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PAZARTESİ 

~· 3 1 
KURUŞ ·--

3 
TEMMUZ 1939 

SAYI: 834 
Telefon: 20827 

İstanbul Nunaoımaalye No. U En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahlb ve Ba§muharriri: 
ETEM İ2'ZET BENİCE YIL: 3 

HARB HAZIRLIGI 
İngiliz Tarihinde Kral llk 
Defa Orduyu Teftiş Etti1 

Günün Her Hitler Danzig'in 
Bilançosu lşgaliniKararlaştırmış 

Dünya sulhü muhakak şe
kilde en tehlikeli ve vahim 
cünlerini yaşıyor, buna rağ
men mütenrrızların tecavüz/ 
emellerini tatbik sahasına 

çıkannağa cesaret edemiye
ceklerini tahmin etmek boş 
bir zan olmaz. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Londra 3 (A.A.) - İngiltere ta
rihinde ılk defa olarak Kral cdöır 
düncü ordu> yu teftiş etmiştir. 

İngiltere Krallığının her tarafın
dan gelen milli servis gönÜllüle -
rinden 20 bin kadın ve erkek 
Hydepark'da toplandıktan sonra 
hükümdarların ve valide Krali -
çe Mary'nin önünden geçmişler, 

kalabalık bir halk kitlesi tarafın-
dan alkışlanmışlardır. 

O 
ünyanın bugün için üzerin- Gönülüler büyük bir intizamla 
de vehamet endişesi ile dur- geçerken Kral kırk dakika esas 
duiu meseleleri umumi bir vaziyetinde durmuştur. 

bilanço lıalinde gözönüne alırsak Geçen kıtaat arasında Londra 
•ulhiin muhakkak şekilde en teh· fırkasının 180 tanktan mürekkeb 
llkeH ve vahim günler geçirdiğini motörlü kolu bilhassa nazarı dik-
derhal takdir ederiz. kati celbetmiştir. 

Harbi kolaylaştırmıya ve sulh DANZİG'İN İLHAK TARİHİ 
Yolunu kapamıya yarar bütün me- Berlin (Hususi) - Ecnebi siya-

Jnglliz Başvekili Çemberlayn aeleler en h&d şekillerini alınış - si mehafili .bir Alman gazetesinin 
lardır. Bnna rağmen mutaanız e· neşrettiği makaleye fevkalilde e
ıneller beııliyenlerin tecavüzlerini bemmiyet vermektedir. Makalede tarih.ini Hitler tesbit edecektir.> 

tatbik sahasına çıkarmıya cesaret deniliyor ki: Bu makaleyi neşreden gazete 
Danzig nazi partisinin resmi or

(Deııamı 6 ıncı ıahifede) 
edeınJyeeeklerini tahmin etmek •Danzig'in Almanyaya avdeti 
henüz bot bir zan olmaz. kararlaştırılmıştır. YalnıZ avdet 

Totaliter devletler, harb hazır• ~ 

lılılaıını bami dereceye çıkart - F A 
llıalda beraber gazeteleri ile de ransız skerlerı· 
her cephe üzerinde taarruza geç 

::.::!:8!t:~:!a~a~e~:t~~d:~ 1Nası1 U g"" urla nacak 
en hAd devreye girmiştir. 
Fransız Başvekilinden sonra, 

:aün de. İngiliz ~aşv~kili ~ember· Hatayı 10 Temmuzda ..,.e k 
Yn diinya vazıyetındeki bnhranı ı ~ r 

tebarüz ettirmek bakımından çok E' J kl • U b l • G [ " 
dikkate şayan bir nutuk söyle - uece erı na er erı e ıyor 
IDİ§tlr. Başvekil bu nutkunda: -- --
•- Son derece vahim ve tehli

keli anlıu ya,ıyorwo• demekle 
buhranın şiddet ölçüsiinü dünya 
elkArı nnıumiyesi nazarında can
landırnuştu. Dünya mikyası için

deki İngiliz görüşünün ve alaka
lat-ıııın ölçüsü nazara alınırsa 
ÇeınJıcrlayn'in bu endişesine ve 
llilzlerine boş !&kırdı ve mübalağa 
t~k}inde bakılamaz. İngiliz bari
cıyesinin ve gizli istihbar vasıta
larının saniy.,;i saniyesine alabi -
le.,eği haberler dışında hadise -
lerin sathındaki umuml görünüş 
Ve hava hile sadece İngiliz Başve
kilin; teyid. edecek mahiyettedir. 

Ancak, yine İngiliz Başvekilinin 
beyanatı herhangi bir tecavüz ve 
taarruz emelini pe§inen önleyecek 
bir kat'iyet ifadesi içinde bulun 
duğu cihetle yürekleri o nisbette 
ferahlattıracak mertebede olduğu 
kadar müteanız ve mütecaviz e
ıneı sahihlerini de ehemmiyetle 
diiplnmiy~ ııevı.,.,.lttek vıı.zu!ıta 
du. 

Çemberlayn açıkça: 

Hataya geçen yıl giren bir Türk kıt'ası 

Antakya 2 (Hususi) - Hatay
da Fransız askerlerinin 23 tem -
muzda değil, 15 temmuzda bura -
dan ayrılmaları kuvvetle muhte
meldir. Fransız askerleri Halay
dan merasimle teşyi edilecekUr. 

Hatay sabık Devlet ıdsi Tay
fur Sökmen bu sabah buradan ay-

rılmış ve merasimle teşyi edilmiş
tir. Tayfur Sökmen bu esnada 
kendi5ini uğurlıyanlara bir hita
bede bulunmuş ve Halayın kur
tuluşundan duyduğu sevinci an
latmıştır. 

Sabık Devlet reisi dün civar ka
(Deııamı 6 ıncı sahifede) •- Gerek doğrudan doğruya bi

re, gerekse garanti vermiş oldu -

kumuz memleketlere karşı her - .-. -- - -- - - - - - - -- - - - -- - - - ... 
hangi bir tecavüze teşebbüs edi- ~&ır4ft.LPV.ı.ıwuı.xı.r~ 
lecek olursa v k . . . v A R o fNJ ar uvvetımızı te -
razinin ·-. ·-gozune atmıya azmetmiş 
bulunuyoruz.> QJ2L5Z ~ 

?emektedir. Miitecaviz emel ve: TAR z A N 1 N 
planlar karş~sı~da deniz, hava. ka .. ı OGLU 

.. 'V' .... ra kuvvctlerını iızam· d .. ... ,. .. ,,.. ".. '" .... 
ı ran unan ve ..,....,, • 

~abiliyetl~ri ile harbe hazır tutan Küçük Okuyucularımız için Hazırladığımız Bu 
~gıılte-renın aynı zan1anda Tür .. y B I 
k~ye - Fran•a Polonya gibi üç bii- Heyecanlı Romana arın aş ıyoruz . 
Yuk devletle müttefik ve Balkan • • • ·.. • • .. • -

Saadôbiııl paktı devletlerile mu;. ~ARIN Neşre Başlıyacağımız Bu Tefrika Mevsimin En 
terek. ve mütcsanid hattı harekete 
sah'b b ı Güzel Serl!üzeşt Romanıdır. 

ı u unduğu, Sovy et Rusya ile ~ 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 'ı-.. .. -111_1111-ııı_ .. ııırııı_1ı1-ııılllı...ı..lllTlll_1ı1-ııılllı...ı..lll-lllı_i11-lllllllı...ı..lll-ıil-lll-lllllll-ıılllll_lllıııı-ııı_1ı1-ııııııı...ı..ıııır111_111-ıııılllı..Llll-ıilı_lll-lllllll_lıl-lllı_lllıııı-ııı_1ı1,-t'lllı...ı...lll-ıilllıllıl 

Polonya 
Nota 

Veriyor 
Bu, Danzig'e Bir 

İhtar Olacak 
Varşova :ı (Hususi) - Ec

nebi müşahidlerin kanaatine 
göre Danzig ayan meclisine 
Varşova hükumetinin bir no
tasının tevdi edilmesi karar
laştırılmıştır. 

Notada serbest şehir ' sta 
tükosunun Danzig'in asker 
leştirilme,ini menettiği ha -
tırlatılacak \"C son zamanlar -
da alınan askeri mahiyette 
tedbirler hakkında resmi ma-
1\ımat istenecektir. Ayni mU· 
şahidler notanın Leh hakları
na yapılacak herhangi bir te
cavüzün Polonyanın istikla • 
line karşı yapılmış bir teca
vüz mahiyetinde telakki edi
leceğine dair bir ihtarı ihtiva 
etm2si de rnümkiin olduğunu 
ilave eylemektedir. 

Danzig'deki Alman makam
ları şehrin Leh kıt'aları tara
fından işgaline mfıni olmak 
üzere serbest şehri tedricen 
askerleştirmeğe devam ey - ı 
lenıektedirler. 

ltalyan Matbuatın 
BirÇiftSöziimiizVa 
Palavraya Pabuç Bırakmıyoruz! 
Faşist İtalya matbuatının ya -

lan, iftira ve kinle dolu neşiıyatı 
artık son haddini bulmuş görü
nüyor. Türkiyenin, sulh anlaşma
larını yapmasını müteakip başlı
yan bu neşriyatı, sadece itidal ve 
sakin bir nefretle karşılamak la
zımdır. 

Bilhassa Hatayın anavatana il
tihakını müteakip, öyle manasız 
ve kü•tahca neşriyat yapılmakta
dır ki bu vaziyet karşısında bizi 
mukabeleden alıkoyan yegane 
kuvvet nezaket ve asaletimizdir. 

Son gelen Massaggers gazetesi
nın iddiasına göre, Halayın Tür
kiycye iadesi işine müdahale et -
mek, İtalyanın hakkı imiŞ. Suri• 

,- • 

yeye aıt bir kısım arazinin ital - Kadıköy kız san'at enstitüsü, tedri•at yılı sonu münasebetile b 
yanın riza ve muvafakati olmak- ! >ergi açmıştır. Bu husustaki tafsilat ikinci sahifemizdedir, 
sızın Türkiyeye verilmooi Fran- 1 rc,imde enstitünün yaptığı elbiseler görüliiyor. 

sanın beynelmilel taııhhüdlerini 

ihlal etmekten başka bir şey de- Ek k ı• • d A 
ği~a1~an gazetesi. Fransa ya da bir m e ş 1 n e ç 1 

cEğer Fransızlar ve Türkler - , 
teJıdid savurarak diyor ki: Go·· zler Kı·m ft. 

Makineye _k_e_n_di_a_;D_a~_:r;:t ;a,1::c:c~a~~~~:,ör- Halkın En Mü:him Gıda Maddes 

Verirken: Satie Üzerinde 

Almanya 
Sefirine 

Hatırlatıldı 
Par is 3 (A.A.) - Hariciye Na

zırı Bonnet ile Paristeki Alman 
sefiri arasında yapılan mülakatı 

mevzuu bahseden cLe Temps> ga
zetesi diyor ki: 

Fransa aktettiği itilaflar muci
bince giriştiği taahhütleri ifa et
meğe azmetmiş bulunmaktadır. 1 
İngilterenin vaziyeti de aynidir. 

· Fransa hükumet~ İngiltere gibi 
Fransanın da Danzi,g statükosu -
nu değiştirmek üzere bir taraflı 
olarak yapılacak herhangi bir 
harekete müsamaha gösteremiye
ceğini Al.manya sefirine hatırlat
mağı sulh için faydalı addetmiş
tir. 

Paristeki sefiri tarafından key
fiyetten ~aberdar edilen Almanya 
hükıimeti Fransa ile İngiltere -
nin Polonyaya karşı giriştikleri 

taahhüdlerin kat'i ve sari:h oldu
ğundan ve bu taahhütlerin hini 
hacette tamamile yerine getirile
ceklerinden haberi olmadığını id
dia edemez. Bonnet Almanya se -
firile pek nazik ayni zamanda pek 
kat'i bir ifade ile konuşmuştur .. 

Binası 
Tahkikatı 

Refi Bayarın da 
Sorgusu Yapılacak 

Refi Bayar 

.. 
ı 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Kazanç Arıyorlar 
Belediye Ekonomik ıstişare he

yeti, Fırıncılar cemiyeti tarafın • _ 
dan ekroek iinaliye ii<:retınin ida
re etmediği hakkında ileri sürü
len iddıa ve mucib sebepleri mad
de madde tetkik ederek bugün bu 
mesele üzerindeki kat'i kararını • ..4, 
verecektir. 111111' 
Diğer taraftan, Belediyeye, ~k:' L 

mek çeşnisinin değiştirilerek fi -
yatların ucuzlatılması hakkında 

da teklifler yapılmaktadır. Bıın- ~ 

lar arasında o kadar garibleri var J!!! 
ki, alakadarlar hayretten kendi
lerini alamamaktadırlar. Mese -
la, 95 randımanlı unla ek -
mek yapılması teklifi bunlardan 
biridir. Bugün fırınlar 74 randı • 

manlı unla iŞlemektedirler. Umu {Bir fırın camekfınuıdn 
(Devamı 6 ıncı sahifede) manzarası 

ekmekleri 

Fener bahçe, Beşiktaş 
4- 2 Mağlub Oldu 

1Dinarlı Mehmed, Kasım Tafari'y 
Tuşla Mağlub Etti Mektepli 

Kızları 
f KISACA 1 K d d 1 
Muvaffakıyet Yüzde Yüz an lr 1 ar i-

t 
Öyle ise!.. 

A.nkaradaki Alman büyük el -
çisi Fon Papen •hususi bir hizınet 
ile• Moskovaya gidiyormuş. 

Bizim arkadaş havadisi gazete
lcTde okumuş da: 

- Eh öyle ise muvaffakiyet yüz
de yüzdür .. Dedi ve devam etti: 

- Fon Papen'in Ankaraya ni
çin ve ne şartlarla geldiğini bilen
ler için l\lo,kovaya niçin ve ne 
şartlarla gideceğini tahmin etmek 
güç değil. 

Sözünü kestim ve şöyle dedim: 
- Perşembenin gelişi çarşam -

badan bellidir .. derler. l\loskova 
seyahatinin neticesi de Ankara 
mesaisinden ölçlilebilir. 

Aralarında Bir de Papas 
Var 

Varna, (Hususi) - Butün Bul
gar efkarı umumiyesini meş -
gul eden, Varnada müthiş bir 
iskanda( meydana çıkarılmış -
tır. • Bu iskandalla on beş ki • 
şi aliıkadar bulunmaktadır. Var -
nada Joro isımli i:ıir kırtasiyecınin 
küçük mekteblı kızları iğfal ede
rek, onlarla gizli müna>ebetler -
de bulunduğu anlaşılmıştır. Kır

tasiyeci te,·klf edilml;ılir. Joro'
nun, elde ett.ği bu mektebli kız
ları, aralarında papas, tiktar ve 
artısı bulunan bir takım kimhele-1 

(Devamı 6 ıf.cı sahifede ı 

1 -

Dünkü B~iktaş Fener ma!ından tıir enstantane 

1 Dün Yapılan Spor Hareketlerinin Yazıları 
Sayfamızdadır. ) 

6 ıncı 



2 - SON TELGRAF- 3 TEMMUZ wt 

PARA BULUNDUÖU 

ZAMAN YAPILACAK 

Son günlerde şehrin imarından 
o kadar çok bahsediliyor ki, ne
relerin yapıldığı, nelerin yapılaca
ğı birbirine kan~tı. Bir gazetede 

bir havadis okudum.. Haliçte, Ka
ıım~a civarıııda, Yenilı:apıda, 

Moda, BostaDCı taraflarında de -
nize açıktan akan ~ekadar lağım 
vaırsa kapaWacakmış. Havadisi 
yazan arkadaş, gayet usta ve ga
zeteci. Tatlı tatlı okutuyor. Yal
nız en sonunda şu cümle var: 

•Bu işler için 300 bin liraya ih
tiyaç görülmüştür. Bu para ne 
zaman temin edilirse, lağunlar da 
o vakit kapatılacaktır.• 

YUNUS BALIOININ 

GÖNDERD~İMEKTUB 

Boğaziçinin bir sahilinde •Canlı 
balık> nam lokantanın açıldığı ha
vadisi gazetelerde çıkınca, Bo
ğaziçi balıkları namına, sahibi sa
!D,hiyettar tir yunus balığı, bize 
§U mektubu gönderdi: 

.Canlı balık ismile bu yaz da 
açılan lokantanın, masum hem - 1 
cinslerimizin adını alarak, bir rek-
lam vasıtası yapması hepimizi 

' müteessir etmiştir. Bu müesseseye 
canlı balık denmesinin sebeble -
rini, bir kıomisyon teşkil ederek 
tahkik ettik. Keyfiyeti berveçhiati 
arzediyorum: 

Masum hemcinslerimiz, küçük 
balıklar, bu lokantada o derece 
yiiksek fiatla müşteri önüne kon
maktadır ki, bu hareketten, bizzat 
tabağın içinde biruh ve bican yat
makta olan balık dahi tevahhuş 
etmekte ve duyduğu bir reaksiyon
la derhal canlanmaktadır. Vazi -
yetin bundan ibaret olduğımu say
gılarımla arzederiın.• 

SEYYAH USKUMRU 

BALIÖI ~nnm~. 

Çubukluda, Belediyeye geçen 
eski Hidiv köşkünün nasıl kulla
nılacağı meselesi, şugünlerde, be
I~yeınizi, Uzakşarkın Çember -

la:ıın'i meşgul ettiğinden daha faz
la işgal etmektedir. Bazı aklı ev
veller de şu fikirde imişler: 

- Efendim, köşkün muazzam 
bahçesi var. Burada envaı eğlen
ce tesisatı yapalım. Binayı güzel 
bir otel haline ifrağ eyliyelim. 
Sırf ecnebilere mahsus olmak ii
zere bir kumarhane tesis edelim. 
O zaman, seyreyleyin siz seyyah 
akınını ... 

Seyyah denen nesne, sanki, us
kumru balığıdır. Çubukluda bir 
kumarhane, bir otel yapıldı, diye 
iki eli kanda olsa, koşup !stanbula 
gelecek .. 

Sonra, ayrıca bir kumarhane 
açmağa bilmem, lüzum var mı?. 
Çünkü, yabancı için, İstanbul top
rağına ayak basar basmaz, bazı 

esnafla alış veriş etmek, zaten bir 
kumar oyununa benzemiyor mu?. 

GRİYE BOYANAN 

KÖ~IÜR DUVARLARI 

Mühim caddeler üstündeki bi
nalar gri r<!nge boyanacak. Bele
diyenin bu kararı peyderpey tat
bik ediliyor. Kuruçeşmcde oturan 
bir dostum, kömür depolarının yol 
üstündeki harab duvarlarının da 
griye boyandığını söylüyordu. Ben 
gidip görmedim. Fakat, bu du -
varlara sarfedilen gri renk boya
nın, az zaman sonra siyah olmı
yacağını iddia edebilir misiniz?. 

Kömür tozları, bütün Kuruçeş
me halkının gönlünü kararttı. Gri 
renk bir duvarın 18.fı mı olur?. 

EHLİ VUKUF 

KİMLERDİR?. 

Satie binası meselesinin bir ta
kım tevkifleri, tahkikatı icab etti

ren meşhur dosyası bir ehli vukuf 
tarafından tetkik ediliyormuş. 

1 
Tahrif edilmiş resmi evrakın ma
hiyeti araştırılıyor Fakat, bir me
rakımız var: Satie meselesini tet
kik eden yeni bir ehli vukuf nasıl 
teşkil edilebilmiş?. Bu işe vakıf 

olan asıl elıJi vukuf, binayı, yan
gından mal kaçırır gibi, 250 bin 
liraya satın alanlar değil midir? 

AHMED RAUF 

IKüÇOK HABERLE[! 
DAHİLDE: 
* Sifük Hatay devlet reisi Tay

fur SO'k.iiien Anka.raya gelmek ü
zere İskenderundan hareket et -
miştır. * İzmir Fuarı hazırlıklarını bi
tirmek Uzeredir. * Bu sene Trakyada mahsulün 
bol olduğu yapılan tetkiklerden 
.,.,!aşı lınıştır. * Şark vilılıyetlerimizde yapıl
makta olan üç mühim köprünün 
inşaatı tamamlanmıştır. * Burnuva Ziraat mücadele is
tasyonu havaların fazla sıcaklığı 

dolayısile artık göztaşı kullanma
malarını, yalnız kükürt kuUan -
mıya devam etmelerini bir beyan
" me ile bağcılara bildirmekle -
dir. 

"' Hatayın kurtuluşu münase -
betile Tayfur Sökmen tarafın -
dhn gönderilen telgrafa Büyük 
Erkanı:harbiye Reisi Mareşal Fev-

zi Çakmak bir telgraf göndermiş
lerdir. * Yağan şiddetli yağmurlar -
dan Gerede bir müddet su altın
da kalmıştır. Maamafih hasarat 
yuktur. * İzmir Fuan açılış merasi -
minde ıbulunmak üzere Ticaret, 
İktısad, Miinakale ve Maarıi Ve
killeri İzmire gideceklendir. * Kadıköy Kız Enstitüsü ser
gisi dün açılmıştır. 

HARİGDE: 
* Kont Ciano 10 temmuzda 

Barselona gidecek ve İspanyada
ki seyahati 23 temmuza kadar sü
recektir. * Kral Zogo Bükreşe varmış
tır. Kral kısa bir ikametten son
ra Varşovaya hareket edecektir. * İngiliz Hükümdarının Mısırı 
ziyaret edecekleri haber verilmek
tedir. 

iskele ve 
Rıhtım 

Dcretleri 
Tenzilatlı Tarifeler 

Yapılacak 
Vilayet hususi idareleriyle be

lediyelerin elinde bulunan iske
le, rıhtım ve geçitlerden 1938 yılın
da alınmakta olan müruriye üc
retlerinin 1939 senesi için hazırla
nan ve halen Denizyolları idaresi 
. tarafından idare edilen iskeleler
de tatbik olunan tarife funnüliine 
göre hazırlanan cetvele nazaran 
tabbiki İcra Vekilleri Heyetince 
kabul olunmuştur. 

12 yaşından küçük çocuklar, ge
Çirilen nakil vasıtalarının sahi):> 
ve sürücüleri, askerler, jandarma
lar, posta memurları, muhacirler, 
mev'Cuden sev1<o1unanlar, ziraat 
için geçen köy ahalisi, posta taşı
yanlar, askeri hayvanlar, muha
cir hayvanları, askeri posta ve 
muhacirlere ait eşya sal müruriye 
ücretinden müstesna olacaktır. 

Tarifede yazılı ücretler Belediye 
ve hususi idareler tarafından a -
zaltılahilccektir. 

Plajlara Akın 
Başladı 

Dün Halk Mesire 
Yerlerine Dökülmüştü 

Son haftalar zarfında pazarlar 
diğer günlere niııbetle bulutlu ve 
yağmurlu geçiyordu. 

Dün havanın güzel ve sıcak o
luşu ~bir ha!Jnnı mesire yerleri
ne boşaltmıştı. 

Denilebilir ki, dün plajlarda ilk 
defa olarak yazın hararetli man
zarası görülmüştür. Bütün plaj -
!ar, dolmuştur. Boğaziçinin yeni 
Küçüksu plajı kalabalık olmuş -
tur. Burada müzikli 'bir gazino, 
tenis kortu ve diğer eğlenceler 

de bulunuşu halkı kendisine çek
miştir. 

Dün. Boğaza ve Avrupa banli
yösüne akın dolayısile Şirketi 

Hayriye ve Devlet Demiryolları 

Dokuzuncu işletme mürlürlüğü 

müteaddit defalar ilave vapur ve 
katarlar tahrik etmek mecburi -
yetinde kalmışlardır. 
İstanbulun yakın sahilleri de 

görülecek bir manzara teşkil edi
yurdu. Yenikapı ve Yeşilköy, Sa
raylıurnu ve Bakırköy sahil gazi
noları kalabalıktan geçilemiye -
cek bir halde idi. 

kuvvetleri efradı terhıs edilmiş -

tir. * Nobel sutlı mükliatını Rıu
velde veribneısi teklif edilmiştir. * Yunan devlet bankası müdü
rü istifa etmşitir. * Roozevelt, yeni muharebe 
'tayyareleri satın alınma>1 ıçin 
Hat.biye nezaretine 293 m\lyorı do

. !ar tahsisat veren kanunu imzala

mıştır. * Halayda Fransız münıes>illi· 
ğini yapan Kole'nın Suriv~ ve 
Lübnan Fransız komiserliği aske
ri büro şefliğine tayin olıınmuş -

tur. 

CUMHUıttn:l': 

Nadir Nadi bugün •İtalyan mat
buatının neşriyatı karşısında• i
simli başmakalesinde İtalyan mat
buatının son günlerde hakkımızda 
yaptıkları neşriyatı mevzuu bah
sederek birkaç muharrimizin İtal
yanlara verdikleri cevablan tek
rarladıktan sonra diyor ki: 

cDoğrusunu söylemek !fızım ge
lirse ben, sonu gelmiyen bir iddia
ların matbuatımız tarafından cid
diye alınarak onlara teker teker 
cevab verilmesini muvafık bul -
muyorum. Hele son günlerde kü
füre de müracaat eden İtalyan ga
zetelerine mukabeleye kalkmak, 
onların vaziyetine düşmeyi kabul 
etmek olur ki büsbütün mana -
sızdır.• 

Nadir Nadi Fikirlerini uzun uza
dıya müdafaa ettikten sonra ma
kalesini şöyle bitiriyor: 

•- Türkiyenin aldığı son karar
lar, onların son ümidlerini ·de kır
dı, mahvetti. Kendilerini kaybe -
derek matbuat vasıtasile mantık
sız, insicamsız iddilarda bulunma
ları terbiye kaidelerine aykırı söz
leri kullanmaları da işte bundan 
ileri geliyor. Bu adamlara kızma
sak da acısak daha iyi etmiş olu
ruz. Milletlerine karşı yüklendik
leri mes'uliyet kendilerini cidden 
terletece;li kadar buhranlı safhalar 
geçirmektedir. Ne denir, Allah 
encamlarını hayreylesin!• 

VAKİT: 

Asım Us cİtalya Hatay bjine 
müdahale edecek imiş• isimli ibaş
miıkalesinde Halayın Türkiyeye 
ilhakından sonra İtalyadaki Türk 
düşmanlı.ğuıın açığa vuruldugu
nu söyliyerck .. Messaggro. adlı 
İtalyan -gazetesinin bir yazısını 
tenkit ediyor ve makalesini şöyle 
bitiriyor: 

Yalnız Mussolininin İtalyan ga
zetecisi gibi son yirmı yıllık ha
yatını uykuda geçirmemiş oldu -
ğunu pek iyi biliyoruz ve ·bu gibi 

mürlahale teşebbüslerinden Türk 
milletinin ve Türkiye Cumhuri -
yetinin asla korkusu olmadığını 
yine -pek iyi bildiğini de tahmin 
ediyoruz. 

Türkkuşu 
Kampları 
Açılıyor 

Türkkuşu gençleri için İnönün

de açılacak olan kamp bu cuma 
günü faaliyete g<'çecektir. Kam

pa İstanbuldan gönderil~cek genç

lerin bu hususta mürn~aatları i
çin verilen mühlet, b~ .. kşam bit
mektedir. Yazılıp da !:'.: akşama 
kadar sıhhi muayenesıni yaptı~

mamış veya evrakını tamamla -
mımuş olan gençler kampa gön

derilmiyeceklerdir. Muamelesi ta
mam olanlar çarşamba gününden 
ihbaren sevkolunacak!ardır. 

.İnönü kampuna Bursa, Adana 
ve Ankara glbi şehirlerden gön

derilecek talebeler de yarından i
tibaren sevlrolunacaklardır. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahit Yal~ın cBu1ga
riıstan ve Mihver devletleri. isim

li bu sa.bahki başmakalesinde İtal
yanın Balkanlarda yerleşmek ga
yesile ıbir takım meseleler le Bal

kanlıları birbirlerine dü.şürmiye 

çalıştıklarını söyledikten sonra 
diyor ki: 

•- İtalyanın teşahhus ettiği a
dalet. Türk sularında, Yunan ada
larına yerleşmekten ve ecnebi bir 
hallu esaret altında tutmaktan da 

geri kalmamıştır. Sofyanın bu ka
dar mürai çehreli bir adaletin söz
İerine ehemm1yet verecek kadar 
saındil olduğunu zannetmek Sof -
yaya bir hakaret teşkil eder.> 

Hüseyin Cahid Yalçın, İtalya -
nın yaptığı anlaşması ve kendi 
hayat sahası dahilinde Bulgaris -
tanın da adını saydığını hatırlat
tıktan sonra makalesini şöyle bi
tiriyur: 

c- Bulgar dostlarımız 'böyle bir 
siyasetin lüzum ve faydasını an
lıyacak kadar zeki, düşünceli ve 
tecrübelidir. Bizim kanaali:miz.ce 
İtalyan entrikaları Sofyada ken

disine müsait zemin bulamaz. Bal
kanlar müşterek bir tehlike kar
şısındadırlar. Vatanperver Bal -
kanlıların ilk vazifesi, tıpkı tek 
bir millet içinde olduğu gibi, bu 

tehlike karşl'Sında aralarındaki 

meseleleri unutarak müşterek düş
mana karşı cephe almak ve her 
şeyden evvel vatanlarının istik -
hallerini kurtarmaktır.> 

İKDAM: 

Bugünkü başmakale muharriri 
•Son siyasi münasebette gergin
lik> isimli yazısında dünyanın si
yasi vaziyetini tahlil ettikten son
ra: 

·Bugünkü gergin vaziyet tehli
keli günlerin arifesinde bulundu
ğumuzu göstermektedir.> 

Diyor ve yazısını şöyle bitiriyor: 
•Vaziyetteki vehameti, yeni bir 

tecavüzün büyük bir harbe sebeb 
ve başlangıç olacağını düşünerek, 
Berlin hükümetinin müsbet bir 
cevab vermesi, samimi mukabe -
lede 4:ıulunması umulabilir .• 

Mevlud 
Okunurken 

Tahtaboş Çöktü 
Dün akşam saat on yedi buçuk

ta Zeyrekte Çinilihamamda :tba

dethane sokağında, Kilise camii
nin yanında kabzımal Suphi, Şa

hap ve Akif isminde üç kardeşin 
oturdukları 33 numaralı ahşap ev

de, sünnet düğününden sonra bir 
mevlüd okutturulmuş, bir aralık 

kadınların çıktığı bahçe üzerin

deki tahtaboş, birdenbire, bir ça
tırtı ile çökmüştür. Bu çökme ne

ticesinde Suzan isminde bir ka
dın ağırca, Arabi, Hamdiye, Sa -

biha ve Emine isminde dört ka
dın da hafif surette yaralanmış
lardır. Derhal itfaiye kaza yeri

ne gelerek kadınları yıkıntı ara-

Ordu 
Malülleri 
Kurultayı --Dileklerin Tedkiki 

için Encümen Seçildi 
. Ordu Malüller Birliği büyük 
kurultayı Ankara Orduevinde top. 

lanmıştır. Kurultay reisliğe Kars 
melı'uı;u B. Şerefettin Karacan ve 
reis vekilliğine Üsküdar şubesi 

murahhası B. Nazmi Madanoğlu, 
katipliklere de B. Cenani Diliman 

(Üsküdar). B. Caıd.i Feke (İstan
bul) ittifakla seçilmişlerdir. 

iBundan sonra, kongrenin hissi
siyatına terceman olan reis veki· 

li B. Nazmi Madanoğlu Ebedi Şef 

Atatürk'ün aziz hatırasın~ hürmet 

c;mak üzere beş dakika ayakta 
süküt edilmesini teklif e~ti. 

Bu hazin vazife göz yaş!arı için-

de yerine getirildikten sonra, re-

Is vekili sözlerine devam ederek, 
Milli Şefe, Büyük Partimiz• ve 
Cumhuriyet hük>metine karşı 

ordu malüllerinin besledikleri de-

rin saygı \'e sevgiyi tebarüz ettir

di. 

Merkez ve murakabe h~yefleri-

nin bir senelik faaliyet raporları 

okundu ve ruznamenin 1iğer 

maddelerine geçilerek nizaınna-

menin tiıdili, dıleklerin tetkiki ve 

hesapların tetkiki için birer en -

cümen seçilmiştir. 

Fabrikacılar 
Bugün Toplantı 

Yapıyorlar 
Sınai müesseselerle maden o -

caklarında mesleki kurslar açıl-

ması hakkındaki nizamname mu-

cibince, kullandığı işci ve müs -
tahdem sayısı günde vasati olarak 

yüzden fazla olarak fabrika ve 

maden ocakları, açmakla mükel

lef oldukları kursların müfredat 
programlarını ayın on beşine ka

dar İktısad Vekaletine bildirme-
ğe mecburdurlar. 

Yüzden fazla işçi çalıştıran fab-

rika s3.hipleri bugün Sanayi Bir-

lğinde bir toplantı yaparak bu iş 

üzerinde görüşeceklerdir. 

Reisicümhurun 
Teşekkürü 

Ankara 2 (A.A.) - Riyaseti -
cumhur Umumi katibliğinden: 

Kabotajın yıldönümü münase-
betiyle resmi ve hususi zevat ve 

kurumlardan aldıklan tebrikler -

den çok mütehassis olan Reisi -
cumhur İ-smet İnönü teşekkür ve 

mukabil tebriklerinin iblağına 

Anadolu Ajansını memur etmiş-

tir. 

sından çıkarmış, ilk tedavileri ya-

pıldıktan sonra, yaralılar Cerrah-

paşa hastahanesine kaldırılmış -

!ardır. Tahkikat yapılmaktadır. 

Söz Düellosu 
Yazan: Ahmed Şükrü ES 

Beynelmilel münasebetler biri' 
düellosu halini almıştır. Bir 
Hitrer nutuk söyler. Ertesi gii• 
Qemberlayn cevap verir. Arka~ 
dan Göbels mukabele eder. Derb" 
Halifaks söze karışır. Arada bW 
Musolinin.in sesi yükselir. Fakfl 
eskisi kadar yüksek değil. B~ııl 
da eskisinden daha çok yüksek st1 
le konuşan fransız devlet adanılaı' 
cevap verirler. 

Bu düellonun bedeli şudur: 
- Hitler ve arkadaşları atııı9' 

efkarı umumiyesini ve dünya)'lo 
İngilterenin müthiş bir •çember 
leme• siyas~ti takip etmekte o 
duğuna inandırınıya çalışmaktı 
dırlar. Bu siyaset, Almanyayı bl 
yat hakkından mahrum etmek I' 
bi sinsi bir maksada matuftur. il' 
sasen •yalancı Albiyön• - bu, int 
giltereye büyük harp içinde de,., 
rilen bir isimdi - 1914 senesiJJd' 
evvel de bu sıyaseti tatbik et~ 
ve o zaman Almanyayı hazime~ 
uğratmıştı. Fakat şimdi ;ıynı şe 
yapamaz. Çünkü, Almanyanın bl' 
şında Hitler vardır. 

2 - İngiliz devlet adamlarını' 
mukabeleleri şudur: ortada ııl' 
çemberleme bahis mevzuu deği 
dir. İngiltere, Almanya ile anlaf 
maok için her çareye baş vurmııf 
tur. Hatta Başvekil ÇemberleJ1 

Münih'c kadar uçarak Çekoslo,·ııt 
yayı Alınanyaya teslim etli. Fald1 
Almanya •hayat sahası• diye b 
nazariye ortaya atarak birçok P. 
rupa devletlerinin istiklallerini<' 
bu arada Britanya İmparatorluW 
nun emniyetlni tehlikeye koyınııl' 
tur. Şartlar altında İngilterı:, teC' 
vüze karşı bir sulh cephesi k~r 
muştur. Almanya'yı iktisaden pal 
mak kimsenin aklından geçmiYoı 
Almanya tecavüz politikasınd3~ 
vazgeçerse, kendisiyle görüşüp ııır 
laşmıya hazırız. 

İşte iki tarafın her gün tekıt' 
ettiği sözler bunlardır. Ha!ıI:ıJ:I 
geçen gün Hıılere karşı mukabl?lt 
eden nutukl:ırının birinde dem~ 
ki: 

- Ben eminim ki söylediği P 
!ere kendisi de inanmıyor. 

Hakikaten bir davaya başkataff 
nı inandırmı>k için evvela onV1 

doğruluğuna davacının inan!Tlıııı 
lazımdır. Halbuki Hitlerin ve ar~ 
daşlarının, bu çemberleme efsa~r 
sine inanmadıklarına şüphe Yo~· 
tur. Avustuı va ve Südet meseıelf 
rinde Alma~yanın kuvveti, hsı 
birer dava gülmesinde ıdi. Çe~ 
tanı ve Arna\'Utluğu tecavüz pııl 
tikalarına kurban edenler, bu ne" 
tecavüzleri önlemek istiyenlerı 
çabukluğu ila mütecaviz vazıyet 
ne düşürel?)ezler. Hitlerin argütıl 
nı, insanlığın idrakiyle alay etf111' 
ten başka biı şey değildir. nur. 
Hrtler ve arkadaşları bilivorlar rl' 
Elbette biliyorlar. Fakat· her şc'~ 
rağmen hed-efimize varacağız, d" 
yorlar. O halde Hitlerin güvenJ 
ği şey nedir? 

1 - Anlaş•lıyor ki Hitler ve ,r 
kadaşları hal.i İngilterenin 1ıad 
yapacağına ihtimal vermiyorı.V 
İngiltere devlet adamları şöyle '4 

böyle söz söylerler ama, iş har~r 
te geçmiye gelince; cayacaklarııı' 
inanıyorlar. * İspanyada, munzam deniz 2 - İkincisi sulh cephesi adı ,< 

===========================================;===============:='=============~==============J rilen kombinezonun tesanüdiiıı'r 
muvaffak olurduk. gi.bi alkışlıyanlara başile, ellerile diyeye gidelim .. Onu da görelim. !arın üstünde güzel vücudünü ya- inanmamaktadırlar. Bugün İngill 

Plaj Bülbülleri 
No.23 Yazan: İ>kender F. SERTELLİ 

- Ben bu gün onu burada bu- var?! 
lacağımı ummuyordum. Bu kadar - Elbettt var ya. Seni açığa ça-
kalabalıkta oua yaklaşmak, onunla ğırmış. Muhakkak ki, bir diyeceği 
konuşmak çok güç olacak. vardı. 

- Dün sana bir şey söylemedi - Ben onun kadar açilamaz-
mi? dun ... 

- Hayır. Sadece: •yarın da ge- - Sen de hiıl& şu yüzmeyi adam-
lecek misiniz?. dedi. Ben de: •Şüp akıllı beceremedin gitti. Boş yere 
hesız. hanım dendi!• dedim. Faz- suları kulaçlayıp duruyorsun, a-
la bır şey söyliyemedim. zizim! 

- Keşke bır akşam yemeğine l Sermed iyi yüzmek bildiği halde, 
davet etseydın .. ! o sırada, aile dostlarından bir ka-

- Konuşmağa vakit kalmadL rı kocayı denizde görünce yanla
Suya daldı .. i>irkaç kulaç öteden rına gitmeğe mecbur olmuşlardı. 
çrl<lı ve yüzerek açıldı. CeU.1: 

- Budala! Bu açı.!ışın mana • I - Ne yapay,m, dedi sen de on-
sını anlayamadın mı? !arla lliı uzıattın! belki bugün için 

- Hayır .. Bunun da manası mı kendisinden bir randevu almağa 

_ Temiz ;,;ı aile kızına benzi- ne güzel mukabele ediyor. Pişmiş, Aradaki güzefük farkını anlıya - kıyordu? renin etrafına t"planmış gibi gôr'l' 

Yor. Bakalım sana randevu verir yırtılmış, alnının ar damarı çok- !un. Sermed, arkadaşına seslendi: d 1 ti . h J<$'1' nen ev e erın, arp ihtimali . . rf 
miydi? tan çatlanuş bir aşiilte. Sadece - O cı_1ha güzelse, onun peşine - Haydi kumsala yaklaşalım.. şısında dağılacaklarını zannedı) 

_ Köt.i. maksadla randevu iste- kendisini satmasını biliyor. İşte mi takılacağız? Belki bizi görür de denize girer. !ar. 

yecek değildim ya, sadece tanış- 0 kadar.. - Şüphesiz.. Sahile doğru yüzerek gittiler. İşte son bir kaç gün içinde 111' 
rnak .. bir arada güle oynıya yemek - Ya sesı? - Adam sen de. İstanbukla ka- Celiıl dizlerine kadar suyun i- g~z devlet adamlarının hedefi~ 
yemek için davet edecektim. - İyi ya. Güzel sesi de var. dın kıtlığı yok değil ya. O şimdi- çinde ayakta duruyordu. Sermed: rı, Almanyayı böyle bir vehıne ~ 

Serme! suda yüzünü yıkayarak - Ablasının da sesi güzelmiş ye kadar Süadiyede bulacağını - Selin Hanım .. Yarış yapını - toplanmıştır. Ve hakikaten ne ;ıı' 
güldü: diyorlar. bulmııştur. Biz buradakine ba - yacak mtyız? pılmaktan kurtarmak noktasırııl' 

_ Sen ne kadar safsı.n, Celil! - O nerdeymiş?.. kalım. Bu kalabalık her gün böy- Diye seslendi. Ü giliz ricali ne de ingiliz matbll~ 
ballı küçük !>ir çocuk gibi konu- - Süadiyede.. le olmaz. Yarın yine plajda, o da Celal: bu son günler içindeki kadar,,.._ 
şuyorsun! güle aynıya yemek ye- - Sen gördünmü? bize kalır. Başbaşa denizde yıka- - Yine mi yarış? dedi. Yine mi fikir beyan etmemişlerdir. çeın.~ 
mek .. sonra ayrılmak. Hepsi>bu ka- - Hayır. Ben görmedim amma. nır, yüzer, eğleniriz. beni arkada bıra1cmak niyetinde- leyn Kardif'te söylediği nutu~· 
dar demek? Görenlerden duydum. Ablası da Sermed hiddetinden dudakla- sin? •İngiltere imparatorluğuna ve rl 

- Ya ne olacak başka? Onun i- şeker şeymiş. Süadiyede onun !Çın rını ısırı:,:ordu. Selin birden kalaıbalığı yararak taklarına• brşı yapılacak bir''. 

l k ıd d. d d t l 1 mış denize girdi: .. .. d b ...., çin bir ai e ız ır ıyen sen e- a yanıp u uşan ar var · 'Sahilde Selinin başına topla - c~vuzu~ . e'.: al s'.la~la muks<r ıl 
ğil misin? - O da bu kadar güzel miynıiş? nanlar o kadar artmıştı ki .. Daha - Allah razı olasun senden, goreceğını soylemıştır. HalifaJ<5 

Sermed, arkadaşının yüzüne - Çok güzel olduğunu söylü - gerideki gaziil-Olarda ohıranlar bi- Sermed Bey! Beni şunların elin • ternasyonal işler enstitü.~ünde 1 
bir avuç su attı: yorlar. le Selinin sesile alakadar olmak- den kurtardın. Mütemadiyen şarkı 1 ha açık konuşmuştur. Diyor 1<1: 

- Aptal! O hiç saf ve temiz bir ı - Eh .. Bir gün de oraya gide- tan kendilerini alamıyorlardı. diyip duruyorlar. Burada şarkı - İngiltere yeni bir taaruz ,,r( 
aile kızına benziyor mu? Hele şu- riz Bu genç kız, neden bu kadar söylenir mi hiç? İnsan pl8ja an- dirinde girişmiş olduğu teahiıÖ~( 
raya bak .. etrafına elliden fazla - Buradakini kime bırakacıg· ız? herkesin alakasını kendi üzerine cak yüzmek için gelir!!! Öyle de- ri verine getirmek üzere kıl\"'' I 

ğila mi? -
erkek toplanmış. Hepsini idare e- - Peşinde bizden başka kimse çekmek istiyordu? rinin tamamını kullanmıya aıfl' 
diyor. Kendisini bir sahne artisti yok değil ya. Hele bir kere Süa- Neden denize girmiyor da mok- (Devam' var} miş 
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Günün Meselesi: 

Et Fiatları Biraz 
Ucuzlıyacak 

Et Naklinin Belediyeye Gecmesi 
Halk Lehine Bir İş Oldu 

Hazırlanan kanun layihası -
nın mecliste müzakerfl!inden 
soııra kabul edilmesi dolayısile 
badema şehrimizde et naklini 
de Belediye yapacaktır. 

Bu itibarla Belediye hazır -
lıklara başlamıştır. İcabeden te
sisat kısa zamanda ikmal edi
lerek işe başlanacakbr. Bele -
diye et ;,akli işini her tarafı ka
palı frigofirik teısisatlı kam -
yonlarla yapacaktır. Et nakli 
işinde evvela sıhhi tesisat gözö

nünde tutulacaktır. 
Mezbahadan salıt yerlerine 

kadar et naklinin Belediye ta -
:rabndan yapılması, eti ucuz -

Nazım 
Planlar 

Şehircilik Mütehassı81 

Bu l~leMeşgul Olacak 

\ 

Dün mezunen Parise giden şe

hircilik mütehassısı Prost şehri

mize avdet ettikten sonra İstan -

bulun nazım planı yapılrn<ırnış o

lan yerleri ile meşgul olacaktır. 

Adalar, Boğaziçi ve Maltepe gi

bi şehir hududları civarındaki say
fiye yerlerinin nazım planları ht>-

nüz hazırlanmamıştır. Prost iki ay 

sonra sayfiyelerin planlarını da 

yapacaktır. 

\ 

Unlardan Numune 
Alındı 

Belediye, gördügü lüzum üzeri

ne İstanbul fmnlarından 320 pa

ket nümunelik un akmıştır. 

Son giinlerde Beledıyeye yapı

lan bazı >h'barlarda kullanılan un

ların bozuk oldui,'ll idıdıa edil -

mi§tir. Vaziyet, kimyahaı:ı.enin; 

raporundan sonra belli olacaktır. 

Samsunda İlk Okulu 
Bitiren Talebeler 
Samsun, 2 (A.A) - Merkezde-! 

ki 12 ilkokulu bitiren 216 kız 360 

erkek talebeye dipkımaları mera

simle dağıtılmıı;tır. Bunun aka -

binde ya"Tular tabur halınde Ata

türk anıtına gıderek çelenk koy

muşlar, sokakları dolduran halkın 
atkışları arasında ve ne!'E' içinde 

yavrulaı· yuvalarına dönmuşler -
dir. 

Maliye Vekili Dün 
Ankaraya Gitti 

Bir mü.ddettenberi şehrimizde 

bulunan Maliye Vekili Fuat Ağ

rah dün akşamki ekspresle Anka

raya gitmiştir. 

No.26 

Ziyaretci zat, hizmctciye şöyle 

l:ıır baktı. Koltuğunun altındaki 
kitapları göstererek, hakimane bir 
:.eı;le: 

- Al şunları kolumdan! dedi. 
Fı.şer, hıç de hayıet gösterıni

yerf'k, derhal kitapları misafirin 
kolundan aldı. Tesadüfen hizme!r 

çinin kolu, ziyaretcinin bir kolu
na dokundu. Sanki bır ete değil, 
tahtaya do'kunmuş gıbıydi. Her

halde bu adamın bir kolu yoktu, 
yerıne sun'i bır kol konmuştu. Mi
safir yine aynı hakimane sesle 
sordu: 

- Sarı Yanh; nerede? 
- San Yanis neredey e geU.-. 
Pıofeı.ör kıhklı adam homur

dandı: 

-- Demek ki burada değil ha! 
dedi, ben de onu hiç ·bekliyemem. 

!atmak için açılan mücadeleye 
de yardım edecektir. Belediye 

ikhlad müdürlüğii et nakline 
aid hesabları yaptıktan sonra 

bu işin otuzca haşanlması, ga
ye ittihaz edilecektir. Nakliya
tın utuz yapılmasının et fiat -

larlllJI da ~ir ederek etin bir 
miktar ucuzlıyatağı zannedll -
rn~edir. 

Et naklinin bir varidat temin 
edeceği ınütaleal$'1 üzerinde 

duran Belediye bu işte kar gö
zetmemek karanndadır. Daha 

aiyade balkın menfaati aözö -
nünde tutulacaktır. 

• 
Istinye 

Fabrikasında 

Soyunma, Yıkanma ve 
İstirahat Yerleri İn§ası 

İstin:ye fabrikasında amele için 
yıkanma yerleri yapmak üzere faa

liyete geçilmektedir. Devle-t Dı>

nizyolları işletmeleri umum mü
dürlüğü bu hususta !ahrika mü

dürfüğüne icabeden dire-ktifleri 
vermiştir. 

Fabrikada amele için istirahat 

yerleri, banyo ve soyunma oda -

ları inşa edilecektir. Amele falı

rikaya temiz kıyafetle gelecek, 

soyunma odasında işçi elbisesini 

giyecek ve akşam evine gene te

miz kıyafetle dönecektir. Hal -
buki şimdi vaziyet bu kararın büs

bütün tersinedir. Fabrikanın dü
düğü çaldığı zaman bütün amele 
tulumlarile köyün içine yayıl -

maktadır. İnşaat yapılırken civar
daki bu araziden istifade mÜJn
kün olacaktır. 

Belediyenin Yeni 
Otobüsleri 

Tramvay işletmesini üzerine a
lan ıBelediye Avrupadan otoıbüs 

getirttikten sonra kombine bilet
ler ihdas edecektir. Bu biletler 
trom'lbylarla lotobüsleor arasında 

muteber olacaktır. Avrupadan o
tobüs getirildikten sonra şimdiki 

otobüs servislerine nihayet ve -
rikcektir. 

Giresunda Kabotaj 
Bayramı 

Gıresun, 2 (A.A.) - Kabotaj 
hakkının Tıirk bayrağına geçti€i 
günün yıldönürnü, dün burada coş 
kun bir şekilde kutlulanmıştır. 

Denizcilerimizin bu güzel gü
nıi şerefine Kıiçükyalı parkında 

da muhtelif eğlenceler tertip edil
miş ve günün büyük manasını 

üade eden heyecanlı nutuklaı· söy 
lenmiştir. 

Bu adam kendisini ne zannedi -
yor? Tam benim geleceğimi bil -
diği sırada d19anya <;ıkması haki
katen manasız ... Üç sencdenberi 
dışarıya çıkacak başka vakii bu
lamadı nv? 

- Yanlış düşiinüyorsunuz. Sarı 

Yanis zatı alinizin ziyaretinizi 
bekliyorlnrdı. Saat altıya doğru 

dönecekler. 

- Saat altıya doğru mu? Ben, 
efendisini saat altıya kadar bek
liyecek köpeklerden değilim. 

ihtiyar misafir uzun sa-kalları
nın tellerini yukarıdan aşağı sı • 
vazlamağa başladı: 

- Olmaz, dedi, ben saat altı -
)ara kadar bekliyemem. Kendi • 
sine buraya geldiğimi söylersi -
niz. İşle o kadar ... Verin, şu ki -
tablarımı geri! 

Fişer kekelemeğe başladı: 
- Fakat sizi temin ederim kL 
·- Başka söz istemez. Bana ki-

tablarımı geri verin, diyorum. 

Buz 5 Kuruşa Satılıyor 
Yaz &elince, İstanbulda buz sa

tışı bir meseledir. Belediye yüz 
para diye narh koyar, üç kuruş ol
masını istiyenler olur. Buzcular 
kızarlar, aradığınız zaman buz bu
lunmaz. Hiç bir yrede, bu:ı, nıırh 
üzerinden asla satılmaz. Bir oku
yucumuzdan aldığımız mektuba 
bakın: 

f 

Oynadığımız 
Oyun 

Kahvede 
Kabadayı! 

•Bostancıdaki bir buztudan buz , , 9 G" H ' C 
aııyorum. Kilosunu 5 kuruştan a- Elbıseyı Sattık, Parasnı un apıs ezasına 
şağı vermiyor, istersen, diyor. Hiç Afiyetle yedik ! Mahkum Edildi 
pervası bile yo~l'.> Nusrat isminde bir arkadaşının Büyükadadaki gazinolardan bi-

Demek ki, buzu, narhtan oat • emniyetini suiistimal etmekten rinde Garsonluk yapan Ziya is-
tırrnak mümkün değildir. Belki suçlu Ahmed ile karısı Aliyenin nıinde bir zat, evvelki akşam mey
de, çok fire veren bn maddenin 

duruşmasına dün aslry' e birinci oo- hanelerdE'n birinde burnunu ao-" 
bu şekilde sat1lmasında buztular za mahkemesinde devam edildi. " 
haklıdır. Belediye bu işi iyi tetkik remiyecek derecede sarhoş olduk-
edip makul, kabili tatbik bir ka- Davacı Nusrat ile karısı Mu - tan sonra, Sirkecide Asmalı !kah-
rar vermelidir. kaddesin mahkemede verdikleri veye gitmiş. Kahvede bulunan ar-

Bir bardaklık, bir şişe suyun ifadelere göre hadise şöyle olmuş-1 kadaşlarından Hüseynin yanına 
beş kuruşa satıldığı bir şehirde, tur: yaklaşmış "e abuk sabuk konu -
bir kilo buzun beş kuruşa olma - Bundan birkaç ay evvel bir gün şarak, kahve halkını rahatsız et-
aını çok görmüyoruz. Ahmedin karısı Aliye, kOID§USU meğe başlamıştır. Hüseyin, Ziya-

BURHAN CEVAD Mukaddesin evine gitmiş ve arka- YI kolundan tutarak oturmasını 
daşına: 

ve susmasını rica etmiş ise de, 
~in t~irile ne yaptığını bil-
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Ucuz 
Bira 

l~hisarlar ldar~si Yeni En iyi Tütünü İçmeliyiz 
Bır Şey y apabılecek mi Okuyurularımdan aldığım bir 

İnhisarlar idaresi düşük dere- çok mektublarda sigaraların ivi 
celi rakı çı·karmağa karar vermiş hazırlanmadığından şi,kayet ed->-
ve hazırlıklara başlaıruştı. Bu yı>- liyor. Fakat dikkat etmişimdir. Ne 
ni rakı pek yakında piyasaya çı- uman, bôyle bir ikiyet mevzu-

unu ortaya koysam, İnhisarlar j. 
kacaktır. Haber verildiğine göre, daresi meselenin derhal tclaib ta-
esas gaye, halkı rakıdan vaz ge - rafına gider. 

çirmek, daha ziyade şarab, l:ıira Y~ni gelen bir ınekhıbda şöyle 
gibi alkol derecesi düşük içkile- denıyor: 

rin istihllikini arttırmaktır. •Köprü, Kadıköy iskelesi üstün-
Fakat memleketimizde bilhassa deki tütüncüden on bir buçuk ku

bira çok pahalı satılmaktadır. Hal- ru.şluk bir sigara aldım. Sigara-
duki Balkanlarda ve biranın lar hem yaş ve hem de çok sıkı 
mevaddı iptidaiyesi olan arpayı idi. İçerken bütün zevkimi kav -
memleketımizıden tedarik eden bettim. Keı;e biçimindeki bu p~ _ 

A ketlerin içinden çıkan sigaralar -
vrupa me_!llleketlerinde bira biz-

d seriya fena oluyor.• 
en ç<ık ucuzdur. Bunun için bu 

Geçenlerde, tütün işlerinden an• 
gibi memle,ketlerde su yerine bi- !ayan bir zatla görüşüyordum. Bi:o
ra içilmektedir. de, tütünlerin fazla bekletileme-

İnhisarlar ida,resi bu ciheti göz 
önünde tutarak Ankara birasinı 

devir aldıktan sonra fiatları ucuz-

latmak kararındadır. Bunun için 
ayrıca tetkikat yapılarak biranın 

diğini, hemen harman yapılıp si
gara haline konduğunu, halbuki, 
tütünün beklemesi lazım geldiğ:inl 
söyledi. 

Dokuma Bezi 
Evsafı 

Çok Bozuldu 

- Kocam yarın on lira borç 
almak üzere halasının evine gide
cek. Ahmedin elbisesi çok eski ve 
yırtık olduğu için onunla hala -
sınm evine gitmek istemiyor. E
ğer kocan Nusratın elbiselerinden 
birini yalnıı bir gün için, mıwak
katen verirsen çok memnun olu
rum, demiş. 

miyen Ziya arkadaşına hitaben: ne nisbette ucuzı. ~ılabileceği tes-

Ben, inhisarlar idaresine şöyle 
bir sual sormak istiyorum: 

- Dünyanın en iyi tins tütünti 
bizde yeti miyor mu?. O halde, 

İsta:nlbulda dokunan bezlerin ev
safının son zamanlarda çok •bozul
duğu ve kalite itibarile !bunların 
düşük bir şekil ald1ğı görühnüş -
tür. 

Bunun üzerine şehrimizde ya
pılan dokuma bezlerin evsafının 

teshil olunarak tiplere ayrılması 
Ticaret odası tarafından muva -
fik görülrnıi-ştür. 

Ticaret odası bu husıN>ta lktısad 
Vekaletine de müracaat etmiş ve 
İstanıbulıda sayısı 2000 ne varane} 

odkuma tezgMımda İmal edilen 
bezlerin herhalde standard!zas -
yona ta.J:ıi tutulmalarını Vekalet
ten istirham etmiştir. 

Vekalet, bu müracaatı muva -
fık gördüğünden şimdi bu kabil 
kumaşların tipleri ve evsafı teE
bit olunmaktadır. 

--<>--

20000 Esnafa Sıhhat 
Cüzdanı Verildi 

Senede bir defa sıh'hi muayene
ye talbi esnafın cezasız muayene 
müddeti ıbitmiştir. Bu şekilde 

20.000 eısnaf muayene edilmiştir. 

Dığer taraftan Belediye teşki

latı esnafın cüzdanlarını kontrol 
etmıştir. 

Yeni Tayinler 
Maliye Vekaleti Hususi kalem 

müdürlüğüne, Hususi kalem mu
dürliiğü Birinci Şefi Emin Denli 
vekaleten tayin edilrnı.ştır. 

Maliye Vekaleti Nakit İşelrı U
mnum müdürlüğüne vekaletinde 
bulunan Celal &en tayin edıl -
m~tır. 

Et Meselesi 
Dahilıye Vekaleti şeohrimızin 

et ~ile yakından ala·kadar olmak

tadır. Vekalet Belediyeden et pi
yasası ve et satışı hakkında ;•eni
den ma!Umat istemiştir. 

Sakallı ı.iyaretçi kitablan sağ 
kolunda, takma olduğu anlll§ılan 
sol elı cebinde asabiyetle salon -
dan dışarıya çıktı. Hizmetçiye: 

- Kendisine söyleyin, dc-di, be
nim canım ne zaman isterse, o za
man gelirim. Evet, ne zaman ıs -
terse o zaman ... Allaha ısmarla -
dık! 

Fişer ne yapacağını ~şırmıştı: 
- Rica ederim, vaziyeti yanlış 

anladınız, dedi, biraz daha bek -
leyiniz, neredeyse gelir 

Faokat sakallı zıyaretçi bu son 
ısrarlara da hic ehemmıyet verme-

Mukaddes Aliyeyi çok sevdiği 
için, arkadaşını kıramamış ve Nus
rattan habersiz, elbiselerinden bi
rini Aliyeye vermiş .. Kadın Mu -

kaddese teşekkür ederek, evindE'n 
çıkmış, gitmiş. Fakat aradan he
nüz yarım saat geçmeden tekrar 
gelmiş ve bu sefer de, arkadaşına 
Nusratın bir frenk gömleğini, ve 
iskarpinlerinden birini vermesini 
rica etmiş .. Mukaddes bunları da 
vermştir. 

Fakat aradan üç gün, beş gun, 
bir hafta geçtiği halde, Aliye al
dığı eşyayı iade etmemiştir. Bu
nun üzerine bir gün Mukaddes 
verdiği eşyayı geri almak için A
liyenin evine gitmiş, eşyayı iste
miş. Aliye arkadaşına gül ümsiyı>o 
rek: 

- Siz sag olun, demiş. Elbiseyi 
daha aldığımız gün kollukçular
dan birine 13 liraya sattık. V<- pa
raşını afiyetle yedik .. 

Aliyıe bunları söy lledikten son
ra da müstehzi bir tı;vırla: 

- Nasıl sürpri:ıimizi beğendıniz 

mi?. Demiş ve ilave etmiştir: 

- Bununla beraber aldığım eş
yayı size geri veremE•diğim ıçin 

pek müteessirim. 

Aliye mahkemede aldığı eı-yayı 
Mukaddese iade ettiğıni ıddia e -
derek, bunu şahidleri ik ıtba e
decegni söyledi. 

Muhakeme 2ô eylüle talik edil
di. 

Elektrik Hattı Kontak 
Yaptı 

ş:şlide PerihlU sokağında 58 
numaralı evın :;~ü,..d~ havai elek
trık hattı kontak yapmış , alevler 
çıkmağa ba,;lamtştır. Akvlerin et
rafa sırayetiııe meydan verilme -
miş bir kaza oh,adan hat tamır 

edilm~tiJ .-

di. Kapıyı arkasından şiddetle ka-

1 pıyarak çıktı gitlı. 

O gidince Fişer .ıtütüphaneye 

çıktı. Güzel sekreter son mcktub
ları makine ik yazmağa devam 
ediyordu. Fişcr'in içeriye gırdi -
ğini görüırce,ö gzlerini kaklırdı. 

Fi şer dedi ki: 

- Mis Holanda, öyle zannedi
yorum kı ben büyük bır gai yap
tım. 

- Ne gibi gaf? 

- Sarı Yanis'in mutlaka bura-
da alıkonulmasını emretıığı \ıır 

zat ... 

- Ulan !benden ne istiyorsunuz? bit edilecektir. 

Beni neden rahat bırakmıyorsu
nuz? 

Dedikten sonra, cebinden sus
talı bıçağını çıkararak, kahvede 

bulunanlara meydan okwnağa 

başlamıştır. Fakat bıçağı Muhar
rem isminde bir adam tara1ından 
alınınca, Ziya büsbütün kızmış ve 
eline geçirdiği sandalya ile şura
ya buraya saldırmı şve kahvede
ki bütün müşterileri dışarıya çı
kartınıı;tır. 

Bu sırada hadise mahalline ge
len polisler, Ziyayı miişkülatla 
yakalıyarak, karakola götürmüş
lerdir. 

Ziyanın muhakemesıne Sultan
ahmed üçüncü sulh cezada bakıl
dı. Ziya mahkemede ~unları sciy
ledi · 

- Dün akşam asmalı kahveye 
gittiğim zaman kendimi bilemiye

cek derecede sarhoştum. İçknin 
tesirile yürürken ayaklanın bır -

birine d?laşıyordu. Kahvenin or
tasında bulunan sandalyaların ya

nına gelince, kendimi ayakta tu

tamadım, sandalyaların üzerine 

yıkıldım. Ben düşünce kahvedeki 
müşteriler, sandalya ile kendileri

ne hucum edeceğimi zannettiler 
ve dışarıya kaçtılar. Ben kat'iy -

yen kimseyi bıçakla ve sandalya 

ile tehdid etmedim ..• 

Mahkeme dinlenen şahidlerin 

ıfadelerile Ziyayı suçlu buldu. O

nu 9 gıin müddetle hapıs cezaSJna 

mahküm etti ve tevkıfine karar 
verdi. 

Bir Kamyonun 
Tekerleği Çıktı 

1562 sıcıl numaralı şoför E«re
mın ıdaresindeki 2814 numaralı 
kamyon Harbiyede Yedek Sııtay 

okulu önünden geçerken :,rk& te
kerleği çıkarak tr~"way yolunda 
kalm~tır. Bu yüzden, tramvay mü 
nakali'ın yirmi daidka kadar sck
tey~ ut,-ramıştır. 

- Gaterkol olmasın? 
Fişer • eveh der g~bi başını sal

ladı: 

- Evet! Fakat bir tıirlü kendi
sinı beklettirmeğe muvafak ola
madım. 

Genç kız düşünm•ge başıadı. 

Nihayet: 

- Her halde Sarı Yanisın ~u 

meselede.ı çok canı sıkılacak, dedi, 
keşke beni çagırsaydınız: 

- Vakit kaldı mı kızım? Eğer 
bir daha gelirse, kendisini dogru
dan doğruya buraya getiroceğım. 

Genç kız •gayt-t mün:ıFib oiur. 

Tahminlere göre biranı.n şişe- en iyi sigaraları bizim içmemiz 
si 15 kuruşa satılabilecektir. Alli- lazım değil midir?. Fakat, maale• 
kadarların ooylediklerine göre ya
bancı memleketlerin ekserisinde 

bizdeki bir şişe miktarındaki bira 
azami 7,5 kuruştur. 

Bir Kamyon Çocuğu 
öldürdü 

Nişantaşında Çinar sokağında 
Al>f !bey aparhmanınm kapıcısı 

Alınin üç yaşındaki kızı Necla so
kakta oynarken, şoför Abdullahın 

idare etiiği 3717 numaralı kam -
yon çocuğa çarpmış, başından ağır 

sel iş, bunun aksine değil midir? 
Bizde, sigara fiatlarının pahalı 

oluşunu mevzuu bahsetmiyorum 
Bu kadar çok para vererek tütün 
içen insanlara, muhakkak ki, dah• 
iyi hazırlanmış sigaralar vermek 
idarenin vazifesidir. 

REŞAD FEYZi 

Yüz Lira Sır Oldu 
Sirkecide Viyana otelinde otu .. 

ran Mustafa oğlu Fahri ad..nda 
biri bir miktar içtikten ve bira:ı 
gezdikten sonra otele dönmüştül\, 
Fahri otelde soyunurken cebinde 
bulunan yüz liranın yerinde yelıo 

surette yaralamıştır. Yaralı çocuk, ler esmekte olduğunu görünce so--
baygın bir halde Şişli hastanesine\ luğu karakolda almıştır. Fahrı yfuı 
kaldırılarak tedavi altına alınmış, lirayı çaldırdı mı, yoksa _düşürdü 
fakat bir müddet sonra aldığı ya- mü bilinmiyor. 
radan ölmüştür. ı---------------

Şoför Abdullah yakalanmış. za
bıta. kaza hakkında tahkikata baş 
lamıştır. Abdullah, bugün adliye
ye verilecektir. 

Denizde Boğuluyordu 
K:ısımpaşada Fıle sokağında 311 

numaralı cvıt•. oturan Mişon oğlu 
Vitali Yeş:lköy~ giderek sandallJ 
plaj haricin<!~ denize g•rıniş, yüz
mek U;teııı~, -,.;.zme bilmediğin -
den batmış, is•:mdada başlJmış, 

etraftan yeti~ 'nler tarafından bo· 
ğulrnak ÜZ<'reyken k\lrtarılmıştır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Fatihde Kasabilyas mahallı>
sinde 17 numaralı bostanda oturan 

Hüseyin bir para meslesinden çı
kan kavga neticesinde ayni yerde 

oturan Yorgi adında birim taşla 

ba~ından yaralamıştır. * Küçükpazarda oturan Ömer 
adında biri alacak yüzünden çıkan 

kavga neticesinde arkadaşı Hakkı 

oğlu İbrahimi sandalya ile başın

dan yaralamıştır. 

tarzında başını salladı. Fişer ka -
pının eşiğinden sordu: 

- Bana başka bir emriniz var 
mı? 

- S~rı Yanis saat kaçta döne
cekti' 

- Saat altıda! 
- Şurada gayet müstacel bir 

mektub var. Hemen kendisine gö
türmek lazım. Bu işi de ancak sen 
yapabılirsin. 

- Emredersiniz matmazel! 
Fişer için bundan daha iyi bir 

fırsat olamazdı. Zaten şehre in -
mek i<;in de bir vesile arayıp du
ruyordu. Sekreter, mektuba bir 
gö zatlı ve adresi okudu: •Skot -
Jand Yardda Mister Meredi!.. 

Mektubu dikkatle cebine yer -
leştirdikten sonra, eHıiselerini de
ğiştirmek üzere odadan çıktı. Sa
rı Yanis, konağın idaresi için daha 
birçok hizmetçilere ihtiyacı ol -
duğu haıde yeni hizmetçi almak 
istemiyordu. Bir uşak, bir hizmet-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Beyoğlunun Göbe
ğinden Bu Rezaleti 

Kaldırmalı 
'l'a.rlabalfı tadd inde oturan bir 

okuyu~umaz 7aEıyor: 

.Tarlab~ı raddesinde oturu .. 
nıı7orum. kız focuklarımm 4evam 
eiilklerl mekteb Parmak.kapıda • 
dar. Mektebe en ya.kın yol Saksı 
sokaiı olduğu i('ln buradan cidip 
relmek~ltr. Son :r:anıanl.uda de
lil km fO("uklar ''" kadınlar, biz 
erkekler bile ;apkalarla Ko:r.h~rimlıi 
kapatmadan ,., b~ımıı:ı revir .. 
meden buradan ceçt'miyorm. Çun
lıU Abanoz ~ok.alında l'tnel e,· -
terdeki kadınlar çırıt ('lp1ak do -
]aşarak yapmadddarı ı-eu.let bı
rakmıyorlar. 

Bu kadınların Salu ı ıolr.aiın -
dan aUelerUe ıe('tn erkekle.re bi
le sarkınbhk ettikleri "Vakidir. 
Dünyanın her tanfında bu libl 
yerler ıttrid edilmiş va1.iyett.edlr. 
Abano:ı.dakJ bu ('irk.in halleria o
nunu almak kin acaba bu aoka
iın her lk.i başına puavana mı 
germeli? Buradaki kadınların t;ıp

lak sokağa ('ık.malarmt.n 7asak ~
dilmesi ise her halde tinm.dır. 

çi kadın, bir ahçı kadın, işte o ka 
dar .. Diğer hizmetçiler anc&k ih

tiyaç olduğu zamanlar çağırılı -
yordu. 

'Sarı Yanis, wylediği vakitten 
evvel konaga donmüştü. Fişer PV

de değildi. Sadece hizmetçi ka

dınla ahçı kadın evin i•lerile mej 
gul oluyorlardı. 

Mis Holanda, küçü'k yazıhane
sinin arkasında, makinede yazdı

ğı mektubları bır kere daha göz
den geçirmekle meşgul göri.ınü -

yordu. Fakat hakıkaıte aklı, fikri 
büsbütün başka yerlerdeydi. Dış 
kapının kapadığını işittiği zaman 

ayağa kalktı. Sür'atle pencereye 

Ye sokağın kö esini döndüğünü 
gördüğü zaman vavaş ~ava• ho} ' . ·" .. 
indi, oradan mutfağa geçti. 

Konağın bu kısmını ilk defa zi 
yare! ~diyor değildi. 

(Devamı var) 



1 İtalya Yeni Mesele ile Meşgµl 1 

Dev et Halkı Kahve. 
den. Vazgeçiremiyor 
HabeşistanKahveMemleketiOldu
ğu Halde ihtiyacı Karşılıy~mıyor 

Her Yıl Brezilyaya Verilen Para 
1 

talyada çok kahve ıçilir. Fakat 
tıryakilen ispirt<.ılu içkilere a- r 
l~ık olanlardan çokmuş. Bu .ba- . 

kımd•n İtalyanlar kahve tirya - 1 
kiligıııden mütesellı oluyorlar. 
Çırnki.ı ıspııtonun her halde da
ha fen• tesir ve neticeleri vardır. 

italyada kahveden de halkı vaz 
geçirtmek için her çareye müra
caat edilmiş ise de nihayet bun
dan beklenen netice elde edileme
mi.ştır. İtalyan gazeteleri bir za- . 
manlar neşriyata girişmişler, kah
venın zararlı olduğunu çok yaz
mışlar, hele eski Romalılar zama
nında böyle birşey içilmediğini, 

şimdıki Romalıların da bundan 
vaz geçmelerini ileri sürmüşler
dir. Bu kahve düşmanlığı neden 
ileri geliyordu? .. Rom ada ki A'Vfll
palı muhabirlerden biri bunu an
latıyor ve kahveye karşı müca
delenin nasıl akim ka!Clığınt söy
lüyor: Şu son 6 sene zarfında İ
talyaya haricden 374.000 lrental 
kahve girmiş, buna mukabil ha
neden 165,000,000 lirnt verilmiş - Bu yakınlarda İ.panyayı ziyarete gideceği bildirilen ftalyan Hariciye 
tir. Yeni sene başından mart a- Nazın Kont Ciano 

LONDRANIN KiBAR HIRSIZLARI 
•• 

Uc • Delikanlı Güzel Bir Kadının 
Mücevherlerini Çaldılar 

L 
ondranın kibar tabakasını 

~ meşgul eden bir hır -
sızlık vak'ası olmuş ve tah

kikat neticesinde asılzadelerden 

birkaç genç delikanlı tevkif edil
miştir. Bunlardan biri yirmi iki 
ya.şiarında Hervey'dir. Lord Her
bert'in oğludur. Diğeri yirmi se-

kiz yaşlarında Cofrey ile gene o 
yaşlarda Corc Herin.g.dir. Bu üç 
asılzade aelikanlı bir kadının 2,500 
İngiliz lirası kıymetindeki mü -
cevherlerini aşırmakla maznun o
larak tevkif edilmişlerdir. İki bin 
beş yüz liralık mücevheratı çalı
nan kadın Mis Polin Levini'dir. 

yının sonuna kadar kahve ithala
tı ise daha artmıştır. Yalnız üç 
ayda 53,000,000 liret ki bu kadar 
paramn harice gitmesi İtalyan -
lan düşündürmektedir. İtalyaya 
en ziyade kahve satan memleket 
cenubi Amerikanın Brezilyası -
dır. Fakat Brezilya kahve satı -
yorsa da İtalyadan hiçbir şey sa
tın almıyor. 

* Hatıra şu sual gelmez mi? .. 
Habeşistan kahve memleketidir 
Neden İtalyanlar oradan kahve 
getirterek içmiyorlar? Bu kahve 
misali de gösteriyor ki bir mem
leketi almak başka, iş:leterek is
tifade edebilmek gene başkadır. 

Harb dolayısile Habeşistanın kah
ve istihsalatı altüst olmuştur. Zi
raaıtte çalişan işçiler kaç zaman
danlberi İtalyanlara yol yapıyorlar 
Habeşistanda ziraatin düzelebil
mesi iç.in daha çok zaman geçe -
cek. 

Hulasa İtalyanlar için kahve 
ıınHli içki sayılıyormuş. Çayı sev
miyorlar. Günde herkes orta bir 
hesabla teş on kahve içiyor. Bu 
kadar kuvvetli bir itiyadın karşı
sıruia ise kahve ile mücadele pek 
zordur. Nitekint kahve tedariki 
cihetine gidilmektedir. Bir kere 
Habeşistandan kahve getirmenin 
çaresine bakılıyor. Tam 4,000 ken
tal kahve yola çıkarılacakmış. Di
ğer taraftan hükumet de Brezil
yadan kahve alma, fakat altın 

verip eşya ile takas etmek için 

IMeraklı Şeyleri\ 
DİŞÇİLEIUI MABSUll lllMIDlNLIDl 

Dlffl mekleblerlue denm M:uı ıa. 
ıeSeıere bkla7ette, atçıdaa 1apılmıf 
eeııeler ilzerlDdtı dere .,._.u1r. BUihare 
dlflerlnl paruu tedavi elttnııek loln 
mektebe miiraeaat edenlerla cenelerl 
tistönde lalbllı:at 1apUrıhr. Bunlarm 
vakıa bina canları acar. Fakat, para 
vermedlklerl ~in H8lerlnl çıkarmazlar. 

Marut dit mlllebuoıalanndan pro -
feoör KaloR, lalebelerllıln zahmelslzoe 
çalıfabllmelerllıl temin loln bir man• 
ken tcad ve soa dlKI kOD&'l'Hlne ar -
aetmiftlr.•" 

Bu manken, odundandır. tizerl in1&11 
cildine ben•iJ'UI :rumllf"k bir dert kap
lıdır. Çenesi, insan oenutne bense -
mekledlr. Bıuıdan böyle her tilrlii taı
blkat bu mankenler üzerinde 7apda -
caklır. 

OPERATÖRtJN SEVİNCİ 

Amerikalı blr operatör hastalarlft -
dan birine ikinci bir ameliJ'at yapar
ken, ilk amellüatta karnu~da unuttuta 
listik eJd.lvenl de otkarmıt ve: 

- Çok şükür, eldtvenlml buldum. 
Dem aramadan, hem de masraftan 
kurtuldum ..• 

Demiş. Fakat, doktoru mazur ıö- . 
rünüz. Çünkü dall'ınlık 7alnız dok • 
torlara. mahıııu deilldir •• 
SEYYAR MUTFAKLARJN MUCİDİ 

İlk evvel Almanyada bUihare bütün 
Avrupa devletleri ordularında kulla- 1 
m1an seyyar mutfakların mucidi Otto 
Maciriis, 82 yqında oldatu halde 
Ulm'de ölmüştür. 

İtfaiye heyetlerinin kullandıklan 
cm.arrüs merdivenleri» nJ de bu zat 
lcad etmiştir. 

Alman askerlerJnln cGulasch kano· 
nen• dedikleri bu mutfaklar fçln açı
lan müsabakaya 40 mühendis ı,tlrak 
etmiftl. Birlncıııtı Ma~irüs kazandı. 

1906 dan ölüncl7e kadar Alman ordu
sunun seryar mutfak ihtiyacını temin 
etti ve bu _yiizden büyük bir servet 
yaptı. 

Doktorun Öğütleri: 
Saç Dökülmesi 

Saçların dökülmesine en çok 
kepek sebeb olur. BU.111Un önü

ne gec.ımek için katranlı lüs
yonlar kullanmalıdır. Başını 

yıkadıktan sonra, sertçe bir 
fırça ile fırçalamalı, saçların 
diplerinde kalan sabunları 

çıkarmalıdır. Başı, sık sık sa
bunla yıkamak iyi değildir. 
'.Saçların kırılmasına sebeb o
lur. 

müzakereye girişmiştir. 

İtalyanlar Habeşistanda Ha -
rarda dünyanın en iyi cins kahve
si yetiştiğini ileri sürerek buradan 
çok kiır edeceklerini düşünüyor
lar. Kafeın den;len madde itibarile 
en zengin olan kahve Harardaki 
imiş. 

Mademki İtalya kahveden vaz 
geçemiyor, harice her sene bu ka
dar para vermek lıizım gelıyor. 

Neden Habeşistan kahvelikleri 
yetiştirmemeli, bundan kar etme
meli?.. · 

İşte bir zamandanberi İtalyada 
!başlayıp devam eden kahve aley
hindeki mücadele nihayet neti -
cesiz kalınca şimdi işi bu safhaya 
dökmek ve Habeşistan kahvesile 
zengin olmak ümidleri beslenıne:
ğe başlamıştır. Habeşistandan kah
ve geldikçe artık yabancı yerlere 
İtalyadan altın göndermek, kıy
metli ecnebi parası yollamak ve 
saire gibi üzüntülü gelen işlerden 
de vaz geçilmiş olacak. İtaJıyan al
tını, elindeki yabancı parası ken
dine kalacaktı.r diyorlar. 

Eze 1 asa 
A 

1 M 1 
B 

ir V&T'J'lll§, bir yolanuş, evvel 
zaman içinde, ka~ur za
man içinde, bir Akdeniz 

prensesinin amansız, dermansız 

bir hasalığa uğradığı görülmüş .. 
Zamanın 'bütün hekimleri, münee
cimleri, falcıları baş ucu!ta top
lanmı.şlar, güızel prensese deva a
ram~ğa koynulmu~lar .. 

Prenses ~ünden gün~ sararıp 

solmakta imi.§. Batıda ket ;ği kadar 
sert ve mor dudakları solmuş. yü
zünün gül pembe rengi uçmuş, 

bir bahar çiçeği . kadar toze gözle
rinin feri kaçmış ve prenses za -
manın en güzel kadını imiş .. Bü
tün Akdeniz sahillerindeki şöval
yeler, derebey leı, namlı şanh kor
sanlar, hep onun türküsünü ça -
ğırırlar, onun hayalini kalble -
rinde yaşatırlarmış .. Geceleri yıl

dızlar, birbirlerine onu sorarlar, 
rüzgarlar, denizin dalgaları, sehar 
ve şafak renkleri, kuşlar, vahşi krr 
çiçekleri onu, onun güzelliğini 

kıskanırlarmış. Gü-zel prensesin 
yaşaıdı.ğı şabonun geni/ ve ıtır ko
kan 'bahçelerinde, artık neş'e zevk, 
eğlence kalmamış.. Tavus kuşla
rının boynu bükülmüş, oeylıin1ar, 
karacalar yas tutmağa başlamış .. 
Akdeniz incisinin hastalığı dün -
yanın ta, öbür ucundan duyul -
muş .. Y.di kat gök yüzündeki sul
tanlar, yedi kat yer altıruiaki şey
tanlar ve periler, onun hastalı -
ğını düşünüyorlarmış .. 

Artık, onun bir gül goncası gi
bi, açılmadan solacağı, toprak o
lacağı bile hatıra gelmeğe başla -
mış .. Bir gün, güzel prensesin lro
cas~ yakut ka'bzeli kılıcını çek -
miş, bütün tebaasını ve beruie -
!erini sarayın bahçesine topla -
mış, demiş ki: 

- Güzel prenses ölüm döşeğin
dedir. Yıllar var ki bütün Akde
niz korsanları onu kaçırmak için 
uğraşıyorlarcı .. Fakat, Tanrı on -
lan muvaffak kılmadı. Muvaffaı< 
kılmayan Tanrı , şimdi, onu biz -
zat kendisi elimizden alacak .. Bu 
akşa,m güzellik mabudunun baş 

ucunda bir ayin yapacağız. Onu, 
bize bağışlamasını istiyeceğiz. Baş 

kahine emrettim. Prensesin has
talığına mutlaka bir deva bulma
sını söyledim. O bu gece çoban 
yıldızı ile istişarede bulunacak .. 
Kendisine bir gün, bir gece müh

let verdim .. Eğer bu zaman için
de prensesi şifaya kavuşturmazsa, 
vay, o baş kahinin haline .. Onun 
başını cellada vurduracağım .. Vü
cudünü, boğa güreşi hipodromun
da vahşi hayvanlara parçalataca
ğım.• 

Herkes bu sözleri dehşetle din
lemiş, kadınlar hmçkırmağa, ço -
ouklar bağınşmağa başlamış.. Er
kekleri bir düşiineedir almış .. Halk 
sarayın 'bahçesiruien dağıldıktan 

sonra, güneş batıyormuş .. Gurulr 
dan sonra, güzellik mabudu.nun 
başucunda toplanılarak dualar o
kumnuş; o gece, baş kahin, 99 
mermer basamakla çıkılan yüksek 
kulesine kapanmış, üç saat, gök 

zara uğramış değildir. Artık, s~ 

nin bu sarayda yerin olamaz. 1 .. _Y_az_an_: __ R_E_ş_AD_F_E_·y_z_ı_ı 
İhtiyar b,ı.ış kabının dudaklal' 

yüzünün büıtün yıldızlarile kon~ oynam~.· Şöyle demış: 
~·· Güzel prensesin hastalığına _ Artık ölüyorum. Size bir f 
bir çare aramış.. tevdi edeceğim. Günlerdenııet1 

Fakat, iyilik mabudundan, iyi- güzel prensesin hastalığı ile ur' 
k perilerinden hiçllıir haber, hiç - şzyorum. Bütün mabudları ziyııtl 

----

cir ses yokmuş .. Prenses, atlsa ci
birıılikli, gümüş kakmalı karyola
sında bir balmumu gibi sapsarı, 

bitkin ve halsiz yatıyormuş .. O -
nun yanaklarındaki gül kurusu 
kırmızılığı yerine, şimdi, esmerle 

sarı arasında, tuhaf, korkunç bir 
renk düşmüş .. Giırenler şaşmış -
!ar .. Akdenizin biricik prensesi bu . 
muyıclu, diye tanıyamamışlar, a -
yak ucuna kapanarak uzun uzun, 
hıçkıra hıçkıra ağlamışlar .. 

Baş kahinin boynunun vurul -
masına yalnız beş dakika kal -
mış .. Çünkü, verilen mühlet bit
miş, zavallı ihtiyar falcı, hasta -
lığa hiçbir şifa bulamamış. Güzel 
prensesin kocası emretmiş; 

- Başkahin gelsin .. 
Huzura kabul edildiği vakit, ih

tiyarın yüzü sapsarı intiş. Bacak
ları titriyor, dili tutuluyormuş .. 

Hükümdar, gökremiş: 

- Seni kurban edeceğim .. 
- ?!.. 
- Niçin susuyorsun? .. 
- ?! .. 

- Söylesene, neden susuyor -
sun? .. 70 yıllık ömrün içinde, sa
na verilen en mühim vazifeyi ya
pamadın.. Prensese deva bula • 
madın, hastalığının ne olduğunu 

öğrenemedin .. Nazar, diyip geçi
yorsun .. Nazar mabuduna 7 be -
yaz, 7 siyah esire kurban ettik .. 
HBli, iyi olmadı .. Demek ki, na-

-

1 

~ 

i 

ettint. Bir sabah, güneşin doğu • 
şundan yarım saat evvel, aşk rr.I 
budunun huzurunda bulunuyor 

dum. Kulaklarıma, ta derin!ercfl' 
şu ses .geldı: 

- Prensesin hastalığı aşktır· ı 
Ievend bir korsan delikan.lıyı st' 

viyor. F3kat, ne yazık ki, kor5' 
bir gece, prensesin odasına tırınf 

nırken, saray muhafızları taraf 
dan okla kalbinden vuruldu, et' 

sedi Akdenızin dalgalarına sav 
ruldu. 

REŞAD FEYZt 

-------

RadyosıJ 
BUGÜN 

19 Pro&'J'am 
19.S Müzik (Rosslni sevilya ber1>"4 

operastnın uvertürli. - Pi.) 
19.15 Tıirk müzltt (İnce sa• rııY11 

20 Memleket saat ayarı, ajana ve 'f1Jt' 
terolojl haberleri. 
20.15 Konwıma (doktorwı snll) 

20.30 Türk mii>ıti 

21.10 Koşma. 
21.23 Neş'ell plaklar - R. 
21.30 Mii>lk (M. Ravel - Telll kUJrl' 

Calan: Pro Arle K uarlel - Pi.) 
ZZ Müzik (Küçük orkestra • şl' 

N eclp Aşkın) 
23 Son ajans haberleri, a.iraat, rJ • 

ıı.m lahvUıU, kambi:ro - nükııl bO" ' 
sası (fiyat) 

Demeden; o, oflıya puflıya, 

23.ZO Mii>lk (Casband - Pi.) 
%3.55-2t Yannkl prO&"ram. 

YARIN 
Diyişin, bir insanı bu kadar değ.iştireceğini, ap

tallaştıracağını, küçültüp ma3kara edeceğini hiç 
hiç düşünmemiş, aklıma getir'TI.emiştint. Mübarek a
dam, ne iştahlı intiş. Demek, zavallı adamcağızın 

senelerdenberi düşünüp düşünüp te bir türlü raslı
yamadığı şey kim olursa olsun, fakat, adı: . BEŞ. HASTA VAR · 

.._ No: 111 . Yazan: Etem İzzet BENiCE.'·- ___. 

-- Hanım sorma başıma gelenleri.. 
Dedi devam etti: 
- İstanbolinler .. Giyilemezmiş! .. 
Bunu, kalın ve terden kat kat olup kızaran boy

nunu öyle bir büküp söyleyişi vardı ki.. 

12.30 Prorram 
12.35 Tıirk müzltl 
13 Memleket saat ayarı, ajan.O ti 

meteoroloji haberlerL 
13.15 - 14 llfii>lk (karıııık pt• 

~ram - Pi.) - Paşa .. . 
- Vezir .. . 
Filan olan birisinin yakınına düşebilmek, ona 

muhatap olabilmek, onun sofrasına oturabilmekıniş. 
İhtimal onunla övünecek, onunla gururlanacak .. 

- Dün akşam paşada yemekteydik .. 
Demekle çalımlanacak. Ona her sö_zünde: 
- •Hamdi nintet ve arzı minnet eylerim.• 
Dıyip dalkavukluk etmekle büyüyecek, koltuk 

gurur, şeref, ün bulacak. Demek böyle oluyor ki, 
babam da onlara benzemek istiyor, bugünün ne ve
sile ile olursa olsun geldiğine hükmediyor! Başka
ları yapmasa, babam da görüp örnek almasa nere
den bilecek, nereden yapmayı düşünecek?. Demek, 
yaradılış da uygun olunca insanlar çarçabuk bu gü
lünç, iğrenç hale düşebiliyorlar. Babam bütün bir 
hayat.. değildir, o, hayattan bir misaldir. Anlaşılı
yor kı, kendisi için de, kendi benzerleri için de kafa 
tasının içinde daima yaşıyan bir efendi hayali var
dır. O, hayal hakikat olduğu giin, bendelik te tahak
kuk ediyor ve ... Bu bendelik: 

-Esirlik .. 
Dalkavukluk .. 
Riyakarlık.. 

Adlarını ala ala sahiplerini efendilerini eli 
altında birer •efendİ'cik• yapıyor. O halde, vay 
oirer efendisi almıyanlara! Fakat, nerede kalıyor 
bıze öğretilen, alın teri?. Nerede kalıyor Fazilet? 
Ntrede kalıyor İrfan?. Nerede kalıyor Vazif?. Ben 
?na: 

-Efendi.. 
Derim ki, kendi kendisini yaratır! , 
Fakat, hep babamla uğraşıp dururken kendi-

m' hiç düşünmüyorum. Yarın akşam asıl, ben de 
gıv;:ıeceğim?. Haydi o, doğru ve .. ya yanlış: 

- İstanbolinim .. 
Diye bir şey tutturdu, gidiyor. Ben neyimi giye

ceğim? .. Sonra, 
- Cahit .. 

Ne olacak?. Babama işin bu tarafını anlatma
dım. En iyisi ona: 

- Biz Şadanla bir sandalda idik. Kürekte tey
zesinin oğlu caıut vardı. Kazadan sonra, yalıda 

paşa sordu. Cahit için, nişanlım .. Dedim. Paşa, şint
dı Cahitle beni nişanlı biliyor. Sorarsa siz de, evet.. 
Dersiniz .. 

Demek lazım. Bilmiyorum, Caıhit te bizintle ge
lecek mi?. Fakat, b:rbam istemez. Hem ben de iste
mem. Ne olacak, gelmesin .. Daha iyi. 

Akşam .. Akşam olmazsa sabahleyin onu da 
bulmalı, bu meseleyi görüşmeli. Fakat, ya o da: 

- Ben de gideceğint .. 
Derse 

• •• 
Zavallı Rüştü Efendi! Eve kan ter içinde, elin-

de büyük bir paket ile geldi. Annem daha, 
- Ne o bey? .. 

- Bizim daire müdürü beyden şöyle bir sora
cak oldum; sakın, sakın akşam yemeğinde İstan.bo
lın giyilmez .. DedL Siyah bir e1bise giymek liızım
mış. Ne yapacaksın, borç harç bir elbise aldım. 

Daha sözünü bitirmeden, hemen paketi :v;tı, 

ceketi çıkardı: 
- Bak amma, ne mükemmel şey .. Halis İngiliz!. 
Dedi, soyunmaya başladı. Yine dünkü gLbi ay

:ıar.ın karşısına geçti ve .. Gevezeliğe koyuldu: 

se, kır av atsa kıra~at, iskarpin ise iskarpin!. 

1357 Hicri I 1355 Ruıııl 
Cemaziyelevnl Haziran 

15 20 --1939, Ay, 7. Gün 184, Hızır 59 
3 Temmuz PAZARTESİ -- 1 

Vakitler Vaaati Ezani 

sa. da. •a. d&· ---
Güneı 4 33 8 49 

Öğle 12 18 4 33 

İkindi 16 18 8 34 

A.qam 19 45 12 ()() 

Yatsı 21 47 2 02 
lmsaı. 2 14 6 29 

- Hanını. Hanını. Merak etme. Bütün bu mas
rafiarı çıkaracağız. Devlet kuşu, bu .. Bir kondu mu 
arkası nasıl o~a gelir. Ne biliyorsun ki, o masada 
Abuk Paşa Hazretleri daha bir kaç paşayı davetli 
bulı:ndurmuyorlar? Hep onlarla dost olacağız. Ve .. 
Her biri: .Görüştüğümüze çok memnun oldum, 
Ii.~şt ü Beyefendi Hazretleri.. İnşallah bize de buyu
rursunuz .. • diyeceklerdir. Ve .. Yine tabii ben hiç 
bir'sinin davetini kaçırmıyacağım. Elbise ise elbi- 1 

(Devamı ııar) . _ _ ,_._,,..,....,..., _ ____ ,.,. 
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1 Sebze Halinde Bir Tedkik 1 ~ ~. A K A I \ 
Senede Ne Kadar Sebze ı :::.~,.":";;,·~-::.:.: 
Ve- Meyva ı-stı·hıaA k Edı·yoruz ni k::~; ::::::!~~r~ir gün ye-

- Doğrusu ölümüne ben de te-
essüf ediyorum ... 

Son Zamanlarda Sebze Halinde 
Bir Çok Yenilikler Yapıldı 

1 Yaza..•: Necmi Erkmen 1 

elediyen in sebze hali son 
zamanlarda ehemmiyetli de
ğişikliklere sahne olmuş, 

epeyce ıslahat görmüştür. Beledi-
ye İktısad müdürü Bay Saffetle 
Hal müdürü Bah Ahmed yeni ta
yin edildikleri müdürlük vazife
lerini hakkile kavramı:ş ve kısa za
ııı&~:h çok faideli işler görmüş -
!erdir. &>bze halinde küçük bir 
gezintı, orada mühim işler başa- ı 
rılclığını anlamağa katidir. 
Yakın zamana kadar Halde •zin

" rleme• denilen satış usulü cari 
i<lı. Bu satış, adından da anlaşıla
cağı üzere, zincirlene zincirlene 
malın fiyatını yükseltiyordu. Kar 
eden aradaki mutavassıtlar, zarar, 
goren de müstehlikti. Müstahsilin 
de bu işte mutaddan fazla bir 
kazancı yoktu. 

Nihayet iki aylık esaslı bir tet
kikten sonra - buna mücadele de 
dıyebiliriz - zincirleme usulü sa
tı~a nihayet verilmiştir. Zincirle
me satışı kaldırıldıktan sonra ses
sız satışlara da bir çare bulun -
muş, fiyatların yüksek sesle ila
nına karar verilmiştir. Bir aydan
beri sebze halinde satılan malın 

fiyatı yi.ıksek sesle ilan edilmek
tedir. 

HALDE KOMİSYONCULUK. 
Sebze hainin en mühim şahsi

yetleri kabzımallar, yeni adlarile 
tüccar komisyonculardır. iBu işi 

görenler müstahsil ile müstehli.k 
ara~.nda bir nevi mutavassıttır -
!ar. Müstahsilden malı tüccar ko
misyoncular alırlar, müstahsil ile 
hal komisyoncularının münase -
betlerı mühimdir. Müstahsile, mu
kabilinde faiz almadan avans pa
ra \'eren, onların küfe hitiyacını 
temın eden bu tüccar komisyon
culardır. 

Burada merak edilecek bir nok
ta var; müstahsile bu derece kre
di temin eden tüccar komisyon -
cular, onlardan hiç mi bir şey bek
lemezler• Bu büyük yardımlarının 
karşılığını nereden görürler? 

-

Halden bir görünüş 

zarfında takriben bir milyar kilo 
meyva ve 60 milyon kilo sebze 
girip çıkıyor. Demek oluyor ki, 
İstanbul bu kadar meyva ve seb
ze istihlak etmektedir. 

Halde 63 tüccar komisyoncu, 
118 müstahdem vardır. Her tüc
car komisyoncunun yanında lü
zumu kadar istifci, pişekar ve bir 
de katib bulunur. İstifcilerin ka
zancı ayda 15 -20, pişekarların 

30 - 50 ve katiblerin de 20 - 40 li
ra arasındadır. 

Hal müdürlüğü bunları daima 
kontrol altında bulundurmakta -
dır. Bütün işçilere birer hüviyet 

varakası verilmiştir. Bunun hari
cinde hale hiç kimse sokulmıya -
caktır. Madrabazlar halden uzak
laştırılmıştır. Halde istihdam edil
mek talebile vaki 120 müracaat 
da reddedilmiştir. Bundan sonra 
girecek olanların vaziyetleri de e
saslı surette gözden geçirilecek -
tir. 
SEBZELER NİÇİN ÇÜRÜYOR 

Hale gelen sebze ve meyva kü
feleri açıldığı zaman ekseriya ma
lın çürümüş, ezilmiş olduğu gö
rülüyor. Bu da az ehemmiyetli bir 
mesele değildir. Müstahsil, mey-

(Devamı 6 •ne• sahifede) 

Istanbullular Sütden 
Niçin Zehirleniyorlar 

Bir Doktor Sütün Nasıl 
Ekşidiğini izah Ediyor 

- Doğru mu söylüyorsun, ni -
çin? ... 

- Niçin olacak ... Eğer sağ ol
muş olsaydı onun karısı kalır, be
ni bizar etmezdin!. .. 

BU DA KORKACAK ŞEY Mİ? .• 

Hasta dostlarından birini ziya
rete giden bir adam, hastanın ö
lümden çok korktuğunu görünce 
sözde teselli için: 

- A birader!. .. Bu da korka -
cak bir şey mi? Ölüm bir kere o
lan şeydir ... 

- Şüp!ıe yok! Birkaç kere ol
muş olsaydı umurumda bile ol -
mazdı. Korkmazdım ... 

EV GÜZEL RÜYA 

Eski devirde sarıklı bir hoca, 
'ıir papas, bir haham arkadaş ol
muşlar, !beraber yola çıkmışlar, 

Bir gün bir köye misafir olmuş
lar. 

Köylüler, kendilerini köy oda
sına götürmüşler. Yemek getirmiş
ler. Bir tabak ta tatlı ..• 

Sarıklı hoca! 

- Bu tatlıyı rafa koyalım. Bu 
gece kim güzel bir rüya görürse 
o yesin!. .. 

Demiş. Papasla haham buna ra
zı olmuşlar. 

Ertesi gün, hoca gördüğü rüya
yı söylemiş gılya peygarrlber, elin
den tutmuş, cennete götürmüş! .. 

Papas, !sanın kendisini göğe 

çıkardığı, eflaki gezdirdiğini anlat
mış. 

Sıra hahama gelince: 

- Rüyamda, demiş, Musayı gör
düm. Bana: Peygamber geldi, ho
cayı cennete götürdü. İsa geldi, 
papası gök yüzüne çıkardı. Benim 
elimden böyle şeyler gelmez. Sa
na şu tatlı tabağını vereyim, afi -
yetle ye.• dedi ve raftan tabağı al
dı, bana verdi. Ben de afiyetle 
yedim, demiş!. .. 

AİLE DİPLOMATLIC.I: 

Bayan.- Artık beni svemiyor
sun ... Evvelden ağladığım zaman 
müteessir olur, «karıcığım, niçin 
ağlıyorsun, sebeb ne?.• derdin. 

Bay- Sebebim sormak işime 

gelmiyor. 
Bayan- Neden?. 

- Bay.- Paha!ıya oturuyor da 
ondan ... 

Alman yada 
Ecnebi Parası 

İngilizleri Tanır mısınız? 
Avrupanın En Soğuk Kanlı 
insanlarının Hususiyetleri 

Nasıl Giyinirler ? - En Çok Yedikleri Yemekle 
Aile Hayatı - Konfor Merakı - Din ve 

Sıhhat - İngilizlerin Dostluğu 

/A vrupalının kanaatine göre, parçasını kılıcının ucuna takarak 
kadın modaları Paris terzi- kaldırmış ve: 
lerinin inhisarında olduğu - İşte, demiş, hakıki haşmet -

gibi erkek modaları da İngiliz ter· meab bu! ... 
zilerinin fantezisine tabidir. Ve on- İngilizlerin en çok sevdikleri ' 
lara göre İngliz erkekleri çok şık yedikleri biftektir. Bunu Jl'iırme 
giyinmekle şöhret almıştır. İngil- de bir hünerdir. Bifteği, ate;e kL 
terenin en iyi giyen, en şık adamı yup pişirmezden evvel iki tarafı-
da eski Hariciye Nazırı Mösyö E- nı döğerler. Üzerine tuzla karışık 
dendir. biber sürerler, sonra pişirirler. 

Halbuki hikiki bir İngilizin büs- Puding tatlısına bayılırlar. 
bütün başkadır. Buna bir nümu- İngilizler çok ciddi görünmekle 
ne olarak Lord Halfaks, Sör Çem- beraber çok şa:kacıdırlar. Samim'. 
berlayn, Viston Çôrçil gösterile - dostlarile şakalaşmaktan, gülmek 
bilir. Bunlar dalına kısa ceket gi- ten hoşlanırlar. Bır centilmenlık. 
yerler, yakalarına dik ve kolalı dostlarile beraber bira içerken la-
beyaz yaka takarlar. Hakiki İn- tüeler ettikleri, kahkahalarla gü'· 
gilızler en çok elbiselerinin iyi dükleri çok görülür. 
biçilmiş, iyi dikilmi§, potsuz ve j AİLE HA YATI 

lngiliz kibar aleminin tanınmış kırı:şıksız olmasına ehemmiyet İngilizler •Hom. !arına, yani 
simalanndan Lord Halifaks 

verirler. En çok dikkat ettikleri evlerine çok bağlıdırlar. Bundan 
şey yakalarının beyaz, boyunbağ- murlarda, banka tahsildarları da bahsederken yürekleri titrer. Ha-
larının dü!Zgtin olmasıdır. giyerler. İngilizler kı:şın fötr, ya- yatını kazanabilen bir İngilizin 

Yemiz ve ütülü bir Dinner Yac- zın da yumuşak Panama şapkalar ilk düşündüğü şey evlenmek, ku-
ketle (yani smokin) herhangi bir giyeler. çıük bir yuva kurmaktır. 
ziyafete gedibilirsiniz. Modası geç- EN ÇOK YEDİKLERİ Müstemlekelerde hİ.7ımet eden 
miş diye kimse tayib etmez. Si - YEMEKLER askerlerinin çoğu evlenir. Vazife-
lindir şapka, şık adamlara mah - Evvela bifteği selamlıyalım. İn- !erini bitirip İngltereye dönen as-

Hemen söyliyebiliriz: müstah -
silden ... Çünkü, tüccar komisyon
cular gayri muayyen nisbette ko
misyon alırlar. Mal sebze haline 
gelir, s.1tışa çıkarılır, yüksek fi
attan satılırsa komisyon azalır. şa-

sus bir serpuş değildir. Küçük me- giliz krallarının biri bir biftek (Devamı 7 inci ıayfada) 
Almanyada ecnebi parası git gi-1==== ============================= = ========== 

de azaldığı için hükumet harice 
. yet malın kıymeti düşük ise ko -

msiyon yükselir. Ta'bminen en 
yüksek komisyon yü:ııde 15,64 ve 
en düşük de yüzde üçtür. 
BU DAVA NASIL HALLEDİ

LECEK? 
Tüccar komisyoncuların •ku -

misyon• meselesi senelerdenlberi 
yukarıda izah ettiğimiz şekilde 

- başlı başına - bırakılmış. komis
yon ücreti tahdit edilmemiştir. 

Bunun sebebini soranlara veı:Iİlen 
cevab şu olmuştur: .Çünkü, tüc
car komisyoncular müstahsile bi
lıl. faiz avans para veriyor, küfele
rini lemin ediyorlar. Bu fedakar
lıklarına karşı komisyon ücreti 
nasıl tahdit edilir?• 

Bu bahsi ·fazla uzatmadan söy
Iiyelim; sebze halinde komisyon 
ücretinin nasıl talıdid edildiğine 

pek yakında şahit olacağız. Bele
diye İktısad ve Hal müdürlükleri 
bu meseleyi uzun uzadıya tetkik 
etmiş ve komisyonun bir nizam
name ile azami ücrete bağlanma
sına karar vermi§lerdir. Bu nizam
nameye ait hazırlıklar biticilmek 
Üzeredir. Parça başına komisyon 
almak usulü de ayni nizamname 
ile menedilecektir. Hulasa, sebze 
halinde •komisyon• işi zabtı rap
altına alınacaktır. 

NE KADAR MEYVA VE SEBZE 
İSTİHLAK EDİYORUZ 

Bu.gün sııbze halinde bir sene 

S 
on günlerde İstan:bulda süt
ten. birçok zehirlenme vak
aları olduğunu gazeteler 

yazdılar. Halbuki doktorların söy
lediklerine göre, bu hiırliseler bir 
zehirlenme vak'ası olmaktan ziya
de, halkın ihtiyatsızlığı ve bu yüz
den de beyhude yere polisi meş
gul etmesinden ibarettir. Bir dok
tor diyor ki: 
•- Süt, sağıldığından az sonra 

bozulabilir ve ekşir. Usulü daire
snde sağılan br sütün santimetre 
mikabında tamam 27,500 mikrdb 
bulunduğu isbat edilmlştir. Bu 
mikrdbların sayısı, 9 saat sonra 
55,400 e çıkmaktadır. 
şu hesaba göre, 16 saat nihaye

tinde, eıı mühim gıdamız olan sü
tün santimetre mikabında 620,000 
mikııob var demektir. Eğer süt, 
buz marifetile soğutuluı"Sa mik
rdbların _sayısı 100 de 95 azaırJ.. , 

Sütün evlerde gerçi kaynatıl -
ması mikrobları öldürür. Fakat 
süt, ateşten kaldırıldıktan sonra 
havanın tesirile yeniden mikrob
lanır. Bazan bu mikroblann sayısı 

santimetre mikabında bir mil -
yonu aşar. İşte zehirlenme vak'a
laırna sebebiyet veren budur. Bu 
zehirlenme hazan çok tehlikelidir. 

gidip gelenlere karşı daha sıkı ted
birler almağa başlamıştır. Deyli 
Ekspres gazetesinin yazd•ğına gö
re Almanyadan harice giderek iş
leri icabı başka momleketlerde do

laşmağa mecbur olan resmi me -
murlar, bankerler ve sanayi er -
babı da şimdiye kadar kendilerinıe 
yabancı memleketlere gidecl<en 
götürmeğe müsaade edilen para 
miktarının daha azaltılacağı bil
dirilmiştir. 

Ölümü dahi mucib olur. Bilhassa ---
küçük çocuklarda ... 
Bun~ için sütün bozulmasına 

insanın hiç canı sıkılmamalı, bila
kis bir tehlike atlattığından dolayı 
memnu nolmalıdır. 
Açıkta bırakılan ve üstleri Öl'

tülmiyen yiyeceklerin hemen hep
si bozulmıya mahkumdur. Buna bir 
misal zikredelim: Bir et parçası
nın üzerine tek bir mikrop koyu
nuz, 24 saat sonra mikropların 

milyonlarca arttığını görürsünüz. 
Paris halinde her sene 10 bin 

kilo kokmuş et ve 500 bin kilo 
balık, 4 milyon kilo bozulmuş yu
murta ve tonlarca çürümüş sebze 
atılmaktadır. 

Onun için medeni milletlerde 
buza fazla itibar edilir. Mesela A
merikada senede kırk milyon ton 
buz sarfedilmektedir. Yani Mısır
daki en büyük ehramdan sekiz de
fa daha fazladır 

,~~~~~~~~--, 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Kanada çocuk mahkeme

lerinde dakikada bir dava gö
rulü:. 
* Belçika, 7,200 kilo Port

land çiment.osu mal eder. * Büyük Britanya, mürek
keb ve lastik imalinde kulla

nılan kömür tozundan 45 ki
lo ithal eder. * İrlanda her dakika, 3 
ıkilo 600 gram istiridye ihrac 
eder. 
* Yugoslavya, 36 kilo erik 

ihraç eder. * Siz bu satırları okurken 
Peru'da 675 kilo şeker istih
sal eder. 

Hava Taarruzlarına 
Karşı Müdafaa 

Yarının En Korkunç Silahlarına 
Karşı Korunma Şekilleri 

Y 
arının en tehlikeli siliihı 

tayyarelerdir. Bu korkunç 
silahlara karşı her tarafta 

müdafaa tedbirleri alınmaktadır. 
Bu yazıda tayyare hücumuna karşı 

nasıl korunulacağını okuyacak -
S1111Z· 

İlk evvel düşman tayyareleri
nin hududu geçmelerine mani o
lunur. Bunun için büyük ve kü
çük çap toplar, balonlar ve uçurt
malarla yapılan manialar kulla • 

rulır. Son zamanlarda bir nevi ha
va mayinleri tecriiıbeleri de yapıl" 
mıya başlamıştır. Fakat bu henüz 
laboratuarlardan dışarı çıkma • 
mıştır. Sonra, tayyarelerin tahri-

batının önüne geçme tertibatı ge
lir. 

3 sonkanun 1938 de, Barselon ü
zerinde uçan üç tayyarenin attığı 
bombalar 500 kişinin telef olması
na sebebiyet verdi. Buna sebeb 

{Devamı 7 inci ıayfada) 

Amerikanın 
Gazeteciler Kralı 
Hearst'in 
Kazancı Her 
Yıl Azalıyor 

A merikada birçok gazeteler 
sahibi olduğu için gazeteci
ler krah denilen Hearst 76 

yaşındadır. Kendisine diğer bir ta
':am gazeteciler tarafından bugürı 
!erde çok hücumlar olmaktadır. 
Bu kadar yaş yaşamış bir meslek
daşın şimdi hücumlara uğra.tıl -

ması doğru mudur. Halbuki yaşı 
ilerlemiş olmasına rağmen gaze
teciler Kralı bu hücumlara karşı 
koymakta, o da yazılar yazmak -
tadır. Bunlar bir tarafa bırakı -
lırsa yetmiş altı yaşındaki gaze-
tecinin bugün nekadar kazancı ol
duğu bahsi daha meraklıdır. Bun
dan mesela on sene evveline ge
linciye kadar Amerikanın en zen
gin adamlarından biri sayılan ga
zeteciler kralının kazancı gitgide 
azalıyormuş. Bir İngiliz gazete -
sinin yaphğı hesaba göre senede 
ancak 20,000 İngiliz lirası kazanı
yormuş!. 
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No.31 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Milin Elçisi Türk Vezirlerinin 
·Karşısında Oturuyordu 

Sultan Murad, Sert Sert Konuşmağa Başladı; 
Hiddetinden Yelesi Dikilmiş Bir Arslan 

G i bi Köpürüyordu 
Bunların Türküleri yemek baş

layıncıya kadar sürdü. Atlar kal
dırıldı. Elçi de memuriyetine dair 
tek bir kelime söylemeden kalk
tı, ikamet,gabına gitti. 

Elçinin iskan masrafı olmak ü
zere iki yüz akçe sarfedildi. Bu 
akçe bizzat elçiye verildi. 

Üçüncü günü elçiye haber gön
d erdiler. Memuriyetinin neden 
ibaret olduğunu anlatmasını söy
lediwr. Elçi saraya gitti. Bu sefer 
Padişahla görüşerek, memuTiye
tini ii1' vezirle Rumeli beylerbe -

yine anlatacaktı. 1 
Kapıya geldik. Bu dört devlet 

adamı divanhanenin dışında, te-
•adiifen bir ağaç üzerine oturmuş 

bulduk. Paşalar, elçiye önlerine 
gelmesini söylediler. Altına bir 
halı serdiler. 

Milan elçisi, Türk verir leri ta
rafından muhakemeye çağırılmış 
gi.bi, karşılarında oturuyordu. Et
rafta başka adamlar da vardı. El
çi maksadını şöyle anlattı: 

- Kardeşleri Milan Kralı, Ma
caristan Krallığının, Eflakın, Sof
yaya kadar Bulgaristanın Bosna 
krallığile İskladonyaya tabi Ar -
navudluğun yeddi zaptlarında 

bulunan kısmının Roma İmpara
toru Sekizmond'a te-rkedilmesini 
zatı şahanelerinden ıstırham edi
yor. 

Paşalar meseleyi Padişaha arze
deceklerini söylediler. 

Üç gün geçti. Cevab almak için 
elçiyi saraya davet ettiler. Saraya 
girdiğimiz zaman sultan tahtında 
oturmuş. Divan kurulmuştur. Di
vanhanede Padişahtan, at getiren
lerden, epeyce uzakta duran paşa
lardan, evvelki d1vanda gördük -
Ier1m1n bir kısmından başka kim
se yoktu. Ne büfe, ne çalırlar, ne 

de Bosna ve Ulah zadegan esirleri ı 
vardı. 

KP.bulümüzün çok soğuk oldu
ğu görülüyordu. Pad1şahın yıizü 

asab1~letin)ien garılınış bır halde 
idi. Vezirler de hemen hemen ayni 1 

1(80'ıyette idiler. 

Sultan Murad, sert sert konuş
mağa başladı. Saraya evvelki ge
lişimizde çok yumuşak gördüğü -
müz sultanı şimdi hiddetinden ye
lesı havai,.a dikilmiş bır arslan 
gib görmüştıik .. 

Ç'ok geçmedi Sultan Muradın 

söylediklerini tercümanlarından 

bir Yahudi latinceye tereume et
meğe başladı. 

Yahudi tercuman Padişahın söy
lediklerini teker teker harfiyyen 
t ercüme ettiği görülüyordu. 

•Biliıhare anladım ki Sultan Mu
rad da mükemmel surette liıtin -
ccye vakıf imış. 

Fakat usulden oldugu üzere, söz
Jenni ıercyüman vı.sıtasile tebliğ 

ediyordu. 

Padışahın soyledıkleri çok ami
rane ve durreşt idi. Miliin Kralına 

söylenmek üzere elçiye söyledik
leri hulasaten şöyle idi: 

- Kralına söyle kı, Türk Pa
dışahı ald1ğı yerleri gerı vermez .. 
Eğer, bır hak iddia ediyorsa ge
lip benim gibi kendi alsın ... 

kiımlar gibi olduğumuz yerde do
na kalmıştık. 
Pad1şahın avdetinden sonra, ve

ziriazam olduğu yerden kalktı ve 
peşinden de vezirler yürüdü. Yi

ne selam ve sabah vermeden ge
çip gittiler ... 

Biz bu hal karşısında ne yapaca
ğımızı şaşırmıştık. Derhal karşı -

mıza iki balıtacı yeniçeri muha;ız 
dikildi. Ve Türk adeti veçhile el 
kavuşturup boyun eğme suretile 
bizi selamladılar ... Ve ellerile sa
ray kapısını göstererek kapıdışarı 
ettiler ... 

'Saraydan çıktık... Bize tahsis 
olunan eve geldik .. . Artık bir da
lı.ilrn bile Edirnede duramazdık ... 
Atlarımızı hazırlattık ve yola çık
tık. Türlı.ler kılımıza hata gelme
mek üzere bizi hududları haricine 
kadar gö,~rdüler . .> 

Harb Hazırllğı 
(1 inci sahifeden devam) 

ganıdır. Ayni gazetenin verdiği 

bazı haberler ecnebi mehafilinde 
endişe uyandırm1ştır. 

Harb Hazırlığı 
Paris 3 - Fransa, İnıgiltere ve 

P olonya arasında tam bir anlaşma 
hüküm sürmektedir. 

Almanya Danzig'e taarruz e -
derse İngiltere, Fransa ve Polon
ya müştereken hareketıe geçe -
ceklerdlr. 

Danzig'den gelen haberlere gö- -
re Almanya hududa mühim mik
tarda asker Vt' silah yığmaktadır. 
Köprüler tahkim edilmiş, yeni 
kışlalar kurulmuştur. Halk bir 
harb arifesı havası içindt·dir. 
PAPEN'İN YENİ VAZİFESİ 
Dığer taraftan Almanya hükıi, 

meli halen Ankarada sefir bulu -
nan von Papen'i Moskovada hu -
susi bir. vazife ile tavzif etmiştir. -

Fransız gazeteleri bu tayin hak~ı 
kında diyorlar ki: 

• Von Papen'in Ankarada oldu
ğu gibi MoskO'Vada da muvaJfak 
olamıyacağını ümid ederız- Fa -
kat ıbu tayin, her halde. çok kıy
metli bir dersi de ihtiva eyle - ) 
mektedır: Verdigi söze hürmek et
mek pek de adeti olmı •an Hit - ! 
ler'in hiç olmazsa Bolşevik aleyh
tarı fık.irlerınde samımi oldugu 
sanılabilirdi.> 

Çemherlayn'in Nutku 
Londra, 2 (Hususi) - Bugünkü 

milli hizmet tezahürü münasebe - 1 

tiyle, başevkil Çemberlayn, akşam! 
radyo ile neşredilen bir nutuk söy 
!emiştir. 

Başvekıl, evvela, modern har
bin, mazide, milletlerin yalnız si· 
liıhlı kuvvetlerini.n iştirak ettiği 

anlaşmazlıklarla kıyll1i edilemiye -

İşte o va·kit yaşamış olan bir ta
riıhcinin ifadesine ve görüşlerine 
nna'fan Osmanlı imparatorluğu 
Fatihin babası d<'vrinde adat, me
deniyet, kuvvet ve kudreti ihba
rile çok yüksek mevkide idi. 

İkinci Murad, Varna muzaffe
riyetinden ve oğlu Fatih Sultan 
Mehmedin ikinci defa saltanattan 
uzaklaşmasından sonra, tam bir 
huzur içinde yaşadı. 

İkinci Murad, muharebelerden 
müçtenib b ulunuyordu. Ne Tu
n.adan yukarı çıkıyor ve ne de 
Bizans üzerine yürüyordu. Sanki; 
Osmanlı İmparatorluğu gayei a
maline vasıl olmuş zannolunurdu. 

* İkinci Muradın oğlu Fatlh Sul-
tan Mehmed ikinci defa Vezır Ha
lil Paşanın ılalaveresile 

(Devamı vaT) 

Ekmek İşinde 
Açıkgözler Kim? 

(J inci sahıjeden devam) 
mi hartı de yüzde al lmış arpa ve 
kırk buğdayla yapılan ekmek çeş
nisinin bile 95 randımana çıkma

dığı söylenmektedir. Binaenaley'h, 
bu tekliflerin kabul ve tatbiki mu
vafık gıôrülmemekledir 

Diğer taraftan etiketsız ekmek 
çıkaran fırınlar Belediyece ceza
laıı<lırılmaktadır. Halbuki fırıncı
lar, mürihasıran Belediye matba
ası tarafından -basılan etiketlerin 
zamanında yetişmediği için, e'k -
sel'iya ediket ·bulamadıklarından 
şikayet etmektedirler. 

---<>-

Fransız Askerlari 
Nasıl Uğurlanacak? 

(1 inci sahifed,,... •e,,am) 

zaları da ziyaretle ved.1 etJY tr. 
Tayfur Sökmenuı. liutay mee

lisınin verdiği kapanma karan ü
zerine gönderdığı te]jgra~ Milli 
Şef taraiından verilen cevaıb bü
tün Halayda derin bir minnet ve 
şükran ile karşılanmıştır. 
Dığer taraftan Mal>ve Vekaleti, 

Hatay vilayeti teşklliıt kanun 
proıesının tetkikini bitirmıştir. 

Proje bugün yarın Kamulaya ve

rilecektir. Döıtyol ve Payas'ın 
Hatay vilayetine bağlanacağı hak
kındaki neşriyat dtığru değildir. 

Proje ile Hatay vilayeti, merkezi 
Antakya olmak üzere İskende -
run, Reyhaniye, Kınkıhan ve Or
du kazalarından teşekkül etı;.ek
te(Hr. 

Şenlikler Filme Alındı 

Antakya (Hususi) - Para -
mont film şirketi operatörü tay
yare ile 'buraya gelmiştir. Opera
tör şenlikleri f ilme almaktadır. 

ceğini ve modern harpte bizzat!=== ======== = ===! 
sivillerin de ilk safta yer alacağı· 
nı tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: 

essir hi=ıet için talim g<irmek i
çin istirahat ve tatil zamanlarınızı 

verdiniz. Geçen her gün sivil mü
dafaa sahasında yeni terakk1lere 
şahit olmaktadır. Ba~ka sözler ila
ve edecek değilim, yalnız bu hu
susta majestenin size hi tap eden 
bir meıajını okuyacağım. 

Günün SPOR 
Bilançosu B .k F . Y d. 4 de hali ~~::::e'::~e:~:u:v;:~. eşı taş enerı en ı: -

nüne getir,ilirse herhangi bir teca· 
vüz hamlesinin normal şartlar al-. 
tında bekloomesine imkan yoktur. 
Ancak bir haşyet nöbeti sulh cep
hesine karşı bir saldırışı tahrik 
edebilir ki, onun akıbeti de mut
laka müteşebbisleri aleyhine fe -
liıket ve batta mahiv derecesinde 
bir felaketi davet edebilir. 

Bunun içindir ki, biz: Vaziyet 
çok vahimdir, fakat, heniiz bütün 
ümidJer ka~lıniş d!eğiı.tlı .. 
Diyoruz. 

ETEM iZZET BENİCE 

İtalyan Matbua
tına Bir Çift 

Sözümüz Var 
(1 inci sahifeden devamj 

düklerini sanıyor 1arsa ak!andlk
larım göreceklerdir.• 

Serbest 
Giireşler 

Dinarlı, Habeşi 
Mağlup Etti 
Dün Taksim stadında profesyo

nel serbest güreş maçları yapıl -
mı.ştır. İlk müsabaka Mülayim ile 
Ba-baeskili arasında yapıldı. 

Karşı:Jaşma çetin bir kapışma 

ve Mülayimin bir saltasiyJe hara
retlendi. Babaeskili Mülayimi sal

toya getirirken favl yaparak İbra

himin sol ayağını dizinden büken 
Müliıyim hakemin düdüğiyl.e bu 

hareketinrlen alıkonuldu. İibrahi -
min ayağı zedelenmişti. 

Mülayim devamlı surette sal· 

to tatbik ediyor, lbrahime müşkül 

Maç Sonunda Halk ve Oyunc~ 
Birbirlerine Girdile r 

Dün Fenerbahçeliler bu sene -
nin milli kümesindeki son maçla
rını Beşiktaş ile kendi sahaların
da yaparak 4-2 kaybettiler. 

Dün gerek Beşilclaş ve gerek 
Fenerbahçe isteksiz ve zevksiz bir 
oyun oynadılar. 

Hakem Aıhıınet Ademin idare
'inde oyuna Beşiktaşhlar başladc
lar ve hemen Fenerbahçe kalesine 
indiler. Daha ilk anlarda Beşikta
şın ağır bastığı görülüyordu. 

Üçüncü dakikada Hakkıdan Ha 
yatiye giden bir pas Hayati taç 
çi~isinden güzeke ortaladı bunu 
Fener kalesi önünde yakalıyan 

Şeref Hüsaınettinin bir hatasın • 
dan istıfade ederek ~ Beşiktaş 
golünü yaptı. 

11 inci dakikada Beşiktaşın sağ 

dan yaptığı bir hücuınd~ Sabrin 
attığı şütü Hüsamettin müsait IC 
pu tutamadı ve ehmk:ı kaçırıl: 
buna yetişen Şeref ikinci golü kt" 
lay lı'kJa yaptı. 

Bu golle beraber Fenerli!( 
canlandılar . Ve oyun n ısbeten siil 
atlendi. Tekrar Beşikt"ş kendisİll 
tophyarak Fenere bü<:umlara b 
laılılar. 29 uncu dakil.ada Eşref 
güzelce ortaladlğı topl.l Sabri bl' 
ceriksizliğinden kaçırdı. 

39 ncu dakikada Fenerın ıı· 
hücumunda Melih guzel bir şu!l 
Fenerin ilk golünü yaptı. 

Torriere della Sera, Tekgrafo 
gibi gazeteler de ayni gülünç id
diaları ileri sürüyorlar. Zembere
ği kurulmuş kuklalar g;,bı, bır el
den idare edilen !hürriyetten malb
rum İtalyan matbuatı, bir papa
ğan gilbi, ayni cümleleri tekrar e
diyorlar. Bu gazeteler de: 

dakikalar geçirtiyordu. Birincil==============:-1 
de'1renin ikinci dakika5ında tbra-

Fenerin golünde1 bir dakik1 

sonra Beşiktaşlılar yeni bir hıT 

cumda Şerefin Sabnye verdıği b 
pası Sabri ceza sahası yakınındsı 
güzel bir şütle Fener kalesine ati 
rak üçüncü golü yaptı. 

43 üncü dakikad.a Beşiktaş ale1 
hine olan korneri Fikret güzelıt 
ortaladı topu müsait vaziyette ya' 
kahyan Melih yerinde bir kafa i11 

Fenerin ikinci golünü yaptı ' " 
devre de 3-2 Beşiktaşın galebesi' 
le bitti. 

c 
b 
b 
2 

- Türkler Hatay mukabılınde 
'kendilerini demokrasilere kirala
mış bulunuyorlar. 

- Türk - İngiliz anlaşması Ak
deniz paktına aykırı bir hare -
kettir. 

- İn€iltere, Arab memleketle
rini Türkiye ile paylaşmak ısti -
ym Hatay, bu işin başlangıcı ad
dedilebilır 

- Hatayı Türklere vermekle, 
Fransız 'lıükümeti Milletler Ce -
m•ycu prensiplerinı hiçe saymış, 

insanlık ıhaklarını çiğnemiş.tir. 

Emirle iş gören, şuursuz, esir 
İtalyan matbuau, bu yoldaki neş
riyatına. ayni tempo ile devam e
derse, nihayet, bir an gelecek ki, 
bızim de sahrım ız tukenecektir. 

Faşıst Italyan matbuatına. şim
dilık dık.kat tavsiye ederiz 

Türk efkarı umumiyesı, muga
lata ve safsataya in~nacak. kapı
lacak kadar toy değildır. 

Şurasını bilhassa tC"barüz ettır

mek isteriz kı. Roma ve Bcrlin, 
bu ka.bil neşriyatla. vehmettikle
rı Faşist ve N a-zist propagandayı 
yapmıış olmuyorlar, 'bilakis, da.ha 
antipatik oluyorlar. ----

hlın ayağının Ç'Ok fazla iztirap ~k 

tığini gösteren bir harekıet göster

di. İbrahim sabadan çekildi. :iiıra

himin sahadan çekilmesi netice -
sinde jürinin v-erdiği kararla Mü
layimin hükmen galıp sayıldığını 

ilan etti. 

Bundan sonra Bulgar Kriştaoof 
ile Kara Ali mindeN' geldiler. 

Kriştanof görünüş itibariyle kalın 
emeli ve mili]kül endamiyle heyü 
la kılığı muhafaza ediyor. 

Kriştanof, ilk dakikalarda AJi.. 
nin kolunu kaparak zorlu bir dö
nüş yaptı. Kriştaoof ayakta gü -
reşmeği terc>h ediyor. 

Kriştanof Kara Alınin ayakla- 1 
rına dalarken ustalıkla mukabil 
harekete geçen Kara Alı Kr~ta -
nofun sol bacağm1 eline geçirdi, 
Bulgarı aşağıya aklı' ayağını bü

kerek neti<:eye yaklastırırken Kriş 
tanof kurluldıı, minder haricine 
çıktı. 

Ali altta, Kr.iştanof üstte ve 
Alinin boynuna yaptığı tazyikle 

ha.Jı.imiyeti kendinde bulundura -
rak güreşi sürdürürken birinci 15 
dakika ni.lıayet buldu. 

İkinci 15 dakikalık devrede Ka
ra Ali hasmmı bir ~aprazla min
derin dJşına kadar siırukledi. Gü
reşin çetinliği 9 puncu dakikada 
tokatla~mıya m\ın<:er e>klu. Ali vel Senede Nekadar 

Sebze Ve Meyva 
İstihlak Ediyoruz Mektebli Kızları 

Kandırdılar (5 inci sayfadan ~evam) 

va ve SE.'bzelerin vakitsiz çüri.ime
sınden zarar gönne"ktedır. 

Böyle bir hadise meydana gel
mesıne sebep şudur: 

Denizbank iw dlğer nakliye mü
e-sseseleri parça başına nakil üc
reti almaktadır. Bu yüzden kü
felere haddinden fazla; mesela 
300 kiloya kadar mal sığdırılmak
ta ve böylece nakliyat esnasında 
sebze ve meyvalar çürümekte -
dır. 

Uzun zamandan.beri bu işle uğ
raşılmış, bir hal çaresi aranmış 

ise de müsbet bir netıceye varıla
mamıştır. Hal idaresi müteaddit 
defalar alakadar makamlara key
fiyeti arzetmesine rağmen aldı -
rış eden olmamıştır. Denizbankın 
liığvile bu müessesenin yerini a
lan yeni idareden nakliyat tari
fesinde tadilat beklenmektedir. 
Vezin esasına müstenid normal bi:r 
tarife sebze ve meyvalan çürü -
meıcten, ezihnekten lnır.tarmağa 

kafi gelecektir. 
NECMi ERKMEN 

(J inci sahifeden devam) 
re de peşkeş çektigi ani ş"r.1<' lır. 

Kızlar, her şeyi itıraj dmişl~rdir. 
Suçlular, Varna C"7.a mahke -

mcsıne sevkedilmıştir. D1vanın 

cereyan ettiği gün rr.ahkeme b'na
sının önü halk tarafır:dan duldu
rulmu.ştur. 5 bini mütecaviz me
raklı kafilesi ancak itfaiyenin su 
sıkması ile dağıtılabilmiştir. Halk, 
·bu. ırz düşmanlarını linç <'imek 
istemiştir. 

Hadise ile alakadar olan papas 
Varna Metrepolidi tarafından ru
hani mesleğinden tarcı edilmış ve 
sakalı kesilmiştir. Bu papas, ken
disine kızların getirilmesi muka
bilinde, kırtasıyeci Joro'ya .altı 

bın leva vermiştir. 

.İ.stan'bul Asliye Üçüncü Hu -
kuk mahkemesinden: 

hasmı bribirlerini yumrukladı -
lar. 

Son mil<;aıbaka Ras Tafari iJe 
Dinarlı Mehmet arasında yapıldı. 

Müsabakaya başlandı. Kasım 

Tafari Dinarlıya hakim güreşiyor. 
Bir defasında bir kleyi müteaki -

ben Dinarlının ayaklarını :t<>rden 
keserek kafası üzerinden aşırdı, 

minderin üzerine savurdu, ve çok 
alkışlandı. 

Dinarlının çevikliği Habeşlinin 

gücünü karşılıyor, bir defasında 

sıçrıyarak Tafarınin ensesine tak
tığı b>r makasla Habeşliyi yere 
serdi, ve çullandı. Fakaıt sırtını 

yere getiremedi.. Tafari boğazını 

saran makasından şayanı hayret 
bir sıçrayışla fırlıyarak kurtul -

du. Tafari bir def.ısında dizlerile 
Dinarlının karnına vurdu, favli 

lrendisine ihtar edildi. Yine bu a
ralarda kenarda Dinarlıyı minder 
haricinde bastıran Taofari hake • 
min düdük çalmasına rağmen ge

çen haftaki Kara Alinin aklığı ne
tice gibi netice aldığını ileri siir

dü ... Ha:kem mindere davet elti. 

İkinci ravndun son dakikaları
na doğru Mehmedin burnunu ka

natan rakibi Melımedin bir saltç

siyle yere inerek Dinarlının çul

lanma.;ı üzerine tuşla Kasım Ta
fari mağJUp oldu. 

Gazete Ve Mecmua 
Sahiplerine 

BASIN KURUMU REİSLİ -
GİNDEN: 

Basın Birliği kanunu hükmünce 
birliğin merkez ve mıntaka idare 
heyetlerile yüksek haysiyet di -
vanının ve mıntaka haysiyet di -
vanlarını ilk defaya mahsus ola
rak seçmek için toplanacak olan 
kongre Dahiliye Vekaletince iç· 
timaa çağırılm1ştır. 

Kongre temmuzun onuncu pa
zartesi günü sabahı saat onda An
karada toplanacak ve kongereye 
bugün çıkmakta olan bütün gazete 
ve mecmuaların murahhasları iş

tirak edecektir. 

Her gazete ve mecmuayı kim 
temsil edecekse, bu murahhasın 

hüı•iyetini, hangi istasyondan ha· 
reket edecğini, gazete ve mec • 
mua sahibinin kendi imzasile ya
rın saat 16 ya kadar kurum mer
kezine bildirmesini ve ücretsiz 
gidebilmesi için murahhaslara ve
sika temin ebnek üzere üç tane de 
fotografisinin verilmesini vila -
yelten aldığımız emir üzerine bil
diriyoruz. 

İkinci devreye Fenerbahçeıilet 
başladılar. İlk anlarda top iki ta• 
rafın mütekabil akınlarile hep sa' 
ha ortalarında oynanıyordu. Faka1 

bu mütekabil oyun yavaş yav.ıl 
r~arı da arkalarına alınış bulti' 
nan Beşi'ktaşın faikiyeti altına gir' 
meğe başladı. 

8 inci dakikada iyi bir fırsatı 
yakalıyan Hakkının güzel bir şü.til • 
Fener kalesinin direğine çarparııl< 
heba oldu. 

15 inci dakadadan itibaren Fe
nerlilerde gayret, görüklü. 

25 inci dakikada Beşiktaşlı Halı 
!o bir gol farkı beklerken Fenerli 
Lebibin bir hatası topu Hakkıya 
kaptırdı o da bir iki sürüşten son· 
ra bir şütle takımının dördüncıi 
golünü yaptı. 

Bu golden sonra oyun çok dur 
gunlaıştı. İki tarafın oyuncuları a· 
deta nazla topa vuruyorlardı. 

Tabii bu durgunlaşmadan Be
şiktaş daha iyi istifade ederek Fe
ner kalesine müteakip hücumlar· 
la inmeğe başladı ve bundaJl 
sonra devrenin sonuna kadar Be
şiktaş baskısı altında geçen maÇ 
ta 4-2 Fenerin mağlı'.ıbiyetile bitti. 

Satie Binası 
Tahkikatı 

Satie şirketinin Fındıklıdaki e
lektrik sergisi binasını hakiki de
ğerinden 140,000 küsur lira fazla 
olarak 250.000 l.raya batın almak 
suretile hazine) , zarara rokmak
tan ve bu satışa ait evrak üzerin
de sahtekarlık yapmaktan maz • 
nun Deniz.bank erkanı hakkınd& 

açılan talhkikat bir haftaya ka • 
dar bitirilecektir. 

Suçlularla bazı şahitlerın yü:ı;

Ieştirilınesinden sonra sabık Milli 
Reasürans müdü;ü Refi Bayanıı 
da Satie mese'esinden dolayı 

maznun sıfatile sorgusu yapılma!< 
üzere evine celbname gönderil -

miştir. Cel:b tarih~ bugündür. Fa
kat Refi Bayar hasta olduguna 
dair bir <kılı.tordan aldığı raponı 
istidasına raptederek Adhyeye 
göndermiştir. 

Refi Bayarın Aciliyeye gelemi· 
yecek kadar hasta olduğu ta:lıak· 
kuk ederse, lüzum görüldüğü tak· 
dirde 5orgusu bulunduğu mahal
de yapılacaktır. Yahudi tercümen bu sözleri el

~ıye Parişah gııbi dürreşt ve sert 
olarak soylemişli. 

Her vatandaşın vazifesi, mem
leketin müda!a86ına yardım et -ı 
mektir. Bu sebepledir ki sizlerden 
hepinizden, milll hizmette ne işi 
yapabileceğiniz ve ne gibi bir rol 
oynıyabileceğiniz soruldu. Sizler 
cevap verdiniz ve birkaç ay için
de müdafaa kuvvetlerini bir mil
yon 250 bin gönüllü ile takviye et

Kralın mesajını okuduktan son!-:============~=! 

Kocası Mehmet Sait uyuşturu
cu maddelere müptela olması do
layısı ile evini ve kenisini ihmal 
ettiğinden ve üç senedenberi de 
hanei zevciyeti terkettiğinden ba
hisle bir arada yaşamaları kabil 
olamıyacağından boşanmalarına 

karar verilmesi hakkında Mahide 
B ezmez 1arafından Karaköyde 
kasaplar sokağında 16 No. da mu· 
kim Mehmet Sail aleyhine mah
kemenin 939/1005 numaralı dos
yası ile açılan boşanma davasına 

ait arzuhal mumaileyh Sai.din ika
metgiihının meçhuliyetinden ba ·• 
hisle iade edilmekle verilen kara· 
ra tevfıkan divan-haııeye talik e
dildiğinden mumaileyh Saidin •bir 
ay zarfında müracaatla olbaptaki 
arzuhal suretini tebellüğ etmesi 
lüzumu ilan olunur. 939/1005 

Bazı maznunlarır., Refi Baya
rın da 6.000 lira komisyon aldlğı 
iddiasında bulunduk'arı söylen • 
mektedir. 

Elçi bu s<iz üzerine kül gibi bem
beyaz olmuştu. Ben olduğum yer
de tıtremiştim. 

Tercüman sözünü bitirir bltir
_ınez Padişah tahtından kalktı ve 
selam sabah etmeden çekılıp gitti. 

Biz ipe çekilmeğe gelen mah -

tiniz. 
Milll hizmet gönüllülerinin gös

terdiği feragat ve vatanperverlik 
zihniyeti her türlü takdirin fev
kindedir. BırÇ'Oklarınız, vatana mü 

ra Baş>Vekil Çemberlayn Danzig 
ve Uzak Şark meselelerini izalh 
etmiş ve birkaç kelime daha söy
liyeceğini bildirnıiş ve aynen şu 

sözleri söy leıni.ştir: 
Kritik ve tehlikeli bir devirde 

yaşıyoruz. Biz sulh seven b1r mil-

!etiz. F akat yanlış anJ.aşılmasın, 

ve lüzum hissedilirse, gerek bize 
karşı olsun gerek istiklfıllerini ga
ranti ettiklerimize karşı olsun ya
pılacak tecavüze mukavemet için 
bütün sikletimizi terazıye kayma
ğa hazır olmadığımız sanılmasın. 

Mevkuf bulunan avukat İsmail 
İsa ve Atıf Ödül'ün ellerindekı da· 
va dosyaları, Baronun tayin <'lti
.iiı avukatlara verilmiştir. 
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No.12 Yamn: Rahmi Yağız 

Daha Güneş Yükselmeden 
Etrafı Saran Bir -Gürültü ... 

Yeri Göğü: Sarsan Top Sesleri Sabah Mahmurlu
ğu İçinde Şehir Halkını Yerlerinden Hoplattı 

- Ala .. Maneviyat hamin; a -
det üstünlüğü ve materyaldan zi
yade muhtaç olduğu esas unsurdur. 
Şimdi sen mıirettebatı topla .. hare
ket etmek üzere olduğumuzu an
lat, onların yüksek maneviyatını 
körükleyecei<, her birini bir deniz 
aslam haline getirecek kelimelerle 
coştur. Vazifomizi tekrarla .. Ben de 
burada rota için elzem tedbirleri 
birdefa gösden geçireyim. Zaten 
20 dakikalık zamanımız kaldı. İlk 
işaretle hattı teşkil edecek mu -
harebe nizamındaki yerimizi ala
lım. Yola çıkalım! 

Süvarinin emiııleri, içinde bay-

dev yapılı İr,ıgiliz zırhlılarının, 
dretnotlarının alev saçan topları 
bir cehennem yağmuru ile şehri 
selamlıyor, Boğa.: tabyalarile Türk 
yağdırıyor, karada bu müthiş ateş 
baskısına .cevab veren Türk top
larının şimşekleri de denizde su 
sutünları yükselten mermiler bir
biri ardına bu ölüm kusan diiş -
man donanmasının üzerinde tek
sife uğraşıyordu. 

Çanakkaedle bir ana baba günü 
baş göstemnişti. Şehrin bombar
dımana tutulan kısmen boşalıruş 
mahalleleri yer yer yıkıntılarla, 

yangınlarla tahrib ediliyor, Muha· 
cerete cesaret edemiyerek bulun
dukları evi muhafazaya cesaret 
gösteren kadın, çocuk ve ihtiyar
lar yığın enkazı altında kalıyor, 

alevler içinde kay'boluyorlardı.. 

Karşı.da, Kililhahdin üzerinde, De
ğirmen tepesird!ki bataryadan 
başka bütün tabyalardaki toplar 
az çok hasara uğramış, Çam burnu 
nun teşkil ettiği cölü zaviye• nin 
himayesinde Kfüdbahir kafesile 
Değirmen tepesindeki batarya bu 
ateş festivalinden nisbeten masun 
kalını~ı. (Devamı var) 

ram şenliği ile koşuşan mürette- 1 1 H T 
~~ı:e~=~!ti~~~~;~:~eıa::: ngilizleri ava aarruzları-
cık zamanda son hazırlıklarım da 

tamamladı. Muayyen müddet ge- T na Karşı Mu""dafaa 
lince Bradey'in verdiği işaretle a n 1 r m 1s1 n Z 
çabucak manevralarını yapan tah
telbalıirler ard aırda dizildiler. Da
lacaJdarı noktaya, Kumkalle sa
hilerine doğru yula çıktılar ... 

Süvariler, yarı görünen vücud
i ?erile birer heykel gtbi duruyor -

lan;on defa seyrettikleri Osmanlı 
sahilerini gözden geçiriyorlardı. 

İhtiyat hatını teşkil eden Sed
dilbalıir önlerindeki İngiliz dret
notlannın sıralandığı noktaya ge
lince komodorun ka.ldırdığı işaret 
bi.itün tahtell>ahirler tarafından 
tekrarlandı. Madeni seslerle 'ka _ 
panan kapakları gemilerin işleyen 
donki gürütüleri takib etti. Ve .• 
bir dakika evvel arka arkaya di
zili boynuzlu deniz kaplwnbağa
farını andıran 17 talıtelbahirlik 
filotilla Boğaz sularına daldı a-. . 
gır ağı.r alçalan denizaltılar göz-
den silindi, Yeni vazifelerine baş
lamak üzere Boğaz nwıthalinde 
kayboldular. 

-3-
16 nisan sabahı, Çanakkale bir 

yıltiır alıştığı mutad merasimle u
yanmıştı. 

Daha güneş yükselmeden etrafı 
saran dehşetli bir gürültü, yeri, 
gökü sarsan top sesleri sabah mah
murluğu içinde yavaş yaşav ken
dine gelen şehri kaplamış, bir yıl
dır kan dereleri ile sulanan delik 
\ieşik civar sırtlarda adam boyun
daki mermilerin gürültülü infilakı 
büyük bir dehşet havası estirmeğe 
siperleri üzerine tonlarla çelik 
başlamıştı. 

Boğaz ağzından itibaren birkaç 
hat üzerinde ta içerilere kadar so· 
kulan, Osımanılı mayin mıntaka
ları önüne kadar gelip dayanan 

TARİHi ...... 
ÇOCUK 
ROl1ANI -

- Ecemizi sar zehirlemiş. .• 
Diyerek a~laşıyordu. 

Azak arkadaşı Buran ile beraber 
ecenin yatağına sokuldu: 

- Arkanda, seni seven, senin 
için kanını dökmekten çekinme

yen koskoca bir ulus var, Ecem!. 

Herkes seni görmek istiyor .. uzun 

günlerden beti senin hasretini çe

ltiyor Onlara ufak bir gülüşünle 

hepsinı hazineler bağışlamış gibi, 

sevindireceik~in, Ecem! 

Bilge başını kımıldattı .. kapıya 

(5 inci sayfadan devam) 
kerlern çoğunun kolunda hasır bir 
sepet, içinde de minimimcik bir 
bebek görülür. 

KONFOR MERAKI 

İngilizlerin zenginleri de, orta 
hallileri de, fakirleri de konfora 
son derece ehemmyet verirler. k
seri evlerde genjş ve rahat kol -

tuklar vardır. Kenarlarına çay 
bardağı lwnur. Evlerin penıeereleri 
gayet büyüktür. Kışın soba veya 
ocak yakarlar. Büyük apartınıan
larda, evlerde kalörifer vardır. Gü
müş ~fra ve çay takımları en çok 
sevdikleri şeydir. 

DİN VE SIHHAT 

İngilizler sıhhatlerine, temizliğe 
çok riayet ederler. Sabahları kal
kınca mutlaka •bir duş veya banyo 
yaparlar. Bunu yapamıyanlar da 
soyunur, yarı beline kadar vücu
dünü siler. 

İngilterede, Fransaya nisbellle 
az kilise vardır. Fakat, günün her 
saatinde doludur. 

İngilizler dinlerine, hükümdar-. 
!arına, vatanlarına çok merbut -
turlar. Her gün kiliseye gider -
!er. Ve her zaman: cAllah kralı
mızı muhafaza ets}n!. .. > marşını 
söylerler. 

İNGİLİZLERİN DOSTLUGU 

İngilizler, dostluk hususunda o 
kadar cömerd değillerdir. Bundan 
hodbin oldukları, kendilerinden 

(5 inci sayfadan devam) 
tehlike işaretinin pek geç veril • 
m~idir. 

Şanghay'da, 14 ağustos 1938 de 
Çin tayyareleri gelişi güzel otuz 
bomba attılar. Bunlardan üç şeh
rin en kalbalık caddesine düştü, 

600 kişinin ölü.ınüne, 1200 ünün 
yaralanmasına se'beb oldu. 
Eğer halka vaktinde haber ve

rilmiş olsaydı ne bu kadar adam 
ölür, ne de yaralanırdı. Zayiat 100 
de bire inerdi., 

YANGIN BOMBALARINA 
KARŞI NE YAPMALI? 

Yangın bombalarının küçükle
ri vardır, büyükleri vardır. Kü -
çüklerinin çıkardığı yangınlar, ev
de bulunanlar tarafından sön -
dürülebilir. Büyükleri de ancak it
faiyenin yardunile ... 

GAZ BOMBALARINDAN NASIL 
MUHAFAZA OLUNMALI? 
Bunun için yeraltıııdaki sığınak

lara saklanm&k 15.zımdır. Parisde 
bütün Paris halkını da muhafaza 

edebilecek yerler yapılmıştır. Son
ra herkesin bir maskesi vardır. 

TEHLİKE VUKUUNDA 
NE YAPMALI? 

Tehlike işareti verilince müm
kün ise kı.rlara çıkmalı. Buna im
kan oamad ığı takdime gaz mas -

kesini başa geçirmeli, evvelce ta
yin olunan sığınak mahalline git
meli ... 

başka bir şy~ diişünmedikleri, bir !=============-= 
şeye ehemmiyet vermedikleri zan 
olunmamalıdır. 

İngilizler, dostlarını s~ekte 
pek titiz davranırlar. Fakat bir 

Yazan: Iskender F. Sertelli 

toplanan Sirtellii.'lılara yaşaran göz
lerile gülümsedL 

Tanrının oğlu: 

- Ben senin ölümünü görmeğe 
dayanamam, Ecem!. Sen yaşaya

caksın .. Tür:dere büyük bir yurt 
kurdun.. yaşadığımız toprakların 

üstünde yoksulluktan eser bırak

madın!. Yurdumuzun sınırlarını 

Sırtella'dan Mısır çöllerine kadar 

genişlettin!. Ti.Irk ulusu senin a

yağının dfü!rı.de saygı ve aevgi ile 
!ğilmeğe geldi, Ecemi. 

defa ellerini uzattılar dost oldular 
mı, ölünciye kadar dost kalmak
tan, her türlü yardımda fedakar
lıkta bulunmaktan çekinmezler. 

• 
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Diyerek hüngür hüngür ağla -
mağa başlamıştı. 

Bil;genin ölüm döşeğinde yattı

ğını herkes anlamıştı. 

Her ağr.ıdan yalnız şu iki keli
me işitiliyordu: 

- Ecemiz ölüyor!. 

Azak arkadaşına döndü.. Bu -

ranın kolundaki heybeyi aldı, içi

ni açtı: 

- Bak, Ecem!. Hamatlılardan, 

baba.mm, soyumun, ulusumun ö -

1 Bir Aşk Hikayesi 1 

Greta Garbo ve 
Sevgilisi Meşhur 

Bestekar 

O 
n dört ay kadar ewel, bir 
erkek ve bir kadın, ağaçla
rı ve çiçekleri Akdenizin 

mavi sularına hak.im bir tepenin 
üzerinde, beyu bir köşkte tatlı 
bir balayı hayatı yaşıyorlardı. 

Dört karabinyer (İtalyan polisi), 
üç polis köpeği Simbron köşkünü 
(ismi böyle idi) b~kliyorludı. Ka
pının üzerinde asılı levhada şu 
yazılı idi: <Girmek yasaktır!• Par
maklığın öte tarafında, solgun be
nizli bir kadın inek sağmakla eğ· 
leııirken beyaz, dağınık saçlı bir 
erkek de yolun kenarındaki be -
yaz kamelyaları koparıyordu. 

Yerlilerin •Donna Misteriosa>, 
yani cesrarengiz kadın• ismini ver
dikleri kadın, meşhur sinema yıl
dızı Greta Garbodan, erkek de 
Leopold Stokovskiden başkası de
ğildi. 

Gazete muhabirlerine görün -
memeğe çalışıyorlar, her gün giz
lice civarda]Q Karulo otel'ne gi
derek yemeklerini yiyorlar, son
ra yine köşke dönüyorlardı. 

Jozef Boleslav Kıopcrnikfuün oğ
lu olan Leopold, 56 sene evvel 
Londrada doğmuştur. Fransada, 
İngilterede( Almanyada tahsil et 
tikten sonra talihini denemek i
çin Amerikaya gıtmiştir. 

Fakat, talih yardım etmemiş, şu-

rada burada org çalarak orkestra 
şefliğini öğrenmek, ve n :hay et, 
Amerikanın en mükemmel bir 
orkestra takımınıı• şefi olınu~tur. 

Yirmi sene sade bir hayat ge -
çirdikten, iki defa evlendikten son
ra, Deanna Durbınle bir filim çe
viriyor. Rolü, işsiz çalgıcılardan 

mürekkeb bir orkestrayı idare et
mek ... 

İşte o strada, Greta Garbo ile 
karşılaşıyor. İlk görüşte bırbırle
rini seviyorlar. •Sevda ve fakir
tk saklanmaz!~ derler. Doğrusu .. 
Az sonra, seviştikleri ağıza düşü
yor. İtalyaya kaçıyorlar. Bir ay, 
tatlı bir sevda ha;·atı geçiriyorlar. 
Sonra?. Greta Holivuda, Stokovs
ki de Filadelfiye dönüyir. 

j.3tokovski Chaillot sarayında 
verilecek bir konseri idare için 
Parise gelmoş. Yer bulmak için 
istical edenlerin çoğu san'atını de
ğil, Greta Garbonun sevgilisıni 

görmek merakile çırpınıyorlar. 

Stoko~kinin şöhret kazanmasına 

sebeb bu sevda değil mi? . 

cünü aldım .. sana Hamal kralının 
başını getirdim!. 

Sarayda toplananlar hayretle 
kesik ·başa gözlerini diktiler: 

- Bu ne yaman bir yığitl. 

Bilge kesik başa gözünün ucu 

ile bir müddet baktıktan sonra 

Azak'a elini uzattı. Tanrının oğ

lu başını Ecenin göğsüne iğdi ve 

Bilgenin gözleri ıslanmıştı. Soluk 

dudaklarını uzattı ve üç kere de
likanlının alnından öptü. 

İşte bu sırada toplananların hıç

kırıklarından başka bir şey işitil

miyordu. Herkes bir ağızdan ağ

lıyor, bir boğazdan nefes alıyor -

muş gibi, derin bir sessizlik için
de titriyordu. 

- Tanrının oğlu meğer ne bü
yük, ne ünlü bir ka'lıramanmış ta 
biz bilmiyormuşuz ... 

Diyerek Azak'ı ve kesik başı 

Mirna Loy 
Parise Geldi 

-y· az tatili bQ§ladı. Sinema yıldız!.an birer birer Parise geliyorlar. Bu 
ha~a, Nonnaııdiya ile Havr limanına gelen yıldızlar arasında4 M'.rna Loy dıı var. 

Minıa; M'anta•ıa"lı ztngin ıır emldk sahibinin kızıdır. Los Aııjelos
'un kibar kızlanna 7'tahrus cWastlake Schol. mektebinde okuduktan 
sonra cSan'at AkaJenisi. kurslanm takip etti. Amerikan sinema yıl
dızlarının çoğu bu .4.k!ldemiden çıkmışlardır. 

O sırada, meşl.ur levantacı Hudnut'un Rodolf Valantino ile evle
nen kızile tanıştı. V ala!ttino, büyük bi? şölıret salıibi olmtl§ttt. Mim.a
nın giizellicji karşısında hayran kaldı. Kendisine bir rol verdi. 

Mirna, iife çeııfrdııji filmde büyük bir muvaffakiyet gösterdi. Al
kt§lar kazat<dı. Mırna; tıazik, zarif bir kadındır. Sporıı, musiki ve res
mi çok seveı. Bir kaç sene evvel, &ahn.e vazii Artur Homblov'la ev-
leMi... ~ 

Güzel Yıldız Katerin Heprun Yeni Bir Film Çevirecektir. 
Bu Filmde Yıldız, Dolaudırıcı Kadın R olü Oynamaktadır. 

görmek üzere birbirlerini ite ka- ı 

ka ön sıraya geçmek istiyorlardı. 

Bu arada Sirtella şehrinin en i-
1 

!eri gelen ve hatırı sayılan ihti -

yarlarından biri Bil.ge'nin yanına 

sokuldu: 

- F.cem!. Sen Türk kabilelerini 

hir araya toplayarak, Türk soyla

rını birbirine tanıttın .. ve birbi

rıne bağladın! Dünyadan göçer

ken Türk ulusuna büyük ve zen

gin bir yurt bırakıyorsun!. Sen -

den sonra bu yurdun, bu ulusun 

başına kim geçecek? Bunu sen 

bizden iyi bilirsin!. Senden sonra 

bize baş olacak adamı bize tanıt!.. 

Sen ölmeden onun önünde eğile

lim!. 
- İhtiyarın sözlerıni herkes 

saygı ile karşılamış: 

- Bizde bu fikirdeyiz Ecemi -

zin gösterdiği başa çıdban da ol
sa, boyun eğeceğiz .. 

Diye bağı.muşlı. 

Bi'ge tekrar gözlerini açarak, 

başını hafifçe kaldırdı. 

Bu, onun son kalkışı ve son kı

mıldanışı oldu. Sağ elini Azak'ın 

omuzuna koydu.. Etrafındakileri 

bir daha gözden geçirdi.. Sumer 

kahramanlarına ayrı ıryrı baktı 
ve: 

İşte size cesur ve uğurlu bir 
baş! 

Diyerek yavaş yavaş gözlerini 
kapadı .. 

:Ecenin başı Azak'ın omu71ları
na düştü. 

Bilge artık yaşamıyordu. 
Halk bir taraftan Azak'ın Su

merlilere baş oluşuna sevinirken, 

F.cenin ölümü karşısında da yeis 
ve matem için.de dönüyordu. 

--
SiNEM A 1 
H A BERLERİ 

Vaşington 
işte Geldik ! 

Jan Şarl ve Henri Löpaj 1939 
Nevyork sergisinde gösterilmek i
çin huırlanan filmin senaryosu
nu bitirmişlerdir. 
Bu film, Fransız . Amerikan dost
luğunun •bir senbıoıü olacaktır. La 
fayenin Vaşington.ı yardıma koş
tuğu devre aiddir. Filme: • V aşing
ton, işte geldik! .. • ismi verilmiştir. 

Pamuk Prenses Ve 
Yedi Cüce 

Birleşik Amerika Cumhur re isi
nin oğlu ve •Metr Goldvin Mayer. 
sinema şirketinin müdür muavini 
1. Ruııvelt 2 mayısta Parise vasıl 
olmuştur. James, Riç otelinde sı
nema gazete ve mecmuaları mu
harrirJerini kıtbul etmiş, yakinda 
Bcyariçe gideceğini, •Ho dö Hurl
van. filminın ilk gösterilişinde 
hazır bulunacağını söylemiştir. 

Liman Kahvesi 
Jan Şu, birinci Fransua stüdyo

sunda •Liman kahvesi• adlı bir 
film çevirmeğe başlamıştır. Fil
min diyaloğu Hanri Troya tarafın
dan yazılmıştır. 

Vak'a Havr limanında, gemici -
!ere mahsus bir kahvede geçmek
tedir. Baş rolü Line Viala yap 
maktadır. 

Göçmen 
&ivige Feuillere, Jan Şevrier 

ve Jorj Lanne; Leon Joannon'run 
•Göçmen. adlı film'nin başlıca 
rollerini Üzerlerine almışlardır. Di• 
yaloğlar, A P. Antuan tarafından 
yazılmıştır. 

Vak'a Anversde Transval el -
mas madenlerinde. göçmenleri el
mas diyanna götüren bir gemi de 
geçmektedir. 

Moris Şövalye 
Rcıber Siodmak çevridiği •Tu

zak> filminde müh:m bir rol al
mıştır. Sevimli ve ~en Fransız ar
hsti, şimdiye kadar daima eğlen
celi ve neşeli fılm,Terde oynuyor
du. Bu defa aksin~ . 

•Tuzak> filmınin diğer mümes
silleri de tanılmış san'atkarlardır. 

Zolanın Manası 
Bu mc.şh ur filmin yenı bır ver

siyonu çevirilecektir. Başrolü de 
Viviyan Romans yapacaktır 

•Nana• filmi evvel Jan Rönaar 
tarafından sessiz olarak ç.:vr:l -
mişti. 

Vatansızlar 
Piyer Humburg, •Vatansızlar. 

adlı bir filmin senaryosunu bıtir
miştir. Mt"VZuu, istilacılar tarafın
dan çıkarılan binlerce zavallının 
acıklı hayaılarını musavverdir. 

Lorel Ve Hardi 
Holivoddan bildirildiğine göre 

geçenlerde, ehemmiyetsiz b r me
sele yüzünden aralan açılan Har
di ile Lorel dostlarının tavassuti
le barışmışlardır. 
müesseseleri) ne tahsisat veril -

F.ilminin lranstzcası Ameri
kada gösterilmeğe başlamış ve 
ingiliııcesinden daha çok rağbet 
kazanmıştır. 

Tanrının oğul Bil.ge'nin başını 

yastı.ğın üzerine yatırdı ve kendi 

başını Ecenin ayaklarına sürerek 
ağlamağa başladı. 

- Bizi öksüz bıraktın Ecem!. 

Sumerliler, senin arkandan, dün

ya batıncıya kadar gözyaşı döke
cekler. 

• •• 
Tanrının oğlu Sumer'lilerin bü· 

yük kurtarıcısı Bil.ge'nin arkasın

dan ÜÇ ay ağladı, üç ay sarayın 

güneş ve ışık görmiyen dehlizle

ri arasında, Ecenin matemini tut· 
tu. 

Sumerliler, doksan bir gün son

ra Azak'ı büyük törenle Sumer 

tahtına oturtmuşlardı. 

İskender Fahreddin 

SON 
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~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarı Mub. &edeli Yii~de 7,5 Eksiltmenin 

teminat Şekli Saati 
Lira Kr. Lirll Kr. 

Baş ipi 18.000 Kgr. 9900 - 742 30 Kapalı zarf 16 

Bel ipi 25..000 • 11200 - 843 75 • • 16 

Tonga ipi 10.000 • 5885 - «! 37 • • 16,30 

I - Şartııamelerincleki teslim müddetleri uzatılarak miktarları yu· 
karda yazılı baş ve bd ipi ile yine şartnamesi mucibince tonga ipi ka· 
palı zarf usuiilc eksiltmeye k:.onm~tur. 

II - Muhammen bedelleri, muvalııkat teminatları, eksiltme saat
leri hizalarında yazılıdır. 

III - Eitsiltme 5/VII/939 Çarşamba günü Ka'bataşta Levazım ve 
Mubayaat Şube•indeki Alıım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden ve Kas
tamonu Müstak!I Müdürlüğünden parasız alınıibilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler mOOıürlü teklif mektulblarını 

kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makıbuz veya J;ıanka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bir saat 
evveline kadar Komisyon Başkanlığına maıkibuz mukabilinde verme-
leri llzımdır. c4517• 

Maarif · Vekaletinden ı 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih • coğrafya, riyaziye, tabliye, 

Fransızca, almanca ve ingilizce muallim muavini olmak istiyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir Ey!UI cuma günü İstanbul tl'niversite.;inde 
başlıyacalttır. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklarını 
A - Türk vatandaşı olmalarL 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah· 

kArniyetleri olmaclığı hakkında bulundukları vi!Ayet veya kaza idare he
yetinden alının~ bir maibata ibraz etmeleri ~hA!en memur ve muallim 

>anlar bu kayıttan müstesna olup mensub oldukları daire Amirinin 
ereceği ve.ıika kliidir.• 

D - Her t'1rlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mlüıi vücud arı-
zalarından salim ol<l.ulı.1arını iııbat eder tasdikli hekim ıaporu ibraz 
etmeleri. 

E - En az llse veya 4 veya 5 veya CI sınıflı öğretmen okulu me
zunu veya bunl~ nn muadili tahsil görmüş olmaları. 

Muallim mektebinden mezun olanların en az ild ders senesi mu
allimlll ttmış b;ılunmaları !Azımdır. 

ı - N amzetlı>r imtlhanda muvaffak oldukları takdirde kanuni 
prllar dahilinde her hangi bir orta tedrlaat muallim muavinJi#ine ta- !======================================= 
yin edlleceklerdir. 

5 - Yukarıdaki ıartları haiz olan namzetler bir- Jstid;'ile VekAlı.te 
mi;racaat edeceklerdir. Bu istidaya §U vesika.lar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkereslnhı aslı veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil dt'recesine aid §ehadetname veya vesikalarının asıl 

ve yaıhud suretlerl.. 
C - Hüsnühal mazbata.ın. 
D - Bulundukları yerlerin Maarif idaresinden nümune.elne göre 

alınmış tasdikli sıhhat raporu . 
• 

E - Maarif ldnt'Sinden tasdikli ve fotograllı fiş. 

F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotograflan. 
Bu vesikaların f'n son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil-

miş olm2sı lazımdır. Bu tarihten sonra Villlete müracaat etmiş olan-
lar imtihana alınrnıyara.ktır. (2200) (4090) 

TATİL KAMPLARI 
lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 

1 - Bu yı>z tatılinde 

ilkokullar talel)eı;ı için Pendik, Erenkıöy, Kızıltoprak, Yeşllköy, 
J'Jorya ve BıiyJk~ekmfcede; 

Lise, Öğretmen. San'at ve Orta okullar kız talebesi için Kandilli· 
de; erkek talebe !~in :!\faltepe ve Zincirlikuyuda; 

Öğretmenler için Hc.ybe!iadada. 
Tatil kampları açılacaktır. 

2 - hk derecPli okul kamplarının aylık ücreti 16, orta dereceli o
kul kamplarının Rylık ticreti 18, Öğretmenler kampının 40 günlük üc
nti 30 liradır. 

3 - Bu kamplara sıhhi durumları elverU;li talebe ve öğretmenlerin 
yazılmasına baı;lanmıştır. 

4 - İlkokul t1letıc kampları 10 temmuzda ve Orta dereceli okul
ların talebe kampları 27 temmuzda ve Öğretmenler kampı 6 temmuz
da açılacaktır. 

5 - Kaınplaıa yazılmak veya fazla malfı.mat almak i5tiyenlerin o
kullara veya Maarif miidürlüğünde Beden terfoyesi bürosuna baı; vur-
maları Jhımdır. (4784) 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinları 

Sıvas Cer Atelyelerhı.de lokıoıııotif ve vıı.gon atelyeleri ile talıım

hane zeminine ahşap parke döşemesi işi kapalı zarf usulile ve vahidi ti
at üzerinden ek~iltmı>ye kenmuştur. 

1 - Bu ~in nıulıammen bedeli 27.000 liradır. 
2 - İstelfliler boı ışe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolla

ının Ankara, Sirkeci, Sıvas veznelerinden 68 kur~ bedel mukabilinde 
aJ.,bilir. 

3 - Eksıltn.c. 14/7/939 cuma günü saat 16 da D. D. Yolları Yol da
esinde toplanacak M"rkez l inci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeyt> gi.:·ebilmek için isteklilerin teklif mektupları i~ 
irlıkte aşağıda yatı !• teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar Ko- · 
isyon riyasetil!Q tevdı etmiş olmaları liizımdır. 

A. 2490 sayılı kaıı ı ın ahkamına uygun 2025 liralık muvakkat temi
at. 

B. Bu kanunun tavin ettiği vesikalar. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Ba§muharrlrl 

ETEM İZZET BENiCE 

Baaıldı&ıı yerı SON TELGBAi' lılatbaua 

4605 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbanıs tasarruf hesabların.ıla en az 59 llıuı bul11nanlan ıeneie 

' defa çekilecek kur'a ile aşa!ıdaki pllna eöre ikramiye dağıtılncaktsr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 • 
4 )) 250 )) 1,000 J) • 

40 J) 100 1) 4,000 • 
100 » 50 o 5,000 D 

120 )) 40 • 4,800 » 
160 )) 20 • 3,200 " -

DiKKAT: Besablanndakl paralar bir .
takdirde % 20, fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan apiJ düpnlyenlere ikramiye cıktıil 

Kur'alar sene<le • defa, 1 Ey!QI, 1 Birinclk&ııun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Bronzdan mwhıl Beş kuruşluklarla Yüz paralıkların ve nikel ku

ruşların l / Ki'ıPunu.>"ni / 939 dan itı.baren tedavülden kaldırılmış ol

masın~ r~ğmen yine bazı yerlerde mıibadele vasıtası olarak ka'bul ve 

istimal edildıgi habPr alınmıştır. 

Bu paraların nihayf._t 1 / Kanunusani / 1940 tarihine kadar vergi 

vesair borçlar mukab;!;nde malsandıklarınca kabulü mümkün olup a
har bir şPkil ve suretle tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh; 

/ Hallun zarar görmemesi ve tebliğ hiliıfına hareketle kanuni taki-
bata diiçar olmaması için keyfiyet ilim olunur. ,(4818) 

Soydan ~ünnetçi AHMED 
Sünnetç>başı Ha-
leblinin torunu. 
Kabine: Sirkeci 
Beşir Kemal ecza-

nesi karşısında. 

Ev : Çarşıkapı 

tramvay durak. 

Telefon: 21809 ve 56 - 37 

Afyon Vilayetinden : 
Afyon Memleket hastahanesinde yaptırılacak 21622 lira 89 kurllli ]<r 

şif bedelli Eiektrik tesigatından 12093 lira 85 kuruşa tekabül c !< 
mı 11 temmuz 939 ~alı günü saat 15 de Afyon Vilayeti Daımi e. L.~" 
ninde ihale Edilmek iızere, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu.iı~ 
Keşifname, şartnameler, pliınlar 60 kur~ bedel mukabilinde AiY 
Nafıa MüdüTlıiğünden alınabilir. Muvakkat teminat 907 lira 4 kurul' 
tur. İsteklileıin Ti.card odası kayıt vesikası, şimdiye kadar buna 1" 

masil işleri müteahhit olarak yaptıklarına dair ellerindeki vesaiki ve ti 
az üçüncü sınıl cnstelatörlük vesikasını bağhyarak ihaleden sekiz glil 
evvel vaayet makamına istida ile müracaatla alacakları veeika ve ıelı' 
lif me-ktuplannı 11 temmuz 939 tarillıinde saat 14 de kadar Vilayet rıı 
kamına vermeleri veya göndermeleri ilan olunur. c4566• 

İstanbul Belediyesi İlanları 
1 " 

teıninat 

Muhammen 
bedeli 

1074,01) Bahçeler müdürlüğü için muhtelif cins demir nıal' 80,55 
~eme mubayaası 

141.00 1880,00 I;ahçeler müdürlüğü için muhtelif cins saksı ı:ııll' 
tıavaası 

189,57 2527,50 B.ıhçeler müdürlüğü için muhtelif kanepe ve J<f 
nepe levazımı mubayaası 

120,00 1600,00 YoHar şubesi silindirleri için 100 ton Kriple ın' 
dm kömürü mubayaası 

301,50 40!:0,00 Belediye mıotörlü vesaiti için lüzumu olan 10 td 
motör ve 2,5 ton. dişli yağı mubayaası 

236,31 3150,80 Yollar şubesine ait Şvartskopf marka sıliiıdirJll 
için malzeme mubayaası 

136 50 1820,00 İlk okullar için lüzumu olan 130 ade-t soba 
145,88 1945,00 1ik okullar için ıbastırılacak 9 kalem evrakı matbP 

Hfaiye amirlerile efradına yaptırılacak maa J<ııl 
ket 448 takım yazlık elbise 

277,20 3696,00 

143,30 1910,64 Davutpaşa çöp iskelesinin dahile doğru temd 
in ~aatı 

13L64 1755,16 Çubukludaki Belediye malı köşkün tamiri. 
Tahmin bedelleıi ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işi 

ayrı ayrı aÇık elr.slitm 0 ye kıonulanuştur. İhale 13/7/939 perşembe gü~ 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır, Şartnameleri Zllbıt ve Jvl 
umellit müdürlü~ kaleminde görülebilir, Taliplerin hizalarında g'if 
tcrılen teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü mııayyen saa 

Daiıl'i Encümende bulunmaları. (4668) 
~ ... 

Senelik ilk 
Kirası 

96,00 

teminatı 

7,20 Kadıköy Caferağa mahallesi Şair Nafi sol<I' 
ğın.daki bağ mahalli 

15,00 1,13 Şehremininde Büyüksaray meydanında 65 ıne~ 
~e murabbaı arsa 

840,00 63,00 K~rünün Kadıköy • Haydarpaşa iskclesındt' 1 
~w~ . 
~araağaç müessesatı dıihilinde iı6 No. bağıl" ' 2200,00 165,00 
sakhane. 

Yukarıda semti ve senelik kira bedelleri yazılı Belediye malı yer 
!er ayrı ayrı kiraya veril.mek üzere açık arttırmaya komılmuştur. şar~ 
namler Z?.l»t ve Muamelat mildürlüğU kaleminde görülebilir. İstek~ 
!er hizalarında ynılı ılk teminat makbuz veya mektubu ile ihale gun 
olıın 5/7/939 tarihi!le rastlıyan Çarşamba günü saat 14,30 de Daimi Jllll' 
cilmende bulunmlları. (4424) 

Devlet Denizyolları ilanları - --- ·-L _, .... --, -• 
3 Tem muzdan 10 Tem muza kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lalmlerlı 
kalkıt gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

ıı.redonla llettıne - Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 
de (Güneysu), Pazar 16 da (Tarı), Ga
lata rıhtımından. 

ıertın ll•ttıne - Salı, 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Bursa), Sirkeci rıhtımından. 

lzmlt ll•ttıne - Sah, Perşembe ve Pazar 9,30 da (U· 
ğur ), Tophane n ht.ım.ından. 

Mudın1• llettıno - Pazartesi, 18 de ve diğer günler 8.45 
de (Trak) sistemi vapurlardan biri. 
Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar ay
nca 20 de (Sus), Çarşamba postası 

Tophane nhtımmdan ve diğer posta
lar Galata rıhtımından. 

B•ndırm• llıttını - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), ayyrıca Çarşamba 20 de (Mcr· 
sin), Cumartesi 2 O de (Antalya), 
(Su.1 ), Galata rıhtunınıtan, diğeri eri 
Tophane rıhtımından. 

K•r•lllt• llettını - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topha
ne rıhtımından. 

lmrlJI' llıttıne - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı • 
mm dan. 

Ayvelık hett111• - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

lamır IGr•t hıttıııe - P&Ear 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Moroın hettıH - Sah 10 da (Dumlupınar), Cnma 10 da 

(Anafarta), Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri heldwıda her türlü maldmat apiJd• 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acentellll - Karaköy, Köprübatı 42362 
Galata acentcliğı - Galata, İstanbul Liman Reisliği bi-

nası altında 40133 
Sirkeci Acentelli':i - Sirkeci, Yolcu salonu. !2740 

(4819) 

Türkkuşu İstanbul İspekterliğinden ; 
Türkkuş•ı üy<eleri temmuzun ilk haftası içinde kampa gonderı]ecr~ 

!erinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak ~ 
zere bütün üyelerin 3 temmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar mı..rl' 
caatları 

Pazartesi günü nıiiracaat etmiyenler kam!la ~demiyeceklerdil'• 
,474~' 
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