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Arnavutluğun İşgali Balkanları Tehdit Ediyor 
• 

ltalyanlar Arnavutların · mukavemetine 
rağmen istilô.ya devam ediyorlar 
MiLLİ BiRLiK Tiran ve lşkodra işgal edildj 

Biz isbat ettik ve edeceğiz ki, hakiki birlik 
ve nizam, milli varlığın devamından, fert
lerin fikri, hissi ve maddi faa liyetleri 
üzerinde, şamataya, ayrılığa_ meydan ver
meden sebat etmelerinden ibarettir . 

• 
Korfoda Italyanların ani bir 
hareketinden endişe ediliyor 

- ~ 

Korfoda 
endişe 
Korfo, 8 ( A. A. ) -

Burada yakın günler

, de birdenbire bi r ltal-

Rumen hariciye nazırı 
dün şehrimize geldi 

Mösyö Gafenko Hariciye Ve-
1-:limizle temaslarına başladı 

r. 
t 

Balluınlann amami flCIZİyeti aro•ında Amaoatlafun 
r>aziyetini ııö•terir harita 

Paris 8 (A.A.) - Akşam gazetele jilk vaziyet almanın mevzuu bah • 
ri İtalyanın Arnavutluktaki icraati solduğu görülmektedir ve Arna • 
meşguldürler. Şu dakikada görü - vutluğun ötesinde Sel.'.niğe ve E· 
le meşguldürler. Şu dakikada görü ge denizine doğru bir ılerleyiş ken 
mevcuttur ki o da İtalya ile Al • dini gösteriyor. İtalyan hareketi 
manyanın müştereken ve ihtimam- bu suretle Alman hareketile sıkı 
la hazırladığı bir plamn qıetodlu bir muvazilik içinde olacaktır Bu 
bir surette merhale merhale ile • nun için İtalya vakıt geçmeden, Al 
rilemekte olmasıdır. manyanın doğu Avrupasında tec • 
~Geniş bir yayılma politikasının rit edilmiş bir Romanyanın zara • 

ilk merhalesi olarak Balkaıılarda (Arkası 3 üncü sayfada) 



M'ITA 1 

Musa - lsa - Muhammet : 
• ... '"' '"'" ..... ... 

Musanın Hayalı 
Şehir Bütçesi 1 

12.423.67 4 lira 

Musa, Allahtan Belka, Eriha, İliya 
şehirlerine yürüme emrini aldı 

Fevkalade bütçeye 
konan yeni tahsisat 
İstanbul viliiyet ve belediye büt 

Beni İsrail arasında gizliden hava bulut olurdu, A\•e'nın yüzünü çelerinin varidat ve masraf kısım-
glzllye Karuna taraftar olanlar kimse görmezdi) diye mukayyed- ları tamamen hazırlanmıştır. Bu -
yine vardı. Bunlar: dir. na göre şehrimizin varidat ve mas 

_ Musa Karunu malına tamah Vaktaki Musanın Şamdaki bu üç raf bütçesi 12.423.674 lira olarak 
ederek öldürdü. Ta ki Karunun · şehre gönderdiği on iki kabile reisi tesbit edilmiştir. Bu sene istikraz 
bütün serveti ve altınları kendine yola çıktılar. •Belka•, •Eriha., edilecek olan paralarla yapılmış 
kalsın dediler. •İlya• halkı da Musanın kendileri olan bu fevkalade bütçeye göre 

Musa Peygamber bu ş~yiayı 
üzerine asker gönderip geldiğini vilayet yollarına bu sene 510.000 
duydular \'e hemen A\•e'ye haber lira sarfedilecektir Yeni mektep 

duyunca yere tekrar ıomretti ,.e 
saldılar. inşautuıa 180 bin lira, köy okulla-Karunun bütün servet ve altınları 

- Bizim yanımıza gel.. Dediler. ınna 15 bin lira, ziraatın ıslahı ile da kendisi gibi yere girdi. Yer .. 
onları da yuttu. Ne akrabası, ne Bir ay kadar kal. Sem yedirelim, köylüye tohum ve daınıı:l.ık tavuk 

K 1. . b içiı·eiim, doyuralım. Ta ki bizim ,.e fidanlıklar ıçın d ~en seneye serveti arunu ve em\•a ını u a- .. . . . . .,c, 
uzerunıze gelen çergıyı def eyle. nazaran 13 bin !ıra fazla ila' e-

kıbetten kurtaramadı. Halk ara • _ _ . . _ .. _ ve 
d , Aw' ıse butun ışı gucu gunde dilmiştır. Yeni hastane ınşaatı ; -

sın a. . . . . yetmı,, batman! .. ekmekle kendini için 436.036 lira, beden terbiyesi i: 
- Ah.. keşkı bız de Karun gıbı d . b'lm · k da ·b t 

• . • • O) ura ı e.ı: a> gusun 11 ı are - çin belediye bütçesindt 245 bin, 
olııak.. Karun gıbı servetımız ol - ti, bu teklifi 1<abul ettL u · b.. · . . 

D .. d km · v ayet utçeoınde 67 hın lıra tah-sa. unya a gam çe eyız ve M - iıki k b·1 · · 
. usanm on a 1 esının on sis edilmi~tir. Bu para bırleştirile-

klmseye minnet etmeyız. iki' k'b' ı ıktıkla . na ı .. ı yo a Ç . n zaman rek mühim kısmile Dolmabahçe 
Diyenler onun bu akıbeti kar -

§ısında düşündüklerine nAdim ol
dular. 

ışte ılk once bu Ave ıle karşılaştı· stadvomu yapılacaktır. 
lar. Ave, üç şehir halkı ile anlaştık- · 

Vilayetın bu fevkalade bütçesine tan sonra; * - Bakalım sizin üzerinize gelen 

Evvelce de söylediğimiz gibi bu leşker ne leşkeri imiş. 
Karun kıssası da yere batan ser • Diyerek iki günlük yolu b;r sa
veti ve kendisi Ue bugün de halk atte almak suretile etrafı kolaçan 
arasında bir masal gibı anlatılıp etmege çıkmış ve Musaıun murah-
gitmektedir. haslanru görmüştü. 

Musa Peygamber Hızır ile arka
daşlığından ayrılıp Mısıra döndük
ten sonra Tanrıdan şu emri aldı: 

- Belka, Eriha, İliya şehirleri 

Baktı ki bunlar karınca!.. gibi 
insan, hemen avucuna alıp: 

- Sizler ne biçim ınsansınız ve 
hangi diyardansınız ... Diye sordu. 

Onlar da: 
lizerine yürü .•. 

B - "°"'· Şa tarafında . - Mısır halkındanız .. Bura hal-u uç~ m ı- . . 
, __ , _ 

1 
lklan kını Tanrı dınıne daveıc geldik. 

diler ve ....... balık o an ha B unızd M d d'l ,.., aş a usa var.. e ı er. 
puta taparlardL uıkelerl zengin - A , . M 
dl. ve run usayı falan bildiğı ta-

md.Jğı yoktu. Yalnız o birkere aç 
Musa Peygamber Bent İsrailden kalmış ve Mısırda kendisine ek

rivayetin kaydına göre b~ Y~ mek vermişlerdi. Bunu biliyordu. 
bin kişi ile yola çılrtL Gideceklerı s· ded' ... ft "'C' y· - ız. ı, ...., ~· varsınız. 
yer Mısırdan bir aylık yoldu. ır-- Beş - b . ._.~, . 
mi gün aonra Musaya Benl İsrail: - yuz ın ....,.yız.. 

. - \Jepiniz ayni boyda mısınız? 
- Ya Musa.. dediler. Bız harbe V .. _, __ ,~- bo . . 

ed ğim . e CUuw:uu.u1 yu posu sızın gı-
gidiyorU7 amma •. harp ece ız bi midir? 
insanlar ne biçim insanlardır. Ne Nilibler: 
ile harbederler bilmiyoruz. Daha _ E t. Dedil A .. ld.. O _ ve . er.. ve gu u. n 
iyi değil mi ki önceden bir kaç kişi ları yine avucu içinde tutarak o 
gönderip bu ciheti anlasak ve ona şehre götürdü, halka gösterdı. 
göre tedbirli hareket etsek.. - İşte sizin üzerinize gelenler 

Musa bu teklifi uygun gördü: bunlar .. 

Beni İsrail on iki kabileye ayni- DedL. Halk, Musanın nakibleri
mıstı. Her kabileden birer kişi ııeç ni öldürmek isted.L Fakat Ave mü
til~r ve bu on iki ki~iyi Belka, E - saade etmedi. Benii&railln bu on iki 
riha ve İliya şehirlel'ine gönder - kabile reisine: 

mukabil adi bütçesi şö~·le tanzim 
edilmiştir: 

·arıa 35.829. 
Maarif: 2.021.424 
Ziraat: 91.071 
Veteriner. 44.128. 
Sıhhiye: 137.036. 
Muhtelü: 843.966 lira. 

Maaş ve ücret için 4.300.056 lira 
tefrik olunmuştur Belediye ve 
vilayetin müşterek masra&rıı:ıa 

132.581 lira aynlmıstır. 

Belediye fe\'kalfıde bütçesi lira 
\esabile §Öyle tanzim olunmuştur: 

Yol: 773.000. 
Köprtiler: 600.000. 

G~i köprüsü: 150000. 
Hal: Vi MO 

Şehir plolll 50.000 
Tepebaşı tiyatrosu 250.000. 
İstimlak ışlerı 164.000. 
Cerrahpaş3 hastanesı: 90.000 
Mezarlık işlerı: 30.000 

V ILAYET 

lstantulda surek avı 
Geçen ay içinde İstanbul civa -

rında mecburi mükeUPfiyet usu -
tile. yapılmış olan miicadele so -

nunda 123 yabanı domuz öldürül • 
müştür 

Bunlardan 6 sı Yalovada, 7 si Si 
diler. - Ben vaktile Mısırdan yardım 

gördüm, dedi. Bu itibarla sizlere livride, 55 ı Şilede, 28 ı Çatalcada, 
Musa Peygamberin Şam tarafı- 13 ü B ·k da 2 · Ü k'.darda 5 · . . • . dokunmak islemiyorum. Kabilele- e) oz • sı s u , ı 

lJCDAll 

Haklı deAll mi ? -- -- __ .,.. __ _ 
Evkaf Umum MUdUrlUgU 

ve Devlet SOrasından 
' 

bir şik4yet 
Dün Kasımpapda Zlııcir • 

llkuyu mahallesinin Sirkeci 
Muslihlttin camiinia aabık 

imaını Mehmet iımasile fÖY· 

le bir mektup aldık: 

•Ben Sirkeci IUuslihittin 
canıiinde on beş sene imam 
\'e hatiplik yaptım ve günün 
birinde bir kaç §Bhsl düşma -
nurun iffua ve isnadına kur • 
ban olarak vazifemden çı -
karıldım. Evkaf Umum Mü • 

dürlüğü beni •Dini şiara uy -
mıyan hareket• te bulundu -
ğum lddiasile işimden uzak -
!aştırdı. Fakat ben bu hare -
ketin ne olduğunu üç sene -
den fazla zaman geçtiği falde 
hilii öğrenemedim. Herhangi 
bir memur, hakkında yapı -
lan ihbarahn sıhhat derecesi 
biç bir tahkik ve tetkike tabi 
tutulmadan nasıl işinden atı
br? Bu humsta Evkaf Umum 
Müdürlüğüne yaptığım mil -

tcaddit müracaatlar netice -
sinde dosyam Devlet Şfırası -
na verildi ve Şimınuı birinci 
dcavi dair sinin hakkundaki 
karanın iyi bir tetkike da • 
yanmamış ve kanuni ıucvzn ... 
ata aykırı bulduğum için 7 

Haziran 938 tarihinde İstan • 
bul vilayetinin 6661 numara
sile itiraz ettiDL Dosyam umu
mi heyete sevkedildi ve işte 
orada takılıp kaldL Çünkü u
mumi heyetin tetkiki netice -
sini öğreneınediğimden 16 ki· 
nunusani 939 da yine vili -
yetin 4038 numaralarile iki 
defa tekiden vuku bulan 
resıni müracaatlarım da se-
meresi.z kaJdı. 

Ü~ •cnedenMri çoluk çocu
ğıımfo sürünüyorum. Türk 
vataııdaşlığlııın biitiin bak -
larınn sahip, hiçbir ~uçla de -
ğil mahkum zan altında bile 
kalmış değilim. 

Teşkilatı Esasiye kanunu • 
nun 71 inci maddesi her va • 
tandaşın yazılı 111üracaatına 

mutlaka yanlı olarak cevap 
veriln1esini emreder. İşte ben 
bu madde hükmüne tevfi -
kan Devlet Şurası umumi he
yetinden münıcaatlanına ce
np ve Evkaf Umum Müdü -
rüııdeıı de ·Dini şiara uyma -
yan hareket• imin ne oldu • 

Deniz bankın 
yeni teşkilatı 

Mayıs başında bazı 

müesseseler ayrılıyor 

Adliye 

9 - Nisan 19:ııl 

koridorlarında 
24SAAT 

Denizbank ambarını 
soyanlar yakalandı 

de • • 
muavını 

Münakale ve Muhabere Vekale
tine bağlanan Denizbank'ın yeni 

Ambar memuru ile 
hırsızlara yardım etmişler 1 

teşkiliitı Mayıs başında tatbik edi- Denizbank'a ait antrepodan iki . - Biz bu malları ambar nıeıııu 
lecektir. Mürakabe kanununa gö- defa da toplarla poplın kumaşlar ru İzzettin ile muavini Ali dayı": 
re yapılacak bu değişiklik ile Ban ve mendiller çalmak rnçile bazı a- sıtasile aldık. Birinci seferde 1 

kanın bütün dalrelerİ müstakil ve damların yakalandığını dün yaz - top ipekli kumaşla 50 düzüne nıeıı 
hükmi şahsiyeti haiz birer müas - mıştık. Bunlar, antreponun tava- dil, ikinci seferde de 130 düz~ne 
sese olacaklardır. nından içeri girmek suretlle hır - mendil aldık. Bunları manifatur•: 

Bu müesseseler idari cihetten sızlığı yapmışlar ve antrepo me - cı Ekreme sattım. KebRpçı Necs\.1 
yine bankaya bağlı kalacaklar ve murlarından biri ile muavini de ile balıkçı Süleyman da yardım et 
müdürleri de banka meclisi idare- hırsızlara yardımda bulunmuşlar- tiler. Bu işler için ambar meıııu· 
si tarafından tayin edilecektir. dır. ru İzzettinle mutabık kalm~tı~ 

] Yalnız müdürlerin memur almak B 1 d ğ d do""' O malları tavandan içeri girilecl' · _ . . u suç a ve o ru an 15 , uya biı 
salahıyetı olacaktır. Bu yoldaki de d 1 .1 l'k d 1 k deliğe yakın bir yere bıraktı. 

. veya o ayısı e a a a ar o aı a 81· 
ğişiklik proıeleri Ankarada Müna- k lan dl' .

1 1 
de gece oradan kolayca çıkarıp 

ya a ıp a ıyeye verı en er şun t 0~a kale ve Muhabere Vekili Ali Çe - 1 dı . dık. kinci defasında ise antreP · 
ar r. in -

tinkaya tarafından tetkik edilmek .. .. . büyük kapıdan girerek aşsğı 
tedir. Denizbank Uır.um Müdürü Şofor Aleksandr, şofor Nihat, ke dik. İzzettin ,.e muavini Aliden 
Yusuf Ziya Erzinden sonra işlet- hapçı Necati, balıkçı Süleyman, malları aldık, otomobile yüklete • 

. ktö 1 . d R r· Markacı Ali ve manifaturacılar - k .. t .. d'.k · me ıspe r erın eıı au ı manyas re go ur u .• 
ta Ankaraya çağırılın:ştır. dan Necati, Melkon, Ziya , Ekrem, Diğer suçlular da bu ifadeyi ıe-

Bu teşkilat dolayısile o zamana Enver, Arsen, 1ıeyyar kumaşçı Halt 't tt'l B - . hiıkifll 
kı Y . . yı e ı er. unun uzerıne 

kadar Denizbankın da banka şek- , ervant ve kahvecı Nıko. . .. . . P. • 
. .. . . Ali, Suleyman, Necatı, Nıhat, 

imden çıkarılıp umum müdürlük Bunlar dun Sultanahmet bırın- . •k.I· 
haline sokulması muhtemeldir Bu ci sulh ceza mahkemı-sinde istic - leksandr, Enver ve Zıyanın ll'' 

1 
takdirde Umum Müdürlük ~a- vap edilmişlerdiı. !erine karar verdi. Diğerleri ga)' • 

rada olacak ve diğer müdürlükler Bunlardan marka~ Ali hadiseyi rlnıevkuf olarak muhakeme edile 
İstanbulda kalacaklardır. şöyle anlatmıştır: cektir. 

Yeni bir hukuk 
doktorumuz 

1 • 

Ayşeyi kaçıran Mehmet, Hasan 
Biri iki, diğeri de bir buçuk sene yatacak 

Çatalcada tarlada çalışırken bir,miş fakat bu hareket üstunün bB" 

kızı zorla kaçırmaktan maznun şııım parça parça olma~ındaıı baş· 
\Mehmet Ali ve Hasanın mevkı.ı.fen ı ka bir netice. vermemiştir. Aşık a· 
,Ağırcezada devam etmekte olan rabayı olanca hızile sürmüş ve J<ı· 
'muhakemeleri neticelenmiş ve ka- zı civardaki diğer bir köyde ev
\rar bildirilmiştir. velce hazırladığı eve getirerek l<B" 

1 
Muhakeme neticesinde aı1laşıldı patnnştır. Biı'az sonra hadise dU • 

.ğına gör1t hadise şöyle cereyan et-jyulmuş ve Çatalca jandarın851 

miştir: Mehmet Ali ile Hasanı aranıağB 
J Çatalca köylerinden birinde başlamıştır. Bu vaziyeti haber 8 • 

Mehmet Ali, aynı köyden Hüseyi- lan Mehmet Alı ile Hasan işın fe
nin üvey kızı Ayşeyi sevmektedir.,na netice \'ereceğini anlayınca k0

'. 

Mehmet Ali Ayşe ile evlenmek is·ıkarak Ayşeyi serbest bırakm"ilar 

\ !emiş, fakat kız bu teklifi reddet-,dır. "d 
miştir. Mehmet Ali kızın üvey ha- Kız köyüne dönmüş ve bir nJU 

Hukulr. doktoru Mehmet A bası Hüseyine müracaat etmiş, Hü det sonra da sevdiği Mustafa •. • 
Hukuk Fakült~s; Asistanları seyin buna razı olmuştur. Ayşe, ü- dında bir delikanlı ile evlenmıştır· ! dan Mehmet Ali Aybar clün dok - vey babasının bu yoldaki teklifle- Yakalanan Mehmet Ali ile l'I~ : 

tora ımtıhaıu:u mJvaffakıyetle rini de ısrarla reddedince Mehmet san isi!' İstanbula getirilerek Agtr 
vermiş ve • Hı.;.:.uk doktoru• ünva- Ali kızı kaçırmağa karar \•ermiş ceza mahkemesine verilmışlerdir. 
nını almıştır. Oniversite genç hu- ve bir fırsat kollamağa başlamış - Bildirilen karara gore, Me'ııııe~ 

ı kukçuyu huk'1!. tarihi üzerinde ih tır. Ali ile Hasanın suçları sabit , .nıu~ 
tisas yapmak ~.ere Parısc gönder- Nihayet bir gün bu fırsat gelip ve Mehmet Ali bir sene 11 aY ve 
ıniye karar vermi~tir. Hukuk A - çatmış ve Ayşe üvey babasile be- ıo gün, Haşan ise b:r buçuk sene 
sistanlanndan .!:tagıp ta Üniversi - raber mısır çapalamak için köy ci- hapse mahküm olmnştur. 
lece Parise görıc!erilm'ştir. varındaki tarlaya giderken Meh - --oo--

na sefer etmesı tarıhte efsanevı hır . . 'din 1 b . b Sanyerde 7 si Evüpt" öldürülmüş ğunu, nerede ve ne zaman 
rınıze gı ve on ara eıum ura • · · met Ali Hasan adında bir arkada- Pi"• ı· ti • • d' ·ı· r adamın adının bu vesile ile yer al- halkına •ardımcı geldıgı-·mi haber tür. ...uku bulmuş bulunduğunu u·· N I IJ ~ R ~ I T E d 

1 
k k b cıJ :a erı ın ırı lfO 

ması ve tekrarlanmasına vesile ol- , bana açıkça bildirıııc.<ini is • şını da )\ır ımcı a ara ızı ııra a y . . . ki kt3 ol 
muştur. Bu adamın adı (Ave) dir. verin. Tekrar Mısıra dönün .. Eğer tlyonım• lklısat taletesinin ile takip etmiştir. az mevs~ının ya aşm~ fi . 

inad edip kalır ve haı·p ~tmek is- I M h t Ar H k . ması dolayısile beledıye plaJ 
Din tarihinde ve •Adem baba• terseniz otpunuzu birden kırarım, BELE D YE H ki d ~ ·ı 1? letk'kl • e me ı ve asan ızın ışe l . . . d' 'im . . . . diden 

da başlıyan eisanevi rivayetler a- dedL , 8 1 egı m 1 eri başladığı tarlaya yaklaşınca ara - at erının ın ırı esı ıçın şım • 

rasında efsanevi şahsiyetler de Nıtlı:ibler korkularından Kadıköy iskelf.I parkı y I .. d 'I İstanbul Üniversitesi İktısat Fa- bayı bir kenara bırakıp arkasın - tarife üzerinde tetkıkat yapnıal< 
mevcuttur. 1·te (Ave) onlardan bi- geri mu··du .. ı·lu"ğu'' UgOS avyaya gon eri en !kültesi talebelerinden kalabalık dan yavaş yavaş Ancye yaklaş -ıtadır. Bu arada bilhassa ftor~·S 

~ döndülcı ve Benıisrail arasına git- l:!elediye bahçeler troşür:er · 
ridlr. Günde yetmiş batman ek- tiler. Ave ise yüz bin hanelik olan Kadıköydeki iskele me danının ' lbir grup dün Doçer.t İ>met ile A - mışlar ve birdenbire üzerine atı - p!Ajı fiatleri çok yüksek bulunrtıU> 
mek yerdL Deniz kenarına gider, şehrin her hanesinden bir çanak tanzimine başlamıştır. :uradaki Yugoslavya Turizm Bürosu İs- sistan Sabri :e Tü,·ki'ının iştiraki- !arak kucaklamışlar.' .bağ~rmasına;tur. Floryada pJ.aj dışındaki dul<" 
balığı elile tutar. Güneşe tutup yemek alarak v. edi ve bu şehirde tanbul belediyesine müracaat ede-ıle Beykoza gıderek orocla fabr <a· meydan vermemek ıçın agızım da k" la tt ki 1 fatıiS 

çıplak saha büyük bir park haline . . . an rın sa ı arı eşya ara 
güneşin hararetiyle pişirir yerdi. alkan nehre vararak ağzım suya rek seyyahlara dağıtılmak üzere !arda tetktka:ta bulunmuşlar ur. kapıyarak arabanın ıçıne ko~'UlUŞ- . ve 
Rivayetler boyunu ta bin! .. arşın koydu (ol bdar içti ki içtiği yer ifrağ olunacaktır. Buraya dünden broşür ve aftş i•temiştır Beledi - Talebed~n Cc::-1 (hsu e Mebrur tardır. fıat koyd~karı. da anlaşılmış •& -

olarak kaydederler. açıldı, nehrin dibi göründü!..) itibaren ağaç dikilmesine başlan -\ye Turizm Müdürlüğü bu ıı.rzuyu bu seyahat e>na>ın1a bir<'r etüd Ayşe arabadan atlıyarak bu iki buraya bır tarüe konması mu• 
Tabert tarihinde (Her kaçan ki, ((Arkası var') mıştır. is' af etmiştir. bazırlamı.ı;lardır. adamın elinden kurtulmak iste - !ık bulunmuştur. 
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aııBBllllllllllUllınııHBmııııııııınıu111mnnıınnıımıım 

Fakat ne zararı var Ali Bekir evi ba yanmış değil. Ali Bekir hep hanım evli.. Ne bahtiyar koca .. Tü- vanın ciğevlerine temasile nefesi !ardan alınma yapmacık Ya':udi intihabında biraz ıabil olsa. .. 
sevecek değil ya.. Onun içi hanım- bunları evlerin pencerelerinden ne! gibi işliyor. Zevc merdivenler- sıkışan gece mısafin sorar: r,ıalı muhtelif renk ve biçimde bir- Ali Bekir bu işkencede iken evin 
la .. o mukaıısi evde bir sevda mü- sokağa haflfce akseden ışıklar yar- den iniyor, zampara yukarı çıkı- - Burası neresi? kaç pandantıf birden sarkıyor E. merdivenlerinden kalın bir ieS ge-
safereti müddetinden ziyade otur- dımile seçer .. Oraya civar sokak - yor ... Ali Bekir kapı yalcın iken - Komurluk... leklerındc boncuklu bılezikle· ı lir. 
mıyacak... !arda dolııı;ır. İki üç dakikada bir d.Jşarı mı çıksın? İçeri mi yürü- - Bu kömürlükte çok duracak parmaklarında yalancı yüzükıcrin - Kademhayır neredesin? 

Ali Bekir sokağa, evin bahçesin- elektrik fenerinin düğmesine basar sün? Taşlığın ortasında bir tered- mıyız? envaı parlıyor. Arabcağız gen!> mi- Arap: 

bar artisti gı bi küçük bir tango o)'" 

nıya oynıya gelir: 
- Oh .. Başbelası defoldu .. · ·"
Kömürlükten çıkarlar. Hıl•l 

·s.ııı 
bir fırça getirir. Hanıma ~y ıl• 

den harice kol uzatmış dut ağacı- saatine bakar. Nihayet bir buçuk düt anı geçirmek ister. Fakat bu _ Bizim bey gidincıye kadar ... safire şirin görünmek için sa '~'- - A Beyefendi geliyor .. 
takdim bir hale koymak '.çin •8\ 6 
malar, öpüctikler, :ürlü şakalar ~ i 

ko- .misafirin tozlarını örümcekleriJI na, karşıki komşunun fisebilillih olur. Mahud hanenin önünde do- nevi misafir idaresinde kaşerlen- Şimdi defolur ... Dur sana iskamle ğında, sepetinde nesi varsa takı:•ıi Telıişile· lambayı alıp dışarı 
o karanlık yolu geceleri tenvir ıçin !aşır. Kapı hizasına gelince adım- mişe benziyen Kademhayır onu getireyim de otur... takıştırmış ... Nekadar konyak iç- şarak: süpürür. 

1 
hususi bir fener içınde dışarı sal- !arını ağırlaştırır. tl'çüncii geçişin- <kendi haline bırakmaz. Sürükler Arab koşar. Bir tahta mutfak is- miş, ispirto deposu gibi kokuyor. _ Afand.Jm... Kademi hayırlı arab önde, t~1: 
landırdığı petrol llmbasına dikkat de •tık• eder kapı açılır. Dışarıya gibi içeri çekerek: kemlesile bir yanar idare gazı ge- Gözle~ ma.hmur, ağı~ ?ir. sıra be- _ Neredesin? sımlı zenperest arkada yukarı 
eder .. Yürür geçer... karanlıktan daha siyah bir el uza- - Haydi yürü beyciğim .. Bizım- tirir. Misafir bu isli aydınlığın mü- Y.~z dış gosteren daımı bır tebes- _ Komurlukta... karlar .. Hanım gelişigüzel, mü;: 

19 nır. Kolundıı.n tutar 'Alı Bekiri i - ki şimdi aşağı inerse sizi gorme- saadesi kadar etrafına bakınır. Al- sumle aralık ... İstediği gibi giyin- _ Bu vakit kömürlilltte ne y•· mahalıca bir akşam tuvaletıle 1 · k · k f' · · rd. ı d ··ı ikba Akşam olunca zampara tılsımın çerı çe er. .. sın .. · çak tavandan, ve köşelerden sal- sin, ta ınsın. bezensin.. Kime ne pıyorsun? sa ırını me ıven ;aşın a 1-' -t 
kudsiyetine güvenmekle beraber Göz gözü görmez •lfiri karanlık Sallapata bir yedekcı eline düş- kım salkım sarkan örümcek ağla- zarar .. Fakat mütecaviz olmasa... _ Sabah için elleme ayırıyo- eder. Endam, alım. reıık, k•1• f°ı
panlalonunun ard cebine bir ro- bir avlıda bir adım gittikten son- müş bir ama gibi Ali Bekir hazan rının ziynetleri altında kömür to- pat ikide birde Ali Bekirin yüzüne rum.. kadın hemen emsals:z bir lct c 8 
\•elver, yan cebine bir elektrik ra genç zamparanın.., kolundan tu- kolunu, bazan kafasını oraya, bu- zu yığınları, yarılmış odunlar; tah- sülük gibi yapışıyor. Öyle candan, _ Kömür, yine pek fırladı elle- te, elmasa, ipeğe, gı~·inıe ı-uş~e-
feneri koymak ihtiyatına riayet tup içeri çeken el bu defa teklifsiz- raya çarparak avlusunu, aralığını, ta, yonga parçalan .. Hasılı kendini öyle hararetli öpüş ki çocuğun bü- meleri idareli kullan... ihtiyacı yok . Hıç birşcy gıvın çıl· 
d k · b··ı· butun e Pr Saat alaturka birden evvel ce boynuna dolanarak konyak ko- merdivenini hiç tanımadığı bu ne- davet eden hanımın fantaziyesine tün kanını emip bitirecek ... Adnan _ A merak etmeyinız Beyefendi den çı sa ınsanı u un 

yola ~ıkar. Yokuşlara saldırır. Gıin- kan bır ağız ve zencı şi\•esile: lameli evin içine doğru yürür ... hiç uymıyan bir intizar salonunda Şem'i Paşanın evli\dlığı biraz son- gozum gibi sakınıyorum. Allah .1<'- dırtacak.. b yuru· 
düz genç hanınıın girdiği köhne e- - Ayo kuçukbey sen geldi ama Epeyce dolambaçlı, küf kokan, in- bulunduğunu görür. Fakat asil gö- ra tadacağı güzel hanımın lezzeti sikliğini göstermesin... . - Buyurunuz efcndım u 
vi bulur. Bahçe duvarından sokağa daha bizim beyefendi sokağa çık- sanı aksırtan keskin havalı yerler- rülecek şey Kademhayırın tuva!Pti vaslı hatırı için bu işkenceye kat- Güm 'kapı örtülür, Beyefeııii nuz:... dııll 
kol atmış dut ağacı.. Karşıki fe- madJ ki yukarıda hanımla beraber den g~rler ... Üç dört ayak mer- idi, Abanoz vücudü galiba hanın- !anıyor. Tılsımdaki kuvvete, sahi- defolur. Kademhayır bir elinde Davetile Ali Bekiri doğru 
nerli ev ..• İşte sokak o sokak bere- oturuyo._ divendeo inerler.. dan çırak çıkarılma gülpembesi bir riyete hiç söz yok. Fakat arabı ço- !Amba ötekini şıkırdatarak ışılda- doğruya yat.alt odasına alırlar .. 
ket versin ki fenerin içindeki ilim- A ıtmdi bellya nlMıuz. Demek Ağ.ır müteaffin mahpus bir ha- bluz ile süslü gerdanında paz - rabı böyle kıskaç gib. yakalamasa yan boncukları pembe blW:ile bir •4rba• ~1 



•-ı.._ım iKDAM SAYFA S 

iŞARETLER _ ........ _. -
Bedbaht bir veliaht M.ESELELER Sinan gü ü 

Tehlike umumidir! 
lngiliz nazırları dün toplandı, 

Parlamento davet ediliyor 

RADYO 
.... .. ,,,,,, '""' .... 

HABERLERi 

Arnavutlukta d~ha dört gün ev
vel 101 para top atıldı. Bu toplar 
Arna\'utlar a bir müjde veriyordu: 
Bir veliahtları dünyaya &ehnişti. 

Şimdi de toplar atılıyor. Fakat öte
kiler bir doğumu haber verirken 
bunlar ölümü haber vermektedir. 

Arnavutluk macerası Bugün büyük 
tören yapılıyor . ... . ...... '"' ... '"' ... ... .. ... .. .. .. """" ,.,...,....,.., 

C. , 
ıano nun 

Tiranda 
söyledikleri 

İnsanlardan bazılarının daha do
!:arken bahtsız olduklarına inan . 
tnamak güçtür. Doğduğu gün bir 
tahta namzet sanılan bu çocuğun 
o gün tacı, tahtı, memleketi, istik -

Lo Bari, 8 [Gece yarısından sonra lali mahiv ve harap olmak tebli • 
ndra 8 (AA) - Sır John Si- Gazetelerin büyük bir kısmı 1 -

ııı . . t . . verilen radyo haberleri] - Tiran kesile karşı karşıya geldi. Kralı 
la on'. bu sabah saat 11 de Çember- talyanın b~ hareketının ngı lız • bu sabah onda İtalyanlar tarafın - olmaya namzet olduğu memleket
~n gaybubetinde Nazırlar Mec İtalyan itilafına bır tecavüz oldu· dan işgal edilmiş, on birde tayya- te bu nevzat ya üç gün, ya dört 

1 riyaset etmiştir. Lord Hali· ğunu yazmaktadır. Bu gazeteler, re kuvvetleri kumandanı hava ta- gün oturabildi. Şimdi annesile Yu
aka beynelmilel vaziyet hakkın - senenin hristiyanlar için en mu -

ve Balkanlar 
Birinci davada mukadder hasım Yugosla vya 
dır, ikinci de ise Yunanistan. Balkanlarda sul
hun şu dakikada her zamanda n ziyade Sofya
nın a kli selimine bağlı olduğu muhakkaktır. 

Yazan : Nfzamettl n Nazif 
da rikile ve biraz sonra da işgal kuv- nanistandadır. Ebedi olmamasını 

arlı:adaşlarına malfunat vermi~ kaddes olan gününde yapılan bu vetleri kumandanı muvasalat ede- temenni ettiğimiz bu ayrıl ış bile ~a':'11tluğa. yapılan . taarruz, Neye bu? 
tir. taarruzun sinsiliğine işaret etmek rek karargiihını burada kurmuş • onun ne kadar talihsiz olduğunu munferıt bır hadıse suretınde ka • Aklın bulabildiği ilk cevap fU -
il Zannetli1diğine göre Nazırlar tedirler. tur. gfü.termeye kifidir. bule müsait midir? dur: 
b~ına hüktlmetl nezdinde ,teşeb • Times gazetesi İngilte~~'nin Av- Her tarafa İtalya ve Arnavutluk Fakat ... Bir tahttan mahrum kaı. 1 Roma radyosunun ve mihver Herhalde Balkanlarda beliren 
lisatta bulunularak halya nm Ar 1 rupanın bu kısmında mudafaa e • bayrakları asılmıştır. Kont Ciano sa bile bu çocuğun bütün haya • gazetelerinin neşriyatına inanmak yeni akrabanın pek dostane bir e

llavutluktaki hareketinin İtalya • dilecek hayati menfaatleri bulun- öğleye doğru bir tayyare ile Tira- tınca nesi eksik olacak? Biç şüphe 13zım gelirse İtalyanın giriştiği dası yok ve şahsı sulh için çok ü
llın beynelmilel teahhücllerile ne duğunu ve icap ederse bu menfaat- na gelerek memurları kabul etmiş yok ki, 0 dadılar elinde büyüye • hareketi evvela mevzii bir hareket mitli bir vait değil. 
lln-etıe telif edilebileceğini sorma- )eri müdafaa edeceğini yazmakta- ve Arnavutluk halkına hitaben tek, bir sarayda oturmasa bile bir addetmek ve sonra bu hareketi Aklın hadiselerden çıkarabildiği 
h karar vermişlerdir. dır . Duçenin Arnavutluğa nizam, asa- konakta, bir villada yaşıyacak, Arn~vut milletinin yüksek menfa- mana da şudur: 

İtalya, Arnavutluğun tamami - .Manchester Guardian• gazetesi yiş, huzur getireceğini söylemiş • birkaç tane değilse bile bir iki o - atlcrıne uygun •aymak ıeap edı - Gıraçiyani mutlaka Arnavutluk 
)et ve istiklalinin beynelmilel bir diyor ki: tir. 'tomobili, aşçısı, uşağı, hizmetçileri yor. sınırlarını aşıp taşacaktır. Taşa • 

( 

Biıyülı Türlı Miman 

t~ınıniyeti haiz olduğuna ve ileri- •Bu darbe Çemberlayn'ln Mus • Ciano Arnavut fukarasına 100000 bulunacak ve bütün bunlara rağ - Gölgelerini zehirli bir su gibi caktır, zira Arnavutluğun dar ve Koca Sinan 
~e bu vaziyette hiçbir değişiklik soliırinln sözlerine olan itimadım liret tevzi etmiştir. men kral olamadığı için kendisini toprağa emdirerek durmadan do- çorak çerçevesi böyle bir hırsı tat- Büyük Türk mimarı Koca Sina-
hpıJaıniyacağına dair hazırlanan selbetmiştir. Çekoslovakya'nın il- -o-- bedbaht addedecektir. Yani onun ' !aşan yüzlerce yabanc! uça~ ve min edemez.. nın 351 inci yıldönümü bugün lıut-
llefirJer konferansının 1921 tarihli bakı Hltlerin sözüne olan itimadı· bugünden sahip ve namzet olduğu topları ile masum Arnavut koy le· İtalya, Arnavutluğa attığı beyan 

1 1 
k " 

1
. . . 

lı:•- 1 V'. / z t, ·ı nJ ki · · d.. d ··ı · · k .. el d u anaca tır. "' ~ ımıyc, Su!cyma-~ar suretini imza etmiştir. tal- ru selbettiğl gibi... a ra ono ııerve mı yo arca şıyı unya · ı rine durma an o um usan yuz- nam er e, bu milletin arzularını . . • 
:?a, bundan maada İngiliz • İtalyan Dally Herald şöyle diyor: O nm en mes'ul adamı yapabilirken !erce düşman gemiden böyle bir tatmine, fahri olarak, kendisini nıye, Şehzade gıbı muazzam abı • 
~afnameslnin ihtiva ettigi teah - • Arnavutluğun işgali bütün Bal C" el anı•g"e Arnavı)tl~ .veliahdile ailesi için gaye umacak tek Arnavut buluna- memur ettiğini söylemekteqir. delerle, eşi görülmemiş köprüler, 
lıüdler mucibince Akdenizde Sta- kanları tehdn ediyor. bütün Av - ~ 1 artık bir hıçtır. bilir ml? Arnavutluğun arzuları... medrese ve daha bir çok medeni-
tülı:oyu uhaf t kl d dit edi ı b" • • Saadet te, felliket te ne kadar B ı b. lm. 1 ~ ı· k. · t l ı . m aza e me e e rupayı teh yor ve umum ır gıffı . . . . . u una ı ış o sayuı ~ ıpıye • Hatıra gelen şeyler şunlardır: ye eser eri e memlpkelin dört ya· 
llıülı:ell fti nısbı ve nekadar telakkiye baglı' .. Ik · d · · d .. t tte e · .. ibtiliıf imkfunnı açıyor.• ,,_ t~r u esın . e, yırmı 0~ . saa 1 - Arnavutluğun şimali şarki nını bezeyen Türk mimarını an -

Lord Hallfaks. Balkan huk\lmet 1 •1• p I t Bari, 8 (Radyo ile) - Kral Zogo 1 K D A M C dört adım ilerleyebıln.ek ıçın Ge - ak . . Em. .. .. H lk bir 
llıerlı:ezlerinden aldığı raporlar ngı iZ ar amen OSU maiyyeti ile beraber Atinaya gel- neral Gıraçyani, emri altındaki hudutları .yakınında yaşamakta o- m ıçın ınonu " evı 
haltJımda arkadaşlarına malfunat toplanıyor miş ve oradan Selanlğe geçmiştir . A l •Üngülerr işletmeğe li.\zum mu gö- lan hır mılyon Arnavudun Arna • program hazırlamı~tır. 
9erıntşUr L dr B (AA) İ . h b --<>-- rna VUt ugu"' ll •rürdü? vut vatanına baglanması. · on a, . . - yı a er a-
ButUn Balkanlar tehlikede lan mahfellerde söylendiğine göre y } • ı· Arnavut mifü linin İtalyaya gü- 2 - Arnavutlugun çamlık kısmı- Milli Birlik 

) b b h B k .,_ ugos avya ışga 1 zel ümitlerle bağlı olduğu günler- nın, cenuba dogru bir nevi devamı 
Londra, 8 (AA.) _ •Mildafaa- Çember ayn, u sa a aşve "'"'" 

1112 küçillı: bl:r memlekete karşı ba- te bir kaç kere telefon etmiştir. Bu •• d h } (Baş tarafı 1 inci sayfada) ide Adriyatik'in garp kıyılarından ~fan Epir'in Arnavutluk çııgileri (Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 
11z Yeni bir taarruz.• mahfellerde beynelmilel vaziyet m U a a e Tiran, 8 (A.A.) _ B. Ciano bu- gelenlerin şark kı~ ılennda nasıl ıçıne gırmc•ı. Türkler, omuz omuza, diz dlıe -.e-

İtalyanın Arnavutluktaki hare _ hakkında müzakerelerde bulun • • k raya gelmiştir. karşılandığını b,Jıriz. Hele Kont Birinci davada mukadder hasım • rerek tanı bir ahenk içinde yürü • 

< akkında malfunat veren Dai- mak üzere par wııen onun ag " , lı:•tih 1•- t "lehi etmı yece Roma, 8 (A.A.) - Stefani aı·an-ı1 Ciano'nun bunu herk~sten daha i- Yugoslavyadır. Ikindde i e Yuna- veceg"iz. Biz dürı)·aya iı.bat •tıik 
ly Te!egraph gazetesinin bu cüm- ihtimal hafta ortasına doğru içti- Bari, 8 (Radyo) - İtalya ve Yu- sı Draçtan bildiriliyor: Draçda vu- yi bildiğini iddia mevkiinrleyiz. nistan. ve bir daha edeceği~ ki hakilti ni-

lesı bugün çıkan gazetelerin tefsir maa davet edileceği ilave olunmak goslavya hükumetleri, Belgrat ve kubulan muharebelerde sekiz de- Daha bir yıl iince Arnavut Birincı davayı halle kalkışacak zam ,.e intinım kamçı ile, de: . 
lerinı telhis etmektedir. ta"'·-. Romadaki sefirlen· vasıtasilc, mu··_ niz neferi ölmüş ve 34 deniz neferi toprağına. ayak ba"şı debdebe ile bir İtalyanın bunu cenubi Sirbis • 

Ull b 1 b ·· ııek.Ie kuı ulaıı \ 'e kaınçın\n vt değ-
temadi bir temas halınrle bulunu- de yaralanmıştır. ayram anan gmç nazır , ugun tan (-Makedonyanın Yugoslavya 

Amerika Hariciye nazırı diyor ki 
yorlar. Müzakereler iyi bir suret- İhraç kıtaetından 30 nefer öl • her türlü hakaretlere ıniıstahak sa ya geçen parçası) mes~lesi halin • ncğin 'k ildiği dal<'ka b"' tr.ıağa 

muş·· , 9 nefer yaralanmıştır. Santa yılan Zogo'm.n izdıvaç ~ahidi de· de de mu· talea ~tmek ıs' temı·y~e- mahkfun olan değil, i\ten 11•1.,n, te ilerilemekte ve Yugoslavyanın ~ ~~ 
Arnavutlukta had.s olan vaziyeti karanta'da bir deniz neferi ölmüş ğil midir? . ,.. b takd. d y . sevginin. isteğin kurduğu nizam -

· · H G ·· d.. ... .. /\r t, 5ıne ve u ır e unanıstan e-
kendi menafiine mugayir bulma - ve 10 kışı yaralanmıştır. ayır... or ugurnw: • navu . . dır. Biz milli birliğin en yük<~lı: ve 

.A f l .., • •l ,. d •• dığı ve sükunetle teliikki ettiği te- Muvakkat bir hükOmet İtalyaya karşı yalnız itimatsızlık lındekı , fakedonya parçasının da en mubıc, ... m nümum·<ini "ernı•k-l"'lrnaVU ugun ıstı ası ıınya min olunmaktadır. duyan bir insandır. General Gıraç- tehdit mıntakası içine sokulmuş 

b 
teşebt USU yani'nin, tayyarelerine attırdığı olınıyacağına inanılamaz. Arnavut te de•a:ıı .. deceğiz. 

b • f hd •tf • / Londrada neşredilen bir Röyter Biz. isbat ettik , c ede.:~gı.;ı ki 
arışına munzam ır e ı ır haberine göre Yugoslavya talya • Roma, 8 (A.A.) - Stefani ajan· beyannamelerle medeni . dünyayı luğa giren kuvvetlerin bir koldan 

hakiki birlik ve nizam. bir mille -
nın Arnavutluğu ıstılfısı karşısın- sının Tiran'dan bildirdiğine göre, nasıl tatmin edemiyorsa Arnavut- Şimali Makedonyaya. bir koldan 

'1af1ngton, 8 (A.A.) - Hull, Ruz !sakınılmaz tesirinın itimadı ~ah - da bitaraf kalacaktır. Bu hususta dün öğleden sonra vaziyet vahim- !arı da öylece ınandıramadığını E . b" k ld d Sel' . • 1 tin silinmesinden. gölgeleşm0>in -
9eJtJ . .. d"' . tikr to ill . . . . .. . . . pıre, ır o an a anıge sa - d lb t 1 . bTk' ·ıı· e yaptığı bir telefon go~şm~ rip ve unya ıs annı rp . e. • bir anlaşmaya varıldığı tahmin e- Jeşmış, Tıran zımamdarlan payi • tereddütsuz kabul edebılirız. . . _ en are o ma~ ıp. ı a " mı ı 
•bıden J!Ollra matbuata aşagıdakıımek olacağını ilave etmek zaıttır. diliyor. tahtta kalamıyacaklannı anlamış İtalya ilerliyor. Bu ilerleyişte dırmak ıstıdadında olduklarını soyl nrlığın de,·aımndan. fertlerle fik· 
beyanatta bulunmuştur: Hull İtalyanın Kellog misakını Dığer taraftan Paristen gelen ve .meçhul bir istikamete, pek muh devam etmesi ve her an istilanın .leyenleri fazla bedbin saymak doğ ri, hissi ve maddi faaliyetleri ın.e-
Arııavutluğun istila<ı hiç şiıphe- 'bozduğunu söylemiştir. haberlerde Fransanın Arnavutlu- temel olarak Elbasan'a hareket et süratlenmesi muhtemeldir. Şu ru olmaz. Hatta İtalyanın ilk em • rinde sebat etmelerinden , e fakat 

Ilı dünya barışına karşı munzam Diğer tar~t~n Nazır, bıtara.fl?k ğun işgalini .Londrada aktedi • mişlerdir. şartla ki geçtiği her yerde rasgel- rivakiini yıllarca önce Korfoda tec bütün bunları yaparken gürültüye, 
tıır tehdittir. İstila, hükfunetleri • kanunu mucıbınce .İta. lya~a sılah len Fransız - Ingiliz ahdinin hü • Son günler zarfında mütemadi - diği her Arnavut parçalanacak, rübe etmi~ oldugu· hatırlanacak 0• 
"'- b ı h - ı ı• . şamataya.. ayrılığ~ meydan nr • 
""" kendilerini harp yoluna değil, am argosu mese esının a en a .,. kümleri meyanına girmediğini ve yen fikir deği<tiren Kral zaman süngülenecek ve kahredile~ktir 1 ··ı 1 1 . d 
arı§ yoluna sevketmelerini istı • a ma am ar ara ın an e 1 binaenaleyh Fransanın bu mese • kazanmak istemiş ve General Guz- ve Arnavut bu acı kadere boyun !arına da teşmil edilebilır" . 

b · k dar k 1 t f d t tk"k · ' ' 1 ursa aynı mu a ea yonıyen a a- memelerinden ibarellir. 

b- b 1 · · d le il -~·1 kt ld ğ f k t t Hulasa benliğimize sahip olmak-"'" ütün millet ı:rın ıra e r e ~..,ı me e o u unu ve a a me- leden dolayı müdahale etmiyece • zoni'nin nezdlne İtalyan ataşemi • eğecektir. Amma asla talvaya i - D d d.. b .. 
1
. ğiın 

lı: a,...,, akt d n~-· · d ' ğer selenin henüz resmen derpiş edil - · ·· k ed . ] · am an uşcr gı 1 soy ıvec~ la beraber önderlerimizin •e' re --.uaşm a ır. =•=rı ı • gını gösterme t ır. literinin refakatinde ekonomi Na- nandırılanııyacaktır. . . .. · ' 
badiseleri takip eden bu Jıftdlsenin mediğinl ilave eylemiştir. -o-- zırı Gera'yı göııderm'ştir. Kralın Dün bu minimini devletin eskı amma. Balkanlarda sulhun şu da- sinde sım&ıkı top!dllmak ve ea u-

MUSOIİnİ Yugoslavyaya müzakereleri uzatmak sur€tile İ - Başvekıli Fraşen tarafından Mu - kikada her zamandan ziyad~ Sof- fak bir ahenk&izlifıe yer verme • 

Arnavutlugv un ı"stilôsı Amerikada talyan askerlcrınin yürüme.ine kar solmiye Çt'kilen telgraf hala cevap- ı yanın akli selim ıne baglı olduğu ınek, işte günün en mfıbrem icabı! 
teşekkür ediyor şı koymak istediği sarihtir. sız kalmıştır. En hurda fırsatları muhakkaktır. 

h d d Belgrad, 8 (A. A.) - ltalyan Bır muvakkat hükumet kurul - uzun nutuklar söylemek için ne Ahmet Ağaoğl ol 

derin eyecan uyan ır 1 kaynaklarından öğrenildiğ;ne gö- mak üzere olduğu şayıalan dolaş- büyük bı r mehar tlc istismar etti- • • ----- -

. . re, Duçe •. Yugoslavyanın Arnavut- mak. tadır. Bu hükumet, mernleke- .ğini .bildıı'l miz İtalyan Ba'ivekili Romen Harıcıye " Balkanlarda ı"lk 
Vaşıngton, 8 (A.A) - İtalyan - re sefir, Çekosl11Vakya sefırı Vlad- ,Juk 1 d k 

1_ İ mese esın c ı dostane hattı le, ltalyanın himayes• altında ha - ışte ılk defadır k konu amıyor • 
"'rın Arnavutluga' karşı yaptığı mir Hurban'ı takliden talyanlar h k f d d 1 t N Jd h J a. rl' e ın en o .a.yı B. cl.gra.d .h.ü • kikı adalet esaslarına dayanan bir Fa.k.at. talya namına 175 harp ge- azirJ ge ) 1 mer a e 
taarruzun bir yortu gününe tesa- Arnavutların mukavemetini kır • k t t kk ı bl -ume ıne eşe ur erının ı agı . · ı rcjim vermek için m~s'ııl unsur - mısınıo sayısız topları ve 400 son ' ' 
dut etmesi Amerikan efkarı umu dıkları takdirde bile sefaret bina- na İtalyanın Belgrad orta elçısl !ar tarafından kurulacaktır sistem u~ağın pervaneien konuş - (Bıı taraJı 1 ınd ~ayıada) (Ba taraJı 1 inci .•ayfada) 
llıiyesinde bir kat daha infial u - sını teslim etmek istemiyecektir. İndelliyi memu?' ı>tmi tir turuluyor Böyle bir cevap bir kuv kanı H kalabalık bir hdllı. kütlesi rına olarak doğuva doğru ilerleme 
Yandırmıştır. Koniça, Hullü ziyaret etmeden v • t vetin kudrctını fakat hı r f'lantığın tarofıııdan karşılanmıştır. isini tacil edebil~ek ı\1n Yugoslav 

'l'akriben 40.000 kişiden ibaret evvel matbuata beyanatta bulu - a z 1 y e s o n aczim işaret eder. :. yayı !elet> uğratmaya ~alışnıakta -
cJan Arnavut kolonisi hususi şen- narak demiştir ki: Almanya Ha.ıcır Vekilımız Şü ıı Sa -

tlı:1er1e Veliahdin doj;"UJDunu tes'it .italyanlarm çok meziyetleri var d r ce ciddı'dı·r İtalya yürüvo": iştf>. raco.slu dün eksprese b<.ğlanan dır.Journal de Deha• da Albcrt 
~erken bu haberi alarak hayret dır ve büyük bir millet tirler, fa - 'T'eh dı•i , husus! bir vagon!& şehrımiz~ gel-1. ı (B 1 f 1 · • fad Quo Vadis? . ,., An Mousset vazıyor: 'ie teessür duymuştur. kat Cenabıhak ne hikmettir bilin- aş ara 1 ıtıcı •ay 'I , mıştir noman_van,n ı<rtra ~efirı 

Ed 
• Kont Jordana ile İtalya, Al • Rivayetler, Gıraçyani orduları - d ~ · t 1 el . t· H . . Balkan antantı devletlerinı. Bal 

Güzelli"' Amerikada mes,hur ~ mez, onları her türlü şovalresk his ıyor e a~ .. ı ren e g mış ır. ar cıye Akd 
l ,... Japony ı ı · na gösterilen nihai hedc1ı Zogo v k ı· · · t d vaı· B 1 tık denizinden enize kadar · 
arı Kraliçe Geraldine'in Amerika- !erden mahrum bırakmıştır. Kra- manyu ve a e çı erı \ e ı ımı2 ıs a.>yon a ı ve e e-

tal·afından imza edilen komı·n- Arnavutluğunun şarktaki hudut d. R · · D k L. ı· K d uzanan bir mukavemet hattile do· h bir anneden doğmuş olması, A - !içe bir çocuk dünyaya ketirdi.ği Berlin. 8 (A.A.) _ D. N. B. bil- ıyc eı•ı o tor ut ı ır ar, 
1 

r... İ 
1 1 

b . tern aleyhindeki paktın met- 1çizgilerile hulasa eder gibidir. Vali mı.dvirıi HüJai, Miiddeiumu- ğu Avtupas.Je irtibatının kesılmesi 
llıerikan halltının Arnavut u,.un bir sırada la yan ar u darbeyı diriyor: İtalv. anın Arnavutluğa A•aba sayısız moto"rlerln yu·· z bın" hd 'd ı da İ h 
f nı: ' mi Hikmet Onat, Emniyet Müdü - te ı ı a tm ngi ·z demar ııa 
ecı akibetlne karşı beslediği sem- indirmişlerdir. Kraliçe, iki günliik kar. ı harekatını mevzuu bahseden 1 ts n• İki ı-ce be,"gir kuvvet.inden hız alan İ 

1111 ti "! ber k k 1 Madde - panya..., n- ~· ·' rü &.drl Aka ile Romanyanın s • icabetten menetmek İtalya ve Al -
ti hislerini takviye etmiş r. yavrusı e aber yata tan aka- Berliner Lokal Anzeiger diyor ld: ·ı·t-şrı· n 1935 tarihli iti!Afta İWya, bu hudut çı" zgı·s·ııe savletı· • bul k J ta af d k k Ar ti "'· h · lnd bl • • tan onso osu r ın an ar • manya !çin çok mühimdir. 
Amerika hUlcOmetlnln ra navu u,.un arıc . e r Mussolinı· Arnavutluğa karşı v .. munzam protokolda ve 6 <•lanmıştır. Vekil do'""'•ca Pera -

d 
Al o l melce aramak mecburıyetınde kal- • nin dizginlenmesine katlanacak ,,.. . 5• u 

takip e ece:ııı Y mıştır. büyük sabır göstermi~tir. Vaziye - İkinciteşrin 1937 tarihli pro • bir İtalya mıdır? palas oteline inmıştir. 
Vaşington. 8 (A.A) - Hull, be- . . . tokolda tarif edilen komünist Romanya Hariciye Nazırı Ga • 

.,,b H . . N a BI k tın genışlemesı, İtalyan mudahale- ll 1 h ' d ki Bunu sanmak bir hayli safdil ol- D 
J~,atta bulunarak arıcıye ez • ne arşı · b i r . . . . . . . enternasyona a ey ın e fengo da dün ~ya vapurile 
~inin Arnavutluktaki va:iy~t Darbeyi indirmeden bir kaç he:f ~;: mecburi kılmış ve ış bıtırılmış pakta iştirak eder mıya bağlıdır. İşgal edllen Arna- gelmiş ve başta Hariciye Vekili • 
hakkında muhtelif Avrupa hukü- ta daha bekleseydiler, İtalyanlar Madde 2 - Alakadar dev - vut limanlarına harp filosu refaka ıniz Şukrü Saracoğlu olduğu hal • 

Amerikan -Arnavut cemiyet· 
lrrinin devletlere müracaat 

telgrafları 
Nevyork, 8 (A.A.) - Mtıte&t.ldit lııet merkezlerinden gelen malfı • t b. tleri haricinde bir harekett~ Diger memleketleri.n ve ezcüm - Jetlerin otoriteleri arasında • tinde getirilen gemilerden müte • de kalabalık bır heyet tarafından a ıa . • 

ınatı toplamakta olduğunu bildir- bulunmuş olurlardı. Kırka karşı•le lngıltere ve Fransaııın menfaat- ki mesai şeklinin bu otorite - madiyen ihraç edilen malzeme, bir 'Tophane rıhtımında ka~laınmı~ • Amerikan · Arnavut Cemıye+leri-
lrıiştir. bir, hatta silfilılar ansında bir !eri haleldar değildir . Eğer buna !er arasında •Onradan yapı • Arnavutluğun değil en az on Ar- tır. nin mümessiller; 6.000 aza adına 

İ lacak olan müzakerelerin i bir İk ı J nuzvelt'e vaziyet hakkında pey- mukayese yapılacak ulursa. bine rağmen yine talyan hareketi ile navutluğun zaptına azmetrn Ş ı memleketin Hariciye Veki • Ruzve te, Bayanına , Daladye ve 
d ı · k mevzuunu te§kil edeceği kay-

rpey mallımat verilmektedir. A· ka 1 bir nisbetinde, 01 tada hiçbir a .a adar olurl"':.;a, bu, her haldP. dl'dilmektedu kuvvete kafi gelecek vaoıta13Tın lerı otomobille doğruca Pcrapalas Çemberltyne telgrafl•r 
ıne k h .. ,_,, t• k t · t • hıç te yerınde o.mıyan bır müda - G. · · · t h d'J · f A 1 - k J n a uırnmP mm uvve ıs ı- tahrik mevcut değilken yapılan bu .. .. . • Madde 3 _ 25 İkınciteşrin ırazıyanı emrıne a sıs e ı mış oteline gitmişlerdir. B. Ga enco ve rnavuı ugun u•tarı masını ıs • 
llıa) · · ~- t k. d •· f hale teşebbusu olacaı<tır . Hareka- 193"' tarı·hıı· ltı'J•f ve munzam ld · " t kt d ' S ğ d · k k d P · 1 d' ını yenı=n a ıp e ecegı a • t İt ı ı k d ., " o ugunu gos erme e ır. ara•o lu u· n a <ama a ar e - temış er ır . • aarruz a yan ara ne azan ıra - tından dolayı İtalyayı tebrik eden ' ., 
lı:at İta! k .. bet b' h b ı • protokolu ile 6 İkinciteşrin it ı A ti ~ k b ı k ı ı d D • f N k k A yaya arşı mu• ır a- i ir. Al 

3 
a ba•'rn hir devletin bu i- aya rnavu u11a aya a • rapa asıa a mış ar ır. ıgcr tara tan evyoı ıa ı r-

r k . . m ny ' ., 1937 tarihli protokulun 27 e ette bulunmı)'acağı tahmın e • D<>vamlı bır meı1'aat kazandıra d h ı · ı b sar basmaz burasını bir Debboy. Her ıki vekilin ve bilha~a Ro - navutluk \ıa•konsolosu 50 binden • ' • se mu a a es : nı an ıyamaz ve u Mart 1939 da imza edilen iti- • 
dilınektedir. • bileceğini zannetmiyorum. Buna ~üdahaleye müsamaha gö,tere- lafa raptedildikleri bildiri! • haline koymağa başlamıştır. Elin- manya Hariciye Nazırının bugün fazla Amerikalı Arnnvuttan bu 

Arnavutluk sefiri Koniça, Hullü mukabil bir şeref temin etmiyece- mez. Bu ihtar, bütün Avrupa mem mektedir. deki bütün harp vasıtalarını dur - öğleden sonra gazetecilere beya - müracaat~ ıltihak ettiklerim bildi-
tly;oret e tmi§tir. Zannedildiğine .ırö ~inden de~ lekP.ıleri.ne racidir. ------ -----...&.. madan buraya )'lğı.yormuş. natta bulunması beklenmektedir. ren telgraf aldığırıı bıldirmiştir. 

çı>kcrek 



&AYl"A C IKDAll 

™ KIR ÇİÇEGİ 
Muazzez Tahsin BERKAN O Bugünkü Milli Küme Maçları 

Fr•n•• lhtlllıllnln bUtUn feci bUyUklUIUnU ••• 
Z•t•rln hakiki tllml ••• 

TAKSIM • 
sınemasının 

F R a N s"Il bkdf u·ı 1LaL1 
Muazzamı aubte4e111 ve tariht •izanten film. Ba• rollerde ı 

LiSE DELAMARRE- LOUIS JOUVET - FIERRE RENDiR 
40 000 FigOr•n, 600 top, 3 sOvari alayı, mOtııiş bir mizanıen. 

l.ivetea ı EKLER JURNAL ıon dllnya baberleri • 
Bugfln ı .. ı 11 ve 1 de teazllitlı matineler. 

Bugün S A K A R Y A Sinemasında 
Sporun zaferine haaredllan •ayanı hayret fllm 

Olimpiyat Gencleri ( Olimpiyat il ) 
t<ayat. ·• ve bir flllmdan daha iyi olan bu alnema ••he•arlnl mutlaka gUrUnUz. 

lllvetan PARAMUNT JUJlllNAL ı Bay Daladlyanln nutku va Madrltln zaptı 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

SARAY Sinemasında 
2 Büyük ve Çok güzel Film birden : 

1-VENEDİK TRENi 
• 

2- Mr. Motonun Yemini 
Kalabalığa maruz kalmamak için lütfen tam aeanı zaman· 
lannda te~rif edilmesi hassaten rica olunur. 
Seaoılar 11,45, 2,30 ve ö,211 de Venedik Treni, 10,40 1,20· 4,20 
ve 7,lS do Mr. motonun Yemini ıuarede ıaat 8,80 ela lıer 

iki Fılm birden 
lıA•e~ : FOKS JLI RNAL: Möoyö Dalarl!ycn!n outko •e M•dr!Un zaptı . 

, ,. 
Anna Bella • Tyrone Pover • Loretta Young 

gibi 8 BOyilk Yılduı ve On bialerce Figllran tararınclan yaratılaa 

ıeoenin en munzam, en güzel oabeoori 

SÜVEYŞ FEDAiLERi 
Türkçe ıözlü 

nüshası 

İPEK'te 

Fransızca ııözlü 
nüıhası 

MELEK'te 
BugllD saat 11 ve l de tonzilitlı matineler. 
Dikkat ı Tenzilatlı bileıler ıaat 1 e kadar verilir. 

t-NIAaUI' 

1G!il!iNSJittAJ 
Holivodun esrarı .. 

Ag ve sene tarihlerinin artist· 
lerin hayatındaki tesirleri 

(J>Unldl ııayıdaıı devam) 

GÜNÜN 

B•tt• DaoiH • c;.o,.,_ 
Br•nt 

ŞÖHRETİ 

Gü:Hl Franeı~ artl.ti Viviane Romanc• bu yılın en fofr 
tutulan 161.ncülir. Burada n•fi• bit resmini 116rüyor•aP" 



~Haccacı-====11ıı 

Zalim 

Tavuk ve 
hindi 

ihracatı 
---~~~~~=-=-=-=-;-:::--~-;:;:-~ 

v•z•n= NtzaMETTIN Nazı, No. 
1 Trakyalllar, Alman-

Arap imparatorluğu "kardeş kav- yaya bol miktarda 
gası,, acılığını yeniden tadıyordu sevkiyat yapabilecek . 

H 1 N D 1 şı.'.1~. bil>'.ilk belalar gele~llec~~inl Edirne (Hususi) - Damızlık~ 
. . duşunm!iş ve Abdullah hın Zube- kullanılmayan tavuk, piliç ve hın 

Bundan tam 1276 yıl önce, Dıcle yir'i tepelemek için ·elinden gele- dil . Almanyaya sevkedilrnesi 
Ue Fıratın birbirine karıştığı. yer- ni yapmıştı Ona dost olanlara her .. e~'.11 ti tiriciler arasında 
ler yeşil bahçelerle dolu idl Aylı tilrlü şiddeti reva görmüştü. Duy- koylulerf v~ıe t § . . i .. te . 
Ve ıltk bir yaz gecesinde bu bahçe- duğu kin ile gözleri okadar karar- ı ~emen ay esırın gos muş -
ler arasından kalkan bir ke~~aı;un mıştı 'ki gönderdiği orduya kuman- tır.. . .. . . 
cenuba doğru uzaklaştığı göriildü. da eden Emir Hasin'a: Şımdıye kadar koylil, yetlştird~-

25 ·deve: _ İcap ederse Meldceyi de yak! ~i tavuğu~u yok pahasına veya kü 
50 at. demişti. Elverir ki Abdullah bin çuk para ~e. aracılara satardı Çok 
Dört beş yüz !koyun ve llç eşek. Zübeyir kahmlsun· ortadan kalk- tavuk yetıştırmek ve onunla ya -
Atlara erkekler binmlşlerdl On ' kından uğraşmak onu fazla alaka· 

sın. 

deveye mahfe~ . ·~~~~!er ~l- Emir Hasln, Şam halifesinin bu· dar etmezdL Çünkü piyasaya ne 
ınuştu. ~e: birının us~~ne dorder tavsiyesini unutmamış ve İslam kadar çok tavuk çıkarı!ır•a ç'.k~ -
beşer küçük çocuk yuklenınlş, e- dininin bütün mlhrablarına istika- rılsın vasıtaları onun kıymetını o 
fekleri birer yaşlı kadın yedeyor- met veren mukaddes beldeyi cayır nisbette düşürür ve hatta şehre 
du· F k büf' b ş'd · ""' edi ~ayır yakmıştı. a at un u 1 • göndermeden elinden kaparlardi. 

Zeyrab oğulları aşireti gv~ - detine elindeki imha vasıtalarının K il . t vuk 'h t '·Ik dı 
"o d ' • es mrş a ı raca ı ı a ., • r u. nisbetsiz üstünlüğüne ragmen Ye-

Yollar zate~ göç eden aşiretler- zid, dilediği hedefe ulaşanıamıştL mını atmağa başladıktan sonra 
le dolu ldL Dıcle ile Fıratın sula- Kader yardrm etmemişti: Harbin her yerde hissedilir canlı bir ha -
dığı bol verimli topraklarda haya- ilk safhasında ordularını idare e- reket başlamıştır. Çünkü bu suret
tın ~e~zeti ~almanaştL Herk~ deh- den Emir ölm!iştü. İkinci safhasın· le köylü ile alıcı arasında ve köy
Şet ıçınde ıdl. Can korkusu hır sal- da ise kendi ömrü vefa etmemişti. .. .. 

Batıray . denizaltı gemimiz 

.\lmanyada yapılmıkta olan denizaltı gemilerimizden Batıray'ın denize lndirilditini ıjanı hı~er 
olarak yazmıştık. Yukarıdaki reaim Batıray'ın denize indirilme meraıimini göatermektedır. 

g-.ıı halinde şimalden cenuba, garp- ı Tam nihai zaferin elde edilece!il !unun aleyhine çalışan elemanlar 
len şarka, şiddetini arttırarak yayı anda ölümünden haberdar edilt·n kalkmış. köylü ile alıcı karşı kar

lıyordu. ordusu Mekke muhasarasına de- şıya gelmiş, fiatler iyi bir şekil al-

lı.'.uhammed'den sonra, kılıç sal- vamdan vazgeçmiş ve gerisin ge- mış olacaktır. Bundan köylüler, ~·~----llıılll"-lfllllı_llıılll_,llllıı,ıııllllllllıılllllllıı,ııı-1111111-.lfllllı_llllll __ 'llllıı,ıııllllllllııllllllllıılll_,'llllıı,ıııllllllllıılllllllıılfllllı-llıılll"-lfllllıl lıya sallıya, çölden ve susuzluktan riye dönmüştü . 
· · · ı dog·. · yetlştırlcil~r memnun, aracılar ve Yeşıllığe ve nehır er arasına Şamdan ard arda kalkan ordu- . 

tu nasıl heybetli bir Arap saldırı- !arın Hicaza gidişi ve Hicazdan dö- şahsi menfaatlerı haleldar olanlar 
şı olmuşsa, şimdi de onun tama· nüşü Arap Ül'kesinin talandan ta- gayri memnundurlar. 
lllile aksine olarak, şimalden cenu- lana uğramasına sebep olmuştu. Komşu memleketlerde seneler -
ba doğru korkunç bir göç paşla- Kab Abdullah bin Zübeyir Şamlı- denberi yapılan tavuk ihracatı bu 

lllıştı. !arı kovalamış, kah Yezid'in or- memleketlere ve yetşitiricilerine 
Aşiretler en az yarrm asırdan- dusu önüne çıkan Mekke kuvvet· , k b" .. k •-•- t · t · 

L · dır k d kl e !eri hıra- ço uyu ""'. emın e mış, ev ve ""rı ça ur u arı Y r !erini kahrederek aşağılara uzan- . . . , 
kıyorlar, kasırga önünden kaçan mıştı; fakat yüz binlerce silahlı ve aile ekonomısı bununla kurulmuş 
Çil sürüleri gibi mer'alarından, atlı insanın bu dalgalanışı daima tur. Bulgaristanda bu tarzda çalış· 
bahçelerinden ve hurmalıkların- mer'aların, kasabaların, aşiret ça- malar ile beş senede tavuk ihraca-
dan ayrılıyorlardı. dırlarının zararına olmuştu. tı senede l.OOO vagona ve yumurta 

Acaba ne olmuştu? Askerlerin karınlarını doyur-
Biribirinden yaratıcı olan şu Fı- mak için çadırdaki Arap aç kal- ihracatı da evvelki senelerin ~i 

ratJa Dicleden bütün rahmani kuv- mıştı. Ilgar eden kuvvetlerin atla- misline çıkarılmıştır. Bizde de ıh
Vetler uzaklaşmıştı da etraftaki rını doyurmak için !rakın betbaht raca tın artması içi>ı bugünkü ça -

1 batll!k!ıklar U:ıprağa zehir aşılıyor, hayvanları aç bırakılmıştı. l:şmalarımızı daha altt misli art -
Irak ovalarından engerekler mi fış- Yezidin ölümünü duyunca Fırat 

tırmalıyız. ltırıyordu? ve Dicle boylarında yaşıyanlar, ar-
H:ayır. Toprak yine o milnbit, o tık rahat 00.ebileceklerini, yağma- Tavuk yetiştiriciliği · üzerinde 

feyizli topraktıı ve Arap, bu U:ıp- nın, talanın biteceğini ummuşlar, çoktan ilk adımını atmış olan Trak 
taklardan yeşilliğe, suya yeni ye- ovalarda ve kas~Iıalarda mal, can ya köyleri bu mahreç temin edil -
iti hasretler duyarak, ağlıyarak ay- ve ırz emniyeti tırakmıyan serse- dikten sonra çalışır.alarmı daha zi 

rılıvordu. ri atlılardan kurtulacaklarını san· yade arttıracak ve genişletecektir. 
Ayrılıyordu, zira Şam ordulan mışlaı·dı. Ve bir müddet için ha - .. .. . . .. 

geliyordu. d' 1 b ku tl dfr' 1 Trakya koylulerlnın bu verimli ı-rse er u zan m vve en ır g 
:. bi de olmuşlardı. F'akat Arap mil- şe şimdiden hazırlanmaları, ta -

Şam orduları: .. Bu ordu~r A- leti bu tatlı r:iy~dan pek dürüşt vuklarını iyi beslemeleri ve yok 
ta60p orduları i~L . Fakat Hıcretdln bir öğendire ôiır:ıişü ile uyanmış· pahasına ellerinden piliçU!rini çı -

ıncı ve . 80 ıncı yılları arasın a Ü • . . 
L k di •--- t ·k dl tı. meyye ogullan Mekkede hır karmamak için de onları Hazıran ...-ap, en ........ ıını aşıyan, en . . . 
""'- . k k d' il b' Al- ikinci halıfe bulunmasına taham- sonundan önce satışa çıkarınama--unı onuşan ve en ts e ır ül' ed bili . di' Ş Abdul 
lahı tanıyan bu orduların önünden lmh bineZ"br mı~ . ·t amlh d - tarı kendilerine büyük faydalar te 
lı: ,. ı·· ·· ·· d A t k a u eyırı ış e n ayet o-

açma,.a uzum goruyor u. r ı k ıl t bil . t' S Ar min edeceğinde şüphe :ıoktur. 
Irakt H' d din birliği- uz Y unu a mış L onra ap 
,,,_ a vdeil bı~az1 .. ~ .ne •ka kar fileminin iki düşman merkezi ara- Esas şudur ki alıcı, vasıtasız 
....,., ne ır ıgının ne n - . . . . . . · falt 
deştiğinin ne de ana baba bir kar-! sındaki harp .Yezıdın devrıne rah- Trakya ıçln Deınıryolu ve as 
deşliğin manası kalmıştı! Bütün 1 met okutur hır şiddetle tekrar baş- şose boylarına gelmeli, teşkilat 
hunıar, birer boş laf olmuşlardı. lamıştı. yapmalı, satış ve besleme merkez-
•·te il b b " l k" ü!k Halife Abdullah bin Zübeyir, . • ~ yı ar a anın 05U u, uç 1 . !eri göstermelı bunları ilan ede -
kardeşin büyük kardeşi, amcanın yanan yıkılan mukıırldes beldeyı .. .. ' I -
Yeğenini kendisine düşman gibi tamir ettirdiği gün -".srada va1qrek koyl~ .ve halka .duyurma ıdır. 
görmesile ve, herkesin önüne çı-1 olarak bulundur~;ığu kardeşi O vakıt ıyı para gel ıren bu ~ış 
kam öldürmeslle geçmlştl Her te-

1 Mıs'ab'ın katledildiğmi öğrenmiş fayda verir, bir yandan da çoğalt
ll'ıiz duygu, Arap diyarından b! - ve az sonra şinıaı ile cenup yine ma işleri de genişleıneğe başlar ve 
ller kanat takarak kaçmıştı: biribirine girmiştL Bu sefer Şam üretme teşkilat altına alınır. 

Toroslardan Hind denizine kadar Ümeyye oğullarından gelen beşin-
fnen ve Basra körfezinden Akde- ci hükümdar ile yani Abdülmelik 
llize uzayan topraklarda yaşıyan Bin Mervan ile Mekkenin karşrsı
lrısanıar iki kısma ayrılmışlardı; na çıkmıştı. Radar ajansı 

Alman gazetesinin ne~ 
riyatını tekzip ediyor 

her biri diğerinden beter bir kin Bu hükümdar kendinden evvel 
Ve vahşet kasırgasına tutulmuş o- gelmiş bütün Şam Emirlerinden 
lan bu iki krsım olanca şiddetleri- ve Arap dünyasında kötü ad bırak 
le birbirlerine saldırmışlardL Arap mrş bütün müstebitlerden daha 
İmparatorluğu her kavgadan daha kan dökücü, daha haris ve daha Bükreş, 8 (A.A.) - Rador ajan· 
kanıı olan, her cinayetten daha bü- duygusuzdu. Hiıkümdarlık nöbe- sı bildiriyor: 
Yük bir cinayet olan cKardeş kav-Jtinin kendisine geldiğini bildirdik- Bir Alman gazetesi, İngiliz -
ras1>nın acılığını bir daha tatmış- !eri anda söylediği sözler Suriye· . 

1 
tik · ı dair 

\L . Fransız dıp oma ıcraa ına 
nın, Irak ve Ceziretülarabın her , . . • 

Bu kavga, Peygamber Muham- tarafında çalkanıp duruyordu. Gafenco ya atfen bır mülakat neş-
lnetl'in Allahına kavuşmasından Rivayete göre, babası Mervan retmiştir. Bu beyanatı, yalanlama
Bonra başlamış olan büyük kavga- ölür ölmez, vezirler, saltanatını ya mezun bulunuyoruz. Zira Ga -
llın bir devam~ ~!muştu'. . müjdelemek üzere Abdülmelik'in fenconun diplomatik vaziyeti de 

flazretl Alının Halifelığl kar- odasına girdikleri zaman onu Kur-
1 

H · ı N t _ 
Şısınd ş K il ğ k Başveki ve arıc ye azırı ara 
r~ a a_m . ra : mı ~ - an okumakla meşgul bulmuşlar. fından 27/3/939 tarihinde Milli Rö 
. n Muavıyenın oglu Yezıd, Abdülmelik bir miiddet gelenleri . 
ile İmamı Hüseyin Kerbelada !jt'· farketmemişnıiş gibi istifini boz_ ne~ns ~ephesınln toplantısında 
hıct düsmesine rag"men Arap di - • k d " • t tasrih edılmlş bulunmaktadır. y • · mamış, sonra, guya o u u11u .. ye -
arını baştan başa hükmüne rame- !erin sihrinden kendini kurtara -

dememişti. Peygamberin ilk Ha- mı ormuş gibi dalgı:ı ve bulutiu 
';resi Ebabekirissıddik'ı ı kızı F.sma 1 hl: bakışla gözlerini onlardan ya
ttan gelen torunu Abdullah bin Zü-
beyir Hicazı, !rakı, F<1rı ı ve Hora- na çevirmiş: 
saıı.ı ı.apetmiş ve Şama kafa tut- - Ne var? Ne ıstiyorsunuz? 
muştu. Bunun üzerine Yezid, Arap Vezirler el bağlıyarak mırıldan 
diyarında beliren bu kuvvet orta- nııslar: 
dan kalkmadığı takdırde Şamın ha· {(Arkası 1>ar ı 

23 Nisan Milli Hakimiyetin 

başlangıcıdır. Bunun için Ço· 

cuk Bayramı olarak tes'it e· 

dilmektedir 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Geneı Bll§kanı 

DÜNKÜ ARNAVUTLUK 

ltılyan taarruzundan sonra tarihe bnıan Arnavutluk bükllnıetinden bufİİne lı:ılan hatıralardan• 

Arnavutluk Krala Ahmet Zoıo ve bemıireleri bir ziyafette 

ftalyanın taarruzuna uğrıyan 1,5 milyonluk Arnavutluk ltalyan kuvvetlerin~ mukavemet ~tmek 
kararını resiır.de görülen basit teçhizatlı fakat cengaver ordusuna guvenerek verdı 

RADYO 

Pazar 
Saat 12.30 Proıram. 
Saat 12.85 MOUk (ltU~illt orfceııtn 

Şef; Necip Aşkın.) 1 - Bruıııelmau 

Felemenk &Ultlnden ,Atk ıölU.) 1 • 
Leopold - Yeni dÜIJ78'Wl eski l&rlı:ıla
n. s - Pachemea - Vlyananuı cazt
besL 

Saat 13 Memleket saat l,Jarı, ajana 
meteoroloji haberlerL 

Saat 13.15 Müzik (Küçük orkestrta -
Şef: Necip Aşkın.) 4 - Shllk - İspan-
701 dansL s - Hanııs Löhr • Memle
ketten memlekete - Muhtelit mem k • 
ketlerin melod.Jleri üzerine Rapsodi. ti 

Amold Melster - Bohem.va rapsodı"'i. 
7 - Heubeqer .. Şarkds isimli silitteu 
cÇeşmede> parçası. 

Saat 13.30 Türk m!lzlt!· C:alanıa• 
Vecihe, Ruaen Kam, Cevdtt Ko?.an. Q. 

kuyan: Necml Rıza Ahıskan. 1 - o
man Be7in • HJcazkAr ı>eil'CVL 2 
Ldtfl Beyin - Hicazkir şarkı: Sana " 
du gllnill. 3 - Rakımın • lilcazk.tr • 
ıu: Bekledim tA fecre kadar, 4 - H"·' , 
Arif Beyin - Nihavent ııarkı: Be.n bu· 
vefa. S - Nuri Halli Po11'Hm - Nlh. 
veııd ııarkı: Bir concei terdir o peri. 
8 - Faize Kapancının - Nihavend ııar
kı: Gel Cilzellm. 1 - ••. .. . ... - Nlha -
vend saz semaisi. 

Saat U.20 - 14.30 KonUfrılA (l[adııı 
saati - Çocuk terbiyesine dair). 

Saat 17.80 Proıram. 
Saat 17 .33 Müzik (Pazar ça1J. - Pi). 

Saat 18.U Kontl4ma (Çocuk saaU). 
Saat 18.45 Milzlk (Sen oda m!Wll • 

İbmltim Özeür ve A!ef böcekleri). 
Saat 18.15 Türk mQzl~l (Fut! ~ 

ti). Çalanlar: Hakla Derman, Efrel 
Kadri, Hasan Gilr, Basri Üfler, Hamdi 
ToU,. Oku7an: CeW Tolaeıı. 

Saat 20 Ajaıııı n meteoroloji hahfıı', 
lerL 

Saat 20.11 Ttlrlı: mtlzlll: Çalanlar: 

Vedhe, Rep.t Erer. RU1911 Kam, Cevdet 

Kozan. Oku7anlar: Mustafa Çallar, Sa· 

!iye Tolrq. ı - . ........ - Mubanw 

ı>errevi. 2 - Hacı Arif Be:l'ln - llluhaT-
7er ııart<ı: Human 7olı:. 3 - Hacı Arif 
Beyin - Muııa,,.er prlu: İltlmu etıne

te. 4 - ••••••••• - MuJıan"er p.rla Efem 

ılmdl eller ııözilne. 1 - RllfeU Kam -

Kemençe tak' imi R - • ........ - Türkli: 

Bahçe duvanru aştım. T - ... • • 
Muha,.,.er aaz semalsL 8 - Nasib•n -

Mehmet - HlcazkAr 5arkı: Görmezsem 
eğer. 9 - Lavtacı OVrlk - Hlcazk.Ar pr 

kı: Mestim bu gece. 10 - ......... - Hallr 

tQrküsü: Karııda kara TODCL 

Saat 21 Memleket saat &Tan. 
Saat 21 Ne1'ell plAklar - R. 

Saat 21.10 M~ (Rlyaset!cflmhur 
Bandosu - Şef: İhsan KC\llçer.) 1 -

Walter Meler - Matı. 2 - J. Stııı.USI -

l\lavi Tuna (Vals.) 3 - M. Moussorp

ky - Çıplalt dağda bir ııece. (Senfonik 

parça.) 4 - G. Pucc!nl - cLa Tolca> 
adlı operasından Selksyon. 

Saat 22 Anadolu ajamı (Sopr aem
sl) 

Saat 22.10 Müzik (Cazvand - PL) 
Saat 22.45 - 29 Son ajaıııı haberlert 

ve Tarınlı:l proıram. 

o 

"'"' 
GÜNÜN PROGRAMI .... . 

BALK 
OPERFl'İ 
İPEK 
l\tELEK 
SARAY 
SÜMER 
TAKo;;iM 
ALEMDAR 
MİLLİ 
TAN 
SAKARYA 
HALE 
LALE 
ALKA.ZAB 
AYSU 
AKIN 
FERAH 
AZAK 

,, 44 ......... . 

: Çardq Opereti 

• Süveyş Fedaileri 
: Süveyş Fedaileri 
: Venedik Treni 
: Sonımcu Balayı 
: Fransız İhtilil.i 

: Racanın Hazinesi 

: Aşk Mahkümları 
: Olimpiyat gençleri 
: Broneş ve uş$ 
: Paris Şarkıları 
: Radyolu Polisler 
: Cemile 
: Aşkın Gözyaşlan 
: Yaşasın Aşk 
: yaşasın Aşk 

Bugün 16 da 
akşam 9 da 
Yeni operet 
(Zır Deliler) 
Zozo Dalmu 

Şarkılar 

söyliyecektlr 

.TAKViM• 

1358 HiCRi 
Sefer 

19 
4 üncüAY 

S E N E: 

135.; RUMi 
Mart 

27 
KASI\! 153 

1939 
v ... ıı 
Güneş 

s 31 
Ot le 
il 16 
lldndl 
ıs !l6 
Akşan 

18 u 
y. t 1 

20 15 
lmısk 

NiSAN 
Ezani 

Güııeı 
10 49 
Otl• 
s 35 

9 ikindi 
9 IS 
Akşam 
ıı 00 
\'atı. 

1 35 

Pazar İm98.K 
9 04 3 46 
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Yer.zan~ M. Rasim Ôzg•n Tefrilra No: 39 1 

MASAL 
Akademya bahçelerinin uzandığı 
bu yerler, ilahların ezeli yet sırla

rile örülmüş hatıralar diyarıdır DOMUZ AVI 

için, onun bu bah<:elE'Tİn ağaçları ı 

altında talebelerine ders verdiğini (1) Bu ibadetgahlara, daha aon
ve öldükterı sonra oraya gömülme- ralan Müzle1- ismindeki mabet'te 
ai için vasiyet ettiğini bilmiyordu. ı ilave edildi. Burasını, o civarda i-
0. bu mazinin alnız kE'ndi yaşına 'tkamet eden Platon vücıule getirdi. 
kadar ulaşan safhalarını hatırlı - Ôldüiju :aman b" mabedin yakı -
yordu. nında bir yere gömüldii. 

Peki nercsıne atılır öyleyse?. 
- Kulak boşluğuna. hem de yan 

tdan atmak şartile ... Çenesine .• de

ldi. 
Bu suı-etle Bay Hasan domuz a

vını öğrenmiş oldu. 

** 

-~ 

Yazı•ız hik4ye 

'/ 
/ 
I 
I 

. -

Bahar Çocufu 

T E F R 1 K A N U M AR A S 1 : 37 
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İki adırr. atıhca ahırın cad- belki heyecandan kımıldanamaz - zerime dikse karanlıkta bile beni Kapıyı açm1ya çalışırken yakalan• 
deye bakan yüksek duvar - dı. Diışün bir kere: Erkek ve ya - görürdü. Bereket versin çoktan d1 nu yandığı gündür. 
la arasındaki aralığa sokul - .lıancı horozun bile ginn•diği ıa • uykuya dalmıştı. İçerden kapının Ne ise! ... Kapı açıldı ve ben sa
dum. Burası hem soğuğa, rüz - raya yinni otuz kızın bulunduğu açılmak ü'ere kurcalandığını du- niye kaybetmeden içeriye seğirt
gara, hem de kapıcıya karşı mah - daireye dalıyordum; geceyi sev - yuyordum. Fakat bu ameliye e- tim. Kapıyı ondan daha alışkın o
fuz idi. Sarayın arka kapısından· gilimln yanında geçirecektim. Az peyce •Ürdü. Bir •kllid yerinden lu- !arak kapadım, kllidledim. Anah
,_ mra ve evvel gelen pencereler - heyecan m1 bu? Fakat benim gibi mıldıyor, tıkırdıyor, sonra yine tarı ona uzattım. Ortalrk zifiri ka
den valnız ikisinde ıiık vardı. Bun pişkin ve bıçkın adama böyle şey- düşüyordu. Amma kapı bir türlü ranlıktı, f.ltimiz de lakırdı etmiyor
tardan biri Müjgfuıın penceresid . ltr vız geliyor.Hemen ceketin yaka açıllmadı. Acaba Müjgan yanlış duk. Yalnız birbirimize dkadar ya
Fakat ya ö•ekinde kim oturuyor,' sını kaldırdım; düzelttim. Kaputu bir anahtar mı almıştı• Belki bu kındık. ki adeta temaslarımızla ha
hiila ııeden yatmamış acaba? giymemiştim. Hareketime mani o- mesai ile geçen bir iki dakikadan reketlerimizi tanzim ediyorduk 

Orada uyanık birisinin bulun - ltır; kalıbımı arttırır diye ... Kapı- ibaretti. Fakat bu bir iki dakika Müjg~n kolumdan çekerek duva
ması Miljgiinı tereddüde diişüre • cının kuliiloesinden uzalklaşarak kendi hesabımdan ziyade Müjgii- ra yaklaştı. Anahtarı orada bir çi
bıllrdJ. O zaman ben saatlerce bu sarayın peııcereleri önüne doğru mn hesabına olarak bana saatler vlye astığını tahmin ediyorum. Bu 
ayazda bekleme~ e mi mecbur ola- ağır ağır yürüdüm. Çünkü eğer ça- gibı uzun geldi iş bittikten sonra geniş ı;nermer 
caktım? Bir haylı bekledim, vakit k Ben dışardan zıyadc iç.,rde teh- taşlıkta gene beni kolumdan tuta-

buk yürüsem, oşsam belki pen-
geldı, gerti bıle. Müjgarun hala ha- like olduğunu seziyordum. Bah - raık yiıruttü. Gayet büyük bir ka-

' ccrelerde birisi bulunur ve nazarı 
rckeıe .gelmemesın n s~bebi şu ö- dikkatini celbederdi. Halbuki böy- çede ne olabilirdi? Ya bizm uşak- .pı geçtik, mermer taşlık deV3m ~-
tekr p<'ııceredo gorülen ışıktı. Onun le yava• yürüyünce beni kapıcı ve- !ar, yahut kapıcı ölüm uyKusıından )diyordu O pamuklu terlilderile h:ç 

uyanmı olacaktı. Ben o taraftan' _ 
ıçlrı orada oturana sôylenip duru- ya ağalardan biri zanncdilebilirler bı'r harek t .. .. h _k ses çıkarmad:gı halde bC'n çan.ur-e gorunce emen o sur(·-
yordum. Derken lambamı hareke- dl' Tam sarayın arka kapısı dnöne rek, aksırarak harekete geçecek- lu ayakkaplarımın sesini sağ iaki 

tini, pencereye '<ad.ır geldiğini, 1 gelınce başımı çevirdim. Kapıcının tim; kendimde biraz fonalık gör- soldaki oda sakinlerine duyurmak
sağa sola sallandığını görünce de-ı· odaoından on beş yirmi metre u- düğüm için hava almıya çıktığımı itan korkuyordum. Onun ıçin bir 
rln hır nefes aldım. Başkası olsa wlı:ta idim. Herif gözlerini açıp ü- söyleyecektim? Halbuk i Müjgan? aralık beni bir an evvel odaMına al-

mak istiyen Müjgana ancak duya- rıl pırıl ıpeklcri, dantelaları parlı
bileceği bir sesle: yan yorganları ile dört katlı bir 

- Yavaş, dı-dim. patırdımızı duy- yatak serili idi. Konsolun üstünde 
masınlar .. büyük fanuslu br lamba yanıyor• 

- Kor'kma, herkes uyuyor... du. Müjgan kapıyı ikapadıktan 
Arkada bir odanın kapısından sonra: 

gayet hafif bir ışık sızıyordu. A- - Kimbıli.r nekadar üşümüş•ıin
nahtar deliğinden ve aralıktan sı- dür Nihad! ... 
zan bu ı~ığa bakarken Müjgan an- Diye güldü. Onu temin ettim. 
lamış gibi kulağıma eğildi: Fakat onun kapıyı kaparken kilid-

- Said ağanın odası! Dedi. lememiş olduğuna dikkat ettim. 
Yani, korkma tehlike yok! De- Henüz sesimi bir perde bile yük

mek istiyordu. Fakat işin doğrusu seltmeğe cesaret edemiyerek: 
bence bu ışıkta da tehlike vardi ve _ Kapıyı kllidlemedin Müjgan! .. 
ben bu tehlikenin kokusunu al- Diye ihtar ettim ve geriye döne'.. 
makta hiç de aldanmamışım. rek kllidlemek istedim. O biraz te-
Müjganın odası senin, benim bil- Jaşla: 

diğimiz odaların en genişi, en zen- • _ Hayır, dedi. Çünkü kapının 
gin dayalı. döşeli olanı idi. Pencl~ anahtarı yok! .. 
resinin önünde gayet geni bir .. .. 

· d d k 1 h 11 - 1 Hayretle yuzun~ baktım. Dudak-
mın erı. yer e a ın a ı arı. guze 
bir kon.olu, kadife perdeleri, yer larınu büktüm. Demek sarayda a
mındcrlerı, arkada, kapının iki ya- det böyle imiş, kızların kapıları ki
nında geniş kapılı yüklen vardı. lidlenemezmiş, dıye ses çıkarma

Blr tarafta kar gibi örtüleri ve pı- dan mindere doğru yürüdüm. 

Fakat bu bana meralı: olm~ıu; 

rahat oturamıyacaktım. O her.im 
endi~eml sezerek: 

- Hiç merak etme, dedı, Bura· 
ya hiç kimse gelmez. Farzı muhal 
birisi gelecek olsa mutlak;ı ay~ll 
sesini duyarız. O za. 

- O zaman ne yaparız? dıY' 
merakla sordum. 

Müjgan gittı; yiıklerden bırınuı 

kapısını açtı. Bu derin yükte arl<I 
ıırada üst üste yerleştirUmiş t.ıır 

kaç y dtak görünüyordu. 

- O zaman sen hemen butoY1 

yerleşir, bir iki dakika nefes al • 
madan oturursun! dedı, gülüyor • 
du. Sonra beni mindere oturmaya 
davet etti. Üstüm başım perişaııd 1• 
Yünlü bir mintan. üstümde solınUŞ 
lacıvert bir elbıse, ayaklarımda 
eski pabu~ı, ı la bu !('l"lemiz min • 
dere oturmaya cesaret edemtdiğ•· 
mi göstererek· 

( A. rk"' var) 
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PORTAKALDA VİTAMİN 
Portakallarda nekadar fay

dalı cevherler, vitaminler var. 
Portakalın sulu olan iç kıs • 
nunda başka başka cevher • 
ler vardır. Bizim bej'ennıe • 
diğinılz, aokaklara athğınıız, 
Çöp tenekelerine doldıırdu • 
fumuz portakal kabukların • 
da nice, nice haualu, fayda
lar mevcuttur. 

nıininden 90 - 95 ölçö vardır. 
(c) vitamini pek çoktur: 1000 
ölçü. (B) vitamini ancak 5 • 
10 ölçü kadardır. 

l_M_ER_A_K_L_I _H_A_Dl_S_E_L_E_R__..ı 
Macera aşkile yanan Amerikalı muharrir 
Hallibürton nihayet macerasına kurban gitli 

BÜYÜKLERE ve KÜÇÜKLERE 
İtlmad ile verilen ve aumi yirmi dört saat içinde solucan· 

ları düşilnmeğe kat'! tesirini gösteren Sıhhat Vekaletinin 
resmi müsaadesini haiz (İSMET SOLUCAN BİSKÜVİT) !eri- ' 
nin pi,.asaya taklitleri çıkmıştır. 

Sayın vatandaşlarımızın kutuların üzerinde daima (İS • 
MET) markasını aramaları ve istemeleri menfaatleri icabıdır. 
Her eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruştur. 

••• 
Her portakalda ( a) vltaıııl

ni bulunduğu gerçektir. Kü
çük ço<:nklann bUyümelerl • 
ne, pal&Elanmalanna, serpil • 
melerine, neşvüneınalanna 

(•) vitamini en mükemmel 
bir cevherdir. 

Rişar Hallibürtön,. maceraperest 
bir Amerikalı muharrirdir. Onun 
en büyük merakı, eskiden yapılan 
büyük seyahatleri, tarihi lstilfila • 
rı, hatti efsanevi maceraları, tek 1 
başına tekrarlamaktır. 

1 o'da kimsenin gidemediği yerler
de seyahatleridir. Genel DirektörünlBAıJ~~ 

Portakalın suyunda, dilim
lerinde kimyaı:erlerin bul • 
dukları kıymet şudur: Yüzde 
11,43 şeker var, albümin ve 
azotlu maddeler 0,96. Sellüloz 
0.93 madeni maddeler, 0,28, 

ekşi kısmı 0,29 (azot) tan baş
ka olan çeşit çeşit cevherler 
0,26 dır. Tatlı, şekerli su~'U 

86,70 dir. 

·-· . 
O, bilhassa, Anibal'ln Alp dağ • 

!arından bir sürü fil geçirdiği hak 
kındaki tarihi menkibeyi ispat i· 
çin giriştiği macerasıle şöhret bul
muştur. 

Tarihin kaydettiğne göre Ani· 
bal, 100 fil ile Avrupaya geçmiş, 
Alp dağlarını aştıktan sonra Ro • 
manın önüne tek bir fil ile gele • 
bilmiştir. Bu tek fil de soğuktan 

' 
Hallibürtön, 1928 de Panama ka-

nalını, bir ucundan diğer ucuna 

yüzerek katetmiştir. Ondan sonra 

da Lut denizini, Nil nehrini, yine 
yüzerek geçmiştir. 

Onull şairane macerülarmdan 
biri de, Hindistana gide1-ek, gece 

yarısı, meşhur Tac Mahaldaki ha-

vuzda yıkanmasıdır. Muharrir, 

Hindistan seyahatinden • Şahane 

aşk ve hülya yolu • ismindeki ese-

rini getirmiştir. 

tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Beden Ter· 

Liyesi Genel Direktörü General 
Cemil Tahir Taner dün akşam böl
ge merkezinde klüp reisleri ve ga
~etecilerle toplu olarak görüşmüş· 
tür. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

1llll 45cl 7 89tıltl 

İlf K A R-A. A K A R •. 
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UY.YILANiiKA 
VANilKAN.SAK 
-AK.AD•N•kP. R I 
.AŞ- AR - YAKA. 
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Bu maddelerin beslemek 
hususunda yaptıkları tesirler 
çoktur. 

4te bundan dolayıdır ki 
5 • 6 aylık olmağa başlıyan 

küçük çocuklara bile giinde 
birkaç kahve kaşığı porta • 
kal suyu içirmek fayda veri • 
yor. İştahını açıyor. Yedirilen 
yemekleri güzel hazuıetliri • 
yor. Çocuklara çok yarıyor. 

fazla müteessir olduğu için, kör Hallibürton, son zamanlarını 

General beyanatında Beden Ter 
biyesi Kanunu ve istışare heyetin
den çıkan nizamname esasları hak
kında mufassal izahat vererek 
klüplerin bugünkü vaziyetlerinden 
çok kuwetli bulunabilmeleri için 
nelere ihtiyaçları olduğunu ma -
hallen ve teker teker te ekiktiknı 
hallen ve teker teker tetkik ede • 
rek lilzım gelen tedbirleri alaca · 
ğını söylemiş, bütün memleket 
gençliğinin gerek betlen terbiyesi 
mükellefiyeti ve gerekse spor ihti
yaçlarını muntazam ve verimli bir 
tarzda yapmalarının bir prensip 

tŞAk&M*~~~~ 
(a) vitamininin bu hassasın

dan başka daha büyük bir 
kuvveti olduğuna inanmak 
lizmıdır. Bütün hastalıkların 
mikroplarına karşı gelen bir 
kudreti vardır. 

olacak bir hale gelmiştir. küçük sandalı ile büyük denizleri 

Hallibürtön, bu tecrübeyi, ge -ı flallibürton, fili ?zerin~ geçmek tecrübelerine hasretmiş -
K.YATALAK.K 
•sAŞtJ!llAMALii ••• 

Bedenimizden dışarı attığı
llltt maddelere karşı gelmek 
lizere portakalda nekadar fay
dalı cevherler vardır. Vücu • 
dUmllzlin ihtiyacını temin e -
den çok lüzumlu maddeler 
bulunmaktadır. 

çen sene, Dalli, Dolli, Dinak ve Alp d11tl~rın~a.k~ hüyuk j ti . Birkaç gün ewel, Pasifik deni
Big Barta ismindeki dört fili ile ~en-Bernar 11et;ıdını 11eçerken zini geçerek San • Fransisko'ya 

yapmak istemiştir. Bu tecrübe a- meğe muvaffak olamamışlardır. ı gelirken bir fırtınaya tutulmuş ve 
kim kalmıştır. Çünkü filler, soğuk Muharririn diğer meraklı mace-

k ·· · ı kl b be al d b. k d H' 1 ortadan kaybolmuştur. 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

ı 2 s • 5 6 1 s 9 ıo ıt 

• 1 1 ıw• .. 
Yapılan hesaba göre yü:ıde 

11 gram şeker, aşağı yukarı 

!O gram halis ekmeğe miisa • 
vidir. 

Ufak yavruları saran tür • 
lü türlü ( ço<:nk hastalıkları • 
na karşı) mukavemetli, sapa
sağlam bir (kale) bir ( istih -
kiim) gibi bulundurmak is • 
tersek ço<:uklarınııza bol bol 
portakal yedirmek lizımdır. 

tan ço muteessır o ma a era r r arın an ır açı a, ıma aya-
seyahatlerine devam ederken, bir nın en yüksek tepesi olan Everest • MuhatTirin taharrisine gemiler 
İtalyan devriyesinin açtığı ateşle üzerinde tayyare ile uçması, Ara-ı gönderilmiş ise de, akibeti hakkın· 
yaralanmışlar, Alp dağlarını geç • bistanda, Habeşistanda ve Borne- da henüz bir haber alınamamıştır. 

--.-,-=r - • 
~=·--j_ ~ '.~ --

Çok ş;şmanlara, senıizlere 

çok ekmem yemek zararlıdır. 
Vücullerini daha ziyade yağ • 
landırınış olurlar. Bu cihetle 
her giin 4 • 5 portakalı yiyen, 
veyahut sıkarak suyunu içen 
şişınanlar, \.iicutlerinin biraz 
muhtaç oldnklan unlu, nlşas• 
lalı maddeleri çok mükem -
mel Jıir surette alabilirler. 

İşte bu sebepten dolayıdır 
ki şişmanlara, bol bol porta • 
kal tavsiye ediliyor. Çocukla
rın, gençlerin bü>ilınclerine, 

neşvüneınalarına lılzmı olan 
nilalli. albüminli, madenli, 
scllülozlu ve nzotsuz olan 
maddelerin bep:.I vBTdır. 

••• 

Hele bu mevsimde nekadar 
muvafıktır. Portakallarda pek 
bereketli olan (c) vitamininin 
faydalarını, hassalarını dil -
şündükçe ben bile her gün 
birçok portakal yiyorum. Ye
dikçe keyifleniyorum. Çünkü 
portakal yiyenlerde (ağız has· 
talığı) olmuyor. 

Hepimiz biliriz ki ağzımı • 
zın içinde her türlü mikrop • 
lar bulunabiliyor. Hele ağız· 
larını, dişlerini teınizleıniyenw 

lerde bütün mikroplar orada 
büyük depolar, antrepolar, 
yapıyorlar. Ağız ağrısı ve İs· 
korpit ıribi hastalıklar zulıUl' 

edene o zaman mikroplar ço-

Portakalların sularında bu- ğaldıkça çoğalıyorlar. işte bu 
fenalıkların husule gelmesine 

lunan \•itaıninler, olgun olup 
portakal suyu nekadar gü • 

olmadıklarma göre miktarca 
zel engel oluyor. 

değişirler. Mevsimlerin de bu 
hususta tesir yaııtıkları haki- (a) \•İlamlninin bu tesirin-
kattlr. deo başka bütün insanların 

Çe~it çeşit, nevi ne•·i por • işlerine yarıyan pek ınülıim 
takallar yetiştirildiği cihetle bir hassası daha \•ar. Türlü 
bunları da göz önüne almak türlü gıdalarla, yenilecek 
gerektir. maddelerle gelen çelikli eev· 

İklimlerin, memleketlerin, herlerln vücudiimiizde yer • 
toprakların da tesirlerini dil- leşnıelerine, kanmıızm içiıı • 
şünürsek, kimya bakışından, de bulunan kırıuuı değirmi· 
ve vilanıinlerin tetkiklerin • ciklerin terkibine, hücreleri • 

İzmit vilayet hasta
hanesi nerede 

yapılacak 
İzmit, (İkdam) - Şehrimizde 

70 yataklı bir memleket hastanesi 
yapılacağını yazmıştık. Vilayet u
mumi meclisinden bu sene 50 bin 
lira tahsisat verilmesi üzerine has· 
tanenin hemen inşası takarrür et
miştir. Yalnız hastanenin hangi 
mevkie kurulması hakkında bir ka 
rar verilememiştir. Haber aldığımı 
za göre yeni meb'usumıız Dr. Fuat, 
Sorağman yakm~q şehrimize gele
rek Vali, Sihhal Müdürü ve hasta
ne Baştabibi ile beraber hastane • 
nin kurulacağı sahayı tayin ede • 

cektir. 
Yeni hastanemizin Ulu Gazi 

mektebi karşısındaki sahada ve • 
yahut ta. Kozluktaki yangın yeri 
mahallinde yapılması ihtimali va
rit olduğu gibi yıkılmakta olan Sa 
karya kışlası yerinde yükselmesi 
de mevzuu bahsedilmektedir. Ma· 
~haza neticeyi şimdiden kat'iyet· 
le kestirmek mümkün olmamak • 
tadır. 

Bir motor yandı 
mize girıııelerine ''e kannn1zı 

den dolayı portakalların ter • 
kiplerinde de az çok değişik- çoğallma(:a çok yardım eder· Ege denizinde Ağal.manma ya-
likler olması lazım gelir. ler. kın Taşucu mevkiinde bir motör 

Bu farkları bilmekle bera • Bunlardan başka daha ne yanarak batmıştır. Şehrimize ge • 
istersiniz? h'd. ·· l l her her portakalda orta dere- len malumata göre a ıse şoy e o · 

lokm•n HEKI°" cede, aşağı yukarı (•) vita • muştur: 

=:;;:;;;;;:;;~~~:;;;;~;;;;;;;;;;:;;:;;:;;:;;;;;;:;;:;;:;;;;:;;~ Taşucu balıkçılarından Muam-

Ankara caddesi! Sabahatin katili 
asfalta cevriliyor deli değilmiş 

mer, Laz Ahmet, Vehbi oğlu Süley 
man ve Sami isminde şahıslara ait 
olan 29 tonluk cVehbi motörilr 
balığa çıkmışlar ve tuttukları ba • 
!ıklarla akşam Taşucuna gelip a -

lienüz yarısı asfalta çevrilmiş o Geçenlerde Beyoğlunda Sakıza- çıkta demirlemişlerdir. Denizde 
lan Ankara caddesinin mütebaki ğacında bir e'·de sevmekte oldu - bir de akşam keyfi yapmak istiyen 
kalan kısmının asfalta çevrilmesi ğu Sabahati tabanca ile öldüren balıkcılar tuttukları balıklardan 
ne b' M t 't'b b 1 Abdünahimin muhakemesine dün bir kısmını yaktık).arı mangalda 

ır ayıs an ı ı aren aş ana· . 
taktır Ağırceza mahkemesinde devam e- kızartıp yedikten sonra yatmışlar-

. dilmiştir. dır 

PARA BORSASI 
A N K A R A 

• -· •tl3i 

1 Sl'ERUN 
100 DOL.AB 
100 FRANK 
100 LİR~ 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLO&IN 
100 RAYİŞMARK 

lto BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
lOC ZWTİ 
100 PEN<'.0 
IOO LEY 
100 DiNAR 
100 YEN 

100 lsVEÇ IU'. 

100 RUBLE 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 
21.37 
67.24 

50-825 
2L825 
1.0825 

1.56 
14.035 

%3.9025 
24 9675 
0.9050 

1 !.8925 
34.62 

30.5675 
23.9025 

Eaham ve Tahvll•t 

İktısadi ve Sınai te 3.50 
sisat ve işletme şirketi 

•lBlE f14T LERİ 

Kurut 1. 

Bakla 
Araka 
Bezelye 
Domates 
Kabak • 
Fasulye 
Patlıcan 

Pırasa 

Ispanak 
Yer elması 
Havuç 
Taze yaprak 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Marul 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 

11-
12-
13 -
60-
55 -
50 -
60-
2-
2-
4-
3-

90 -
3-
z liO 

4-
6-
.Z-
40-
! 50 

- 50 
- 50 

ll:iektrik, havaııazl, telefon ve su .. . bor . . Meşhut suçlar kanunu hüküm • Fakat gece yarısı muthış Aydında tarihi bir eser 
. ularını tanzım ~tınek !çın b~ !erine göre muhakemesine başlan-ıbir hararetle yataklarından fırlı • bulundu 
§~ketler tarafından açılmış ve bil- mış olan Abdürrahim akıl muvaze yan üç balıkçı, motörü alevler i • 
len kapatılmış o!Pn çukurları nge- nesinin bozuk olduğunu iddia el • çinde görmüşler ve ancak kendi· Aydın, '• (A.A.) - Aydının 
iliş güzel kapatıldı~· anlaşılmıştır. miş olduğundan Tıbbı Adlide mü· !erim denize atacak kadar vakit Mestiye civarında bir tarlada top· 

Bu vaziyet ilerde asfalt yolun şahede altına alınmasına karar bulabilmişlerdir. ra kaltında tarihi bir lahit mey • 
""'-- . .. _ verilmişti. Motör, içindeki balıklarla bera- dana çıkarılmış ve bir heyet ma -
"'"mesıne sebep o1acağı düşünu • . · 'd k · le . . . Dünkü celsede Tıbbı Adliden ge ber 15 • 20 dakika içinde tamamen halime gı ere tetkıkatta bulun . 

tek çukurlar belcdıye<e yenıde'! 1 üşah' yanarak batmıştır. muştur. Lahidin içinde bir san • 
iıı:ıu en m ade raporu okunmuştur. 

olunacaktır. Raporda Abdürrahimin akli vazi- duka ve bunun içinde de yüzüne 

t . d 1ı· bi bo kl k altın varaklar yapıştırılmış bir 
ye ın e ıç r zu u bulunma M • H 1 k ' d . . . dığı bildiriliyordu. ersın a evın e kadın ıskeletı ıl~ şamdan ve ba • 

kır vazo gibı bır ka~ parça eşya 
Buda t • (AA) 31 M rt Muhakeme şahitlerin çağırılıp peş e, . . - a • vardır. Sanduka ve iskelet zaman-

leh - Macar müzakereleri 

..-------------• kararı bulunduğunu söyliyerek 
1 Askerlik işleri 1 gazetecilerin şahısları takdir ve 
•-------------"' tenkitten ziyade mevkilerin naza· 

Şubeye davet rı itibare alınmasının daha doğru 
Fatilı Askerıik Şu besinden: 

l - 816 - 333 (dahil) doğumlu-
!ardan ve bunlarla muameleye tiı 

olacağını anlatmış ''e gazetelerin 
hes spor şubesi için ay ni mikyasla 
propaganda ı • klam ı yapmaalrını 

arzu elmişt ir 

bi yoklama kaçağı ve saklılarla Generalin bir saat kadar süren 
hiç askerlik etmemiş gümrük ve b h b h ı · b .. ··k b. t ' . . u as ı a ı uyu ır sempa ı u-
harp sanayıı sınıfına mensup yandırarak toplantı sona ermiştir. 
erat ve gayrı müslimlerden 316 illi G 1 p t · · .. k d enera azar esı g'Jnune a ar 
331 (dahil) ve 322 - 333 doğumlular h . . 1 il 1 1 .ı. 
dan cezalı olanlar bu kere sevke • şe rın spor ış e.r e me~gu o ac..,.. 

d ·ı kl d' ve Ankaravs donec~ktlr 
ı ece er ır. ~ 

2 - Şubede içtima gıinü 26 Ni- Dolmabahçe stadyomu 
san 1139 Çarşamba sabahıdır. mahalli ko nite tarafın• 

3- Bunlardan bedel vermek is dan te lkik edildi 
teyenlerin bedelleri 2!i Nisan 939 Beden Terbiyesi kanununa gö. 
Salı akşamına kadar kabul edilir. re İstanbulda teşekkü: etmesi icap 

4 - Yukarıda doğum ve sınıf · eden istişare heyetı Bay Ali Sami, 
!arı yazılı eratın tayin edilen gün Taip Servet ve Bölge Asbaşkanı 
de şubede bulunmaları, gelmeyen Fethi Başarandan mürekkep ola
ler hakkında kanuni takibat yapı· rak teşkil edilmiştir . 

lacağı ilan olunur. Bu heyet dün Bedrn Terbiyesi 

* 
Mimarı Servis Şefi Mimar Şinasi 
Reşit ve Ankara 19 M•yıs Stadı 

Beyoğlu Yabancı Askerlik şu · Müdürü Keriın ile beraber diin 

besinden: Genel Direktör ve yüksek istişa -
1 - Beyoğlu Yabancı şubesinde re heyetinden Bürhan Felek te 

yabancı kayıtlı yoklama kaçağı o· bulunduğu halde D'llmabahçede 
!arak muamele gör~üş ve teke'."· Hasahırlarda yeni st~dyom için 
mül etmiş 316 (dahıl) 334 (dahil) t tk'k t ı d . e ı a yapmış ar ır. 
doğumlu Denız eratı askere sev -
kolunacaktır. Bu tetkikat ikmal eder etmez 

Nakdi bedelleri 14 Nisan 939 yeni stadyomun Haziranda baş -

Cuma günü akşamına kadar kabul 
olunacaktır. Toplanma w sevk gü
nü 15 Nisan g39 Cumartesi saat 9 

dadır. 

2 - Yine şul;emizde yabancı 

kayıtlı yoklama kaçağı olarak mu

!anması için hemen faaliyete geçi
lecektir. 

---oo---
Fethi Hasaran • 

Asbaşkanı 
l?ö'ge 

oldu 
amele görmüş ve tekemmül etmiş :.vıukaddema İstanbu B<ilgesi 
316 (Dahil) 333 (Dahil) doğumlu Reisi iken istifa eden Fethi Basa • 

ran bu istifayı geri alınış ,.e Be • 

ii - 1-- -· -· ı--~-···-- • 
ı=··!-=-. :::L 

• n~ ı._ -ı--• 
- Soldan sağa -

l - Sefine, hukumdar. 
2 - Bir koy un nevı. 
3 - Bağışlamak, çe,·ık, su. 
4 - Kabul etmemek, Peygam • 

berlerin tebliğ ine memur 
oldukları şey, zemin. 

5 - Elekten geçırme, şimdi Fran 
sada bulunan ispanya Rei· 
sicümhuru. 

6 - Kör, bir kılıç oyunu. 
7 - Ekilmiş olan, taharri. 
8 - Vermek masdarından emri 

lıazır, mesamatımızın ifraz 
ettiğı tuzlu mayi, vazıh . 

9 - Vücudümüzün mühim l;ir 
kısmını teşkil eden madde, 
kır, i:;aret edatı. 

10 - Uçan çok zarif bir hayvan. 
11 - Düşmandan korunmak için 

şehit hudutlarında yapılan 

muazzam bina, yapmak. 

- Yukarıdan aşağı~·a -

1 - Muzır ve kem ırıci bır hay • 
van. taödik edalı. 

2 - Uğranılan mus ibel. 
3 - İlin'e, sağlamlığın sem bolü 

olarak kuı.lanıL.ın maden, bir 
hece. 

4 - Spor müsabaka ve mm; r~
as: , l!'a l ık olunan ~c)· . r..ız • 
gar 

5 - İsteeıı~ıni yapm&k ve :ste 
med ğini yapm-ınak ı<u<l • 

r tti. uza•nıak. 
6 - Bir erkek ism , kabile. 
7 - Sözün ihtıva elmcsi lazım harp sanayii ve gümrük eratı ile 

316 (Dahil) 331 (Dahil) gayri is -
lam erat askere sevkolunacaktır. 

den Terbiyesi Genel Direktörliığü gelrn şey , arapça. 

Nakdi bedelleri 25 Nisan 939 Sa- rütubet. 
İstanbul Bölgesi A.;ba~kanlıi(ı -Be· 8 - Hukukun n.ufredı, altın, 

den Terbiyesi kanunı.: Bölge Baş
lı günü akşamına katlar kabul olu· 

T 1 k 
.. .. kanlığı vazifesinı Valilere tevdi 

nacaktır. op anma ve sev gunu . . . . . . 
26 Nisan 939 Çarşamba günü saat eylemıştır- vazıfesını ıfaya tekrar 

9 - Anmaklan en . rı hazır, imal 
eden, bir hece. 

10 - Garbi Anadoluda kavunile başlamıştır. 
Şiındiye kadar bu vazifeyi veka- meşhur bir kaza. 9 dadır. 

!eten ifa eden bölge muhasebecisi 11 - Sltın almak ıçin kullanılan 
Adliyeye mübaşir alınacak Muhtar Uygur da yin~ eski muha- vasıla. kavgac: ve atılgan. 
İstanbul adliyesinde açık bulu - sebecilik vazifesini ifa edecektir. =~ -

ı1an maaşlı ve ücretli mübaşirlik- . Dünkü toplantıdan sonra kendi· Vazifemin ifası sırasında mafevk· 
!ere orta mektep mezunları arasın- sile görüştüğümüz Fethi Başaran !erimin matbuatın ve sporcu arka· 
da bilmüsabaka münasipleri alı - şunları söylemiştir: daşlarımın benden müzaheret ve 
nacağından isteklilerin memurin - Sayın aVI Be\•iiıi yeleeeR muavenetlerinı esirgeıniyecekleri-

kanununun •4• cü maddesinde Sayın Vali ve Belediye Reisi ne ve kanun nizamı v< talimatla· 
yazılı belgelerile imtihan günü 0 • Bay Lutfi Kırdar ve Beden Terbi- rın çizdıği hudutlar dairesinde el· 
lan 11 Nisan 939 Salı günü saat on yesi Genel Direktörü sayın Gene- birliği ile çalışmak suretile şehri • 
buçuktan bir gün evvele kadar bir ral Cemil Tahir Tan~rin arzulan ıniz sporuna ve dolayıı;ile memle • 
dilekçe ile Adliye Encümenine üzerine İstanbul Böll(esi Asbaş- ket sporuna kıymetli hizmetler i • 
müracaatları blldirilmektedir. kanlığını eskiden olduğu gibi fah· , fasına muvaffak olacr.ğımıza kat • 

riyen ifaya başlamı§ bulunuyorum 1 i~·yeıı kaniim. 

tan 5 Nisana kadar Budapeştede dinlenmeleri için ba~ka güne bı- Toplantılara devam la çürümüştür . Romalılar veya ltalya asker topluyor 
faaliyette bulunmuş olan Leh ve rakılmıştır. ediliyor Biza~slılar. devri~e a,it. ~lduğu Roma, 7 (A.A.) _ Giornale 

ı.tacar hükıimet komisyonları iki o Mersin (İkdam) - Halkevi ko- tahmın edılen lahıt mkumetçe d'İtalia gazetesinin bildirdiğine gö 
tnemleketi aliıkadar eden ticari Dun sabahkı" sı's •t . l l muhafaza altına aldırılmış, eşya • b' N ti b' ''d mı esı top antı arına devam etmek re Har ıye ezare ır ay mu • 
tn~ ı la rmerkeze getirilmiştir. · · 

·e eleri müzakere ederek gele- Dün sabah Boğ:ızda kesif bir sis tedir. Evvelki gün n0şriyat ve ar delle talim görmek üzere piyade, 

ct>k Temmuzun 1 ind<'n 31 Razi • olmuş, bu yüzden bilhassa Boğa - komiteleri toplanmış, günlük işler Yurdun muhtaç ~ocuklarını süvari, topçu ve istihkan sınıfları-
tan ıg40 a kadar aralarında yapı· zın yukarı iskelelPrinden öğleye ve çalışmalar üzerincte görüşmüş- mes'ut görmek hususundakij na mensup ihtiyat zabitlerinden 

lacak olan mübadelelerin şeklini kadar Köprüye vapur ışliyeme • lerdır. asilime, insani düşünceleri - bazılarını silah altına almağa ka -te Yeni Halkevi Reisi de Halke • 
sbit etmişlerdir. miştir. niz Çocuk Esir01,eme Ku-

. . vinde geç vakte kadar çalı~mış '' 
M:üıalqcrelcre paskalya yortu • Karadenızden lırııana gelecek ve bütçe üzerinde uğraşmıştır. ruınuna yılda vereceğiz Bir 

llından sonra Varşova'da devam vapurlar da anca!>: oğleden sonra Halkevi komiteleri sık sık top·I Lira ile tahakkuk eedbilir. 

edilecektir Boiaza ııirebilmlilerdir. lantı!arına devam ed .. ceklerdir. 

rar vermiştir. Bu bir aylık talim 

müddeti 15 günlük iki devreye ay· 

rılacaktır. Birinci devre 1 den 1~ 
Mayısa kadar devam edecektir • 

ile SABAH, ÔÖLE ve AKŞAM 
Her yemekte• toftra günde 3 defa muatu>man diylerini .. fırçalayınıc 
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MD'A 1. 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi 

Makıne şeridi ı Mavi • Kırmızı• 
• • ı Siyah· Kırmw • 

Sabit to3 mlireklı.ep 

Yazı makine yatı 

Sarı kalem ucu 
Mureltltep liatı~ 
Stampa mlireltlr.ebl • Mavi • 

• • •Kırmızı• 

Mıktan 

2000 adet ı 
8()00 , 1 

2000 palı.et 
600 şışe 

Takriben 2.> K&'. 
2000 kutu 
6000 adet 
2000 şi~e ı 

Mubam. Be. muvakkat Temı. Ek11llmenın 
Lira Kr. Lıra Kr. Şekli Saati 

1250.-

224.-

40.-
879.-
272.50 

93.70 

93 75 
16 80 

8 00 
28 49 
20 Ü 

7 03 

Açılı: 

Pazarlık 14.30 

• 14.45 

Açık 16. 
Pasarhlı: ırı.ao 

, 16 500 , 1 
20000 tabaka 

SDn&'er ltiadı Takrioen 600 Kr. 393.96 29 25 Açılı: 16.30 
l - Şartname ve nüınunelerl mucibince yukarıda cins ve mikcıarı yazılı 7 kalem kırtasiye hizala

rında yazılı usullerle ayn ayrı sa tın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminaUan eksiltme saaU-eri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

misyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görüle· 

bilir 
v - Eksiltmeye Jıi,rmek iııtiyenlerln % 7,5 güvenme paralarile adı ieçen Komisyona gelmeleri. 

·2088· 
• •• 

Muhamen bedeli 
Cinli Mikdarı Lira Kr. 

Teknik Aleti -20 kalem l258 10 
San toz yaldız 300 Kgr. 345 -
Çıralı tahta 18 M3 : 
Çıralı Kalas H,428 M3 : 
Uzun ve kısa konç-

• 

"' '1,5 mu
vakkat te-

Lira Kr --94 35 
25 87 

107 -

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Açık eksiltme 14 
15 , , 

, • ı~.30 

iKDAM 

yepıl•n KELEBEK m•rka 

Kontr - Plaklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabarma 
ve ıaıre &'ibi hiç bir arıza 

fÖSlermeı 

Kontr Plaklar bu gibi •rızalara 

ka~ı garanti ile aatıbr. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'dan 

mamul Kontr Pllılr.lar atolr 

olaralr. ha .saman meucufhı 
Her yerde ••t•t 7erıeı-t vardır. 

Y•zılıane adrHI ı Sirkeci ll(llı0r
dara•d• Man: No. ı 

Çektiği ıztıraplann 
mes'ulü kendisidir. 
NEVROZİN 

Kaşelerinı tecrilbe etmiş olaaydı 

ona cehennem hayab ya§ataa 

bu muannld bat •tnaındın 

eser ltalmıyacaltb. 

.ı:ı i'A :l•>D: 1 

1 Bütün ıztıraplan dindirir, baı ve 

dit atnlan ile tııOtmekten aOte

vellid atn, 11ıa ve aancılara karşı 

lu Jbtik çizme 840 çift 3MO - 2~ 50 • • 16 

1 _ Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı Dr • Ha\ 
1 
z Cemal ---------•' bilha1oa mOessirdir. 

1

/ ~ 1 jVJ ;1 o)(J: ayn eksiltmeye konmuştur. 
ıı _ Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatlan ve eksiltme saatleri hlzalannda gösterilmiştir. (LOKMAN BEKİM) 
m _ Eksiltme Jt/4/939 Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat DAHİLİYE MÜTEHASSISl 

Şubesindelr.l Alım Komisyonunda yapılacaktır. Dlvan;yolu 104 
ıv _ Liste ve ıartııameler parasız olarak her gün ıôzii geçen fUbeden alınablleceği gibi yalmz Muayenelwıe ~aUeri; Pıızar 

nüınunesi de görülebilir. 

Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 

v - İııteklilerin ekailtme lçiıı tayın edilen gilıı ve 5a1tlerde "° 7,5 güvenme paralarlle mezki'.ır baıiç her gün .U • 6, Salı, Cu-

lıomisyona gelmfileri. -~(2~0=23~)--~~~~~~~m~a~rt~es~l~l2~-~~.5~bk~a~ra~y~'·~~.:.::::::::::::::::::::: • ı--
I-Şartname ve nümunesl veçhile ·500• bobin 120 M/M san yal

dızlı metAl kağıdı •kapalı zarf usulile• eksiltmeye konmuştur. 

II-Beher bobin 750 metre ve beher 1000 metresi 29.19 lira hesa -

blyle muhammen bedel sif .10946.25• lira ve muvakkat temi

natı ·820.97, liradır. 
fil-Eksiltme 2/5/939 Salı günü saat 16 da Kabataşta Levazım Şu

besi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yQpılacaktır. 

IV - Şartnameler h r gün sözü geçen fUbeden parasız alınabilece • 

ği gibi nümı.ııc Je görülebilir. 
V -Eksiltmeye iştirak edeceklerin mühürlü teklif mektubunu 'lı:a

nun1 vesaikle % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banlta te 

minat mektubunu lbtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme sa

atinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığı-
na makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. •2407• 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAH1L1 HARtct 
Seaelllr 1200 Kr· %300 Kr. 
• aylık COO Kr. 1650 Kr. 
3 117lık 300 Kr. 800 Kr. 

TE.'K SÜTUN 
SANTİMİ 

Rl.rhıd Sahife 400 kunıt 
İklllci Sahife 250 kurut 
t~ aahUeler 50 kunq 
7 • 1 inci Sahifeler 30 lmnq 

Bütün bir sahife veya ya
nnı aablfe ilin için İdare ile 
görüşülür. 

DIKKA""'"T-
Guetembe illn nnnelı lıı

tlyenler ıerek doinıdan doi· 
ruya ııu:etemiz idar~hanesl

ne •ey• bıinat ıirkeUerine 
mllranat f'debifuler. 

Yatak, yemek ve çalıpıuı 

odalarile salon talı:ımlan vel

hasıl her nevi mobilyalar; 

BAKER (eski BAYDEN) ma

taza!annda teşhir edilmekte 

ve her yerden ucuz fiat ve 

müsait f&rllula aatılmakta -

dır. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:a Ha•tahanui cildiye 

ııiihreoiy• mutaha .... ı 
Pazardan maada herfiin a den ı 
sonra baatolınnı kabul eder. 
Adrtı : Babıali Cadot•İ Cata· 
hıflu y0Jc1ı1n Jcöıtbaıı No. 43 

Telefon : 23899 

1 .. - . . 

Sahip ve Ilafmuharrlrl: All Nacı KA
RACAN - Umumi Nefl'lyctı idare Eden 

1 

Yazı İulerl MOdürO: M. Rasim ÖZGEN 
Bas.ıldığı yer; Son Teliri.i.l Bu.sımevi. ·----------· . .. . . -- ...... 

111111
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1 Kaşe 

Sizi 
günlerce ıztı· 
rab çekmek· 
ten kurtarır. 

9 - Nisan 1939 

Ea ıiddetll hAf, diı, adale afnlanıu, llfÜlmekten mOtevelllcl 
hGtln •ancı ve n:11lan derhal iı:C9u. 

Grip, nezle, soğuk algınlığı, kırıl-lık 
ve roaati .... ya iı:arfJ çok aleulrdi:o. Mideyi boamu, lı:albl 

ve böbrekleri yonıu. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şayin takiiıl 
benzeri vardır. G R 1 P 1 N yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan -1939 dadır. 

BUyUk [kramlye 200 .ooo Liradır. 

Bun~an k ~~=Liralık 
aş a ~g;ggg ikramiyelerle 

10,000 

200, 000 ve 50,000 
Llrahk (ki Adet Müklfat Vardı~. 

Dlkk•t ı Bilet ala• berkea 7 Niau 959 ..... alı:şamıaa kadar 
biletini defiıtiral olmahdır 

Bu tertipte• bir bilet alualr lftiralr etmeyi ihmıl 
etmeyiniz. Siz dı piyanıon1111 mea'ut H bahtiyarlu ı 
arasına ııimıit olurıunuz. 
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L o R E N z - T E F A G AL ~t} IrfİNtN~öiPİKİY J?ızıL ARI 
Radyo ıewnlcrin pılc bef•nditl, takdiri• allcı,Jadıtı lilr Almoııı /P lwırlkoaı ... 

N. Stefanidis, M. Logotetis ve ŞsL 
: Faik . Nushat Belgin 

Turkiye mümessilliği umumi satış deposu : Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları-
Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412. Satış salonları : Beyoğlu Tokatliyan Oteli karşısı No. 237 

GALATA : E!ankalar caddesi 38 IZMIT 
SiRKECi : Ham diye caddesinde No. 37, Nihat Işık KARAMAN 
üSKÜDAR : HAkimiyeti Milliye caddesinde 47 M. Ziya Ozaçıkgöz KARADENiZ EREQLISI 
ANKARA : H. Ali Demircıın, Yenişehir KiLiS 
ANT AL YA : Omer Hakkı Göksoy KONYA ERE~LISI 
E ODRUM : Veysel Bar TRABZON 
ÇANAKKALE : Mehmet Ali Kızoglu TOKAT 
DIYARBAKIR : MevlOt Evirgen URFA 
EDREWIT : Hüseyin Rahmi Gene KONYA 
ESKiŞEHiR : Recep lnöntepe BURSA 
GAZ ANTEP : Ali Ozahı BARTIN 

: Ferit Ozar 
ı Yusuf Çaştabanogullan 
ı M. Nuri Topçuoğlu 
ı Cevdet Apak 
: Ali Rıza, Miraç Işıllar 
ı Uysal Kardeşler Ahmet Mehmet 
: Zeki Anlayan 
ı Hamdi Beştav 
: Şadi Erler ve Abdullah 
• Hacı SUleymcın Zadeler 

Anadoluda acentalarımız bulunmıyan yerlerde acentalık için müracaat edenlere der~ al tafsllAt verilir. Müracaat yeri • Türkiye mümessilliği 
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