardı. 

Her sene, böyle idi. İlkbaharın 
sonunda gelirler, yaz veda eder
ken sandıklarını, denklerini top
lar, g:derlerdi. 

H
er memle -
ket kendi 
takib ettiği 

ı;ıasete göre or -
dllSU!lU yetiştir

mektedir. Onun 
için İtalyaıı or
dusllnun da Ber
lın ittifakından 

sonra istikbaı i
çin nasıl hazır -
!anacağı bahsi Av
rupalı askeri mü
tehassısları çok 
meşgul eden bir 
me,·ıu oldu. 

AFRIQUE 

FRANÇAISE 

A. f. 

Yeni gelen Av
rupa gazetelerin
de buna dair 
görülen yazılar

dan bir hulasa çı
karmak lıl.zım ge} 
d.. Her memleket 
kendi takib ettiği 

polıt,kaya göre 
ordusunu hazır -
!ar diyorlar. Fa • 
kat ayni zaman -
da ı~tısacli şart -
1 "'. mail ve iç -
: .. nal sebebler• de hesaba kat • 
mık tazım. Bu sebebden İtalya -
run siyast hedefleri ne olursa ol
sun bugün içinde bulunduğu ilc
tısadi ve mali vaziyeti gözönüne 
getirmek iktiza ediyor. Bu vazi
yet gözönıinc getirilince İtalyanın 
istedıği g bi kuvvetlenemiyeceği 
neticesi çıkıyor. İtalyada i.stlhsa
lıi.tı arttırmak için pek çok tedbir
l···r alındığı gibi çalışıldığına da 
ştiohe yoktur. İthalat mümkün ol
duJ:u kadar azalacak. Dahildeki 
sarfiyat da oyle. Halbuki Italya 
h.ıricden pek Q<Jk mevaddı iptida
iye get.rtmeğe mecburdur. Sulh 
zamanında böyle. Harb zamanın
da ne yapacak? 

Malı vazıyet, itibarile İtalya ev
,·eliı llabeşı.>tan harbini açtı. Son
ra İspanyadaki dahıli harbe ka -
rıştı. Şu halde S35 denberi harb 
ile meşguldür. 

Bu sul"etle ise birçok para sar
fcml!şt.r. Şimdiye kadar İtalyan 
mıllclıııe yükletilen geçinme şe

rait.ı gitgide ağırlaşmıştır. Bu 
vazıyette fedakarlık devrin'n daha 
ka~ sene süreceği kestirilemiyor. 

Bu halın daha uzun zaman de· 
vam edemiyeceği düşünülünce 1-
t~lyanın IT'Ukadderatını idare e
denlerın ş:ni bir an evvel y•pa
rak hemen taarruıa geçmek ve 
neticeyi derhJ! elde etmek istiye-

Ve .. ilave etti: 

ceklerl hatıra gelmektedir. Müs • 
takılıel haı:bde İtalya d~ınanları
na hemen vurmak ve hemen mu

vaffak olmak emelındedir. İşte bu 
politikaya göre de ordusunu ha
zırlamaktadır. 

Avrupalı askeri mütehassısların 
verdiği malumata göre İtalyan 
ordusu şimdiki halde daha ziya
de teşkilat ve tensikat ile meşgul 
bulunmaktadır. 

Bir taraftan cüzütamların teş· 

kili, diğer taraftan motörlü vesa
itin tamamlannıası işleri vardır. 

Geçen eylulde Avrı.;pada buh -
ran çıktığı zaman İtalyanın kara 
ordusu 13 kolordu ile 38 piyade 
fı.rkasından, 3 süvari fırkasından 
mtirekkeb imiş. Şimdi bunlar art
tırılmaktadır: 5 ordu kumandan
lığı, 17 kolordu, 51 fırka, 2 motör
Iü fırka, 2 zırhlı fırka, 1 Alp dağ 
kıt'ası, 3 seri süvari fırkas .. 

Askeri mütehassısların hesabına 
göre, İtalyada bir gün umumi se
ferberlik olursa İtalyadaki ordu 
80-90 fırkaya çıkarılabilecektir. 

Şu şartla ki kadrolar katı m:Jc
tarda olabilsin. Mühimmat, cep
hane ve yiyecek de ona göre te
min edilsin. Halbuki buna pek de 
iht:mal verilemiyor 

İtalyan ordusunun bir kı.smı bu
gün Arnavutluktadır. ŞiJlldiye ka
dar 35 - 40,000 kişi de İspanyaya 

llVDIEN 

M"r:rı1·· ·" 
?JU1'!1 

~ 

gönderilmiş bulunuyordu. Bunlar 
geri geliyorlar. İtalyan erkanı -
harbiyes! Alp dağları hududunun 
taarruza uğramamasını temin et
mek fikrindedtr. Fransaya karşı 

hududu emrıiyet altına almak için 
tedbirler alıyor. İtalyanın sahille
rinı müdafaa ile havadan gelecek 
taarruzlara karşı mukavemet ve
saitini kullanmak üzere de milis 
kıtaatı kafi görülmektedir. Fakat 
diğer mühim mesele Şarki Afri
ka imparatorluğunu müdafaadır. 

İtalyanlar Habeşistanın dağlık 
yerlerinde daha birçok müşkülat
la karşılaşıyor. 

Ankober ile Tana gölıi havali • 
sinde İtalyanlardan mürekkeb bir 
fırka ile milis kıtaatı ve müstem
leke askeri bulunduruyormuş ki 
bunlar yuvarlak bir rakam ile 100 
120,000 kişil k imiş 

Libi de Tunusa komşu bulun -
ması hasebile 3 kolordu bulunu
yormuş. Bunların ikisi İtalyan -
!ardan mürekkeb ve motörlüdür. 

Bıri de müstemleke askerlerin -
den mürekkebd:r. Tahminlere 
göre bunların teşkil ettiği kuvvet 
de 150,000 kişJ:k imiş. Bununla 
beraber eğer ileride bir harb o
lursa İtalyanlar Libide yerliler
den emin olmak için oraya daha 

(Devamı 6 ıncı sahif~de) 

GÖZLÜK BANGt TARİHTE 

İCAD OLUNDU? 

Gözlük, 600 sene evvel tcad olun • 
muştur. Görüş kabW1etlnl artlırmak 
için camlardan istifade usulü daha es .. 
kidir. 

Gözlük; lC üncü 7tiı: yılda zen.uı .. 
lerJn. kibarların burunlarında l"Örül
mJye ba,ladı. Fakat çok ender tdl. Bat. 
ti zenı-lnler, vasJyetnamelerinl yazar
ken l'Özlüklerlne, bunu kime bırak .. 
mak Jstedlklerlne dair bir madde lJive 
ederlerdi. 

İlk ıözlük İtalyada yapıldı. Az son
ra, Bolandada. ucu:1 rözlük imal eden 
fabrikalar aclldı. Almanlar, bunu tak
Uddf' reclkmedller. 

TELGRAF TELLERİJ\'İ.'I 

ÖLD.lRDÜGÜ KUŞLAR 

Zavallı ltu7ları, yalnu avcı kurşun
Jan öldürmez. Telıraf telleri de öl -
dilrür. Bu tellere konan sülün, kekUJı::, 
bddırcm bekace clbl kuşlar derhal ö .. 
Jür, düşerler. Yapllan blr hesaba göre 
Fransada, telıraf tellerine konmak su .. 
retlJe ölen ku~ların sent"de 80,000 den 
fazla oldutu anlaşılmıştır. 

BiR KUTU KİBRtT 

Kibritin medeni bayatta Jşıaı etutı 
mevklln ehemmiyetini hl9 düııündü -
nüz mü? 

Son lstat.lstlklere cöre yalnız Avru
pada rtlnde ' mllyar kibrit yakılıyor. 
Bu kadar kibriti lmal için ne t&zım 
biliyor m115unuzT 800,000 metro mlkibı 
odun ile 420,000 kilo fosfor ..• 

Bir glbrltı yakmak için üç saniye 
zaman sarfettlklmlzl farzedersek, bü
tün Avrupa ahallstnln sartettikleri sa .. 
nlyeler 380 sene, 6 ay, 15 S"iln ve 6 sa
atteki saniyeler kadar oldutunu an -
Jarıı. 

DiKHAT 
9_ünfiilt iare. fiafis ve 
veminalft ' 

oercilz ediniz 
/ier Bakka/ilJe diikkanlanndı. 

arayınız. 1EL:~2.J2/ 

Bey, çiftliğe a!lcak, on beş, yir
ırü günlüğüne g~lir, fazla durmaz 
İstanbuldaki ışlerinin başına dö
nerdi. Faka! karısı, oğlu, kızı, ge
Lni, altı yedi ay, çiftliğin sefasını 
sürerlerdi. 

Hepsi eli açık insanlardı. Onların 
gelişi ile köye gün doğardı ve 
köylüler, her sene, onları, şenlik
ler yaparak karşılarla, giderler -
ken de yaslanırlardı. 

Beyin kızı Nazan, daha küçük, 
henüz on yaşında idi. Sarı parlak 
saçlarında bahar güneşinin bil -
tün ışıkları parlıyor, koyu mavi 
gözlerinde durgun yaz geceieri 
nin yıldızları ışıldıyordu. 

• •• 
Göç haberi, bir anda köye ya-

yılıvermişti. s~kaklaıda, yaslı, 

kasvetli bir hava esiyordu. Kapı 
önlerinde toplananlar, içlerıni çe
kerek, birbırlerine o yaz, çiftlik 
sahibJerinden gördükleri iy•likleri 
anlatıyor, kendilerini tutamıyan
lar, yenlerine gözyaşlarını içiri -
yorlardL 

Bu sene de' ümid yoktu. Göç baş
laml§, ilk kafile kasabaya var • 
mıştı. Bir hafta sonra, ikinci ka
file de yola çıkacaktı. 

.................................... 
Nazan, ikindıye doğru, çit ke

narlarından yürüyerek Ak Ha -
sanın değirmen.ne doğru gidiyor
du. Değirmenin alt ba~ndaki ku
ru çeşmenin yalağına oturarak 
çıplak, nasırlı ayaklarını sallı • 
yan, karışık sac;Jı bir çocuk, onu 
görünce kalkt. Nazan yaklaşır 
yaklaşmaz, sonbahar kır çi~ckle -
rinin en güzelleril'den, en tazele
r '.nden, en renklilerinden ydptığı 
demeti uzattı: 

- . Buyurun Y.üçi•k hanın:, çi -
çeğimi almaz mısın? 

Nazan, gülümsiyerek, sağ elile 
demeti aldı; sol el.ı:deki üstüne 
tereyağ, reçel sürülmıiş beyaz ek· 
mek dilimini uzat!; 

- Teşekkür ederim, Ali, bu da 
sen:n! 

Ali, İstanbuldan gel:niş bir mal
müdürünün oğlu idi. Annesi, onu 
doğururken ölm~tü. Babası d ~ 
günün birinde gözkrıni kapayı . 
ver;nce, büsbütün yalnız, kimse· 
siz kalmıştı. Yer, yurd bi'.miyor
du; akrabaları var mıydı, ııere':lc 
idiler, onu da bilmiynrdu. Gide · 
cek yeri, sığınacak kimsesi yoktu. 
Köylüler ona acımışlar, sevabına 
bakıyorlardı, 

Ali, on iki yaşında, parlak göz
lü, ateş gibi bir 90cuktu. 

Artık bugünden sonrn, her gün ı 
Nazan, ikind.ye doğru 9it kena -
rlarııxlan yürüyerek Ak füisme
nin değirmenine gidiyor, ve Ç"eş

menin yalağlııa oturarak onu bek
li; en Aliy· buluyordu. Bu, döı t 
sene, böylece devam ettL 

cukluğunda tanıdığı insanlar da 
değişmişlerdi. 

Değirmenin yolunda, eskı gün
ler.; hatırladı. Çeşme, yıkılmıştı; 
değ'rm~ni de başkası almıştı. Kal
binde, gizli bir ümid vardı. Çift
likte, belki Nazanı görürdü. 

• •• 
O gün göç h"'berini alan Ali, o 

gün Nazana sordu: 
- Gidiyor musunuz, küçük ha· 

nım? 

- Gidiyoruz, AlJ !. 

- İs tan bul değil mi?. Babam, 
ananı, oralı imi§. Bilmiyorum. 0-
rastnı öyle görmek istiyorum ki .. 

Uzun uzun içini çektı: 
- Istenıek, neye yarar? Bu yıl, 

köyün mektebini bitird'm, kasaba
daki mektebe gidecek mecalim 
yok, nerede kaldı ki İstanb.ıla gi
deceğim! 

Nazan durdu ve b:r çocuk man
tıkının, muhakemesinin çabuk ka
rarile. 

- Alı, dedL Bizimle beraber 
gelir misin? 

Bu soruş, Alyi şaşırtmıştı. E
ğer bu ciddi ıse, ne düşünecekti? 
Geride bırakacağı kimi, k;msesi 
mi vardı? 

- Şaka söyleme küçük hanım! 
- Vallahi şaka değ :ı ... İstersen 

gel... Babam, İstan.bulda, seni 
mektebe verir. 

Ali, cevıob veremedı,' gözlerin
den sessiz yaşlar boşanıyordu. 

Ali çiftlik tek !erle beraber, İs
tarıbula gitti. 

• •• 
Senoler, bir sel gibi birbir:ni çe
kip sürükliyerek geçmiştı. 

Ali, lstanbulda, Darülfünunu 
bit.rmiş, memuriyetle taşralarda 
geziyordu. Kendisini adam eden
leri unutmamıştı. Nazana ~ık sık 
sık mektublar yazıyor; gittiği, do
laştığı yerlerden hediyeler gön
der:yordu. 

Bir zaman geldi, mektublarına 
cevab almamağa başladı. Nihayet, 
büsbütün haber kesildi. N&zanın 
ne olduğunu merak edıyor, onu 
bir türlü unutaml\·ordu. 

Ali, zekası, bilg's, çalışkanlığı 
ile amirlerine, etrafına kendini 
sevdirmiş, mevki sahibi olmuştu, 
Bir yaz teftişe çıkml§tı. Yol üze
rindeki eski kö;üne uğradı. Onu, 
tanımadılar. Ali de kendni tanıt

mağa lüzum görmedi; çünkü, ço-

Çiftliğe doğru yürüdü, karşı 
sına çıkan korucu: 

- Çin!'k satılalı beş yıl oluy 'r 
Kantarlıdak i !facı Halim ağa aldı, 
dedi. 

Ali, bir felaket kokusu duyarak 
köyden çıktı. Kalbinde, ezen, bur· 
kucu bir sıkıntı vardı. Unutmak 

(Devamı 7 inci sayfada) ----

19 Proııram. 

RaÇ 'JSU 
BUGÜN 

ı9,05 Müzlk (Bir uverlilr • Pi). 
19,15 Türk milılğt (Fasıl heyeti). 
20 l\lemleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberJerl. 
20,15 Neıeıı plaklar - R. 
20,20 Türk muzlil (Kadm küme o· 

koyucuları). 

1- Kürdillhlcazkir ı>eşrevl. 

2- Arif Beyin - Kürdlllhlcukir ,.,. 
lu - Kanlar döküyor. 

3- Ari! Beyin - Kilrdillhlcukir ıar
kı - Sende ace&> uşµka eziyet mi ço ... 
taldı. 

4- Arif Beyin - Kürdlllblcas tarlıı
Grup etti rüneş. 

5- Kemençe taksimi. 
6- Divan - Ok rlbl hublar beni yay. 

dan yabana athlar. 
7- Rlfat Beyin - Kürdlllhıcazkar 

şarkı - Bu şeb recayl dil oldu. 
il-- Rahml Beyin - Kürdlllhlcazkir 

şarkı - l\tahmuru şevkim rohum pür 
ahseıı. 

9- KürdUUılcaikir saz semaisi, 
21 Konuşma (Doktorun saati). 
21.ı5 Müzik (Büyük bir vlrtüozun 

plakları). 

21,45 Musiki konuşması (Milli mu
sJkllere daJr 14 konuşma .. Halil Bedii 
Yönetr•n). 

22 Müzik (Küçük orkestra • Şef: 
Necib Aşkın). 

23 Son aJans haberlerJ, zlr&at, es
haın, tahvilılt, kambiJ'o .. nukut bor. 
sası (flal). 

23,20 tUüzlk (Caıband - Pi). 
23,55 • 24 Yarınki proıram. 

YARIN 
12,30 Proırram. 
12,30 Türk müzlfl. 
1- HJcazki.r peşrevi. 
ı- Zekai Dedenin • Blcazklr atu 

semaisi - Gillş:ende hezar. 
3- Rakımın • Blcazkir Pl'kuı • 

Bekledim ti. fcçre kadar. 
4- Corlu1unun - lllcazk.ir ıarkısı _ 

Ben sana l'Önül vereli. 
5- Sazla halk türküsü _ Şu datıan 

delmeli. 

- Apartıman içinde bir tek fotograf bırakıl -
rnamı~! Hepsi birden çalınmış!. 

Ve .. gırtlağını yırtan boğuk bir sesle haykırdı: 
- Karımı öldürdüler! 
Kor.liser: YOS A 

Doktor bir aralık kendsini toplar gibi oldu ve 
uğultuya boğulan kafamın zorunu dışarıya vııru
yo:·muş gibi yuvalarından fırlıyan kan oturmu~ 
gözlerini aça aça: 

6- Sazla halk türküsü • Bülbül taş. 
ta ne gezer. 

lS Memleket saat ayarı, aJam ve 
nıeteoroloJI haberlerJ, 

- Amma siz sinirlerinizi böyle gevşeuirse -
niz biz hiçbir şey yapamayız .. ------- 1"o. l 89 )'azan: ETEM ızzı..-r öt:NI<:g ••• .. ..::---

- Siz bu resme iyi bakmadınız galiba. Yan • 
lışlığınız var. Birisine benzetiyorsunuz. Ben onu 
kız.:ığlan kız aldım. Seviştik de, evlendik. O dün
yanın en utangaç, en toy bir gül goncesi gibi elim
de açılan kızıydı. Söz mü senin söylediğin a .. is-

13,15 Müzik (Karışık Proırram - Pi)• 
13,45 • 14 Konuşma (Kadın .eall • 

Ev ha7abna dair), 

Dedi, sözünü sürdürdü: 

- Hiçbir yerden resmini bulamaz mıyız? .. Bir 
tane olsa bize yeter. 

Doktorun birden aktına geldi: 
- Prtföyüınde bir bir fotografisi olacak) 
Cüzdanını çıkardı: 

- Bilmem işinize yarar mı? 
Diye kağıdlar içine arılı küçük bir fotograflyi 

gösterdi: 
- Karım bana bu resmini söz kestiğimiz va

.kit vermişti. O zamandanberi cüzdanımda sakla
rııu ve burnumda tüttüğü sıralarda çıkarır çıkarı~ 
bakarım!. 

Polis ispekteri resmi el:ne alır alma•, 
uzun, özenli özenli bakt., sonra yüzünde 
çizgileri birden dağıtarak: 

- A .. Bu Yosma'. 

uzun 
derlenen 

Diye haykırarak fotografiyi elınden attı. A • 
'1ameağız hiç ummadığı, beklemediği, büyük en 
büyük bir sürprizle karşılaşmış gil;i sızılı bir şaş
kınlık d•ıyarak oruyor ve siıyleniyordu: 

- Bu mu senin karın? 
Ayol bu Yosma!. 
Onu en iyi ben tanırım. 
Nereden çarptı bu kadın seni?. 
Komiser kaşlıµ-ını çata çata: 
- Bizdeki yazılı kadınlardan mı?. 
Diye soruyordu. İspekter: 
- Hayır, polise düşmemiştir. Yazılı orospu 

dl'ğil amma, orosponun daniskasıdır. Kurnaz, ze
ki, dakikada bir makiyaj değiştiren, güzel, üstün 
güzel, konuşkan, bir bakışta gözüne takıldığı ada· 
mı :;endeleten bir kadındır. B:r günde on kılığa 
girer, baŞtanbaşa değişık hüviyetle biribirinin ter-

s:ne on kadınm rolünü başarabilir. Onun poliş .. diye 

tanıdığı ve çekindiği tek adam bendim. Benim de 
şa5kınlık içinde ve zoruzoruna kollıyabidiğiın tek 
ka'1ın oydu!. 

Doktor baygın bir halde idi. ağzından köpük
ler geliyordu, bu sözlerin çoğunu dinliyememişti. 
İspekter sözünü sürdürüyordu: 

- Bana da onu bir rastlama taıutmwtı. Belki 
görüp te tanıyamadığım birçok durumlar da ol.
muştu. En son bir akşam o;ıu Mekteb sokağında 

görmüştüm. Ondan sonra izini kaybettim. Demek 
ki, sı~ın karınız olmuş. Tuhaf, çok tuhaf bir şey. 

Ve .. soruyordu. 
- Bılerek mi aldınız?. 
Hrngı randevu evinde tanıştınız?. 
Metres mi oturuyordunuz? 
Amma çok güzel kadındır .. 
Dzülmeyin. bir yerde kapanmıştır. 
Belki 'cte geldiği yere dönmüştür!. 

pekter!. ' 
Diye yerinden kalktı, 

- Dur bağlantı kağıdımı getireyim de gör .. 
Diyerek odadan çıktı. Polis ispekterl Fazılın 

arkasından: 

- Bağlantı kağıdını değil, cbin mühürlü fer
man• getirsen yine ben sözümden şaşmam, o, Yos· 
m:ınııı • ., kendisi!. 

lJıyor, yerden fotografiyi alıp bir kere daha 
bakmak istiyordu. Bu sırada içerden, çalışma oda
sından ispekterin de, komiserin de kulağını yeni 
bir çığlık dolurdu. Doktor: 

- Mektuplar var .. Mektublar. 
Şüminenin içinde buldum! 
Diye haykıryordu. 

(Devamı var) 1 
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1 İstanbulun Menba Suları 1 

Çağlayan Menba 
Suyu Açı l dı 

Sultan Hamidin Yalnız Nefsine 
Hasrettiğ i Bu Güzel Suyun Tarihçesi 
[ Yazan: REŞAD FEYZi 1 

K 
ilğıdhane köyü civarındaki 
Çağlıyan suyunun açılması 
resmi cumartesi günü sa • 

bahı yapıldı. Evvel, bu su hak • 
kında biraz malumat vereyim: 
Çağlıyan suyu namile anılan bu 

su yeni bir memba değildir. Bir 
asra yakın bir zamandanberi kay· 
nayan bir sudur. Bu suyun iyi bir 
ınemba suyu olduğunu ilk keşfe
den Sultan Hamiddir. Hamid, bu 
suyu tahlil ettirmiş ve iyi oldu
ğunu görünce, membada tesisat 
Yaptırmış ve bekçiler koydurmuş, 
bu suretle Çağlıyan suyu, yalnız 
saraya aid bir su olmuştur. Sultan 
llamid, bütün hayatınca Çağlıyan 
suyu içmiştir. 

Suyun. evvelce ilk tahlilinde 
mikyası ma derecesi yüzde 2,5 o
larak tesbit edilmiştir. Fakat, şim
di, son yapılan tesisatla, su, ıslah 
edilmiş ve derecesi yüzde bir bu· 
çuğa indirilmiştir. 

Bu suyun membaı kiığdhane kö· 
yu civannr!a, bir vadin.n içinde

Bu yol için, bu sene bütçesine 
tahsisat konulmamış olmakla be
raber, köy idaresi, yolun inşaatı 
için 2 ·bin amele verebileceğini 
söylemiştir. Bel-diye de kendi si· 
lindirini, vesaitini ve mühend's
leri, asfaltı verince, bu yol, peka
la bütçede yük olmadan, yapıla
bilecektir. 

Bu yol da yapıldıktan sonra, İs
tanbulun hemen yanıbaşında o
lan Kağıthane köyü için, mühim 
işler başarılmış, denebilir. 

İyi memba su!arile m~hur olan 

İstanıbul, güzel bir suya daha ka
vuştu. Hali, şehirde terkos suyu 
içer, yahud karışık pis sular içer
sek, bizim için ayıptır. Şimdi, bü
tün memba sularını çok ucuz ve 
temiz olarak halkın ayağına ka
dar, muntazam blr teşkilatla da
ğıtabil'ınek için tedbirler düşün· 
melidir. 

Bizce, İstanbulda memba suyu 
o kadar çoktur ki, bütün ~ehirli 
bu suları içebilir. Ve diğer sulara 
da yalnız evlerde kullanılmak ü-

zere ihtiyaç görülür. 
dir, 

Köyun c ivarında böyle güzel bir 
memba suyu oldugunu bilen köy 
ihtiyar heyeti, bu sudan fayda • 
!anmak çaresini aramıştır. Nihayı:t 
bundan üç sene evvel, epeyce ça
lışıldık tan sonra, suyun istifade e

Holivudurı Ellinci l 
Senesi Na[ıl Geçti? 

dilir bir hale sokulması yolları te- A "k s • [ "' A f h E k • 
nıin edilmiştır. Köy heyeti, buldu- merı a ınemacı ıgı r ı s ı 
ğu borç para ne suyun memba - K zancı Elden Çıkarmış 
ından Hürriyeti ebt>diye tepesine a 
kadar borular döşetmeğe başla • 
mıştır. Nihayet ferşiyat \•e Hür·. 
riyetı ebediye tepesindeki tesisat, 
üç sene sonra dün bıtmiştir. 

il 
ondralı Tay· 
mis gazete
si Amerika· 

sinemacılığının el
linci yıldönürnü 

olduğunu yazarnk 
bugün Holivud i
çin bu yıldönürnü
nün parlak birşey 
olmadığını söylü • 
yor. Taymisin o • 
radaki muhabiri-

B\oitün bu tesisat ıçin 23 bin lira 
sarfedilmiştir. Köy ihtiyar heyet.i,, 
bu suyu on sene müddetle bır mu-, 
teahhide kiraya vermiştir. Müte
ahhid suyu şehirde satacaktır. Bu
na mukabil köye senede 800 lira 
kira ödeyecektir. Ayrıca, büyük 
damacana başına üç kuruş. küçük 
damacana başına da 60 para köye nin dediğine göre 

Holivud türlü türbir hisse ödeyecektir. 
On sene sonra Çağlıyan suyu lü müşkülat içir -

d dedir. Bir kere ec· tamamen köye geçecek ve köy i a-
s nebi paza~ !arının 

resi tarafından işletilecektir. u • 
çoğu Amerika si

yun lezzeti gayet gı.izeldir. Bu ye-
nı memba suyunun İstanbulda çok 
rağbet göı eceği kuvvetle ümid e
dilmektedir. Memba, günde 40 -

neması için kapan
mıştır. Bunun da 
bir takım siyasi se
bebleri vardır. 

50 ton su çıkarmaktadır. Başka mernle • 
Çaglıyan membaı, zamanla, Ka- ketlerin sinema 

ğıdhane köyü için büyük bir ge- sansörü de çok 
lir kaynağı ve İstanbul için de defa Amerika ti • 
güzel bir su çcşıdi olacaktır. Vak- !imlerini kabul et
tiie, Hamidin yalnız kendi nefsine 
hasrettıği bu su. şimdi , bütün halk 
tarafından içilecektir. 

miyor. Bununla 
be~aber diğer ta • 
raf<an da Holivut 

Çağlıyan suyunun damacana • da masraf arttık -
!ara doldurulacağı hususi mahal, 
Hürriyeti ebediye tepesine çıkı!ır 
çıkılmza hemen oradaki gazinonun 
yanına yapılmıştır. Bina, fenni, 
sıhhi ve güzel bir tarzda inşa e

ça artmaktadır. 

Bundan başka 

san'atın inkişafı i
çin lazım olan il
ham ve fikir men-

dilmiştir. Gayet temizdir. Binanın baları da kuru • 
içi beyaz çinilerle döşelidir. Sular maktadır. İlerisi 
damacanalara dolarke!1 kat'iyyen 
el dokunmamakta suyu veren u
zun hortum, damacananın içine 
kadar gitmektedir.· 

Hürriyetiebediye tepesinde, bu 
suvun bulunduğu civarın, ayni za
m~nda, halk ıçi!ı güzel bir mesire 
yerı olabileceği duşünülmektedir, 
Buralarda, yakında birçok evler, 
binalar ve yeniden gazinolar in
şa edileceği tahmin edilmektedir. 

Çağlıyan suyu, Kağıthane köyü
ne, Hürriyetiobediye tepesine ye
ni bir canlılık verecektir. 

için bunlar hiç ü
mid verecek gibi 
değildir. Şimdi yal 
nız şayanı dikkat 
olan bir değişiklik 
vardır. Eskiden 
büyük filim kum
panyalarının mu
vafakati olmaksı -
zın sinema yıldız • 
larının bir işini 

göremezlerdi. Şim 
diden sonra şahsi 

teşebbüslere yol 
açılmaktadır. Yalnız Kag.thane köyünden 

ŞL,;ltye çıkan y~l çok bozuktur. 
Bu yolun yapılması köylü tara -
fından vıi~;ettcn r1ca edilmiş 

Holivuıdda iş 

görmek için yine 
Holivudda bir figilran tipi 

,vlu11 .. fer de ·:aadde 
milyonlarca paraya-lüzum vardır. 
Fakat istidad sahlbi genç artistler 
kendi hesabları.1a filim çevirebile 

ceklı;r ve belki de bu sayede zen
gin olaıb:Jeceklerdir. Yıldızları bul

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

l,_ş_A_K _A__.I 

- Çok iyidir efendim, temizler, 
- Başımı mı, ellerinizi mi?. 

- Allaıh için çok iyi şoför. 
- Elvet, iki senedir tanırım. He-

nüz dafrıa altı k:şi çiğnedi. 

- Doğru söyleyiniz madam, kaç 
yaşındasınız? 

- On beş yaşında gelin oldum. 
Kocam o zaman yirmi beş yaşın
da idi. Şimdi kocamın yaşı beni 
aldığı zamankinin iki m :sli... O 
hooaıhca otuz yaşındayım. 

- Erbaıbına göre, bu levhanın 
pahası yakmlllj. 

- Bence de öyle .. On p3ra ble 
vermem. 

Camdan 
Binalar 
Yapılıyor 

fE) üyük şehirler deyince ilk 
1.2) evvel hatıra Paris, Londra 

Berlin ve Nevyork gelir. 
Beli n, geniş bahçeleri ile yem

yeşil. Londra, fabrikalarının b& • 

calarından çıkan dumanla,b da
ima sisiçindedir. Fakat, asri koca
man b'.nalar, geni.ş balkon!.•.~ hep 
birbirinin aynidir. 

Asri şehirlerin en büyügii ve 
en konoorlusu hiç şüphe yçk ki 
(Nevyork) tur. Bu şehrin ekser 
binaları çelikten, betondan, cam
dandır. 

Meşhur m'.mar Lö Kurbuziye
nin hazırladığı proje, eğer tat • 

bik sahasına çıkarsa dünya mi -
marisini altüst edecektir. Zira, 
mimar diyor ki: 

cVaktile kiliseler bembeyazdı, 

Orta çağda her yerde, her nevi 
·bina yapmak adet hükmünde idL 
Bütün Avrupa devletleri k.lise, 

şato, saray yapıyordu. Şehirler, 

yollar ill§a olunuyordu. 
·Bugün kiliseler, simsiyahtır. 

Fakat yepyeni bir medeniyet baş

lıyor. Devir değişti. Bence Ame

rika (Sema delen) !eri pek kü -
çüktür. Bunları daha yüksek ve 

tamarnile camdan yapmak lazım
dır. Tabii etrafları asma bahçe • 

!erle çevrilecektir. Dairelere sun'I 
havı verilecektir. Her tarafından 
güneş gırecektir. Bu suretle say
fiyeye de gitmeğe lüzum kalmıya· 
caktır. Hava almak istediniz mi, 

ya asma bahçeye gider, yahud bal
kona çıkarsınız .. 

Camdan evler, Pariste de ya • 
· pılmağa ıbaşlanmıştıır. Arnetü~a
lılar, bu binalara, sc.s aksetmediği 
için çok ragbet gösteriyurlar. 
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insanlar Falcılığa Neden Bu 
Kadar Meraklıdırlar? 

Bilhassa Tarihde Falcıların Mühim Mevkileri Vardt 

Acaba Amerika Cumhur Reisi Ru zvelt de fala inanıyor mu? 

E 
ski devirlerin tarihi, edebi 

eserler tetkik edilirse bir
çok kehanet ve tefe'ül usul -

lerıne tesadüf olunur. Bunlar, bir 
kavmin ecdaddan kalma ıtiyad • 
larını, an'anelerini gösterir. Usul
ler, asırlara göre değişir. Fakat, 
mernk ve alaka hep b:rdir. 

Mukaddes kitabların ıbırincisi 

olan (Tevrat) a göre, rüya tabiri 
Mısırlılar zamanında pek rağbet 

görmüştür. Yusuf; Firaunun gör· 
düğü bir rüyayı tabir ·çin hapis
ten çıkarıldı. 
Firavun rüyasında yedi semiz, ye

di zayıf inek gfü·müştu. Yusuf, bu 
rüyayı şöyle tabır etti: Yedi sene 
bolluk olacak ve bunu yedi sene
lik bir kıtlık takib edecek ... 

GREKO - RO;\lEN DEVRİNDE 

Bu devrin falcıları, kahinlerı a
rasında şöhret sahibi olanlann ba
şında Şalkas ve Trezias geLr. Bun
ların iş ve gücü rüyaları tabir et
mektı. Kuşların UÇWjUDU taras 
sud ve tedkik ederler. onh göre 
kehanette bulunurlardı. 

Priamın kızı ve pek maruf bir 
falcı olan Kaışandr, Agamernnu -
nun katlolunacPğını haıber verdi. 
Fakat, sözüne aldıran, ehemmiyet 
veren olmadı. 

İsanın doğWjuna kadar dünyanın 
dört bir ucundan Delf kahinine 
müracaate gelırlerdi. 

Delfde, Pithide, Apollonun ra. 
hibesi, üç ayaklı bir masanın üze
rine çıkar, istiğrak içinde anlaşıl
maz bir takım sözler söylerdi. Halk 
bunlardan mana çıkarır, tefe'ill 
ederdi. 

Dod >J.r " Jüp:ter meşesinin rüz.. 
giı r """"le çıkardığı hışıltılardan 
mana çıkaranlar da vardı. 

İtalyadaki meşhur falcı Kümes· 
in (Befaiement•) !erinde bir (fal 
kitabı) tertib olundu. 
Romanın, bütün mukadderatı • 

nın bu kitabda yazılı olduğuna i
tikad edenler ç0ktur. Şimdi bile 
mühim Vil buhranlı zamanlarda 
buna müracaat olunur. 

Romada, birçok (falcı mektebi) 
de vardı. Bir harbe girişmezden 
evvel (mukaddes tavuklar) ın ha
reketlerini tarassud ederlerdi. E
ğer tavuklar, verilen yemi yemez
lerse muharebe, münasib blr za
mana talik olunurdu. 

ROMANIN HIRİSTİYANLIK 
DEVRİNDE 

Rıvayete göre, irnparatm Va • 
lans, tahtından indirilmekten kor
kuyor, halefinin ismini öğren -
mek istiyordu. 

Filozof J amblik, \n1para torun 
merakını gidermek için bir tahta
nın üzerine alfabenin bütün harf
lerini yazdı, Üzerlerine blrer buğ· 
day tanesi koydu, tahtayı da bir 
horu.sun önüne itti. 

Horos buğdayları, gelişigüzel 

yerniye başladı. Bu suretle T. H. 
E. O. D, harfleri üzerindeki buğ
day !arı yedi. 

Valens, derhal emir verdi. İ
simleri bu harf!erle başlıyanlann 
kellelerini kestirdi. 

Bu suretle takdirin önüne ge 
çeceğini zanned!yordu. Fakat, ho
rosun falı yine çıktı. Zira, birini 
unutmuştu: Kendis:nden sonra 
tahta geçen Theodoz ... 

ORTA ÇA(;;DAN ZAMANIMIZA 
KADAR 

Hükümdarların çoğu, sarayla· 
rında falcılar, müneccimler bu • 
lundururlardı. Birinciler, çadır • 
!arda barınan göçebe çingeneler • 
dir ki Mısırdan, bilhassa büyü • 
cülüğü, iskamb·l ve el falını ge
tirdiler, Avrupanın hemen her 
köşesine yaydılar. 

Fransada da bir zamanlar mü
neccımler çoğaldı. (Katerin dö 
Mediçi), İtalyalı müneccim (K.os

mo Rüg eri) ile istışare etmeden, 
reyini almadan hiçbir işe başla -
mazdı. Ona mnhsus bir (rasad 
evi bıle yaptır:nıştı. Toskan sü
tunu şeklinde yüksek bir kuleden 
baret olan bu (rasad evi), Paris 

borsasının arkasındadır. Ve el'aı 

asarı mevcuddur. 
Meşhur Nostradamüs, o sıra 

laııda yeni yetişiyordu. İkinci Ha• 
rinin vefatını evvelinden habe 
verd,ği için Kraliçenin itimadın 

kazandı. 

İkinci Handi, falcının dediği gi· 
bi, b'r cirid oyununda Montgo . 
merinin attığı bir mızrağını gö 
züne tesadüf etmesi üzerine öldü 

Nootradamüs, (Centuries) ad'. 
bir eser bıraktı MuğlAk, anlaşıl 
ması rrıüşkül rübaılerle, gelecel 
had· eler hakkında malfunat ve 
r:r. Bunların çoğu doğru çıkmış 
tır. 

Sinemadan Usanan 
Meşhur Yıldızlar 

Iren DünEv kadını Olmak, Hayatın 
Kocasına Bağlamak istiyor 

• 

İren Dun, tam bir aile kadınıdır. E vinin işlerini bizzat görmekten, \ 
çeklerini vazolar:ı kendi elile yerleş tirmekten büyük bir zevk alır ... 

Sinema yıldızlarının en ileri ı 
gelenlerinden İren Dün, 
geçenlerde izdivacının o -

~~ncu. senesi kutlandı. Bu, holivudl 
ıçın bır rekor sayılsa yeri vardır. 
Kocası, Nevyorktaki muayene

hanesinde diş doktorluğu yapar
ken İren Dün, dünyanın en çok 
sevilen yıldızları sırasına geçti. 

İren, henüz genç b'r aktrıs iken 
arkadaşlarile beraber bir baloya 
gitmişti. O ge<"e genç, mwcub 
bir dişçi ile tanıştı ve üç ay ken
dis:ni görmedi. Bir gece delıkanlı 
kendisini ziyarete geldi, çılgınca
sına sevdiğini söy ledJ, izdivaç tek
lifinde bulundu. Ve bunları söy
lerken cebinden pırlaniıa bir yü· 
zük çıkardı, uzattı. 

İren, delikanlıyı pek sevimli 
bulmakla berab~r, teklifini kabul 

~ . 
etmek için biraz düşünmek lazım 
geldiğini söyledi ve yüzüğı.i red
detti. 

Tamam beş sene, bir nişanlı gi
bi seviştiler. Dişçi, bürilk bir şöh 

ret kaz... , .ı . İren de yıldızla 
sırasına geçmiştL Nihayet evlen 
diler. !lalayını Avrupada geçirdı 
ler. 

Candan sevış~n bu karı koc, 
meslekleri iktizası senenin anca' 
birkaç ayını bir arada geçirirleı ,, 
Fakat, her gece telefonla saatleı 
ce konuşur, dcrdleşirler. İren. 
bazı aylar 800 lira telefon ücreı 
verdiği olur. Stüdyodan evine dı 
nünce piyano çalar, şarkı söyleı 
Bıiliçede çiçekleri!. meşgul oluı 
Kocasına çok merbuttur. Baza 
aklına esince tayyareye atla. 
Nevyorka gider, ertesi gür, v.,~. 

Holivuda döner. 
İren'in ~uğu olmadığı ;çi 

kimsesiz iki kızı evlatlık yapm" 
tır. Bunları, kendı evlAdı gibi sı 

ver. Son zamanlarda: •Sinema h 
yatından usanmıya başladım. H<. 
yatımı tarnamile kocama, çocu~ 

tarıma hasretrn~k. tam manasi' 
bir ev kadını olmak istiyorum 
diyar. 
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l'\o. l 1 Yaun M. SAMİ KARAYEL 

Mari Türklerden Korkuyor, Türk 
Padişahına Gitmek İstemiyordu 

Rumeliyi Kurtarmak İcin Ağabeysinin 
• • 

Fakat 
Israrına Dayanamadı, Debdebe ve Darat 

içinde Edirneye Getirildi 
Sırb Kralırun maksadı başka ldı. 

Kardeşı güzel Manyı Türk SUl - 1 

tanına vererek onu kalbınden ya-1 
ralamak istıyordu. Sırb Kralı da 
tıpkı Bizans İmparatorunun vezıri' 
gibi düşünmüştü. Türkleri Rume
linden atmak ve tarumar edıp Yıl
dırım sultan Beyazıd gibı felakete 
sevketmek için Lfızarinin .Mil -
yeva• sı gibi Mariyi feda ctmek 

Bu cenkte, Tıork s:pahilerı dıiş
man pıyadelerine o derece telefat 
verdırmişlerdi kı; atları ölülerin 
çoklua-ıından meydan muharebe
s.nde hareket edemez olmuştu. 
İshak Bey, mU2afferiyevn ver

diği neş'e ıle elinde kılıcı mey -
dan muharebes.nde bağırıyordu: 

- Hey Beyler. Eyu kırdınız. E
sir edın-

Semendıreyi alan Türkler bir 

çok esır almışlardı. Ü>küp pazar
larında esırleri satılığa çıkarıp 

satmışlardı. 

Ganbdir ki Semrndıre kalesini 
mıidafaa eden ikınci Murad n zev

cesı dılıber Mar nin bır~derzadesi 
Jorjdu. 

(Devamı var) 

!Az,m oldua-ıına kanaat getirmişti. -========================== 
Hatta bu dii§üncesini Papaya mah

rem olarak bildirmişti. Papa, ver- ı 
dığ. cevabda Sırb Kralının fikir
lerin! tamam!le tasv.b ettiğim ha
ber lemi§ ti. 
Sırb Kralı, kardeş. Marıyı onü-1 

ne alarak günlerce yapacağı işleri 
talim eylemişti Hıristiyanlığm 

yegane haliısklrı olacağını anlat
m.ıştı. 

Mari Türk padİf81hlna gitmek 
if.teırf~rdu. Türklerden, Türk 
54Tayından korkuyordu. 

Fakat, ağabeyisı BrankO'Viçin 
ısrarına tahammül edemedı. Rum 
ü.ni Türklerden kurtarmak da la
zımdı. MJyeva gibı bır halasUr 
olmalı idi. 

Velh36ıl, Marı detıdebe ve dA
rat içinde Edirne>ye getirildı. Sul
tan Murad Mar1yi ilk görıişünd<0 
kendisine bend olmuştu. 

Dilber Mari ı,-önülleri bir ;.r,da 
teshir edebilecek bir varlıktı Şuh 
ve işvebaz kız çok geçmeden pa
di.;ahın ka.lblne ve dimağına bir 
yılan gibi çöreklendı. Kardeş.nden 
aldığı nasihatleri mükemmelen ya
pıyordu. 

Mari d.nini de değiştirrr.emışti. 
'l'ıirk ~reyında hırist:yımlık dl

Piyangoda 
45.ooo Lua Kazanan 

26178 
Sonları (78) rakamlarile ni.ha

yetleıı.en bütün bilı>lkr onda b::r 
hesabile i~r lira amorti kazan
ınışla.rdır, 

15.000 lira Kazanan 

17389 
Sonları (36) rakamlarile niha

yeilenen bütün blletler onda bir 
heı;a'bıle lk.şer lira amorti kazan
mışlaroır 

12,000 Lira Kazanan 

20689 
10,000 Lira Kazanan 

27.103 
3000 LiRA KAZANANLAR 

14841 508 
1000 LİRA KAZANANLAR 
36916 2254 23994 38149 

500 LİRA KAZA."IANLAR 

Kazananlar 
8088 18251 20378 24474 20458 36775 

15075 23638 3813 2694 19648 
50 LİRA KAZANANLAR 

25088 7773 37059 29413 15978 1272 
37038 169-0 11234 34356 7850 1060 
10109 11223 32236 39538 11138 11484 
2165 5529 4256 9609 7805 15847 

34159 16503 21:>38 23237 l<IUO~ 19126 
17646 2244Q 25201 36971 37896 6487 

1 
9~9 12289 14444 1948 39617 22122 
5490 27020 25909 23849 20059 19972 

30 LİRA KAZANANLAR 

28110 21251 17161 844 2733 39304 
l.4778 27310 26968 27824 15825 6315 
26997 34085 17974 22331 5216 14731 
22382 32758 18619 234-00 1532 23826 
3037 3666 32852 7731 24169 15642 
6148 33311 5612 36830 23535 5793 

38672 7505 12103 32908 20360 409 

20.000 Lira Mükafat 
30745 39617 17519 21318 22427 10428 
38632 28917 24799 28778 11508 34273 
29370 27941 2805 3054U 7125 216201 
2<!009 35608 37981 37855 20652 635 
25498 10668 31337 1551 1168 16639 
28160 27011 3159.:l 1174 23401 24488 
25006 l 1567 5056 32052 rJJe yaşıyurdu. 

İkin<:i Murad Mar:J~ o öerece 
bağlanmıştı ki; onun dini bile ken
disine ağırlıi v&miyordu. 

23601 3:147 29254 10811 12022 19199 İkramıyeleriııı h~psi çekildikten j 
423 22500 18372 26948 1983 35022 sonra numara dolabından (40) fış 

Padişah; Tuna boylarında ser.e
lerce kılıç çala, çala brkmıştı. E -
şasen, genç yaşında sultan ol -
muştu. Marl ile ya§a.dığı zaman 
otuz yaşında demir gibi bir genç 
l<i_ 

4213 . daha çekilmi~ ve aşağıdaki biletlere 
21)0 LiRA KAZA. A.'llLAR (500) e.r Lra, onda bir hesal>ile (50) 

38856 36995 5949 14770 39223 2816
1 şer !ıra mükafat k;abet etmıştır. 

1606-0 12n4 13566 336'29 30535 383121 10 OOO L. M .. k"f 
29550 16039 8350 244a2 37174 21247 • ıra u a at 

1 100 LİRA KAZANANLAR 1 Numara dolabından en son çe-
7755 4112 6826 19559 36558 34864 1 kilen bu bilet de 10,000 Jıra, onda 
7680 12773 21004 3643 334U7 32633 bir hesa.l:ııle 1000 liTa mükafat ka-

4?59 5170 34214 36187 14998 54 zanmı!>!ır. 
8738 2792 24€119 11753 27447 5292 36.360 

Balkan;arda 
Yeni Vaziyet 

(J inci sahıfedcn devam) 
türlü ~eraıttc teyı.de ve wbata ka
rar vermışizdir • 

Ankara mülakatlarının TüTki
ye ve Romanya arasındaki mu -
habbetlı iş birliğini arttıracak ma
hiyetteki faydalı neticeleri bir ke
re daha ist.n•ale hiwıct edeceği 
muhakkak olmakla Balkan birli· 
ğinın bugününe ,,~ yarınına da 
daha kmvetli bir hız, inkişaf ve
receği görülmektedir. 

Jli~ şüphe yok ki, Balkan birli
ği yarınki inkişafı içinde de ken
di hakiki hüviyet ve bünye•inde 
hiçbir değişiklik kaydedecek de
ğil, birlik için hedef daima şu 

olacaktır: Vazifeleri bir arada 
ve en biiyiik miitekahil emniyet 
şartlan i~inde ifa eylemek, bütün 
devletlerle en iyi müna•ebetler 
idameı,İne gayret göstermek, an· 
]aşma, uzla"na \'C bitaraflığı esas 
tutmak: tehlike ve tecaviiz karşı· 

· sında yekpare bulunmak!. 
ETE"i İZZET BENİCE 

---- -
Holivudun 50 nci 

Senesi 
Nasıl Geçti? 
( b inci sayfadan :!evam) 

mak, muılıarrırleri tutmak fırsa -
tına malik okıcaklardır. Bunlar da 
çevırecekleri filimlerin mevzu -
!arını beyneımılel esaslardan a -
lacakalrdıı. 

Bugün Almanya, İtalya ve Rııı;
ya art.ık ~r:kadan gelen filim
l'eri karım! etmiyorlar. Büyük mem
leket1erden yalnız İngiltere ile 
Fransaya geliyorlar. Dığec mem -
leketlerden alınan kazanç artık 

kalmamıştır. 

Bir zamanlar öyle olmuş ki Holi
vudun yalnız harice gönderdiği 

fiJimlerin getirdiği k•zanç bütün 
karın yarısından ziyadeflini temi
ne katı gelırınış. Amerika d. hiJıin
dek , kfıdıl!ika. 

Amerikada !ilimler sansöre ta
bi değildir. Fakat çevrilmiş bir 
filim gösterilirken birçok mesele
ler ortaya çıkmaktadır. Mesela 
yerlı zenciler:n hukukumu muha
faza ıçin teşkil edilırniş 'tıir cemi
yet vardır. Eğer bıı zenc:ye fena 
'tıir rol verilmiş ise bu cemıyet ışi 
deriıal pro:~sto eder Diğer t• . 
raftan bir he <.m veya dığe; bir 
meslek s&hı'ıi. • de öyle fena bir 
rol verılemeı 1.,'.·,:·kü bunların da 
cemiyetleri \,ır,ıı: Hemeıı pro
testo ederler I'akat Ame~ikada 
katolik kilı.esı t:.• afından at.laka 
mugayir sayılan !ilımler aleyhin
dekı faaliyet pek geniştir. İ~te or
tada sa:rıı;ör olmamakla b~ra'tıer 

b(jyle muhte~ f cE'miydl'lerın fi
limlerde k(lnroJU her vesıle ile 
kendhrıi g<:.;termektedır. 

Sultan Murad; Marıyi alaılı:ta.n 

sonra, tabıatlerini tamamile de -
ğiştirdL Seferden gelir gelmez, 
Maııiyl alıp doğruca Bursaya çe
kıliyordu. Bursada yaptırdığı sa
rayına kapanıyor, güzel Mari Ge 
gc<:e gündüz şarab içerek cün -

Türkkuşu Filosu 'Sen Küreleri Çek A G A R A N 1 
Dü~ tehrımıze geıdiğin. haber (1 inci !ahıfeden devam) S A Ç L A R Al 

büş eyliyordu. 
Yavaş, ya,·aş Sultan Muud.n 

her§eyden eliıti etei!'ini çektiği gö
rülüyordu. 

Yeniçeriler ve vezırleraen ba
zılar. ara.sıra şu suret!e söylen · -
yorla.rd:: 

- Ne olacak ·haLmız?... Bır 

sipaıhı kafir kızının ettikler, ge -
rekmez mi?. 

Macarlar, Bulgarlar, Ulahlar, 
Rumla. Sırblar ııaıı ... durmadan 
bazan parça halinde, hazan da 
b rl erek Tuna üzerinden Edirne 
ilzerıne doğru akın edin duruyor
Jardk 

Hatttı Sırb KraL ile ikinc; Mu
rad bevnindi!kı samimiyet çok 
sur't'edi. Sultan Murad Sırblar e
l,nde bu onan Seme, d.re kalesi 
fizerınc bücum ett . 

Semend re kdles.ne İshak Be -
yin oğulları Pa a Beyle, Kılıç Do
ğan lk akını r..apmışlardı. 

1 ak Bey ka'eye hucu Hien 
sıpa! ılcrın başında bulunkyordu. 

İs .ak Bey oğnl. nle kaleye hü-· 
C? •ıg z • 31" Sırb'ar yaya 

arak U\" r <r ~ .z üze
!lılar. 

C«ng 
nre çul 

T rk s ,v r . • 
n. ç ğnıyuek k 
Ve . ı:•r t le • 

S l'b yayaları

;ı e daJ &rıdıls.r. 

verdıgımız 11 tay~·areden murek- maralı evde oturan El.eni adında 
keb Türkkuşu f loou ;ı •rm saat bir bayan ile karşılaşmış ve her 
dönte Edırneye hareket edecek - ikisı de bır sandal gezintısi yap· 
tır. Tayyareıerim.z hareket L mıya karar vermi§l(!Tdir. 
!erinden hır buçuk saat sonra Man•ur ile Eleni Kumkapı is-
reketlerinden bir buçuk saat sonra kelesinden kiraladıkları sandal 
Edırneye vamuş olacaklardır. ile Kumkapı açıklarında dolaşır -

Filo oradan tekrar §<'hrimıze dö- !arken Elen! küreklerin başına 
nerek Bursa, İzmir, Adana Mer - geçmek ıstemiştir. Mansur hemen 
zıfon ve Kayseriye giderek bılıl. - yerıni Eleniye terkederek; 
hare Ankaraya dönecektır. - Sen kürekleri çek, ben de 
Mualiım Osman Nurı Baykalın denize gireyim de biraz serinlene-

ldaresinde Bır hafta •Ürecek olan 1 yim, Diyerek soyunmuş ve sandal 
bu r.eyahatte katedi.ec~k yol 4.000 dan denize atlamıştır. 
kllometredır. Filoya mensub tay- Mansur denize atladıktan sonra 
yare:er, dün ~ehrmıiz:n üzerinde dakikalar geçtiği halde suyun yü-
ve Fener stadı üstünde uçuşlar ya- 2 üne çıkmadığını geren Eleni fer-
parak şıı kağıdlan atmışlardır: yad etmiye başlamıştır. Hadise 

•Liseliler \'e !ıse mezunları! yerine gelen memurların ve san-
Türkkuşnna koşun! Tayyare su- dalcıların bütün ıaraştırmalarına 
bayı ve Ku öğretmeni olunuz. rağmen Mansurun ceseri buluna-
Yurd seITnların.n müdafaası içın mamıştır. 

sizlerı güz'uyoruz. Hepinize kah- --~-----------. 
ramanların kahramanı olmak yo
lu açıl~ rtır Hava Kurumu ve 
Türkkuşu başkan'arona m;,raca -
at!a şera ti öğre'lel-:lir ı • 

Tı rk tayyare k rumunun faal , 
bir kolunu teşk,J ed•n Türkkuşu
nun faa: yc'ı hakkında halin ya
kınd~n alfıkadar ctı:-< k üzere, ya-
nr. b .• İsta-b 11 la saat ikide 

Yeşilköye davetli bulunmakta 
drrlar. Başta Vali olmak üzere hfi- saç boyaları s3çların fabil renk1 
kı'.ımet erklnının, ve tayyare men- !erini iade eder. Ter ve yıkan-
suplarırın hazır bulu~acokları bu ı makla çıkmaz, daıma sabıt ka
bu davette tayyarcc.lerimiz akro- lır. Kumral ve siyah renk!. 

batik u ıışlar yapacaklardır. Bu sıhhi saç boyalarıdır. 
uçuş'ara Sab'Jıa Gökçen ile bırlik-I İNG!LİZ KANZUK ECZANES 

te aynca dört bayıı" da ıştl•ak e- 'li••D•EY•o<.:•L•U•·•iS•T•A•NB••U•L•• 
decek r. i 

S .)vyetlerle 
Müzakere 

(1 inci salıifeden devam) 

------

kilmete, Sovyet.er •e anlaşmak ü

zere kendısıne m.ıhtel.f itıliıf for- F B h · • 31 • • 
mülıcr, ı ht va eden ger ış bı • a çenın ın cı ılı 
talimatname vermiştir. Moskovada 
bu suretle resen yapılaca' müza
kerelerin nihai bir n • tkeye bağ
lanacağı kuvvetle umulmaktadır. 

Fakat Londradak; Scvyet me -
hafili başka türlü düşünmektedir. 
Bu mehafile göre, Str 'lg ikinci 
bır sefir sıfatile Moskovaya git -
mekted.r. Vazifesi. sadece Sovyet 
ricalırıın noktai nazarını dinleyip 
Londraya dönerek, · kcndısıni Mos· 
kovaya gönderenlere bir rapor 
vermekten ibaret kalacaktır. Hal
buki Hariciye Nazırı Lord Halı -
faks'ın dogrudan doğruya Mosko
vaya g.tmesi seri bir netice elde 
edilml'si üzerınde her halde daha 
çok müessir olacaktı. Başvekil 

Çemberlayn'in Moskovya gitme -
sine zaten ihtımal verılmemek -
tedir. 

Bununla beraber, Moskova me
hafili Strang'ın gonderilme>ınden 
dolay, me'11nuniyet ızhar etmekte
dır Umumi intıba müzakerelerin 
hiçbir suretle akim kalmıyacağı 

merkezindedir. Çünkü sulh cep -
hesinin tekemmül etmemesi ta -
mir. kabil olmıyan bir felaket O· 

lacaktır 

Londra 12 (Hususi)-Haı;iciye na
zırı Lord Halifaks bugün öğleden 
sonra Lordlar kamarasında Sovvet 
lerle yapılan mtizakereler ve umu
mi siyasi vaziyet hakkında mühim 
beyanatta bulunacaktır Hariciye 
Nazırının bu nutkuna ehemmiyet 
verilmektedir. Bu nutuk, Nazırın 
geçen perşembe günü söylemiş 

olduğu nutku itmam edecektir. 
--0-

Gafenko ile 
Müzakereler 

(1 inci sahifeden devam) 

Jllltukta bilhassa demiştir kı: 

·- Sulh için vücu<le get.rilen. 
sul:h ıçinde irıJuşaf eden ve sulfı 
getUcn Bal'kan antantı, en mü
kemmel bir sulh fıleti vazifesini 
.görmüştür ve haı<J:sel·erın teaku
•bü her ne olursa olsun en mükem
rnel bir sulıh aleti kalacaktır. 

Türk1ye ile Romanyayı birbiri
ne bağlıyan rabıtaların bu tarozda 
tellıldtiısi, Balkan dt'Vletlerınden 
her biri :çin en hnkiki ifadesini, 
harici siyasetin muvaffakiyeti ıçin 
en esaslı unsuru teşkil eden kuv
vetli bir dahili teşkıiaıta bul -
ma·ktadır, 

Dunya yüzünde hüküm suren 
emniyetsizlik ortasında, bizler, 
beş sene evvel bizı toplıyan ayni 
idealın etrafında birleşmiş bulu
nuyoruz. Bu birliık, bütün Avrupa 
için mühim bir sulh. unsurudur ve 
bundan böyle de, miHetlerimizın 
ve bizler gibi ayni mukaddes da
vaya bağlı bulunan herkesin en 
büyük nefine olarak mühim bir 
su!h unsuru kalacaktır.• 

Romanya Hariciy~ Nazırı bu 
nutka verdiğ, cevatda şunları 

söylem;ştir: 

•- Komşu milletler arasında 

bır sulh, biri& ve kardeş ışbirli
ğıne alet olan, hiç kımseye karşı 
müteveccillı bulunmıyan ve hiç
bir Balkan mHletini hariçte tut
mıyan Balkan antantının sulhe 
ve Avrupa müvazenesine lüzum
lu olduğunu müdrik bulunuyoruz. 
İşte bundan dolayıdır ki niyetle
rin ve sulhperver idealini bu de
rece sarıh cümlelerle tebarüz et
tirdiğiniz bu antantın faydalılığı
nı vı; ehemmiyetıni, Elen ve Yu
goslav dootlarımızla dürüst itti
had halinde, her türlü şeraitte, 

teyide v~ iooata karar vermişiz
dir. 

Her adımda Kemal Atatürkün 
hatırası görüLen, feyiz ve kuv -
ve ti er dolu bu şehirde •büyük 
başarıcının hatırası önünde hür
metle eğilırim.• 

Romaıııya Har.cıye N a2ın Ga· 
fenko dün saat 16 da, Romanya 
elç'sı, Romen matbua.t mümessıl
ler. ile birlikle etnoğrofya mü~e
sine giderek Ebedi Şef Ataturkün 
ır uv'lkkat kııbrine bır çelenk koy
muşlardır. Bu tınio ziyaretı es
nasında bir polis irtiram rr•Hre
zesl de hazır bul 'lmuş'ur. 

Fencrbahçelı!e. , kuru:uşlarının 

31 inci yıldcinümu 1u dü_ çok par
lak bir şekilde kutlulad .. ar 
Günlerdenbe·ı bulutlu '(e ya - 1 

ğışlı devam eden hava dıin aç - 1 
ınııştL Hava bol güneşli ;·e şıka
yet edılemiyecek derecede sıcaktı. 
Sabahın saat 9 undan başlıyarak 

Kadıköy stadına akan kalabalık 

saat 10.30 a doğru stadın kapıların
da bır izdiham halinde toplan -
mıştı. Polisçe evvelce alınan ted· 
birler sayesinde kapılar maçdan 

' 6 saat evvel a~ılmış ve tribünler 
dolmıya başlamışdı. Saat 14 e 
doğru yerler tamamen dolmuş ve 
12 bin kişilık muazzam bir kala
balığın çerçevelediği yeşil saha, 
çok güzel bir manzara arzetmeğe 
başlamıştı. 

Saat tam 15 de Fenerbahçe spor
cuları önlerinde klübün kurucu
ları olduğu halde sahaya çıktılar. 
Halk, genç ve faal Fenerbahçeli
leri olduğu kadar, her biri birer 
canlı tarih ola nt»1<İ Fenerbahçe
lileri de alkışlıyor, hepsınin birer 
birer isimlerin: söyliyerek takdir 
ediyorlar, yükseltiyorlardı, 

Fenerbahçeliler sahada toplan
dıktan sonra bando İstikliıl mar
şını çalmıya taşladı. Halk gerek 
İstiklal marşını. gerek bunu taki
ben çalınan İngiliz marşını ayak
da dinledi. Bu sırada stadın büyük 
direğine bayrak çekiliyordu. 

Atatürk anırlına Fenerbahçe ve 
Galatasaray namına ikl çelenk 
konduktan sonra Fenerbahçe ku
lübü namına müessis azadan Sa
rıyer kaymakamı Hüsnü heye -
canlı ve güzel bir hitabe ile Sarı -
aacivertlilerin hedeflerini izah 
izah etti. 

Bunu müteakip Fener.bahçe ve 
Kurtuluş atletleri arasında bir 
müsabaka yapıldı ve bundan son
ra da Galatasaray - Fenerbahçe 
mütekaitleri karşılaştılar. 

BÜYÜK MAÇ 
Saat tam 17.15 de İngiliz ·Mid

dlesex Wanderes• takım1 alkışlar 
arasında sahaya çıktı. Atatürk a
nıdına güzel bir çelenk koyduk
tan ve Ebedi Şefin önünde bir hür
met dakikası yaşadıktan sonra 
sahaya çıktılar. Kısa bir fasıla ile 
de Fenerlıkr gözüktüler. 

kat çok sert oy:-adıkl~rı goru 1 • 

yor. • 
39 unc·.ı dak.kada sn! iç ' 13 

metreden attığı nefis bJ 'U'"' 
daha nefis bir plonjon;a keserek. 
İngiliz oyuncularını nda alı<ıŞW 
rını kazandı. Birincı devre bu şe
kilde golsüz ve berabere bittı· 

İkinci devreye İngilizlerin vıı· 
ruşile başlandı. Birinci de,·rede 
İngilizler için oldukça esaslı b:r 
avantaj teşkil eden rüzgar t~,-,:ıa· 
men durmuştu. 

İlk dakikalar İngilizlerin Je)ıin· 
de bi rcereyan takip ederek inlu· 
şaf ediyor. !Msafirler oyunun il· 
zerindeki mahsüs tesirlerini ınu· 

halaza ediyorlar. Bunun netice6İ 
olarak yedinci dakikada orta ınu· 
hacimlerinin sıkı bir şütü ile bı· 
rinci goUerinl çıkardılar. 

Bu golden sonra Fenerbahçelı
ler canlandılar Oyun• İngilizlerin 
yarı sahasına ıntıkal ettı. Fe~et 
muhacim hattında küçük bır de· 
ğişiklik oldu: Fikretle Rebii yer 
değiştirdiler. Bunun tesiri de 
kend •-; hissettirmekte gecikme· 
di: Frnerliler mütemadiyen taı· 

yik ediyorlar. 
Hakemin idare tarzı bazı şik8· 

yetleri mucip oluyor. PilhakikB 
hakemin, yan hakemlerinin bati 
ikazlarını nazarı dikkate almadığı 
görülüyor. 

Fener muhacimlerinin gayret~ 
İngiliz müdafilerinin enerjileri 
yüzünden semere vermiyor. }la· 
kemin düdüğü maçı bitirdiği zs· 
man İngilizler 2-0 galip olarak sr.· 
hayı terkettiler. --• 

ltalyanın 
Vaziyeti Çok 

Kötüdür 
(4 üncü sayfadan deı·am) 

bir çok kuvvet yığmağa Jüzuıtı 

görecekleord'r. 
Uzun bir mücadelenin devamın 

dayanamıyarak işi bir an evvel 
bitirmek için hemen harekete g 
mek ve neticeyi çabuk elde et· 
m~k ... İşte İtalyanların düşiindil 
ğu budur. 

___,,._ 
Resımler, nutuklar ve buket te

atisinderr sonra iki takım karşılık
lı di.zıldiği zı.man İng'ilizleri şu 
kadro ile görıiyoruz 

Hitler Viyanacl 

Malley - Hiks, Fosth - Braun, 
Anderson, Hed, Kcleher, Perans. 

Fenerbahçcliler de şu kadro ile 
oynıyorlar: 

Cilıad - Yaşar, LC'bib - Al i Riza, 
Esad, Reşad - Naci Şabı.n , Melih 
Rebii, Fikret. 

Hakem Kemal Halım, Yan ha
kemleri Adnan Akın ve Şazi Tez
can. 

Oyuna Fenerliler başladılar. 
Düdükle beraber, iki gün evvel ö
len futbolcu Reşadın hatırasına 
hürmeten bir dakika duruldu ve 
oyuna Fenerlilerin sağdan bir hü
cum.ile başlandı. İngilizler bu hü
cumu kesmekle beraber Fener mu
hacimlerinın kendi yarı sahala
rında yerle~melerine mani olama
dılar. İlk dakıkalard~ Fenerbah
çeliler daha hakim bir oyun oy
nıyorlar, fakat beşinci dakika -
dan sonra mısafirlerin kendilerini 
buldukları ve oyunda beraberliği 
temine mu,af!ak oldukları görü
lüyor 

İlk dakıkaların intibama naza
ran İngilizleri şöyle bir hükme 
bağlamak kabildir: Topa her va
ziyette vuruyorlar, Kafa ile şaya
nı hayret bır hakimiyet temin et
tikleri gibi" uzun paslarla aldıkla
rı ve seri deplasmanlarla derhal 
tehlikeli vaziyetlE:re girdikleri gö
ze çarpıyor, 

Oyunun ,•ereyanı her iki taraf 
için müsavi bir manzara arzedi -
yor Mellh 14 üncü \'C 16 ıncı da
kikalarda muhakkak ikı gol ka
çırdı. Altı :metreden önü boş ol
duğu halde topu avuta attığı gibı 
ikinci defa kalecin. de boş bı
raktığı ka'cyc topu sclta adı. 

İngilızler 25 ine dak kad n n
ra vazıycte htkim olrr·ya ba !a
dılar. Fikret sıkı bır µrıa mrruz 
kalarak sakatlandığı gıbi Esat ıla 
aynı şek•lde $8katl. arak sahayı 
terke' ti. J\'i<rf l< .n f. vu' ' fr-

(1 inci sahifeden devam) 
açıktan açığa cereyan etmekte • 
dir. Siyasi me>hafil Almanyanın 

bilhassa Danzig mese esinde ta -
kiıb ettiği g'zli maksadı ehemmi· 
_yetle incelemektedirler. 

Varşova 12 (Hususi)- Danzig 
m~amları Polonyalı gümrük me· 
murla.rına karşı yapılmakta olan 
tazyiki son derece arttırmışlar • 
dır. Bir gümrük müfettişi casus· 
luk ıthamile tevkif edilmiştir. Or
tadan kayıbolan müfettişin b!T 
suikasda kur.ban gitmi~ olması ih• 
tim ali de vardır. 

---O-,. 

iki T ayyaremiz 
Beyruta Gidiyor 

Beyrutta yeni yapılan tayya -
re istasyonunun resmi küşadınd 
hazır bulunmak üzere hava işler! 
müsteşarı Zeki ile hava yolları 

müdürü Ferruh ve bazı yüksek 
rütbeli hava subaylarımız iki tay
yaremlzle Beyruta gitmişlerdir. 

Tayyarelerimiz merasimden son 
ra Lübnan üzerinde de uçuş ya -
pacaklardır. 

Londra - Asya 
Hava Hattı 

Londradan Asyaya geçmekte o
lan hava hatlarının memleke•i -
mizden geçmesi için İngilız hava 
yolan ıdaresi tarafından bir miı
racaat yapılmıştır. T k'ıf tttK k 
edilmektedir. 

Bu suret e Lonııra - İstanı.;· ı ve 
Adana - 1stanbu' hatları d açı:. 
mış ıı~ac ktır. 

-)/.-
z 

Nafıa Vekili Geldi 
N.fı VeıuJ, Alı Fu,ıd Cebe ry 

bt ı ah A -,dan ~~hr .. e 
g< 1 
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8 - S O N TEL G R A F - 12 H A z 1 B A N llst 

'MÜHİM İLAN 
Münakalat 

Ticaret 
Vekaleti İstanbul Denız 

Müdürlüğü 

Denizcilere İlan 
fsta.nbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünün Eminönü il 

Kadıköy arasında, Galata köprüsünün Haliç cihetine ve dubalar 

zincirlerinin al\ına konmu~ olan deniz altı kablosunun tamir edil 
mek üzere kaldırılacağı al!kadarlara bildirilir. 

12 Haziran 1939 da ba§lıya~k ve 15 gün sürecek olan tamir i · 

için kullanılacak dub,.aa arsıulusal işaretler gece ve gündüz bul 

nacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanın yakınından geç 

memeleri denizcilere illn olunur. c415h 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
lfletme u. idaresi llinları 

Muhammen bedeli 6142,50 lira olan 45 aded seyyar telgraf maki
nesi 24/7/1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile An:ka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i,. girmek istiyenlerin (460,69) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettlJti ~esikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire•inden, Hay-
Jarp~ada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıWacaktır. tJ3994) 

** Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (3) 
gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
t6/6/1989 pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Ha;darp~ada 
gar b!nuı dahilinrieki komisyon tarafından açık eksiltme ususile satın 
alınacaktır. 

Bu işe rıirmek istiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar ko.ın.isyona mü-:-acaatlan !Azımdır. 

Bu ıfl' a'd ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak -
tadır. 

1 - 40 adet moletli bilet kompostörü ile 100 takım komple büyük 
kur§un pl.'nsi muhammen bedeli ~00 lira muvakkat teminatı 262 lira 
j() kunıştur. 

2 - 9300 ad~t marangoz kalem, eğe, varyoz ve çekiç sapları mu
lıemmen bedeli 740 lira ve muvakkat teminatı 55 lira 50 kuruştur. 

3 - Muhtelif fekil ve eb'a.dda ve vagonların dahiline asılmak üze
te sekb kalemden mürekkeb emaye plaka mulıammen bedeli 3488 lira 
50 ~u~ ve muvakkat teminatı. 261 lira 64,Jturll§tur. (4021) 

* * Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha mü-
sait fırtlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 ta
rihinden itibaren Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında iş~en 
1 ve 2 No. lu Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No. lu sürat katar
larındaJı:i birinci n ikinci sını! arabalarda mevcut yer adedi nis'be
tinde bilet satılması mıı1<arrerdir. 

Bu katarlarla seyyahat etmek istiyen yolcular beher birınci sı
nıf yer için 2" lı:urU§ ve beher ikinci sınıf yer iç!n 20 Kr. tediye et
mek şartll&ı 

A - Ankara - Haydarpaşa arasında ve mütekabilen her gün 
seyrüsefer eden 1 ve 2 No. lı Anadolu sür'at katarı; 

B - Pazar, salı, çarşamba ve cuma günleri Ankaradan hareJı:et 
eden 3 No. lu sür'at katan; 

C - Pazar, salı, per§embe ve cumartesi günleri Haydarpaşa
dan hareket eden 4 No. lı sürat katarı; 
için Ankara ve Haydarpll§a mebde garları ile Polatlı, Eski§efıir, 
Knraköy, Bilecik, Ari!iye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer 
kuponu temin edeceklerdir. 

Yer kuponlarının satış mahalleri ve zamanları 
1 - Ankara Garı; 
A - S No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat ev -

ve! Vft 1 No. lu Anadolu katarı için, katarın hareket edeceği günün 
saat 8 inden ILbaren; 

2 - Haydarpaşa Garı; 

A - 4 No. lı sürat katarı ile 2 No. lu Anadolu sürat katarı için 
harekat •aatlnden 24 uat evvel; 

ıt - Polatlı istasyonu; 

Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra; 
4 - Esk!şebir garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
5 - Karaköy istasyonu; 
Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecık istasyonu; 
F.ski§ehlr ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arıfiye istasyonu; 
Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonra; 
8 - İzmit istasyonu; 
Haydarpaşa ve Ar'fiyeden hareketlerınden sonra; 
Yer ıkuponları satacaklar, 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalac&k ~ ,\ yer 

nis.1ıetindt yer kuponu sata.bilecektir, 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekler: mahallere ve 

kondoktör!er tarafından toplanıncaya kadar muhafaza etmeleri 
lazımdır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarındaki bütün bı cı ve 
ikinci sınıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir Yer ;uponu 
almam~ olan yokular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No, lı katarlarda yer kuponu almıyan yolcular bu katar
larda bulunan seriıest arabaya bi nooilirler, yer kuponu ahnaltsızın 
numaralı yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerleri terket
meye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının istih • 
barat bürolarında daha mufasEa! mallımat alınabilir. 

Uıınuıni istirahatini ve herkesçe matlup int:zamın temini için 
sayın llalkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uy
malarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden başka yerlere 
oturmamalarını ve herhangi bir boşnutsuzluk vukuunda, dilekleri 
ni istasyon ve katar mC'lllur!arı yanında bulunan fikayet defterle-
rine :yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. •4023. 

Umumi Müdür 

DENİZBANK 
-

12 Hazirandan 19 Hazirana kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lslmlerl, 
alkıt gUn ve saatler! ve kalkacakları rıhtımlar. 

lertıa llattına 

lzmll h•ttına 

Mud•ny• h•ttın• 

Bandırma hattına 

ICara blg• hattına 

imroa hattına 

Aywahk hattına 

lzmlr IGr•t h•tlına 

lf•rıln hettına 

t 
- Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de 

(Tan), pazar 16 da (Karadeniz). Ga
lata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Antalya). cumartesi 18 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U
ğur) . Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi 13 te ve diğer günler 8.45 te 
(Trak) sistemi vapurlardan biri. Cu
martesi ayrıca 13.SO da ve pazar ayrı
ca 20 de (Sus). Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 te 
(Sus), ayrıca çarşamba 20 de (Mer
sin), cumaı·tesi 20 de (Antalya). 

- Sah ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı
mından. 

- Çarşamba 15 te (Saadet), cumartesi 
15 te (Bartın), Sirkeci rıhtımından, 

- Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımın
dan. 

- Salı 10 da (Konya), cuma 10 da (Dum
lupınar). Sirkeci rıhtımından. 

Ilot: Vapur ıeferleri baklanda her türlü malumat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öfrenilir, 

Karaköy Acenteliği - Kara.köy, Köprübaşı 42362 

Galata Acentelii"i - Galata, Deniz Ticared 

Milel Binası altında 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 

40133 
%2740 

Saraç el işi ve makine kalfası ile 
makine ile diker erkek ve kadın 

• 
terzı aranıyor 
ı - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine kal

fası ve aynca makine ıle elbise diker erkek ve katlin terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve aqkerlik nazarı dikkate alınmıyacııktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliblerin hüsnühal ve tifo aşı 
klğıdlarile birliktt' hemen dlkim evi müdürlüğüne müracaatl;,rı 

,5. ,4000. 

Sahip ve n!!§riyatı idare eden Başmuharrir! 

ETEM İZZET BEN1CB 

Buıld.; yerı SON TELGRAF Matbuu 

"Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu ,, 

ve 10 yaş daha genç 
göründüğümü 

söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU. 

Zevcim cBu adeta bir harika• 
diye söylenmekten kendisini ala

mıyordu. Ancak: İki ay kadar o

luyor. Alnımda, gözlerle ağzımın 

etrafında buruşukluklarım vardı. 

Fllhakika y&şım da epeyce ilerle

mişti. Bugün bütün dostlarım şef
faf ve yumuşak tenimi ve bir 

genç kızınki ribi taze ve nermin 
cildimi takdirle seyrediyorlar. 

Her akşam yatmazdan evvel cil

dın unsuru olan penbe renkteki 

Takalon kremıni kullanırım. Ter
kibinde Viyana Üni\·ersitesinin 

meşhur bır profesörü tarafından 

keşif ve •BioceJ. tiıbır edılen ca

zib ve kıymetli gençlik cevheri 

vardır. Gündüzler için, Beyaz 

renkteki Tokalon kremini kulla

nırım. Cildi beyazlatır ve yumu

şatır. Ve bütün siyah benleri gi-

İstanbul Belediyesi İlanları 
Beher metre murabbaına beş lira bedel tahmin olunan AksaraY 

yangın yerimle 24 üncü adada 955/3 harita numaralı arsanın. arkasın~ 
Yüzsüz 216 metre murabbaı Belediye malı arsa satılmak uzere ~ç. 

1 . d .... 1 bıiıf· arttırmıys konulmuştur. Şartnamesi encümen ka emın e. goru e 
9 İstekliler 81 liralık ilk teminat m'ik buz veya mektubıle bcrlıkte 19/6/93 

pazartesi günü saat 14,30 da Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (S932) 

* * . . ~ Taha!< kuk ve tahsil şubelerinde mevcud defter lerın !~mır ve t~il 
!idi açık eksiltmeye kC1nmuştur. Buna aıd şartname zabıt " muame 
müdürlüğünde gört.il~bilir. Mut.ammen bedeli 1632 lira 6U J·uruştur. Tn·i 
!iplerin 122 lira 45 kuruşluk teminat makbuz veya mektuplarıle yeVTll 
ihale olan 27/6/939 salı günü saat 14,30 da Daimi encümende hazır bu· 
lunmaları ilin olunur. (4146) 

........ 
~:nönü kaym~k.ımlığınrian: Sahilbinin sarih adr~s' bilir~mi7<n 

Kuınkap,da Çadı.cı Ahmedçelebi mahallesinin bahçeli kahve sokağında 
6 sayılı ve bir katlı hene maili inhidam olduğundan mahzurunun yapı 
ve yollar kanununun 44 üncü maddesine tevfikan 15 gün zarfında yık· 
tırılmak suretib izalesi için sahiblerine tebligat makamına kaim olınak 
üzere i15n olunur. (4l67) 

:..._~~~~~~~~~-

Taksim Bahcesi Gazino İnşaat 
' 

Eksiltmesi 
İstanbul Daimi Encümeninden: 

Tak>im bahçesi dahilinde yeniden yapılacak gazino binası inş:;atı 

176.613 1 3 obral: taru.:m kılınan keşif mucibince, kapalı zarf usulü ile 

eksiltmeye konulmuştur. İlk temi:ı at m'ktarı (10080) lira 67 kuru~tuc 

Eks;'!me ve hıı'u"i şartnamelerile mukavelename proje ve keşif hı•-

liisalnrı ve bıma mütefcrri diğer evrak 883 kuruş mukabilinde Fen is

leri mür''lrlüğiınden alırıabilir. 

istok';krin hıır.a benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesa

ikle eks;ı·me tarihinden 8 gün evve1 İstanbul Belediyesi Fen heyetine 

müracaat ede-ek alacakları fenni ehliyet vesikası ile 1939 yılıan aid tica

ret oda5• '"esikasını ve muvakkat teminat makbuz veya mektublarile 

2490 m. nıan>I! kanun çerçevesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını iha

le tarihı dan 22/6/1939 perşembe günü saat 14 de kadar Daimi Enetim~-
derir ve açık mesameleri sıklaş- ne vermeleri lazı,.,-dır. 
tırır. 

Goulandris Kardeşler Limıted 
Yunan Transatlantik hattı 

(27.000 Tonluk) 

"NEA HELLAS,, 
Lüks Transatlantik vapuru 
Temmuzun 1 inde ve saat 16 da 

Pireden Nevyorka 
doğru h&rel«t dectktlr. Yolcu 
ve Emtiai Ticaiye kabul olu
nur. Tafsilat için Galatada Sa
~n caddesinde İktısad han al
tında K. Siskidi Acentasına 

müracaat. Telefon: 42612 

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk 
Muhakemesinden: 

İstanbul Muhakemat Müdüri -
yeti tarafından Galatacla Ferme

necilerde 51 No. da tüccardan Ni

kola Yuvanidi ile Galatada mer

kez Rıhtım hanında mukim tüc
cardan Iraklı Dotika aleyhlerine 

38/682 numara ile açılan 34700 ku-

DAM AR 
Sertlikleri 

ruş tahsili davasından 

mücldealeyhler ilanen 
dolayı / 

yapılan 

tebligata rağmen mahkemeye gel

mediklerinden mahkemece; dava

nın sübut delillerini davacı veki

linin gelecek celsede mahkemeye 

tevdi etmesine ve bundan bahis

le de müddeialeyhlere gıyab ka

rarının tebliğine ve kendilerine 

yirmi gün mühlet ver lime sine ve 

muhakemenin 14/7/939 gününe ta

likine karar verildiğinden yukar

da adları ve adresleri yazılı müd -

deialeyhler y~zılı gün ve saatte 

mahkemeye gelmedikleri veya bir 
vekil göndermedikleri ve ilan ta

rihinden itibru en yirmi gün için

de gıyab kararına itiraz etmedik

leri takdirde muhakemeye gıyab

larında devam olunacağı ve bu 
babdaki gıyab kararının da mah

keme duvarına asılmış olduğu illin 

olunur 938/682 1 

Parisin en son model kadın ı · 
şapkaları Beyoğlunda 

B A K ER 
'llağazalarının yeni 

Kadın şapkaları 
• dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz, intihab ediniz, 

Asliye üçüncü hukuk mahkeme

sinden: 

Nuriye tarafından Beşiktaş Ye

nimahalle Bostanüstü Kalkan so

URiNAL 
ile geçer. 

Urinal, karaciğer, böbrek, taş 
ve kumlarından mütevellid san 
cılarınız, damar sertlikleri ve 

şişmanlık şikayetleriniz 

URİNAL ile geçirinız. 

ÜRİNAL 
Viicudde toplanan asıd ürik 
ve oksalat gibi maddeleri er . 

tir. Kanı temizler. Lezzeti hoş. 
alınması kolaydı· Y0 mekle1 · 

den sonra yarım' bardak EU 

içerisine alınır. 
BEYOÖLU - İSTANBUL 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

kak 3 No. da kaptan Mehmed a- 1-------------
leyhine açılan boşanma davasında 
illinen tebligata rağmen tahkikat 

için muayyen olan 8/6/939 saat 

14 de müddeaaleı.1 kaptan Meh

med mahkemede bizzat veya bil

vekale mahkemede isbatı vücud 

etmediğinden hakkında gıyab ka

rarı ittihaz ve ilanen tebliğine ka

rar verilerek tahkikatın 7 /9/939 

saat 14 e talikine karar verilmiş -

tir. İşbu ilanın tebliği tarihinden 

itibaren müddeaaleyhin b~ş gün 

zarfında gıyab kararına itiraz et

mediği takdirde tahkıkat ve mu

hakemenin gıyabında devam olu

nup mahkemeye kabul olunmıya

cağı tebliğ makamına kaim olmak 

üzere ilan olunur. (939-: 91 ) 


