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liOL,LANDA SEFERBERLiK YA,P.IVOR! 
Bulgarlar Dedeağaç ve Dobriceyi istemek Ve 
Mihvere Girmek için Teşebbüse mi Geçiyorlar? 

• • 
ltalyanın lngiltereye Teminata ve Başvekilin Verdiği Beyannamesine 
Rağmen Yunanistan Halkının Endişesi Devam Ediyor 

lOrkiye - Bulgaristan - Romanya 
~ Müzakerelerden ve · Gizli 

ve •• Türkiye- Yunanistan-ingiltere Arasında 
Kalacak Bir uahededen Bahsediliyor 

Hadiseler 
Ka~şıs.ında 1 
Turkıye .. 

Cumhuriyet Türkiyesi dün
ya bı1ıdisderi karşısında 
hisse ve beyecaııa Jıapılmı
yan bir temkin ve teyakkuz 

; 

Jıarpsındadır.- , ""-"l:r ' 
...... _.. ....................... iiiiiiiio ... ' -1 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

ınavutluğun işgali ile baş
lcyan ve bl:rind derecede 
Balkan devletleri ile dün

~ dcmokrıısilerbıi bey ua ve• 
•eıı h dise ilk anlardaki Jıarıualılt 
lıU\'iyetlni ve uyandrrdılı telip 

ınen lı:nylıetmışlir. 
in.rııterenin ymıl inşa ettirdltf 22 bl n tonluk Ark ftoyal tayyare ıremis inin AJıdenizdekl hlll"llkatından 

iki ıörilııÜ§ 

------

Arnavudluk Şehirleri 
Alev /cinde! , 

İtalya Henüz Atina Hükumeti 1e Doğrudan 
Doğruya Teminat Vermemiş Olmamakla Beraber 

İngilterenin Garantisi Kafi Görülüyor 

lb 
ondra 11 (Hususr)- Arna
vutluğun işgali bitmiş sa
yılabilir. İtalyanların bun -

dan sonra ne yapacakları sıyasi 
mahfl!llerde günün başlıca mev -
zuunu il etmektedir. 

Sıyasl müşahidlerden bir kısmı 
Almanyanll'l bu ay sonuna lı:adar 
seyirci kalacağını ve bu esnada 
İtalyanın yayılma hareketine de-

• 
llıılknn yarımadası üzerinde 

baı;lıyon İtalyan işgali ve yerleş -
tııeııı k~11mda istikbali garanti 
•decek esas tedbirler heniU alın
Dıarruş olmakla Jıeral>er İngiltere 
~e 1'1-ansanın ilJı hamlede Anıa -
~tıtlnk toprakları dışında vuJıua 
'•lebilecek herhaııgi bir İtalyan 
1•tavi1ziinü liikaydi ile karşılıya
ltııyacaklan yolundaki ihtarları 
1e.irinı göstermiş sayılabilir. Esa
•en, İtalyanın Arnavutlukta tama
"1en yerleşmesinden, her türlü 
b:ıııltavemet imUıılarmı kırma -
11ndan, enınlyet ve huzuru temin 
'Ylemesinden aonra, müstakbel 
diililncelerine yer ve hız vermesi 
•lı.ıa gelebilirdi ki, Jıllyle bir ba-

A G ı 
vam edeceğini iddia eylemekte -

lmanya arb Ordu arını~;,:~:::.~~.:;:~~:~ -k M ı ç k d ğını, takat Almanyanın bugün -

ı 1• ı· s ı· n e ı a r ı ]erde yeni bir harekete geçeceği-
ni öne sürmektedirler. 

Yalnız siyasi meha1ilce muhak
kak olan tir kanaat varsa o da 

ltalya 200.000 Kişiyi Daha Silah Altına Çağırdı, Alman 2~::Ei~~~ur~::ı;c:!~~=1=:-
ve l~alyan Ordularının Birleşik Hareketleri Kararlaştı =Lon=d;~=~=m·B=;r;=~~=;~~=:;~:=~~='=~e=~~o=1~:U=~~ı=;;~ =::::=. :;=~=~e;·=ı'~~=:!=t:==::~~ı::~:~~d::,~~ 

Kabine Dün ittifakla 
itimad Reyi Aldı 

••ket için de henüz bu şartlar ta- İngiliz Filosu Korfovu Muhafaza 
"1anılanmış değildir. Şimdiki hal- J • 

de, İtalya Yugoslavya ve Yuna • TU k • V • t ' •ıt A d 
ııistana teminat verdiği gibi İn- .1 i r ıye • .1 Unanıs an Ve .ıngı ere rasın a 
rutereyı de bu hususta bilhassa · Bı·r Gizli Anlaşma mı Hazırlanıvor ? 
~•ınin etmiş ve batta Arnavutlu - J 
llın tamomiyeti mülklyesinin da- ı-----

Altına Aldı, 

lıi mahfuz kalacağı ... ifade et _ Trak Vapuru 
llliştir. AnuJı, Münib konferaıı - 1 
llıııdanberi bu gibi teminlerin ye-

lli Yeni vekayi ile daima de!!iştiği Kurtarıldı 

(6 
ondra 11 (Hususi) - Po
lonya Hariciye Nazırı Bek'in 
Londrayı ziyaretinden çı • 

kan neticeler ilk tesirlerini gös -
termeğe başlamıştır. Almanyanın 

Franszı hududunda Sıgfrid müda
faa hattındaki Alma'l kuvvetleri 
iki misline çıkarılmış\ir, Koridoru 
işgal için şarki Prusya ile Alman
ya hududlarındaki tertibat ve tah
şidat tamamlanmıştır Koridor 24 

saat içinde işgal edilebılc ·ektir. 
Holanda ve İsviçre hududlarında 

da tahşidata devam nlu1<maktadır. il T •• k n M k • Ol B y d G n 
Berlin mehafolinin artık silah - ur un es enı an U ur a oz 

sız ve harbsiz istila devrinin geç-
\>e birkaç millet istiklalini bir 
lıanııe.ıe silip götürdüğü gözönün
de olduğu için milletlerin bu tan 
"ııadleı<c birdenbire büttın ırli -
11İilleri ile Jıapılmalan ve bağ'laıı
llıalara beklenemez. 
- (Devamı 6 ıncı şahifede) - -

Tayyare 
Piyangosu .. 

; 

Mudanyaya giderken karaya 
oturan Trak vapuru bu sabah sa
at dokuz buçukta Hora ve Alem
dar kurtarma gemilerinin gayre
tile yüzdürülmüştür. Geminin baş
tan kıça kadar taş üzerine otur -
duğu anlaşılmıştır. Gemi bugün 
limanımıza getirilecek ve havuza 
alınacaktır. 

KISACA 1 
Buhranın Sebebi 

Ç k • 1 d • ;:: ..:.·r • ._ Anlaşılır Gibi Oldu e 1 ı ·' . ' ,:ı . lJabıiıli cadde,inde gazeteler ha
. ·~ l ' rıl harıl cdib, nluharrir, gazeteci 

---o--- • ,ıı. ;f arıyorlar \'e •. bir türlü bulaoıı • 

Bugu .. nu••n · yorıar. 
Bunun sebebini aTa~tırırken 

'T'aıı·ıı·le rı• ,Büyük l\Iillet l\Iedisindeki ihtisas 
.1 ı listesi Hızır gibi imdada yetişti. 

l\İ.eğer Meclisd~ 29 gazeted, 16 e-

dib varmış. ı 
Buhranın ıebebi anl~lır gibi 

oluyor. • • 

6 ıncı Sayfamızdadır -

miş olduğu kanaatind~ bulundu- K ı v B G ı k l ı 
:.':a:s~:~lı~~rhatt!n~~:~:t;u:~ oyan arın ay aşına ~ ece ere . ,,: 
yanın aldığı mukabil tedbirlerin 
ciddiyetinden şüphe t dilmemek -
tedir. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bulgarlar Dobrice 
Ve Dedeağacı mı 

istiyorlar? 
• 

'' T aymis,, Böyle Bir Talebin ileri 
Sürülmesi ihtimalini Bildiriyor 

Hitler, Bulgar Başvekilini 
Berline mi Davet Etti ? 

(Yazısı 6 ı1wı sahifede) 

Meb'uslarımız Dünya Haritasındaki Değişmeler 
Karşısında Milletin Birliği ve Beraberliğini 

Teyid Ederken Böyl Söylediler 

B
üyük Millet Meclisinin dün- J progTamım şu nutukla izah etm~-
kü toplantısında evvela ih- tir: • 
tısa.! encümenleri seçimi ya-. ,Aziz arkadaşlarım, 

bınrnin teşkilini tekrar bana ~ 
di buyurdular. Bugün, yem kabı.. 
neyi yüksek huzurunuza getirı • 
yorum. pılmıştır. Bu •eçimi m;iteakıb Bil§· Büyük Millet Meclisi intihabı-

vekil Refik Saydam alkışlar ara- nın yenilenmesi dolayısile kabine Bu kabine de, şimdiye kadar ol
duğu gibi mensub olduğumuz Cum 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
sında kürsiye çıkarak yeni kabi
nenin beyannamesini okumuştur. 

Refik Saydamın sık sık sürekli 

alku;larla ve brauo .<eslerile kar -
§ılanaıı nutkumı takil>en tayini e

sami sureıile reye mü•acaat edil- ; 
mi§ ve mevL-ıtdun ittifakile ve 389 

reyle yeni kabiııeye itht'llld beyan 
edilmiştir. 

Refik Saııdıım, ııenı kaımıeııııı 

nin istifasını Reisicumhurumuza 
takdim ett;m. Kabul ve yenı ka- ı 

Hollanda Sefer her! 
Lalıi 11 (A A) -,- Kraliçenin bir ht>Jaımamesi ile 

bazı taburlar eilih altına davet <>dilmiştir hu tedbir 
' . 

Hollamlamn bcynelnıilt•I 'azi)et kal"lj•~ında emniye 
bukıuınduu ittihaz edilmiştir . 
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jHADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-. --

OL SALTANATIN YELLER 

F.SER ŞİMDİ YERİNDE 

A 
rnavutluk diye bir memle
ket vardı. Zavallı tarih ol· 
du. Kral ve Kraliçe bugün, 

komşu Yunanistana sığınmış mi· 
safirlerdir. 

Arnavutlukla, tektük müsade
meler oluyorsa da bu silah sesle 
rinin de çok geçmeden söneceği 
muhakkak ... Adriyatik sahiller!· 
nin küçük krallığı on yıldan faz. 
14 bir saltanattan sonra, yerinde 
yeller bırakarak gittL 

Tarihin son aylardaki cilveler! 
ne kadar gözyaşı döktürdü.. 

Zavallı Arnavutluk... Elveda!. 

TAHRAN SARAYINDAKİ 

MUHTEŞEM DOGON 

Bütün bu son karışık hadiselere 
rağmen, Tahran büyük ve mes'ud 
düğüne hazırlanıyor. Tahran sa
rayı, aylardanberi, Veliahdın, Mı· 
sırlı Prenses Fevziye ile evlen -
mele~ merasimi olan düğüne ha· 
zırlaruyor. Düğüne, dünyanın dört 
bir tara!ından hususi heyetler 
gidiyor. Biz, bu mes'ud çifte son
suz saadetler dileriz. İnşallah bu 
düğün uğurlu olur da, dünyanın 
yeni bir devrine başlangıç adde· 
dillr. · 

YOZ SENE EVVEL 

ATLA~OKYANOSUNDA 

Şimdi tayyarelerin bir günde 
katettikleri Atlas Okyanosunu, 
tam yüz yıl evvel, ilk buharlı va
pur on sekiz buçuk günde katet
miş .. 1838 yılının 22 nisanında bir 
pazar günü, hem yandan çarklı 

hem yelkenll olan ilk buharlı 
vapur N eyyork limanına mera • 
alnı.le glrınlş. .• Zaman ne çabuk 
geçiyor. Yüz sene evvelkL. İlk 

vapurun 18,5 günlük o seyahati es
nasında, §imdi, memleketler, ül
keler, diyarlar fethediliyor .. Ha
Jrlkaten yirminci asır, sür'at aarı .. 

NEVYOBK SERGİSİ 

TALİHSİZ İMİŞ 

Neyyork sergisi bir aya kal· 

ınıyacak, açılacak.. Fakat, bize 
öyle geliyor ki, Nevyork sergisi 
bir talihsizliğe uğradı. Avrupa -
nın son siyasi hadiseleri herhalde 
Nevyork sergisi üzerinde mües
alr olacaktır. 

Avrupadan sergiyi gezmeğe gi· 
decek ziyaretçilerin adedi zan • 
netmern ki fazla olsun ... Yarının 
ne olacağını bilmeden, transatlan
tik kamarasına kurulup ta Ame
rikaya gitmek için, epeyce soğuk· 
kanlılık !hun .. 

Son hadiselerden Amerikada a· 
iabiyet ve infial uyandığını ajans 
h~berlerl veriyorlar. Amerikadald 
asabiyet, kısmen de, Nevyork ser
gisinin §İmdiden kaybettiği tu • 
ristlerin hasretinden ileri gelse 
gerek ••. 

BABlALİDE BiR 

MİHVER Mİ KURULMUŞ?. 

Fikret Adil, dünkü. Vakitte fid· 
detli bir makale yazarak, Peyami 
Safa'dan ve Muhiddin Birgen'den 
izahat istiyor. Fikret Adil, Peya· 
mi Safa ile Muhiddin Birgen'in 
Roma ·Bertin mihveri politikasını 
her zaman müsaid ve muvafık 
karşılamalarına sinirleniyor re 
bu iki muharrirden izahat istiye
rek, yazısının sonunda: cBu iki 
muharririn asıl maksadlarının ne 
olduklarını öğrenmek istiyoruz.• 
diyor. 

EvvelA: Mevzu mademki siyasi· 
dir. Biz de şunları öğrenmek isti
yoruz: Fikret Adil dostumuzun 
bu sözleri bir nota mıdır?. Bir ül
timatom mudur?. Çünkü mahiyeti 
bilinmezse, verilecek cevab tarzı 
kararlaştırılamaz. 

Fikret Adil'in bu makalesinin 
birinci sahifeden gösterilen ser • 
levhası şu: •Babı.ilide bir mihver 
mi teşekkül etti?•. 

Üzülme Fikret'ciğlm!. Babılıli· 
de alıikalı kanunu çıkmış bulunan 
matbuat birliği, matbuat teuüd 
sandığı, hatta matbuat cemiyeti 
kongreleri bile teşekkül edemiyor. 
Nerede kaldı iti, mihver teşekkül 
etsin!. 

AHMED RAUF 

~ÜÇÜK HAHERLE~I 
* Gümrükler Başmüdürü Med

hl Ankaradan dönmüştür. * İngiılt gümrüklerinde tet • 
kiklerde bulunmuş olan gümrük· 
ler umum müdürü :Mehmud Ne -
dtm cumartesi günü gelecektir. * Üskilbde toplanacak beynel
mllel şimendiferler konferansına 
iştirak etmek üzere bir heyetimiz 
Yugoslavyaya hareke !etmiştir. 

Konferansta beynelmilel vagon ve 
nakliyat tarifelerı de görüşüle • 
cektlr. * Çatalcada yapıalcak 27,000 li· 
ra keşifli elektrik santralının in· 
ıaatı ile Belediye meşgul olacak • 
tır. * Yol parasını vermeden ölen
lerin bu borçlarının mırasçılardan 
tahsil edilemiyeceği alakadarlara 
b!ldlrilmiştir. * Yarın Fon İ§tobfn Alman 
Transatlantlk vapurile 400 Alman 
seyyahı gelecektir. 

* 1938 yılı içinde Belediyeden 
44,442 si gelen, 36,712 si giden ol
mak üzere 81,154 muameleli evrak 
geçmiştir. 

* Uzunkum açıklarında serseri 
bir mayin görüıntüştür. Evrene 
romorkörü bir müfrze ile mayin! 

imhaya memur edilmiştir. 

* Kaptan. makinist ve motör -
cülerin yüksek deniz ticaret mek-

tebinde yapılan imtihanları bit • 
miş, imtihan evrakı Ankaraya gon 
deriimiştir. 

* Prağ ünlversitesı profesör • 
!erinden Horoviç tıb fakültesi ha· 

yat! kimya profesörHığilne tayin 
edilmiş ve derslerine başlamıştır. 

* Sıhhat Vekaleti iş kanunu 
hükümlerine göre bir sıhhat ni· 
zamnamesl hazırlamaktadır. Nl • 
zamname yakında Devlet Şilrasına 
gönderilecektir. 

Halifenin Sarayında 
Bir ispanyol Güzeli 

·---------------------------------------.. · Tarihi Uomıım No. 48 

- Evet ... Evet ... Kral da mah· 
voldu_ Babam da mahvoldu .. Or
dt.: d3 ... Memleket de... Her~ey 

billı 3rtık. 
- Fernando'nun pi:iııları şato· 

da mı giz!ıydı? 
Evet... 

- Niçin birlikte götürmedi? 
- Ben sebeb oldum dedim ya. 

Fernando şa~oyu tamamile tah • 
!iye etmek Ekrinıle idi ... Ben o
nu aldattım ... Ona yalan söyledim: 
Bababam ,yelli b:r ordu ile İşbili
yeyı kurtarmağa geliyor, dedim. 

Bu sırada ~'ernando'nun şatosu 

Yazan: CELAL CENGiZ 

baştan başa kızıl alevler ıçinde kal
mıştı. 

- Selim: 
- Bu planları bulmak kabil de-

ğ ·ı .. ı mı .. 
Dıye sordu. 
Maryana: 
--Oeç kaldınız, dedi, pl.inlar şa· 

tonun üst katındaki odalardan bi
rinde saklıydı. Halbukl, şatonun 
üst katı tamamile yanmıştır. 

Selim birkaç arkadaşile ateşın 
içine girmek istedi, Fakat, yaşlı 

ve tecrübell bir Şamlı mücahid, I 
Selim'i önledi: 

• 

Cenazeleri 
Belediye 

Gomecek 
Belediye "Cenaze 

Kömme Teşkilatı., nı 
Genişletiyor 

Cenazelerin belediye tarafın • 
dan gömülmesi için kurulan tec
rübe tesisatından iyi neticeler a
lındığı görülmüştür. 

Bu münasebetle belediye reis
liği; teşkilltı genişletmeyi muva• 
fık bulmuştur. 

Halen İstanbul, Beyoğlu ve Ka· 
dıköyünde bulunan •cenaze göm· 
me teşkilıitı.; peyderpey diğer 

semtlere de teşmil olunacaktır. 
Ayrıca mevcud cenaze araba -

larına ilaveten bir araba alına • 
caktır. 

Bundan başka; bir de •cenaze 
nakliye motörü. alınması ve de
niz aşırı nakledilecek cenazelerin 
bununla taşınması da arzu olun
maktadır. 

Teşkilıit genişletildikten sonra 
cenazelerni belediye tarafından 
gömülmesi işı mecburi olacaktır. 

Münakale 
Vekili Geliyor 
Yeni Vekalete Aid 

İşlerle Meşgul Olacak 
Münakale ve Muhabere Vekili 

Ali Çetinkaya'nın bugünlerde şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. 
A,li Çet!nkaya İktısad Vekaletin· 
den ayrılarak kendi Vekaletine 
bağlanan Denlzbankla deniz Uca· 
ret müdürlüğünde tetkikler ya -
pacaktır. 

Edirneye Yol 
Kısalıyor 

Avrupa Demiryolu 
Tarifesinde Değişiklik 

Yapılıyor 
15 mayıstan itibarer. Avrupa şl· 

mendıfer tarıfelerinde büyük de
ğişiklikler yapılacaktır. Bu de • 
ğişme ile şimdi sabahları 10,22 de 
Sirkeciye gelen konvaru.ıyonel 6,45' 
de gelecek ve akşamları 22,35 de 
Sirkeciden hareket edecektir. Sem
plon sür'at katarı da 22 de hareket 
edecektir. 

15 mayıstan itibaren Trakta tren 
tarifeleri de değişecektir. İstan • 
buldan Edirneye 11 saatte gidile
biliyordu. Yeni tarifeye göre bu 
müddet 9 saate indirilecektir. 

-*
Kaymakam'ar 
Toplanıyorlar 

İstanbul kaza Amirleri olan kay
makamlar, muavinler yarınki çar
şamba günü vilayette Vali ve Be· 
lediye reisi Lutfi Kırdıırın baş • 
kanlı~ında toplanarak şehre ald 
muhtelif işleri görüşeceklerdir. 

* Berberler cemiyeti yeni ida· 
re heyeti seçimini bugün yapıyor· 
lar. Müddetleri dolan Uç azanın 

yerine yeniler! gelecektir. 

- Bu kadın sizi atE>§e sevke 
dip - bu bahane ile • yakmak İS· 
tiyor .. Gitmeyiniz!. 

Diye bağırdı. Maamafih, Mar· 
yana Selim'e ısrar elmemişti. 

Biraz sonra şatonun iskeleti a· 
teşelr içinde görünmeğe başladı. 
Yüksek duvarlar birbiri üstüne 
yıkıldıkça gökyüzüne kara du -
mantar yükseliyordu. 

* MARYANA, ARAB KU!llAN • 
DANININ HUZURUNDA 

O gün, akşama doğru kararga
ha döndüler. Eihariı;, Kıştale hü· 
kıimetı ocrıı.skerınin kızını görün
ce: 

- Bunun gözlerinden casus e>l
duğu anlaşılıyor. Hemen kolla • 
rını bağlayın!. 

D•m~ti. Selim, Maryana'nın 

şatoya ne maksadla geldiğini u
zun uzadıya anlattıktan sonra, ku· 
mandana yaklaştı: 

- Bu kızı elimizde rehine ola· 

PO L • 
1 s Tahranda,. 

Muhteşem
1

' 
Düğün Ve .. Mahkemeler 

h ~... • - ·7... . . . . - . .. .. . ' 

Kim 
Kimi 

Dövdü? 
Mübaşirle Avukat 

Katibi Arasında Bir 
Tokatlaşma Vak'ası 

E 
undan yedi sekiz ay evvel, 
İstanbul adliyesi, ceza mah· 
kemeleri koridorunda Meh· 

med isminde bir mübaşiri döğen ı 

evkaf katibi Nazifin muhakeme· 

sine dün asliye ikincı cezada baş· 
landı. 

Hadise günü avukatı ile bera· 
ber adliyeye gelen Nazif bir aralık 

bir dava dinlemek üzere, Sultanah· 
1 

med ikinci ceza mahkemesine gir-\ 

mİf ve bir kanapeye oturmuştur. 

Fakat o sırada hakim: 

- Bu muhakeme glzlidlr, dlyln

ce, mübaşir Mehıned, dinleyicile

re salonu terketmelerinl söyle -

ml§tlr. Herkes dışarıya çıktığı hal· 

de, Nazifln hıila yerinden bile kı· 

mıldamadığını gören mübaşir, ona 

da salondan çıkmasını rica etmiş. j 
Fakat Nazif mübaşire, sert bir . 

sesle: ' 

- Ben avukat kltibiyim, sen be-1 
nl tanımıyor musun? .. 

Diyerek, salonda kalmakta ısrar 
etmiştir. 

Bunun üzerine mübaşir Meh -

med de Nazif! kolundan tutarak, 

zorla koridora çıkarm~tır. 

Ml!hmedin bu hareketi Nazif! 

kızdırmlf ve öfkesini yenemiyen 

kltfb, mübaşire galiz küfürlerle 

hakaret ettikten başka, onu tokat· 
larnıştır. 

Dün sorguya çekilen Nazif su
çunu inkar etti ve hadiseyi şöyle 
anlattı; 

- Mübaşir Mehıned benl iterek 

salondan çıkardı. Kendisine: 

- Beni niçin böyle itiyorsun? 
dediğim zaman, gözlerini hiddet
le açarak: 

- Fazla söylenme, seni kula -
ğından tutar, dışarıya atarım, de· 
di. 

- Ben avukat katibiyim. beni 
nasıl atabilirsin? Diyince o: 

- Ne olursan ol, dedi ve dı§an· 
;a çıkardıktan sonra yüzüme bir 

!<>kat attı. İkinci vuruşuna mani 
olmak için kollarından tuttum.. 

Mehmed yalan söylüyor. Ben onu 

ne dödüm ve ne de söğdüm. Ken

disi bana hakaret etti ve beni to
katladı. 

Hazırlık tahklka~ında ifadeleri 

bulunan şahidlerin de mahkeme • 

ye celbleri ve dinlenmeleri için du· 

ruşma haziranın .ı;ekizıne bırakıl· 

dı. 

rak tutabiliriz, Seyyid! dedi ve 
lllve etti: 
· - Serasker Petro ile Kraıln a

rası açılın~. Ayni zamanda bu 
vaziyetten de istifade etmeliyiz. 

Mücahidler bu vaziyetten de İi· 
tifade etmeliyiz. 

Mücahidler seraskerinin kızı • 
nın esir alındığına sevinmişlerdi. 
İşbiliye önlerinde • henüz büyük 
bir harb başlamadan - böyle mü· 
him bir ndamın kızını esir alma
ları elbette sevinmeğe değerdi. 

Elharis: 

- Ne yazık, diyordu, bunun ye
rine Papas Fernado'yu yakalasay
dık. 

O, 4bıliye kalesinden ziyade 
Fernando'yu düşünüyor ve onu 
ele geçirmek için bin türlü hile 
ve hud'alara başvuruyordu. 

Oysa ki, Fernando'nun İşbıliye 
kalesine, şatonun gizli yolundan 
geçerek girdiği tahakkuk etmişti. 
Böyle olmasaydı, Fernando şüp-

Yaşlı 
Ve Çolak 
Bir Kadın 

Ağırcezada Bir 
Yangın Davasına 

Başlandı 

G
enç kadın kapıyı açtığı za· 
man yaşlı ve çolak bir ka· 
dınla kW1tlaştL Seniha ou 

kadını tanımıyordu. Ona müte • 
cessis nazarlarla bakarken, ihtiyar 
kadın sordu: 

- Sen kızım, Semiha değil mi· 
sin? 

- Eveti 

Hevetimiz Dün Akşam 
Ankaradan Hareket 

Etti 
İran Vellahdinin düğün mera· 

simine iştirak edecek olan heye • 
timiz, Gümrük. ve İnlılıarlar Ve
kili Ali Rana Tarharun reisliği al· 
tında dün akşam Ankaradan Mu· 
su! yo!ile Tahrana müteveccihen 
hareket etmiştir. Meclis reia ve
killerinden Refet Canıtez, Gene • 
ral Kazun Orbay, Bll§yaver Celal, 
Hariciye umum kAtib muavini Ne
bil Batı ve hususi kalem müdürü 
heyete iştirak etmektedirler. 

Muha!ız alayından kurmay yar· 
bay Fahreddlnin kumandasında 

bir bölük asker, kırk beş kişilik bir 
bando heyete refakat etmektedir. 

---o---

Profesör Pittard'ın 

Konferansı 
Çolak kadın Sen!hanın boy -

Dün saat 18 de, memleketimiz· 
nuııa sarılarak, onu öpmeğe baş· 
ladı: de bulunan profesör Pittard tara· 

fından ttnlversite konferans sa • 
- Beni tanımadın değil mi, ev· 

tonunda Türk tarihi mevzulu bir 
!adım? Tabii tanımazsın.. Çünkü 

konferans verilmiştir. Bu konfe
o zaman daha pek küçüktün! 

rens, profesöriln şehrimizde vere
Senlha onu misafir odasına gö-

türürken, yaşlı kadın anlatıyordu: _ce_ğ_ı _k_o_n_f_er_ans_la_rı_n_b_ir_in_c_ıs_ı_d_ır_. _ 

- Ben de senin bir annen aa • 
yılının kızım, zira seni doğduğun 
günden, birkaç yaşını kadar hep 
ben büyüttüm, ben Bedriye tey • 
zenim! .. 

Genç kadının o sırada gözler! 
yaşarmıştı. Seniha, kırk gün ev
vel ölen annesini hatırlam~tı. 

- Ağlama evladım, kendini üz. 
me! Ne yapalım, başın ssğ olsun, 
Allah başka keder vermesin!.. 

Seniha, ertesi günü annesi için 
bir mevlid okutacaktı. Bedriye ka· 
dının da bu mevlirlde hazır bu • 
Junması için, geceyi evinde geçir· 
mesin! rica ettl Çolak kadın da o· 
nun bu teklifin! memnuniyetle ka· 
bul etti. 

O gece Senihanın evinde Bedri· 
yeden bqka, bir de komşusu Hay
riye vardı. Seniha ile Hayriye o 
gece arka odada yattılar, çolak ka· 
dına da misafir odasında bir yatak 
serdiler. 

Gecenin bir vaktinde, Bedriye 
kadın uyandı. Odada bir duman 
vardı. Yüzüne yanık kokusu ge· 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* 3amatyada oturan Hayko a· 
dında birinin kurd köpeği Şehre
mininde oturan Murad oğlu Mes
ud adında birinin bacağından ıı;ır
m~tır. Mes'ud muayene gö~e
rilmiş, köpek de kuduz hastane
sinde müşahedeye alınmıştır. * Küçükpazarda oturan Aralan 
oğlu İhsan !le arkadaşı Mehmed 
oğlu Cemli bir para meselesin • 
den çıkan kavga neticesinde ayni 
semtte oturan Hüseyin oğlu Ne
§etl fena halde dövmüşler ve ji
letle yüzünden yaralam~lardır. 

* Şehremininde oturan Ali oğ
lu Cemal adında biri bir para me
selesinden ötedenberi arası eçık 

bulunan Vehab oğlu Eminı bıçakla 
arkasından yaralamıştır. * Cağaloğlunda oturan Fatma 
Nevin adında bir bayan Sirkecide 
tramvaydan atlamak isterken dü
şerek başından yaralanmıştır. 

liyordu. Kadı nderhal yatağından --------------1 
fırlıyarak. Seniha ve arkadaşının 

bulunduğu odaya koştu ve onları 
uyandırdı. 

- Kalkıı> çocuklar, yanıyoruz!M 
İki genç kadın yataklarından 

doğruldular. Uyku sersemliği ile 
kısa bir müddet karşılarında kor· 
ku ve heyecandan titreyen çolak 
kadına şaşkın şaşkın baktılar. 

Sonra Seniha, birdenbire yerinden 
kalktı. Misafir odasına gitti. Za • 
vallı genç kadın kapıdan içeriye 
girerken bi;1vük dolabdan alevle
rin çıktığını görünce, tel.tışla a • 
şağıya indi. Bir eline geçirdiği ko
vaya su doldurarak yukarıya ·çık· 
tı. Fakat o misafir od'\Sına gelln· 
ciye kadar yangın büyümüş, ateş 
odanın her tarafını sarmıştı. Bu· 
nun üzerine üç kadın: 

he yok ki şatosunda bulunacaktL 

Mücahidler o gün akşama ka· 
dar kalenin burclarına ok yağ • 
dırdılar. Güneş battığı halde ok 
yağmuru henüz dinmeın!ştı. A
rablar çok coşkun bir halde mü
temadiyen hücuma hazırlanıyor • 
lar ve kaleyi bir an evvel zaptet
mek istiyorlardı. 

İşbiliye kalesi kolayca ele ge • 
çeceğe benzemiyordu. 

Eihiıris o gece Maryana'yı ka -
rargah gerisinde bir çadırda hap. 
settikten sonra, ordu zabitlerini 
başına topladı· 

Burada hiçbir şeye ihtiyacı· 
mız yok, arkadaşlar! Yeni ele ge
çirdiğimiz erzakla bit- ay daha İŞ· 
biliye önlerinde bekliycbiliriz. 
Fakat, bu bir ay içinde kaleyi ele 
geçireceğimizi ummuyorum. Siz
lerin de neler düşündüğünüzü an· 
lamak istiyorum. 

Dedi. Zabitler hep bir ağızdan: 

- Yangın var, yangın varı 
Diye bağırmağa başladılar .. 

Kadınların feryadını duyan 
bekçiler, geldiler. İtfaiyeye haber 
verildi. Fakat itfaiye yetişinclye 

kadar, Senihanın oturduğ11 ev kA
milen yandığı gibi, ateş ayn! so
kaktaki diğer birkaç eve de slra· 
yet etti. İtfaiye ateş alan bu ev
lerden ancak bir ikisıni kurtara· 
bildi. 

Dün Seniha, Bedriye ve Hayri· 
ye, ağır cezada suçlu sıtatile sor· 
guya çekildiler. Her üç kadın da 
yangının nasıl çıktığı hakkında 

malümatları olmadığını söyledi· 
ler. 
Duruşma hadise şahldler!nin de 

dinlenmeleri için başka bir güne 
bırakıldı. 

- Bir ay değil, icab ederse, sa· 
dece ot ve göl balığı yiyerek, bu
rada bir sene de kalacağız. İşbi· 
liyeyi zaptetmeden bir yere dön
ıniyeceğiz. 

Diye bağrıştılar. 

Herkesin gözü Selim'e çevril· 
mişti. 

Acaba, bu arada Selım ne söyli
yecekti? 

Değeri! kahramanın gözleri dön
müştü .. Birdenbire ayağa kalka
rak, gür sesile bağırdı: 

- lllerak etmeyin, arkadaşlar! 
Bu ı~i belki bir aydan daha ön
ce bitireceğiz.. Ve kaleyi ele ge
çireceğiz. 

Elhiiris merakla sordu: 
- Nasıl mümkün olacak bu?. 

Düşmanın en aşağı bir aylık cep
hanesi ve altı aylık erzakı oldu -
ğunu söylüyorlar. 

Selim r.evab verdi: 

<J>e,.aau ,. ... > 

İspanya Cephesini 
Tayin Etti 

l'aaaa: Ahınetl Şükrü gs,\o:J 

İspanyadaki dahili harb nih8 ' 

yetleııdikten sonra Franko tar• ' 
tından takib edilecek olan dış pır 
lltlka, uzun zamandanberi eheıJI' 
miyetl! bir münakaşa mevzull I~ 
Bazıları, Franko'nun Italya ve /) 
manya ile beraber yiirüyeceğ!J'ı 
iddia ediyor. Bazıları, tspan~ 
menfaatlerinin sarih olarak tnS 
tere ve Fransa ile bir!ikte yürii ~ 
mekte olduğunu ileri sürüyor. 
çüncü bir zümre de m:lli İspanl 
hükumetinin her iki cepheye ill'; 
hak etmekten çekinerek müsta~ 
bir İspanyol siyaseti takib edect' 
ğini tahmin ediyordu Madrid tel' 
!im olur olmaz, Franko cephe>;ııl 
tayin etmiştir: 27 martta resmeO 

antikomintern pakta girdiğinde' 
beynelmilel politikad• otorite! 
devletlerle beraber yürüyeceğini 
ilan etmiş oluyor. İspanyanın dl 
bu pakta iltihakile antikominterı' 
devletleri beşe baliğ olmaktadır: 
Pakt önce Japonya ile Alman)'1 

arasında imzalanmıştı. Sonra İ • 
talya iltihak etti. Birkaç ay e~· 

ve!, pakta Macaristan iştirak et· 
m!ştir. Şimdi beşinci olarak dl 
İspanya giriyor 

Antikomintern pakt. sözde !<O' 
milnist enternasyonali aleyhind1 

bir anlaşma olmakla bt-raber, hB' 

kikatte merkezi Moskovada olan 
komintern teşkilatından ve hattı 
Sovyetlerden ziyade İngiltere)'ı 
ve Fransaya müteveccihtir. Antı' 
komitern pakt, lstntükodan mcıtl' 

nun olmıyan devletlerin, .var1ı1<b' 
devletlerden arazi ve komisy~n 
koparmak için kurdukları bir ittl• 
fak kombinezonudur. Ve bu he" 
defe doğru yürümek için arala • 
rındakl tesanüd her gün daha ıı· 

yade sağlamlaştırılmaktadır. Ar
tlkomintern paktın mahiyeti bll 
olduğu göz önünde tutulaca~ 
olursa, İspanyol dış politikasının 
hedef ve gayeleri anlaşılır. İsp-"' 
yanın, İtalya gıbi parlak bir nı~ 
zlsi vardır. İspanyo>llar AmerikSY1 
keşfetmişler. Uzun zaman Mel<Sİ' 
kayı idare etmişler. Mlslslpi neh· 
r!nl seyrilsefere açmışlar. Cenubi 
Arnerikada İmparatorluk Jı:urnıt.ıi' 

!ar. F!llpin adalarını imparator • 
luklarına ilhak etmişler Bir a.-· 
!ık Holandaya ve hatta İtalya .,. 
rımadasına kadar girmişler. fsp~r 
yol imparatorluğu eski Roma İırt' 
paratorluğundan, daha genıştL 
Hatta İspanya İtalyadan ziyade 
kendisini eski Roma imparptor 
luğunun varisi addetmektedir. ,..,. 
kat bu imparatorluk lngillz d~rlt 
kuvveti karşısında yıkılmıştır . 1311" 
zı parçalarını Birleşik Amer11<• 

almıştır. Bazı parçaları İngilizle· 
rin ellerine geçmiştir. Büyük bir 
kısmı da cenubi Amer!kada ıniil' 
takil devlet olmuştur, İspanya o 
derece zayıflamıştır kı, İngiltere, 
Cebelüttarıka kadar gelip sokul• 
muştur. Akdenızfa bu kapısını is• 
tlrdad etmek için Fransız ihtilali 
sıralarında yaptı~ı bir teşebbill 

netice vermedikten sonra İspanrıı. 
artık bütün on dokuzuncu asır i· 

çlnde Avrupa muvazenesinde pa· 
sif bir rol oynamıştır. Böyle pasil 
rol İngilteren in ve Fransanın ışlı!' 
rlne elvermektc idi. Gerçi PrımO 
de Rivera'nın diktatör1üğü 7 1~1 

nında İspanyada bir kımıldanma 
sezilmişti. İspanyol dikta tünı bir 
kaç defa, Musolini ile ıttifak ım· 

zalamıya teşebbüs ettı Fakat Nftı' 
solini'nin italyada xaptıfıı gıbı, 
önce kendi vaziyetini mcmlekelle 
takviye etm dıği cihetle, bu te~el>' 
btisler bir netice vermC"cli. Ve oı· 

lıayet Primo de Rivera rejimi yı· 
kıldı. Arkasından da İ>pan)·a anJf' 

şi içine atıldı. 

Primo de. Rıvera'dan so11ra ıllC 
defadır ki Franko, bu anar~ ~ 

nihayet verPrck bütün İspaııy·ıdJ 
bir m'lli birlik kurmaktadır Fraıı• 

ko. kcndısıni. biraz d• ~rıısolıı ı'\'1 

benzetiyor. Musolini, İtalyada ,·a· 
ziyetini takviye ellikten sonrJ 
aktif bir dı~ politika takib etnıc· 
ğe ve hatta eski Ron ;> tmp.ınıl ,r· 

(De ··a nıı 6 ıı.cı •alt i fede} 



Günün Dedikodusu: 

Komik Naşid 
Meydan Okuyor! 
" Tekrar Sahneye Çıkacağım, 

• 
Henüz ihtiyar Değilim ,, 

B flyü)r ve Jaymetli halk 
san'atı...ın komik Na,iıl'in 
&ııluoe ve tiyatro bayatın-

dan çekilmete karar vermesine 
dair olan haberler ber tarafta 
lıiiyük bir t-ürle karşllan
Duştu. 

Napd'in ııahııeden aynlmak 
istemesi, tiyatro ve san'at ha
yatımız için büyük bir caip te
liklq edilmektedir. Fakat, dün 
bÜJriik lllD'atkUıa tiyatrodan 
•Ynlmak karannıla olmadığını 
Dl"1Wıunlyetle öpendik. 

Naşid'i seven birçok kiıme
ler cerek tema.il verdi&i üyat
~ya, cerebe ıazetemize mü
ncaat ederek ortada dolqan 
dedikodunun ae dereceye a
dar dojnı alduiunu IOnDU§ • 

!ardır. 

Evvelee lılzlm de balıer ver
ditinıiz &ibi, halka, Nafid'in 
yakında ya temsillerine baı
laınak üzere olduiu cevalıı ve-

1 
rilıniştir. 
Diğer taraftan lın tanınm'f 

halk nn'atUn bize bir mek-

--

tup &'Öndererek keyfiyeti tav
zih etmekte ve ezcümle §UD· 

lan söylemektedir: 

•Beni, basta dilfeğlııe düıil

rilndye bdar yakamı koyu -
vermlyen ııahııeden. kendim 
delil, insan iradesiain fevkin
de bir kuvvet çekebilir. Sayılı 
günler içinde yine temsilleri
me ba§lıyaeağmı. 

İbüyarlığımdan bahseden 
&'enç ve muzib mubarrlrinlıı 

§BYed yolu dü§"f de bir gün e

vime celine kuvvet teuübesi 
için emrine amadeyim. Kendisi 
ile iddialı alatıırb ve al.Uan
ga her nevi &iireşi bbul ederim. 

Gençliğimin ayannı anlar, bir 
daha ibtiyuhğımdan bahset • 
mes! Say&'llar.• 

Diier taraftan Şehir tiyat 
rGA utlstlerinden Bhmı'm 
yaptığı &ibi Na§id de bir tay· 
yue piyango ~l açacakur. 

(Naşid ~I) bu:ırlillllllakta

dır. Yalanda faaliyete &'esecek· 
tir~ -

Jimnastik Şenlikleri 
Ve Talebenin Kıyafetı 
Maarif Vekaleti Kız ve Erkek 
Kostümlerinde Değişiklik Yaptı 
19 may:ıs jimnastik şenlikleri f

çin şimdiden hazırlıklara başla • 
çin ndığını yazmıştık. 

Maarif Vekaleti; o gün şehri • 
mizden başka diğer bütün vilayet 
merkezlerinde yapılacak olan bu 
§enliklerde bütün talebelerin yek
nnsak kıyafette bulunmalarını ve 
ayni hareketleri yapmalarını ka
rarlaştırmıştır. 

Yani; İstanbuldaki kız ve er
kek talebelerle diğer bütün şehir • 
!erdeki kız ve erhk talebeler; 
§Cnlikte ayni kıyafette bulunacak
lar ve ayni beden hareketlerini 
yapacaklardır. 

Bu suretle şimdiye lı:adar her 
şehırde başka başka kıyafetlerde 

ayrı ayrı hareketler yapılırken 

bu sene bu iş tanzim edilmiş ola
caktır. 

Öğrendiğimize göre bu kıya • 
fetler ve hareketler de şimdiden 
tesbıt olunmuştur: 

Erkekler, kolsuz beyaz atlet fa· 
niliisı, beyaz kısa pantolon giye
ceklerdir. 

Kızlar ise beyaz bluz, siyah ki
lot, siyah file ve beyaz kısa ço • 
rap giyeceklerdir. 

Kızların beyaz l:ılüzlerinin ön
l~ri açık, 3 düğmeli, kısa kollu, 
devirme yakalı; yani ayni cspor . 
erkek gömleği. gibi olacaktır. 

Kızların kllotları ne çok dar, ne 
çok bol olacak ve bacaklar !as • 
tikli olacaktır. 
Kadın ve erkek jimnastik mual

limlerinin kıyafeti de ayni yu - ı 
karıki talebe kıyafetleri şeklinde 

olacaktır. 

Yalnız erkek muallimler uzun 
beyaz pantalon, kadın muallim • 
!er uzun siyah ççırab giyecekler
dir. Dün maarif müdürlüğüne bil
dirilen bu kıyafelerin muhakkak 
yerli malı kumaşlardan yapılma
sı emre i!Ave olunmuştur. 
Ayrıca jimnastik şenlikleri gü

nünde kız ve erkek talebelerin ya· 
pacakları hareketler de dün Ma· 
arif Vekaletinden maarif müdür
lüğüne bildirilmiş ve talebelerin 
çok kuvvetli bir şekilde hazırla
tılması da bildirilmiştir. 

idare Amirlerinin 
Toplantısı 

Yarın; bütün kaza kaymakam
ları ve belediye reis muavinle -
rlnin iştirakile vilayette umumt 
bir toplantı yapılacaktır. 

İçtima akşam saat beşten sonra 
yapılacak ve belediye ile a!Aka -
dar olan bütün işler görüşülecek
tir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 127 

Emriniz başımın üzerine... Ya 
imdat gelmezse veyahut yeniçeri
ler her şeye bakim olursa nasıl 

bir hatı hareket takip edeceğiz?. 
- O vakit düşünürüz onu .. Mu· 

kadder ne ise o ilur . dedi. 
Ve ••. Müdafaaya başladı. Adam 

!arını Babıalinin kalın duvarlan 
ar-dsına yerleştırdi. Her biri bri 
köşe tutmuştu. 

Alemdar Mustala Paşa; tertiba
tı aldıktan sonra, harem dairesi· 
ne gırdı. Gözdelerıni ve cariyele
rını mahzene ındirmek için emir
ler verdi. 

Kamertap, bu emir üzerine Pa-

Yazaıı: M. Sami KARA.YEL 

şanın boynuna atılarak: 
- Paşam, neden kapanıyoruz 

buraya ... Bunlar üç buçuy hayta
dır ... Atlara binip ağalarla üzeri
ne yürümek muhasarayı çözerek 
işi halletmek daha muvafık değil 
mi?. 

Kurnaz kız; haremağası vasıta
sile hemen bölükağasının Paşa i
le konuştuğu fikri kapmış ve Pa
şayı bölükağasının tertibine sev • 
ketmek istiyordu. 

Fakat; çok cesur olan Alemdar 
bu fikir ver tertibe korkusundan 
ziyade minasız ve beyhude bir 
savaş nazarile bakarak yanaşmı-

Var mı Talihlisi?. 

U
n niversitenin bazı fakültele

rinde asistanlıklar mün • 
haldir. "Üniversite idansi 

gazetelere ilan vererek Tıp Fa· 
killtesine asistan arıyor. Meseli, 
asistan bulunuyor. İte başlıyor. 
Fakat, bakıyor ki olacak gibi de
ğil.. İstifa ediyor .. Çünkü, asistan 
maaşı çok az .• En uzun süren bir 
yüksek tahsil yapılacak, IODnl, a· 
ıistanlık için aynea lazım selen 
bir talwn buswıl prtlan haiz o
lunacak •. Ve bütün bunlara rağ
men ıeçinme vastalarının en 
pahalı olduğu İstanbul ,ebrinde, 
yazın buzlu ayran satan bir sucu 
çırağının kazancından daha az 
bir maaı hak edilecek." 

Dlişiinilnüz ki, bir asistan mü· 
nevver bir insandır. Temiz ye • 
mek, temiz bir evde oturmak, te
miz ıı:iyinmek ihtiyacında ve 
batti mecburiyetindedir. 

BUlUIAN CEVAD 

Gürültü ile 
Mücadele Daha 
Şiddetlenecek 
Vali v~ Belediye reisi Lutfl 

Kırdar, §Ubelere gönderdiği ta -
mmide gürültü ile mücadelenin 
İstanbul şehrinde yapılmakta ol
duğunu, evvelce verilen emre gö
re bu mücadelenin esasları sabit 
olduğundan Belediye memurları
nın kat'iyyen tekasül gösterme • 
melerbıi, gıda maddeleri satan sa· 
tıcılann ise yalnız sattıkları şeyin 
adını, malını metetmeden, tabii 
bir sesle satmak mecburiyetinde 
oldukları, gürültü ile mücadele 
teşkilatının bu gibilerine karşı te
samüh göstermemesi ica b ettiği 

malıimdur. Yeni tamimde: •- E
mir verildiğine göre o emrin sa -
hai tatbikten uzaklaştrılması için 
değiştirici yeni bir emir vermek 
lazım geldiği, Şimdiki halde böyle 
bir şey vaki olmadığından Beledi
ye teşkilatının eskisi gibi gürültü 
ile mücadeleye mecbur oldukları, 
ihmal gösteren memurlann ceza. 
landınlacağı• tasrih edilmektedir. 

~-

Yedek Subay 
Okulunda 
Merasim 

Yedek subay okulunda tahsil 
devresini bitirerek orduya iltihak 
edecek olan yarsubaylara 23 ni • 
san pazar günü merasimle diplo
maları verilecektir. 

Genç subaylarımız o gün sabah
leyin Taksim abidesine giderek 
bir çelenk koyacaklar ve abide ö
nünde bir geçid resmi yapacak • 
!ardır. 

Taksimdeki merasimden sonra 
genç zabitlerimlz mekteblerinde 
son öğle yemeğini yiyecekler ve 
kumandanları huzurunda yemin 
edeceklerdir. 

Genç ihtiyat zabitleri 1 mayısta 
da yeni vazifelerinin başında bu· 
lunacaklardır. 

yordu. 
Çünkü ne de olsa imdat gele

cekti. Sultan Mahmut ve arka -
daşları feda edemezlerdi kendi
sini. Buna imkan yoktur. Sonra, 
bepsi yeniçeri kılıcına kellelerini 
verirlerdi. 

Paşa Kamertabın bu fikrine ce
vap verdi: 

- Olamaz, olmaz. .• Lüzum yok 
bir huruca güzelim! .•. Şimdi ne
redeyse imdat gelir. 

- İmdat gelinciye kadar maa· 
zallah bir baskına uğrarsak ... 

- Ne hadlerine?. Bizim elimiz 
armud mu düşürüyor burada?. 

- Paşam; kuvvetimiz az değil 
•• mı .. 
- Yirmi kişi kadarız ... 
- Çok az değil mi?. 
- Değildir ... Benim malyetim-

r,eki yirmi kişi yirmi bin demek
tir ... Sonra; bulunduğumuz mev
ki adeta müstahkem bir kaleai
bidir. 

l Gümrüklerde Yeni Kayıd 1 

Yolcuların Getireceği 
Tütün ve içki Mikdarı 

Nekadar Olacak? 
Gümrük Resimlerinin Gümrükte 
Tahsili Alakadarlara Bildirildi 

Gümrük ve İnhisarlar Ve- j 
kfileti yolcuların beraberlerinde 
getirecekleri inhisar maddelerine 
aid resimlerin; hemen orada, gfun
rük memurları tar:Uıı:dan tahsil 
edilmesini a!Jikadarlara bildir -
miştir. 

Bu emre göre; her yolcu berabe- I 
rinde en çok 50 aded ecnebi si
garası veya 50 gram kıyılmış tü· 
tün ile 50 yaprak ~igara kağıdını 
serbestçe getirebilecek; yani bun
lardan resim alınrnıyacaktıi. j 

Sigara kağıdı hariç eılmak üzere 
yolcuların getirecekleri madde • 1 
ler bundan fazla olursa 1 kiloya ı 

kadar 10 lira resim alınacaktır. 1 
Her yolcu; 1 kiloya kadur ecne

bi içkisini resimsiz getireb!lecek
tir. 

1 kilodan fazlası için ise; rakı
lardan kll9 başına 3 lira, konyak 
likör ve viskiden kilo başına 2 li
ra, vermutlardan 1 lira; köpüren 
şarabların kilosu başına 3 lira, şa-' 
•ahlardan kilosuna 75 kuruş. şanıJ 
panyadan kiloda 5 lira, biralardan 
kilo başına 13 kuruş resim alına. 

caktır. Yalnız; 10 kilo şarabdan 

ve 3 kilo içkilerden fazlası yasak· · 
tır. Haricden tuz ithlili de ya -
saktır. 

Şehidlikleri Sinemalar Çok 
İmar İçin Seans mı 
Çalışılıyor Yapıyorlar ? , 

Şehidlikleri imar cemiyeti, mev- Bazı sinemaların haftanın mu· ! 
cud şehidliklerln imar ve tanzimi ayyen günlerinde ucuz tarifeler, 
için çalışmalarına devam etmek- halk geceleri va bazılarının da 
tedir. Cemiyet bütçesini yükselt- , bilhassa (bayanlar günü) yapma-
mek için birçok gelir membaları- 1 b .b. 1 1 • 

b 
• . . ili' b .. arı, u gı ı sınema ara o an rag-

na aş vurdugu gıbı m ı azı mu-
essese ve teşekküllerin teberrüle- t beti .a~tt1:"ma.ktadır. Bu yüzden 1 
rini de ricaya karar vermıştır. Bu bu gıbı sınemaların bazıları, sabah 

cümleden olarak cemiyet, İstanbul saat 10 dan geceyarısına kadar fa- ', 
birleşik esnaf cemiyetlerine de sılasız filim göstermektedirler. Bu 
müracaat etmiş 300 liralık bir bal, gerek Belediye nizaınatına, 1 
yardım vadi almıştır. Birliğe da· gerek sıhhat kaidelerine uygun ol
hil cemiyetlerin yardımı ile l 70 
lira toplaııınıştır. Bu para birinci 
taksit olarak şehidlikleri imar ce
miyetine verilmiştir. 

DO 

madığından alakadar makamlar 

bu mevzu etrafında tetkikler yap- 1 

maktadırlar. 

Diğer taraftan sinema idareleri 

Şap 
Hastalığı 

Çıktı 
Baytar Müdürlüğü 

Tedbirler Alıyor 
Öğrendiğimize gÖre İstanbul 

vilayet kazalarınd~ki hayvanlar
da şap hastalığı çıktı~ için vila
yet baytar müdürü Etem Elevli 
Çatalcaya hareket etmiştir. Vila
yetin diğer baytar memurları da 
Beykoz, Keremburgaz, Şile ve sa
ir kazalara gitmişlerdir. Köy hay
vanları sıkı bir kontrol ve mua • 
yeneye tabi tutulmaktadır. Has
talığın önü alınması için baytar 
müdürlüğü bütün kuvvetile ça -
Jışmaktadır. 

Ayrıca belediye hududu dahilin· 
dal<i kazalarda da Belediye bay
tar müdürü Esad tarahndan bay· 
tar memurlarına icabeden emir -
!er verilmiş, ve karantina için ter
tibat alınmıştır. 

Çocuk 
Bayramına 
Hazırlık 

23 nisan tarihi, ayni zamanda 
çocuk bayramına tesadÜf ettiğin
dPrı bayramın kutlulama progra
mının hazırlanmasına şimdiden 

başlanılmış ve esasları tanzim o
lunmuştur. 

Cocuk haftas• ~ n başlangıcı gü
nünde mekteblerde sınıflar süs
lenecek, konferanslar verilecek ve 
oyunlar oynanacaktır. 23 nisanda 
radyomuzda da bir çocuk gecesi 
olacaktır. 

Ayrıca o gün şehrimizin muh
telif semtlerindeki sinemaların • 
da çocuklar için meccani seanslar 
da tertib olunacaktır. Hafta için
de de müteaddid merasim yapı • 
yapılacaktır. 

Geveze insanların 
İfşaatı 

Fena buylıırımızdan biri var
clırı Gevezelik.. Vapurda, 

tramvaytla, sağınıza, solunuza 
dikkat ediniz. Yanyana oturan iki 
veya üç arkadaşın konuştuklan· 
na kulak kabartınn. Kısa veya u-
zun &ürecek seyahatinizde, bu 
vatandaşlann ne işle meşgul ol
duklarını, işlerin ne vaziyette ol
duğunu, a müessesenin, o daire
nin hususiyetlerine aid bir takını 
hadise ve muamelelerini bepsiıı i 

öğrenebilirsiniz. Hararetli hara
retli anlatırlar. Hatta, sizin kulak 
kabarthğınm hissederlerse, söz 
sıra" kendisinde olan batib, daha 
yüksek sesle konuşmağa başlar. 

Maksadı, size, söylediklerini iyice 
duyurabilmek, hitabet kudreti, ça· 
lışbğı müessesede geçen hadiseler 
hakkında size tam bir fikir ver • 
mektir. MaKımatftıruşluk satmak· 
tır. 

Halbuki, hu daire ve müe'>ese 
bir aile yuvası olmak lazım değil 
midir?. Bir aile içinde ıı:eçen türlü 
hadiseler yine orada kalmah. dı· 
prıya abetmemelidir. 

Hmuslyetlerimidn, herkes ta -
rafından duyulmasıuı neden iste
riz, bilmem. Birçokları da vardır 
ki, daha baskın ~arlar ... 

Yine böyle umumi bir yerde, 
kalabalık içinde evlerinde olup 
biten herşeyi anlatırlar. Artık ha
tibin aile yuvası ve geçim tanı, 
refah ve saadetinin deruesi sizce 
tamamen malum olmuştur. O e
vin ıztırablannı, neş'esini, herşeyi 
bilirsiniz. 

Böyle, bu çeşld çirkin geveze -
likleri bir marifet sayanlar çok· 
llır. Yüksek sesle konuşmanın an· 
lattığun şekilde sayısız mahzur -
lan olduğu gibi, umnmi nezaket 
kaidelerine uymıyan tarafları da 
vardır. Yüksek 8"'11e konuşan in
sanlar, bütün otrafındıık:ileri de 
rahatsııı ettiklerinden, acaba, ba· 
berdar mıdırlar?. 

Temizlik İçin 
Yeni Tedbirler 

Alınıyor 

bu halin muayyen ve mahdud bir Mecmuacılar REŞAD FEYZi 

İstanbul belediyesine şimdiye 
kadar temizlik mevzuu etrafında 
verilmiş olan bütün raporlar; Be
lediye reis muavini Lutfi Aksoy 
tarafından tetkik edilmektedir. Bu 
meyanda memleketimize ecnebi 
memleketlerden gelen müt~has • 
sısların ve Avrupaya bu işi tetkike 
giden Belediye erkanının wrdiğl 
raporlar da vardır. Bundan sonra 
İstanbulun temizliği için yeni ter
birler alınacaktır. 

Maarif Müdürü Geldi 
İstanbul maarif müdürü Tevfik 

kut, Ankarada gelmiştir. Öğre -
nildiğine göre, Tevfik Kutun An· 
karaya Vekaletçe çağırılması se
sebebleri arasında henüz veka - · 
!eten idare edilmekte olan orta 
tedrisat umum müdürlüğü işi de 
vardır. Buvazifeye İstanbul maa
rif müdürünün getirileceği yen.i
den ve kuvvetle söylenmektedir. 

~·- Epeyce müdafaa edebilir mi· 
yiz?. 

- Günlerce ... Hatta, cephanemiz 
bitinciye kadar .. Kat'iyyen soku
lamazlar ve yanaşanıazlar bıze ... 

- Körolası şeytan insanın aklı

na birçok lüzumsuz şeyler geti
riyor .. 

-Mesela; ae gıbi?. 
- Ne gibi olacak arslanım?. 

Ya, Sultan Mahmud imdad yol
lamaz ise; ya yeniçerinin dediğini 
yaparsa ... 

- Böyle bir harekette bulun
ması kendi zararınadır .•. 

- Neden?. 

- O vakit yeniçeri tahttan in-
dirdiğimiz Sultan Mustafayı tah
ta çıkarır ... Kendisi menkub o
lur ... 

- Belki; böyle hareket etmez
ler ... 

- Etmek mecburiyetindedirler. 

IDevamı Yar) 

kaç güne inhisar edeceğini. sıcak- Mümessillerini Seçti' eri============ 
!ar bastınnca ucuz yaz tarifelerine Ankarada toplanacak olan neş- Doktorlar İçin 
rağmen sinemalara pek az müş- riyal kongresine şehrimizden de 

teri geldiğini ileri sürmektedirler. iştirak edecek olanların dün ma- Nümune}ik 
arif müdürlüğünde toplanarak bir 

Büyükada 
Mezarlığı 

Kafi Değil 
Büyükadada bulunan mezar • 

lığın dolmakta olduğu görülmek· 

tedir. 

Ada belediyesi; şimdiki mezar

lığın sağ tarafında ve daha uzak

ta bulunan dahada yeni bir me

zarlık vücude getirecektir. 

Bu mezarlık yapıldıktan sonra, 

~imdiki mezarlığa ölü gömülme • 

sine müsaade olunmıyacaktır. 

Diğer taraftan Beledıye reisliği 

de bazı yerlerde yeni mezarlık -

!ar yapacaktır. 

Yeni mezarlıklar üç sınıfa ayrı
lacak ve halk istediği sınıftan ljir 
yer satın alabilecektir. 

NOT: Yüz yirmi altı numaralı 

dünkü. tefrikamıw• ikinci sütu -
nuntın yedinci satırından a§ağuı 
bir sehiv neticesi clarak yanlı§ 

intişar etmiştir. Şu sııretle tashi
hini okuyucularımızdan dileriz. 

Babıa!ide harem dairesini mu
hafazaya memur bölükbaşılan 

durmadan içeri haber yolluyor
lardı. 

Halbuki; haremağası haber ver
miş gibi davranarak tekrar nö • 
bet mahalline geliyordu. 

Fakat; iş dışarıda azmıştı. Mu
hasara daralmıştı. Nihayet; ye • 
niçerikr harem dairesine yaklaş· 
mağa başlamışlardı . 

Muhafız bölükbaşıları silahları· 

nı yeni~erilere karşı istimale baş
lamışlardı. Üç hat üzerine kordon 
tutan bölükba.şılarının birinci 

kordonu tazyik görüyordu. Bö -
lükbaşılar' ve sekbanlar, Alem -
dar Paşanın dışarı çıkmadığını ve 

murahhas seçeceklerin: yazmıştık. il"' l 
Dünkü toplantıda şehrimiz mec - aç ar 
muacıları mecmuaları mağazin, 

mesleki ve edebi olmak üzere üçe 
ayrılmıştır. 

Mesleki mecmuların mümessi
liğine müttef~an (Lokman he4 
kim) mecmuası sahibi doktor Ha. 
fız Cemal seçilmiştir. 

Doktor, bir mayısta Ankarada 
olacaktır. Diğer murahhaslar da 
ayni tarihde Ankarada hazır bu
lunacaklardır. 

Muallimler Birliği 
Feshediliyor 

Memurlar birlik teşkil edemi • 
yecekleri için muiıtelif yerlerde 
mevcud tekmil cmuallimler birli
ği• teşekküllerinin feshine karar
verilmiştir. 

Bu birliklerin paraları yardım 
sandığı olan yerlerde mezkUr san
dıklara devrolunacak; olmıyan 

yerlerde de taksim edilecektir. 

tehlikeye karşı yapılması Iazım 

Ecnebi memleketlerdeki mües· 
seseler tarafındaıı. doktorlarımız . 
gönderilen ilaçlardan; bunların 

ambalajları üzerinde, yeşil renk!' 

bir etikete ·bedava dağıtılır, dol • 
torlara mahsus nümunedir• ıha -
resi yazılı bulunduğu takdirdt 

gümrük resmi alınmıyacağı vila· 
yete bildirilmiştir. 

Dilenciler iş Adamı 
Oluyormuş 

Son günlerde şehirde d .. ~ .• cıle
rin arttığı, bunla-ın b;lhassa ak· 
şamlan mahalle a•&!'rnda dola a • 

rak balkı rahatız etlikleri vakı şı· 
kayetlerden anlaşılmıçtır. 

Belediye riyaseti, şuabatn gôn· 
derdiği bir tamimde bu gibi dı len· 
cilerin polisi gördükleri Yakıt U.· 

kındıkları (iş adamı) tavrına ku· 
lak asılmıyarak yakalanmalarını 

emretmiştir. 

gelen emri vermediğini görünce; 1-------------
bölükağası emir verdi: 

- Davul çalın!. 

Davul çalmak, herhangi bir teh
like anında toplanmak idi. Bölük
ağası davulu o derece çaldırdı ki 
Alemdar bile gürültü patırtı için· 
de duymuştu. 

Fakat; kendısinden, maiyetin • 
den ve memleketten emin olan 
Alemdar davul sesini sahur da • 
vulu gibi basit manada aldı. 

L5.kin; kurnaz Kaınertab, Pa -
şaya haber vermenin sırası geldi
ğini sezdiği için derhal bir takrib 
dışarı çıktı. Ve teliişla içeri gele
rek: 

- Paşam; arslanım ... Yeniçe -
riler muhasara etmişler bizi ... 

- Kim öyledi? 
- Haremağası kulunuz ... 
- Davu)u kim çalıyor?. 

- Bizim bölükağası .. 
- Neden haber vermemişler?. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Karamela Satan 
Dilenciler 

nı,·an70Junda oturan bir oku· 
;yucumu:ı, matbaamıza. kadar z-e .. 
lertll ,u •illuetıe bulunmu~tur: 
•- Kaç zamandır, yü.retlmi pa .. 

nhyan bir manz.ara ile karşılac,. -
makta)'ım. En buyuiıi on ya.-;ında 
olan Uç ~ 7avru, e11erlnde bir 
iki tane karemeli ne. sö:ı.Um ona, 
alııverlf yaparak dllenlyorlar. Bir 
~oll lllmseler1 bu ('o<'ulı:lara acı· 

71p 10ıdaka vumellte, ba7:ıları da 
lnlrlenerek atır küfürlerle za ... 

"V&lhJarı J'anlarından kovnWta. .. 

dırlar. cYllanın başı kiıçükken 1 
eı.IU.n derler. isUkballn birer pro· 
fe..,yonel dlltne"i nanıı.t'.tit olan bu 
('O<'uklan koruyacak hlC' bir ma· 
kam 1ok lbudur'?J 

• 

• 

f 
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Almanya da Büyüdükçe Yeni Yeni 
Meselelerle Karşılaşıyor 

---

Iktısadi Vaziyet Çok Mühimdir 
fA 

hnanya bir sen.xlenberi bil· 
yüdü. Avusturyayı aldı. Sil· 
det Almanluın bulunduğu 

yerleri aldL Nnıayet Çek mem • 
elketinl aldL Meme! de alındL Bu 
memleketlerin her biri Almanya 
için ayrı Ryrı servet membaları 

temin etm•k lazım gelir. Ekilmiş 
tarlalar, ucu bucağı bulunmaz or· 
manlar, yeraltında madenler ve 

ıaire. Eski Avusturya imparator· 
luğu zamanında Moravya ile Bo
hemya 'ıütün imparatorluğun sa· 
nayi merkezim teşkil ediyordu. 

Şimdi artık buraları Almanların 
eline geçmiş oldu. Südet Alman • 
!arın bulunduğu yer de l;u iti • 
barla mühimdL Burasını daha ev
vel alan Almanya bütün bu mem-
1~1.u:tleri birer birer kendine al • 
dıktan sonra iktısad ve servet iti· 
barile pek kuvvetlenecek diye he· ı 
ahlar yapılmıştır. Fakat Almanya 

için bugiln böyle bıiyüdükçe :ıü- ı 
yüme.,in asıl iktısadi cihetten de
ılil, d;ğer ikı mühim noktadan e
hemmıyetlı görünüyor: 

1 • Almanya büyüdükçe askeri 
kuvveti de artıyor; 

2- Almanya haricden getirtti· 

Doktor Şaht 

ğl mevaddı iptidaiyenin bir kıs
mını temin etmiş oluyor. 

Bunlardan bırinci nokta bu • 
günkü Almanyanın herşeyden zi· 
yade ehemmiyet verdiği bir key
fiyettir. Nüfusu artmıştır. Asker 
de çoğalmıştır. Almanyanın ha
rici ticaretinde gitgide görülen a
çık bundan sonra mevaddı iptida· 
iyenin bir kısmını haricden getirt-

Karmeıı'in Diyarında 

Ş
u yukarıki resmin, 1'.'1adridin Franko kuvvetler! tarafından ı~ . 
galınden sonra, Ms.drıd bulvarlarından birinde alınmış olduğuna 
ınanır mısınız? Madrid yandı, yıkıldı, ölen öldü, kalan kaldL Fa-

kat İspanyol kalblerinin eski ateşi ha!A dinmiş değildir. 

memek suretlle mühim bir derece· 
de kapatılabilecek mi?. 

Askerlik cihetinden hiç diye. 
cek yok. Çeklerin bütün sili\hları 
Almanlara geçti. Fabrikaları al • 
dılar. Bohemya ile Moravyanın 

demir istihsalatı az değildir. Kim
ya sanayii de Almanlara geçmiş 
oldu. Çekoslovakyada mevaddı ip· 
tidaiye cihetinden zengin olına • 
dığından harıcden gıda maddeleri 
de getirtiyordu. Çekoslovakya 
haricden getirdiği mevaddı ipti 
daiyeye mukabil dışarıya mal ya 
pıp satıyor, müvazeneyi böyle bu
luyordu. Bu itibarla Almanyayu 
benziyordu. Bununla beraber Çe
koslovakya devletinin iktısadi 

vaziveti iyi olarak devam edıyor
du. Buna bütün Çekoslovakya da· 
hıldir, Halbuki şimdı Çeklerın !;u
lunduğu yer Almanyanındır. 

Slovaklar ayrıdır, Karpatlaraltı 
Rusyası denılen kısım ise parça -
landı. Lehlerle Macarlar bu tak: 
sime iştirak ettiler. Onun ıçin, di· 
yorlar, şimdi Almanların eline 
geçmiş olan Çek memleketleri yal· 
nız başına olarak eski Çekoslo-
vakyanın iktısadi hıyatını devam 
ettıremiyecektir. 

Memelde 150,000 nüfus vardır. 
Buranın ik!ısacli bakımdan Al • 
manyaya büyük bir kB.r temin e
deceğine ihtimal verilmıyor Bu
rada 200 büyük fabrika var9;ır. 
Kagıtcılık ileritled;r, Gemi tez • 
gahlc rı da vardır. Ziraat te ileri
dedir, Tereyağı, peynir yapılır. 

Domuz eıi de çoktur. Memelin is
kelesi kereste nakliyatile geçin • 
mektedir. Harbden evvel 700,000 
ton kereste sevkedilen bu iskele
den 938 de 1,630,000 ton kereste 
yollanmıştır. Burada bir sual var
dır: Meme! harl:.den sonra Litvan
yanın iskelesi olduğu için mi böy· 
le inkişaf etti? Bundan sonra da 
bu halde kalacak mı•. Fakat Al -
manlar bu hali muhafaz.ı etmegı 
de düşünmüşlerdir. Litvanya için 
Memelde bir serbest mıntaka ayı· 
rıyorlar. Onun için Memelin ikti
sadi vaziyeti itibarile bundan is
tifade edilmiş olacaktır. 

Avrupa gazetelerinin Almanya
da bulunan muhabirleri tarafın • 
dan vaziyet tetkik edilerek varı· 
lan neticeye göre bundan şu an
laşılıyor: Almanyanın etrafa ya
yılarak genişlemesi iktısadi zaru
retler yüzünden değildir. Alman· 
ya daha ziyade askerlik noktasın
dan işe girişmiştir. 

Fakat bugünlerde Avrupa mat
buatının ehemmiyetle bahsettiği 

bir mesele daha vardır. 
Almanya mali vaziyetini düzelt-

man kenlllslle cörllşen paole muha • 
birlerine, otu 7edlncl devrWem ile• 

;rahallnl ikmal ettlilnl liylemlttlr, 

MtleiM Bia SE&Vlı:T 

Anupa raaolelerl, Amorltada ilen 
bir ••lll'lnln bıraklıfı blrtao mllJ'OB 
mlraslan bahoe417orlar. 

Bu Ut dotlldlr. On aone tadar evvel 
( Boslon) da ölen Mlrovsl<I adlı bir 
Fr!l&'ln B.USJ'ad&, Balkanlarda bu.lunan 
fakir virlslertnl milyoner 7apnuşta. 

1931 de N•VTorkda ilen Madam 
ım Vendel adlı bir tadının verasel da· 
vas.ı hala nihayet bulmadı. 

Bu kadının bıraktlJ:ı servet tamam 
.. 000,000,000 !ranlı.lır. 1.500 varisi cıt
nuşhr. Mahkeme, 1enelerdenberl bun
ı.rın hüvlJ'ollorlnJ lalıklk ve leııbll Ue 
ırıttruı. .. 

. ladam EU, AYUStur7ala 1'fat7as G~ 
' cndel alleslnr- meru,ubdur. Biıyük: ha
h ısı elli sene evvf'l Amerlkaya hicret 
t ·m.q, Nt-vyorkd.a birçok arsalar al -
tn.iıf, evlrır 1apmı~. satmış ve bu sa.
retle bü.Jük bir servet kau.nmıştar. 

EU, Nevyorkda 5 fncJ caddede sa .. 
ra1 ctbt bir evde- yaşayordtL 

Eve «Esrarlı en ismi verllmlş,tl. f .. 
peride olup biteni kimse bllml7ordu. 

(Kırıkrtlar Kralı) unvanlle yado .. 
tunan Sırbh Nı1to1a. llesontç'ln mlrası 
m~lesl de eallbl dikkattlr. 

Bu adam. yU ZSl'ne t:~vtl kö7ü.nü &erk 
etmiş, Loudra7a citml': kl'ndl tcad et .. 
tlfl bir makine ile 1to7unlarm 7ünle· 
rlnl kırpıruya.. kOTUn tlcare$1 7apm1-
7a b,_,,lamq.. Bu yüxdrn senl'in olmuş.. 

Öldüiü •aman z2.ooo.ooo in .. uı. ıı
nsı bll'akmış. }'akat vıi.rbl buluna • 
mamış. 

192~ da, uı:ak akra.ba!ll:ından biri mi
rasa tallb olmu, l'W' de lsbatı veraset 
edemrdlflnden par3Ja.rı alamamış. 

PAPAGA:\' HOCALARI 
~~~~~~~~ 

Papağan çok sevtmll blr kuştur. Hıa
ıwılle 1-10:1 sö;ylersf".,. 

Londrad" pap:ığaıılrı.ra söz sUyleme
:dnl ötrc-tnu•kle C'etln~n bir<:ok kim .. 
seter ·vardır. Bunlara: •Papağan ho· 

ca~•• df'rlf>r. 
Papa~anı olanlar, bu hocalara hafta

da blr iki ıjllln vt-rlrle-r. papakanla.rına 
konuş.mavı oiretUrlrl~r. 

FRA:\'SAUA RAD\'0 MAKi. 1:u;Ri 

Fran'lada, 31 sonk:anuna kadar mev
cud radyo maklnelerlnln ayısl 

4.810.506 ıdl. Z8 ,ubat 1939 da 4,887 ,684 
olmu~tur. Şubat ayı zarfında be7anna
meıoıl vt"rtlt-n radyoların adrdi 7'1,1'18 
dlr. 

Gh:U kullanılan r'Adyoların bir mu .. 
yondaıt Wf"İ• olmadıiı anla.şı.lınıştll'. 

Sıkı blr ara,hrma neticesi bunların 

yarıdan fazlası buhınınu.., ve kullanan· 
tar para c.c-ıa.suıa çarptlmı'jitr. 

mek ıçin yem bir plan tatbik ede
cekt•r. V. Beobah ter gazetesinin 
verdıği maılımata göre Alm&nya 
Umumı Harbcıe 100,000,000,000 
mark istikraz etmişti. Bundan is
tifade edenler de zengin sarraflar 
olmuştur Almanya l;u dahili is • 
tikraz: ödemekle meşguldür. 
Şimdi harb yoktur. Fakat Al • 

manya bütün kuvvetini toplıya- · 
rak hazırlanmaktadır. Onun için 
şimdiye kadar bu eski istikraz sa
yesinde zengin olanların ele ge
çirdikleri servet milletin aleyhin· 
de görülmektedir. 

Artık Almanyada ücretler art· 
tırılmıyacak, bundan sonra da iş 

adamları müteahhitler ve saire 
zengin olmıyacaklardır. 

lr yıldır sevişiyorlardı ve 
yakında evleneceklerdi. 
O gün yine her zamanki gl· 

bl buluşmuşlar ve gezmeğe çık • 
mışlardı. 

İstanbulun, sinesi tabiat güzel· 
llklerinin harikalarile bezenmiş 

tenha, sessiz, sakin, asude bir kö
şesl ... 

İki sevgili, üstlerinı örten sık 
yapraklı bir ağacın serin gölge· 
sinde yanyana uzanmışlar, başba· 
şa, göz göze konuşuyorlar .. 

Gözlerinde; kalblerinde, damar• 
larında tutuşan at~şin kıvılcımları 

o 

parlıyor .. Genç kızın dudakların· 
da da bu kudurtan ateşin kızıllığı 
var. 

Genç erkek, hırçm bir haleti 
ruhiye içinde gözleri dalgın, ciddi 
bir eda ile anlatıyor ve diyor ki: 

- Seninle bir yıldır sevişiyo • 
ruz Hicran, bu bir yı! içinde ne 
güzel günler, ne tatlı anlar geçir
c!ik. Sen bana hayatımda en umul
maz ve en bulunmn saadeti tat -
tırdın. Fakat niçin saklıyayım .. 
Artık eskisi kadar mes'ud değilim; 
çünkü bir takım endişeler, şüp • 
heler, saadetimi ihlal etliyor. 

Genç kız birdenbire doğrulup a· 
çılan gözlerini sevgilısinın gözle- ! 
rine dikerek: 

- Endişeler, şüpheler mi, ne • 
den?. 

Kısa bir tereddüdden sonra: 

- Evet .. Şüpheleniyorum ve se
n! kıskanıyorum! Şüphe ve kıs • 
kançlık içinde yaşıyan bir ada • 
mın saadet ve huzuru kalır mı? .. 

- Ya .. Neden şüpheleniyor, ne· 
den kıskanıyorsun bana itimadın 
yok mu? İnanmıyor musun bana?. 

- Sana, senin aşkına, sadaki • 
tine sarsılmaz bir ıt!mad ve ima· 
nım vardı; fakat §imdL .. 

- Şimdi? .. 
- Artık şüpheleniyorum sen • 

den, seni kaybedeceğimden kor • 
kuyorum!_ 

- Bu korkuya sebeb ne? 

Kısa bir duraklama ve bocala· 
madan sonra: 

- Sana göz koyan birisi var ••• 
- Bana mı? 
- Evet sana .. Birkaç aydanberi 

seni elde etmek için uğraşıyor. 
- Yanlış bir haber almış ola • 

caksın. 

- Hayır ne yalan ne de yanlış, 
bir hakikat. İstersen iyice bildi
ğimi sana anlatabilmek içir. sana 
bir an ondan bahsedeyim: Senin 
peşinde dolaşan bir adam genç bir 
avukat ... İsmi de .. 

- Anladım. Hakkımda lüzum· 
suz yere tecessüs ve itimadsız!ık 
göstermişsin_ 

- Lüzumsuz yere mi? 
- Öyle ya .. Benim ardım sıra 

koşan böyle bir avukat olabilir. 
Bundan ne çıkar? Benden daima 
menfi cevab alacağını kat'i bir l· 
manla düşünerek müsterih olma· 
lıydın. 

- Evet. mahkemedeki ışini hal· 
!etmek üzere bu avukatla sık sık 
görüşmekte olduğunu bilmesey • 
dim, işittiğim dedi kodulara ehem
miyet vermez belki birnz müsterih! 
olabilirdim. Fakat biliyorum ki .. .I 

- Hiç bir şey bilmiyorsun, emin 
ol hiçbir şey ..• Çünkü bilinecek, 
öğrenilecek bir şey mevcud değili 

- Nasıl? Bu adam seninle ala· 
kadar olmuyor mu? 1 

- Sana her ""vi anlatmak lü· 1 

zumunu hlssC'd ,rum. Çünkü, 

·=-!!!!!!"""'~"""'!!!!!!!!!!!""""""' ..... """!!!!!!!!!!!!!!!!"""'"""""""'"""J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... !!!!!!! ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ ..... ~,,...,, .......... ....,,,...,, ........ ,,.... ......... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'""""'"""""!!!!!!""'"'"""'"""!!!!!!!!!!!!"""""""""".,.,,.,..,....,..,.......,,,_~.._ 
- &rsem, senin elinden de birşey gelmiyor

muş. 

Şoför içinden söylendi: 
- Beni sana sivil polis, yahud da casus, hafiye. 

diye kim anlattı. Ben yalnız iyi ara~a sürmesini 
bilirim. 

Fakat, ekmek parası yine ona boyun büktürdü. 
Fazıl, yeniden sordu: 
- Peki bugün onu sen götürmedin mi?. 
Şoför kekeledi: 
- Evet be?ı götürdüm. 
Fazılın soru~ları yine sertti: 
- Peki nereye götürdün?. 
Şoförde yere bakma, kekeleme silrilyordu: 
- f:\'Clen al:lım. Bir aralık Galatasarayda dur· 

duk . O önce şekerciye, sonra da posta evine girdi 
çıktı. Yine kendisini aldım. Tünele doğru gittik. 
Baıar dil Levım'ın önünde tramvıf yoldan çık -
mıştı. A~.ı.l>alar birikmişti. Yol kapalı idi. Geçeme
dim. U::ynıı lıirden: cBcn burada iniyorum. Sen be
ni ncr!ki \:ıi•ede bekle .. • dedi ve arabadan indi. 
Hc• 1c!' .ırklsınd:ın gfd~ccktim. Fal;1t, Mabayı b .. 
rrtrı~k mk:ı·ıı •·oktu. Durmadan manevra yap • 
m ''· a. ~~dakL. <·ndcki birikmiş aıubaJar içinden 
kurtıılm:.k gerek\: O, gözden kayb·llduktaıı sonra, 
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ben yol buldum, söylediği köşeye gittim Dört beş 
saat orada bekledim. Sonra Afr;lra hanından çık· 
tı, arabaya geldi. 

- Afrika hı.nından mı? 
- Evet Afrika hanından.. 
- Ne var orada? .. 
- Bilmem ki, birçok şeyler var. 
- G€lirken elinde paket filan var mıydı?. 
- VardL tl'ç dört parçaydL 

- O, bana Afrika hanından çıkmadığını söy· 
ledl, yanmdaki dükkandan çıkmış 

Şoför, birden durakladL 
- Bana öyle geldi.. 

Dedi. Doktor daha çok kızdı. 

- Sersem, bana öyle geldi. demek başka. O
radan çıktığını görmek yine bll!)ka, 

Şoför susuyordu. doktor ııriylüyorduı 

- Beş altı saat mağr tatarda dolaşılır mı bil· 
mem. Üç dört parça ku•.ıaş almış. Ona bakarsan, 
seksen mağaza dolaştı·,ı da bu kumaşları buldum. 
On kere belki 5raba:ıın önünden geçtim Şoför u· 
yuyordu, beni ı;örr.ıedi diyor. Sen Afrika hanından 
çıktı! diyorsun. Hangisine inanayım. Ne yapayım?. 

Ve doktor yine öfkeli öfkeli şotörün yilzüne l· 
çlndeki klnl, kızgınlığı vurnu: 

- Sen bu ışleri lıereremiyeceksin, haydi çekil 
kaı~ımdan! 

Şoför: 

-·Baş tızer!ne_ 

Dedi, yoldan kıvrıldı. Zavallının fçı içine sıg· 
'"lıyor. dudakları mırıldanıyordu: 

• Rahatlıı'.:ına rahat. Para dü~gün, yiyecek, 
içecek, herşey hol. Fakat, çekilir heri! değil. Bir 
iyi İiJ bulur bulmaz bir dakika durmıyacağıml 

İKİ SiVİL --·---
Fazıl öfke ıçindeydl Hem yürüyor, hem ken

di kendisine konuşuyordu: 
- Her şey~i iyi. Belki bütün suç bende. Has

talığım böyle yapıyor. Fakat, içimdeki bu şüpheyi 
gidermek elimcle değil. Bir şeysini bulamıyorum. 
Bir başkasile konuştuğunu, seviştiğini sezmiyo • 
rum. Görünürde de hiçbir şey yok. Beni seviyor, 
bütün sinirliliğime katlanıyor. Hast~ olduğum için 
sözlerime, yap<ıklarıma aldırmıyor. Yaşının ver· 
dlği bütün hız!~ bana tutgun. Fakat, ne yapayım 
ki, birşey görmeme, bilmeme, işitmeme karşı yine 
içimi yiyen bir kurt var. Bu yersiz. dGğma duygu 
beni üzüyor, kıvrandırıyor, ondan şfıphe etmeğe 

sürüklüyor. Doktorların dediklerini yapıyorum. 
Ayrı yatıyoruz. Kendimi sıkıyorum. İlaçlarımı düz
gün alıyorum. İki ay önceye göre çok iyiyim. Fa· 
kat, içimi kemiren bu şüphe kurduı:u yenmeme im
kan yok .. 

Ve Fazıl biiyle söylene söylene Pangaltı polis 
karakoluna kadar geldi. Orada tanıdığı bir boşko
miser vardL Yakın taruşlacı.ıdan. Kapıdaki polise 
sordu: 

(Devamı Yar) 

1 Yazan: RECAİ SANAY ] 

görüyorum ki bir §eyler öğren • 
mişs!n ve bu öğrendiğin ası!slli 

ıeyler seni bir hakikatmi§ gibi ta· 
zib ediyor. 

Filhakika, bu avukat bana da.hJ 
kendisile görüştüğüm ilk giln • 
lerdenberl hissedilir bir a!Aka göt' 
teriyor. Ben bu alakaya müsbet 
bir mukabelede bulunmamaka be
raber pek de soğuk davranmadırıı
Çünkü hani Qe derler: Köprüyü 
eeçinciye kadar ...... Yalnız bu sci
ı:ümden kendisine bir ümid ver· 
diğim manasını çıkarma.. Böyle 
bir harekette bulunmak aklımdan 
geçmediği gibi senin düşünmeni 

de istemem. Bana karşı olan itı· 

madının sarsılmasının yersiz , iü· 
ırumsuz ve haksız olduğunu an • 
!atmak, seni aşkıma inandırmak 
için her şeyi tamamik bildirmek 
lstiv'•rum; işte sana bir de vesika.~ 

(Devamı 1 inci ıayfadaJ 

lll.1 r)tıJ 
j Ankara Radyosu 

avotlK 

ı 18,35 Müzik (Dans mU.lll • Pi). 
19 Koııu.ı;ma (Türkiye po<ilası). 

19.15Turk miızlil (Fasll heyoı;), 
Çalanlar: U11.klu Derman, Eşref K.a4• 

rl. ifa.un Gür. UalUk Re~al, Basri JI· 
ler, IIamdl TokaJ'. 

Okuyan: Tahsin Karakuş.. 
20 Ajanı, meteoroloji haberleri, a .. 

raat borsası (flat). 

20.15 Türk Müılfl. 
Cılanlar; Vecihe, Rept Erer, CeY· 

det Kozan, Kemal Nl7azl Seyhun.. 
Okuyanlar: S:ull Uoş•os, MiiseJ'Jea 

Senar. 
1- Tahir puselıt ytirilk aemalsl • 

O Jiilendam. 
S- Kıbım Ua • Tahir puoelllr prlu • 

Görme~m cüt. 7üıünü.. 
t- Rahmi BeJ' • Tahir pusellt tu• 

lu • Geçli o ramh eyyamı. 

5-- Kıi.zım Vs - Tabir pu.seUt prkı· 
Ben sana mecbur. 

7- Osman Nlhadın • Nlhavenl far· 
kı - Körfezdeki dalC"ın suya bir bak. 

8- Şevki Beyin • Hlı:u ıarlu • Baf• 
larup sülfü bezann.. 

9- Şültrunün • Hlcu prlu • Bir 
bakışla beni me•lelll.. 

1- Türkü • Alıverin b3,llamaruL 
zı Mem1eket uat a71rL 
Zl Konuşma (Uuluıt llml J'a>ru 

turumu). 

21,ıs Esham. tahvUJt, 
nukut bormLSı (ffat,, 

21,t5 Nt-t'cll pltiklar ... L 

Zl.30 l\luzlk (Scnronlk plU:lar). 
ZZ,Je Mudk (Kunwı.lar Ye laire 

Pi), 

23 Müzll< (Cazband • Pi). 
Z3,t5 • Z4 Son aJıuıs baberlorl •• 

J"arınkl pruı:roun. 

YARIN 

JZ,S5 Türk mÜ•lkL 
Çal&nl11r· RctJk Fenan, Fal..lre Fer· 

aan. ZiihlU 8ard•kutl11. 
Oku)'au: Melelı: TokPz. 

1- Kürdili bkı:>llkir _.evL 
ı- &ahml Be~ln • Kütdllı hı..,.ttr 

prtı · Sana e1 caıunu.n. canJ eftndim. 

S- Saliballln Puuıc • Kürdili blcu
tlr ıprlu • Nenıden .. Ydlm, 

t- KllnlW blcı.ıklr prlu • C•lrtnca 
oevip. 

5- Zühtil Bardatottu • Sanlur lalı· 
slmL 

6- Türiı:U • BenllJ'I aldım l<açak•acı. 

1- Türkü - A benim mut '°''. tım 
13 Memlakc• saat a7ara, aJamı n 

metooroloJl haberlerL 
1U$ • H Müzik (ll.fn..,11 Cumhut 

b>.ııdosu • Şo!: ihlUl Kbnçer). 

( . 
1357 Hicri 

1 

13.~5 Rwnl 
Sefer M11rt 
21 29 -- .._ 

1939, Ay 4. Gün JOl, Kasım 155 
11 Nisan SALI -- 1 1 

Vakitler Vanıı Ezani 

--- •A. fo. ·~ .ı --
Güneş 5 28 10 44 
Öğle 12 15 s 32 
İkindi lS S7 9 13 
Akşam il! 44 12 00 

1 
Yatsı 20 20 1 35 
lmsak 3 42 8 58 

' 

• 



1 İstanbul Hayatı İçinden f 

Gıdası.z Çocuklara 
Nasıl Bakılıyor? 

Fakir Talebeye Yardım Teşkilatı Daha 
Faydalı Hale Getirilebiiilir 

'Küçük yavrular !ftiha. ile, verilen yemekleri yiyorla.r. 

K ızılay cemiyetinin eski İs
tanbul mümessili merhum 
General Ali, fakir ve gıda· 

" ıcukların doyurulması için 
,ok ~·alışmıştı. Yıllardanber~ İs
tanbul ilk mekteberiııdeki fakir 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ , __ _. 

beş kuruş veririz. Fakat, bir teşek• 
küle, bir hayır cemiyetine aza ol
mak, her ay küçük bir yardım yap-. 

mak, çoğumuzun aklından geç 
mez. 

Bir kısım mektebleıde de fakir 
talebeye yardım için teşki!At var
dır. Bilhasşa bu teşkilatın çok iyi 

(Devamı 7 inci sayfada) 

f__:ş;..,_A_K _A_..I 
SABIRLI BALIK -
M 

üşterl, lüferi ısmarladıktan. 
sonra tam yarını saat bek· 
liyor., 

Nihayet garson, tabağı. kendine 
mahsus jestlerle getiriyor, önü.ne 
koyuyor. 

Müşteri, çıkışır gibi söyleniyor: 
- Tam yarım saattir bekliyo

rum. 
Garson gülüyor ve cevab veri· 

yor: 
- Biraz da balığı düşünün. O, 

tam bir haftadır bw: dolabında 
sizi bekliyor .•. 

KAHVEDE: 

- Garson, bıraz şeker var ını?. 
- Hayır, mösyö ... Fakat, yirmi 

sımedenherı şeker hastalığım ~·ar. 

ACABA DOC.RU ~W?. 

- Dört cıns adam vardır: 
Harisler, sevdalılar, müdekkik· 

ter ve ahmaklar ... 
- En bahtiyarı?. 
- Şüphesiz sonuncular .• , 

DOSTÇA BİR TAVSİYE -
- Azizim, size dostça bir tav

siye vermeme müsaade eder mi
siniz?. 

- Hay hay, minnettar kalırım. 

- Şu halde akşam yemeklerin-
den sonra perdeleri güzelce ka -
patınız. Çünkü saat ondan sonra 
geçenler, karınızla mülıi.tafa etti· 
ğinizi görüyorlar. 

- Yanlış azizim ... Bu saatte hiç 
evde bulunduğum yok. Kulüpte 
tiriç oynuyorum ... 

talebeye haftanın muayyen gün-!================================--=---,======= 
lerıııde yemek verilir. 

zı orta mekteblerde de bu teş· 
l;ı vardır. Evvela, bırkaç bin ço- Hu rafe Namına Ne 

Budalalıklar Y apılm:uyor? 
ı ~ı. haftada iki gün yemek ve -
ti.lı:- kle ışe ba lanmıştı. Sonra, 
gitt kçe, yardım edilen çocukların 
ıay ı arttı. Bugün İstanbulda miı
hirn bir miktarda fakir çocuğa öğ-
leyın yemek verilıyor • 

oı~::d;ş:ı~ç::1~~%:::~:: :~!s~ A meri hada Batı 11 lika ti ar ~41 ey hine 
e. yalnız Kızılay değildir. Muh -

leltf semtlerde himaye heyetler! 
kurulmuştur. Sonra, bu himaye 
heyetleri birleşmişlerdir. Bir bir
lik kuruldu. Bu suretle mesai ve 
Yardım teksif edildi. 

Ban semtlerde, bir takım zen • 
gJn vatandaşlar hususi yardım • 
lar!a, fakir talebenin gıda ve saire 
gıbi bırçok ihtiyaçlarının temin e
dilmesine amil oluyorlar. Maale
sef, bizde ıçtımai yardım fikri o 
ıtadnr fazla revaçta değildir. Ferdi 
Yardım fikri daha galibdir. Sokak-ı 
ta gördüğümüz dilencinin eline 

Kurulan Bir Cemiyet Bile Bu 
• 
işin Hakkından Gelemedi 

H urafat ve batıl !1.ikadlar yü- 1 bir ihtiyattan başka birşey değildir./ 
zünden nekadar garib vak· Yoksa merdivenin allından geç • 
alar, gülünç hadiseler görül

müyor ki ... 
Hurafata inananlar, mesela du· 

vara dayanılmış b:r merdivenin 
altından geçmeyi uğursuz sayar· 
lar. Halbuki bu yukarıdan başa bir 
şey düşmemesini temin için sade 

Boerler; birinci sigara yanarken 
tüfeklPrini kaldırı,yor, ikincisinde 

Eski Rus Baletleri 
İhya Ediliyor 

Ç ar Rusyası sarayının yetiş • 
tirdiği eski Rus baletleri 
Avrupanın hemen her büyük 

fehrinde hiçbir zaman rağbetten 
düşmüyor, bilakis Rus baletleri es-ı 
kiden daha ziyade beğeniliyor ve 
hoşa gidiyor. Güzel san'atlara IA· 
tıın geldiği kadar ehemmiyet ve • 

ren Sovyet Rusya cihanşümul Rus 
baletlerinin, h~tta Çarlık Rusya
sından kalmış olsa bile, sönüp git
mesine razı olmamış ve Moskova 
operasında büyük bir balet kursu 
açmıştır. Yukarıki resim bu kursa 
devam eden genç kızları göster • 
mektedir. 

CumhuTl'eiri Ruzve ıı de 7ı41d ınanıyor mur 

menin bir uğursuzluğu veya bir ı 
felıiket getirdiği işitilmemiştir. Bu 
kuru bir vehimden başka bir şey 
değildir. 

Sonra, bir kibritten üç sıgara 

yakmak... Bu da uğursuz sayılır. 
Sigarayı yakanlardan en gencinin 

öleceği zannolunur. Bu da boş bir 
ltikad! .. 

Bunun neden ileri geldiğin! kı

saca anlatalım: 

Transvai muharebesınde, Boer
lerin çok nişancı olduğunu Lilen 
İngiliz askerleri siperlerde sige.ra 
içerken ihtiyatlı davranıyorlar>iı. 

Buna rağmen yine diışmanın kur
şunlarından kendılerini muhafaza 
edemiyorlardı. Neden •onra bu -

nun farkına vardılar, bir kibrit • 
ten üç sigara yakmalarından ıleri 

geldiğin! anladılar. 

niş:ın alıyorlar, üçüncüsünde de 
ateş ediyorlardı. 

Sofrada tuzluğu devirdiniz mi 
ev sahibini gücendirir, gücendir
mezseniz bile canını sıkarsaınız. 

Zira, bunun felaket, hastalık, hat
ta ölüm getirdiğine inananlar pc k 
çoktur. 

Ormana yaklaşan bir adamın sa
ğından bir karga uçması, yolda gi

derken ayağını bir taşa sürçmesi 
de hayra alamet sayılmaz. Doğru 
mu? Hiç zannetmiyoruz ... 

Amerik:ıda, hura~ata. inanını • 
yanların ı:;rçok kulüblerl vardır. 

Şikago'da, azası 13 kişide'l bir 
mensubları, her sene 13 gün içti
ma ederler. Aynaları kırarlar. Ay
nacılar için büyük bir kar ... Sof
radaki bütün tuzlukları devirirler. 

(Devomı 1 inci sayfada.) 

•-ıo 

Her ZaTnan Olduğum 
Gibi Kalmak isterim 

Sinemada Temsil Ettiğim Şahısların 
Yerine Geçmek mi? Maazallah ... 

B 
ır ıuıema mecmuası, sevırnlt y.ıdız 1n1eı 

Day'a so11ıyor: 
_ Sinemada temsil ettıgini §alısın yerine 1

1 1 
geçmek frtemez misiniz ... ? 

Jozet Day bu suale şöyle cevab veriyor: 
- Asla. ... Sınemad'1 temsil ettlı)im şahsın ye- ı j 

rine geçmek ve onun hayatını yaşamak istemem._ 
Bir faciada. eşhas hayatlarımn buhranlı za • 

manlannı yaşaı lar. Bu buhranın devamını iste -

• o o 1 

mek do§ru değıldir. Ben, Fernıındel • Lavart>d ı 
dilnyayı dolaştım. Bunu bir daha tekrar etrn< 

istemem, cSi!ılh hem§irelen. filmnlde ölüme ın. 

küm oldum. Bu da. kıifi. Bir defa dalla idam ohıı 

mak işiıııe gelmPz. cSon itiwf• filminde, bir ork 

tra fPfine ıişı1c oldum. Ben, /ilimlerdeki eşhasın lı 

yatını, ancak filim çevrildlıji müddetçe yaşanı 

S;mra kendı hayatıma dönerim ... > 

Paris Kadınları Saf Erkekleri 
Şimdi Nasıl Avlıyorlar ? 

P 
..risin şuh ve güzel eğlen • 
ce kadınları, açık tabirıle 

kokotları, artık müşteri bul· 
mak için barlara, lüks lokantalara 
gitmiyorlar. Bolonya ormanında 

dolaşıyorlar. Yalnız \'e otomobil 
ile gezen bir erkek gördüler mi, 
ne yapıyorlar. yapıyorlar, bil' ba· 
hane ile otomobili durduruyorlar. 
Konuşuyorlar. Sonrası maliım ... 

Bu satırları yazan Parisli mes· 
lekdaşımız. kendi başından geçen 
bir vak'ayı şu suretle anlatıyor: 

cBir arkadaşımın otomobili ile 
Dovil'den dönüyorduk. Şehre yak· 
!aştığımız sırada şık ve güzel bir 
kadına tasadüf ettik. Şemsiyesini 
sallıyarak: Durunuz! diye işaret 

etti.' Tabii durduk. Yanımıza gel
dL Çok tatlı bir sesle: 

- Rica ederim, dedi. Beni Parise 
kadar götürtir müsünüz?" Çok a· 
cele bir işim var ... 

Güzel bir kadının ricası redde· 
dilir mi hiç? .. kanuza aldık. Gör
seniz ne hoş bir hali vardı. Ne 
tatlı tatlı konuşuyordu. Hemen 
ahbab ve teklifsiz oluvermiştik. 

(Devamı 7 inci .0.11/a®) 
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Gazeteler Vaziyeti 
Nasıl Görüyorlar? 

«Cumhuriyet» Diyor ki: ı"Yeni Sabah» Diyor ki: 
Nadir Nadi yazıyor: Hüseyin Cahid Yalçın soruyor: 
•Buhranlı günlerde yaşıyoruz. •İnğiltere var mı,. yok mu?• Bu 

Fakat muhtelif kaynakıardan fır- suale cevap verebilmek bugün im-
lıyan haberlere dıkka~ etmeliyiz. kan haricine çıknuştır. Sıyasi ha-
Çünkü bu nevi haberler muayyen diseler öyle bir şekli aldı ki, öte-
maksadlarla muayyen havalar ya- denberi İngiltere namı altında zi-
ratmak için ortaya atılır. Kur • hinlere yerleşen devletin hakika-
nazlık cihazları halkın tereddü • ten şu sırada mevcud olup olma-
dünden istifade için harekete geç- dığını tayinde insan müşkülilta 
pıiştir. Artık •maksadlı• telgraf- uğruyor. İngiltere, en hayati me-
ların düny:ıt gazetelerine yağdı • selelerine dokunulduğunu zan -
rılmasına da alışılmıştır. Efkan nettiğimiz zamanlarda bile kımıl-
umumiye avcıları içinde yaşadığı- damıyor. İngiltere, Fransanın da 
mız karışık günleri d'\rt gözle bek- müzaheretile Arnavutluğun 24 
!erler. Şimdi sağdan soldan tir - saatte tahliyesini istese, ortalık 

birini kovalıyan havadis fırtına • derhal huzur ve sükuna kavuşur. 
sına tutulmuş vaziyetindeyiz. Anlaşılıyor ki, garb demokrasileri 
Bunları sıraya koymak, doğrula- harbden çekiniyorlar. •Sened it-
rını, eğrilerinden ayırdetmek bel- tihaz etme. sözlerinin hiçbir kıy-
ki biraz güçtür. Elverir ki bunları meti yoktur. Böyle bir zamanda 
izAm etmiyelim. bu gibi klişe ve komedyalarla ef-

e Tan» Diyor ki : kara siikfuıet mi gelir, yoksa mun
tazam bir plan dahilinde hareke-

M. Zekeriya Sertel diyor ki: te geçen taarruz ve istila dalgası 
•Bir buçuk ay evvel Bükreşte mı durur?. 

Balkan konseyi toplanandığı za • 
1 lkd D' k' 

man Bal.kan devletleri arasında (( a m)) ıyor 1 : 
b ir federasyon vücude getirilme· 
sini istemiştik. Bu fikri ortaya a
tarken de ileri ~rdüğümüz se • 
be hl er vardı. Orta A vrupadan bir 
silindir gibi inen tehlikeye karşı 
Balkan milletleri münferiden tu
tunamazlar. Bugünkü Balkan it
tifakı da onları bu tehlike karşı -
sında müştereken harekete sev • 
ketmeğe Wi değildir. 70 milyon
luk Balkan kütlesini bir federas -
yon haline getirmek lazımdır. 

Küçük milletler tek başlarına 
yaşamak imkilnını bulamıyorlar. 

Halbuki Balkan milletleri arasın
da iktısadi ve alyasi bir menfaat 
iştiraki vardır. Elle tutulur bir 
tehlike karşısında Balkan dev -
lctleri arasında bir federasyon te
sisi fi.kir kuvvetlenmeğe baş • 
lamıştır. Fakat bu federasyona 
Bulgaristan da iştirak etmelidir. 
Bulgaristanın da aramıza girmesi 
lazımdır. Fakat acaba bu işde geç 
kalmış değil miyiz?. 

'Va kıt» Diyor ki : 
Asım Us da Balkan birliğinden 

bahsediyor. Bulgarlar kendi ağız
larını sulandıran İtalyan medhi -
yelerini dinlerken, Arnavutların 

bugünkü akıbetlerini hatırlamalı
dırlar. İtalya Arnavutluğa ayak 
atmadan evvel Balkan milletle • 
rinin refah ve saadetleri birleşme
lerinde ıdi. Fakat Arnavutluk İ
talyaya geçince, bu birleşmek 

Balkanlılar için artık bir mevcu -

Ahmed Ağaoğlu yazıyor: •Ata
türk tekbaşıma kalsam bile, mem
leketin son kayası üzerine çıkar, 
oradan mücahede ederim• derken 
edebiyat yapnuyordu. Anadolu 

Türkünün türküsünü okuyordu. 
Bugün yine her türk ayni türkü
yü her an hızlanan bir hiddetle 
mırıldanmaktadır. Tarihin bu ka

dar cilve!J!ri arasında varlığın ve 
yokluğun bir oyun olduğunu tec
rübe ile an)anuş olan Türk mil -

leli, hayatın hakaret ve zilletle 
yaşamağa değmez bir meta ol -
duğuna çoktan hüküm vermiştir. 
Ve milli şeref yolunda ölmenin, 
kendi nefsi için, kıymet ölçülmez 
bir nimet olduğuna inanmıştır. 

«Akşam» Diyor ki: 
Necmeddin Sadak Romanya Ha

riciye Nazırının İstanbulu ziyare
tinden bahsederek, Arnavudluğu 
işgali üzerine iki memleket bari • 
ciye Vekillerinin bu mesele hak· 
kında da görüşmüş olmalarına 

hayret edilemez, diyor. Neşredilen 
resmi tebliğde cmüşter~k menfaat. 
ve •Balkan anlaşması çerçevesi 
dahilinde• cümlehr dikkate de
ğer, bugünkü vaziyet içide Bal • 
kan devletlerinin her zamandan 
fazla birlik olmaları sulhun kuv -
vetll karantisidir. 

«Son Posta» Diyor ki: 

diyet meselesi olmuştur. Balkan Muhiddin Birgen her hareketin 
birliğine girmiyerek bir Dobrice, bir hedefi olmak lazım geldiğini 
bır Makedonya sevdasına kapılan söylüyor. Arnavudluğun işgalin
Bu!garistanın muhakkak akıbeti deki hedef nedir? İktı.sadi sebebler 
bir gün bütün mevcudiyetini kay· ikinci derecededir Fakat asli se-
betmeklir. bebler sevkülceyşidir ve siyasidir. 
~~;;.;.;;.~~~~~~~;......~~~....:;.:.._~~-=--~ı 

Arııavudluk Şehirleri 
Alevler İçinde ! 

(l inci şahifeden deı•am) ı mektedir. Ada hemen hemen İn-
se. ra, .ın kuvvetleri Yunan gilız fılosu tar· f,ndan kuşatılnuş 
lıud..ıc, . "nlarında bulunan .Gö- gıbld r 
riccyi Je .şgal etmişlerdir. !tal· Londra 11- lngiltcr<'n.n Ak -
yanlar Göriceye de tayyarelerden denız filosur.dakı izinler kaldırıl-
asker indirmişlerdir. Şehrin mü- mış ve İtalya sahillerindeki do -
Jıim bir kısmı bombalar altında nanma aldığı bir emre tevfikan 
harab olmuştur. Muhtelif mahal- bulundukları mevkılerı terkede· 
leler el'an alevler içindedir. rek meçhul bir istikamete hare • 
Arnavutların şiddetli mukave- ket etmişlerdir. 

metkri, İtalyanların üstün vesa- Cebelüttarıktaki donanma tak-
iti karşısında tesirsiz kalmaktadır. viye edilmekte, Maltada ayrıca 

Atina 11- İtalyan kuvvetlel'i- tertibat alınmaktadır. 
nin bu ~ kadar Yunan hu- Romadan bildirildigine göre, 
dud~na varacakları anlaşılmak • şimdi Yunanistanda bulunan Kral 
tadır. Yunanistanda umumi bir Zogo'nun ailesıle birlikte Mısıra 
endişe hükümfermadır. Başvekil gideceği zannedilmektedir. Kral 

Zogo'nun İstanbulda ikamet etMetn.kus'ın efkarı teskin için neş· 
retuğı heyannamesıne rağmen, mek arzusunu da izhar etmiş ol-
beliren teHiş hareketinin föıüne duğu söylenmektedir. 
geçilememıştir. Yunan • Arnavut- Kral ailesi Selanikten Atinaya 
Juk hududuna mütemadiyen kuT- ;--ha_r_e_k_e_t_e_t_m_i~şt-ir_. _______ 

1 

v tler göidcrilmektedir. Feci Bir Kaza 
Atina 11- Korfonun işgal edil- Bern 11 (A.A.)- Flims • Gri-

mıycceği hakkında İtalya tara - sons - cıvarında k:iin Fidaz'da i-
fından Atinaya bildirilmesı bek- çinde 28 kişi bulunan bir çocuk 
le..~n teminat henüz gelmemiştir. pansiyonu dağdan kayan kaya • 
Roma kabinesi hu teminatı sade- Jarın altında kalmıştır. Yaraları a-
ce İngiltereye bildirnıekle iktifa ~r ve hafif olmak üzere 11 kişi 
etmiştir. enkaz altından çıkarılmış işe de 

Löndra 11- Hükumet Korfo a- bunlardan 5 i ölmüştür. 12 çocuk 
fasına hususi bir rhemrııiyet ver· bulunamamıştır. 

Kabine Dün İttifakla 
İtimad Reyi Aldı 
(1 inci &ahifeden devam) 

huriyet Halk Partisinin progra -
mını tahakkuk ettirmek için ça • 
lışacaktır. 

YENİ VEKALETLER 
Kabinenin iş bölümü noktasın

dan eskısine nazaran farkı, Nafıa 
ve İktısad Vekaletlerinin ikişer 
Vekalete ayrıJnuş olmasıdır. Se
neler geçtikçe vazifeleri artan bu 
iki Vekaletin, gördükleri amme 
hizmetlerine nazaran bir taksime 
tabi tutulması ihtiyacı hissolunu
yordu. Bu suretle, şimdiye kadar 
inşa, nakliyat ve muhabere işleri
ni gören N aiıa Vekaleti, yalnız 

inşaatla meşgul bir Vekilet hali· 
ne getiri.imiş, münakale ve muha
bereye aid olan hizmetlerle İktı
sad Vekfiletine bağlı deniz nakli
y.t.. işleri alınarak •Münakale ve 
Muhabere Vekaleti• ihdas olun -
I1' ~ 'itur. Keza ticaret ve sanayi iş
Jerıni gören İktısad Vekaleti, yal
nız sanayi ve maadin işlerile meş
gul olmak üzere bırakılmış, iç ve 
dış ticarete aid vazifeler toplana
rak •Ticaret Vekaleti teşkil edil
miştir. Bu veçhile vücude gelen 
Vekaletlerle, idare ve teknik ba
kımından işlerin yürümesinin da
ha kolay bir hale konulduğunu ve 
Vekillerin de daha yakından işle
rini takib ve kontrol edebilecekle
rini ümid ediyoruz. 

Vekaletlerin iş programında bir 
değişiklik yoktur. Kabinenin prog
ranunda olduğu gibi, Vekaletle
rin iş programlarında da Cumhu
riyet Halk Partisinin programı e
sastır. 

Cumhuriyet devriırtn en mu -
vaffak prensiplerinden biri olan 
denk bütçe esasına dayanarak ha
zırlanan 939 - 940 mali sene büt
çesi huzurunuza takdim edilmiş 

bulunınaktadır. Müzakeresi esna
sında gerek şahsan, gerek kendi
Jerile çalışmakla iftihar duydu -
ğum Vekil arkadaşlannun size 
vereceğimiz izahat bunu göstere
cektir, kanaatindeyim. 
Y~lnız dahili, harici viı~lyetler

den bahsedeceğim. 
Dahilde devamlı bir huzur ve 

sükfuı bulunduğunu ve Türk va
tandaşının samimi beraberlik ve 
güven havası içinde yaşadığını 

emniyetle söyliyebilirim. Cum -
hurivet hükUmeti bu havanın bu
lanmasına, Türk vatandaşının en
dişesiz çalışmasına ve kazanması
na, huzur içinde faziletli bir aile 
hayatı geçirmesine ve istikbalin
den emin olmasına bütün kuvvet 
ve gayretile çalışmakta devam e
de~ektir. 

D'ÜNYA BUHRANI VE BİZ 
Aziz arkadaşlarım, 
Dünya vaziyetinin baş döndü -

rücü bir sür'atle her an değişik • 
lik !er gösteren inkişafı, harici si
yasetimizin her zamankinden zi
yade müteyakkız olmasını icab 
ettiriyor. Milletleri birbirinin kar
Ş'Sına diken, birkaç gün gibi kJSa 
zaman çinde devletlerin ortadan 
kalkmasına müncer olan bugün
kü dünya buhranı, sulha olan 
kuvvetli merbutiyelini her zaman 
ilan ve isbat etmiş bulunan Cum
huriyc>t hükumc>tini tabiatıle ya
kından alilkadar etmektedir. 

Fakat bütiin bu deği~meler, bu 
sür'atli ve e•aslı inkişaflar yanın
da. Tiirkiyenin harici siyaseti bir 
tebcddiil göstermemektedir. Dost
luklarına. ittifaklarına velhası1 

söziine ve imzasına sadık olan 
Türkiye sulhu sevmek, sulha hiz
met etmek yolundaki azminde ay
ni imanla, ayni itina ile herde -
vam buhınmaktedır. 

Bu kargaşalıklar önünde Cum
huriyet hükıimetiin büyük, küçük 
bütün devletlerle ayni samimiyet 
ve dürüsti altında dostane müna
sebetlerini idame etm~kte bulun· 
duğunu ve bundan sonra da ida
meye çalışacağını size söyliyebi
lirim. 

Sulha hizmeti, hükumetiniz bu 
dürüst siyasette bulııyor. 

Fikir ve menfaatlerin bu kadar 
şiddellı çarpıştığı zamanımızda, 

Türkiye için ne bir fikir cereyanı. 
nede her hangi bir menfaat hırsı 
sulh volundan inhirafta amil ol· 
mamaktadır ve c.lmıyacaktır. 

Milletimizin hayat ve refahını ı 
tehlikeye atabilecek hneketler, 
'ıükümetimizden sadır olmıvacak-

Vekiller 
Hey' eti 

İstanbul Müzakereleri 
Etrafında GörüşGI .Jü 

VekilleT Heyeti dün akşam 
mühim bir toplantı yapmış • 
tır. Bu toplantıda Hariciye Ve
kilimiz Şükrü Saracoğltı. 1ı • 
tanbtı.lda Rumen Hariciye Na
zırile yaptığı temaslar hak -

f kında izahat verm;ştir. 

tır. Elverir ki iyi niyetlerimiz ve 
bütün devletlere karşı beslediği -
miz samimi ve dostane bitaraflık, 
doğrudan doğruya veya bilvasıta 
ihlal edilmek teşebbüsüne maruz 
kalmasın. 

Çok tehlikeU, buhranlı ve sık 
tebeddül eden enternasyonal va
ziyet içinde harici siyasetimizin 
bu ana hatlarını tebarüz ettirmek
le iktifa ediyorum. Yeni vaziyet -
!eri umumi sulh menfaati ve Türk 
ali menfaati bakımından daiıni bir 
teyakkuz ve tetkika tabi tutaca -
ğız. Ve Büyük Meclisın murakabe 
ve karar hakkını da;n,a zamanın
da ve tam olarak kullanması için 
lazım gelen ihtimamı dikkatle tat
bik ed~ğiz. 

Türk vatan ve milletinin, Tür -
kiye Cumhuriyetinin maruz kala· 
bileceği vakayie karşı zamanında 
tedbir almak hususunda, Cumhu
riyet hükumeti müteyakkız bulun
maktadır. 

En yüksek hamaset ve sarsılmaz 
vatan sevgisi kaynağı olan büyük 
Türk ordusuna dayanarak her teh
likeyi ve tecavüzü bertaraf edece
ğimiz kanaatinde olduğumuzu söy
lemekle iftihar duyarım. 

İşle, arkadaşlar, maruzatım bu
rada bitiyor. Sözüme başla~ken ar
zettiğim gibi, Cumhuriyet Hallı: 

Partisinin programına sadık ve o
nun tahakkukuna çalışan arka -
daşlarınız olmakla b&htiyarız Si
zin gösterdiğiniz yolda ve vere -
ceğiniz direktifler da·resinde mil· 
lelin refah ve saadetine çalışmak 
azmindeyiz. Eğer, biz; bu vasıf -
!arımızla yüksek maksadlarımıza 
hizmet edecek kabiliyette görüyor
sanız itimad reylerinizle taltif ve 
takviye ve işimize devama müsaa
de buyurunuz .• 

Refik Saydamdan scnra meb'us
larımızdan Fazıl Ahmed Aykaç, 
Berç Türker, Refik İnce, Emin Sa
zan ve Rasih Kaplaıı söz almış

lardır. 

HATAYrn SONSUZ SEVGİSİ 

Meclisimizin açılması münasebe
tile Hataylıların ve Hatay mecli
sinin ana vatana ve onun milli şe
fine sonsuz sevgi ve bağlılığını 
bir kere daha teyid eden ve Ha
tay millet meclisi reIEi tarafından 

gönderilen telgraf alkışlarla okun
muş, riyaset divanınc" cevab ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. 

Muziblik 
Yüzünden Ölüm 

Birkaç gün evvel Eyübde Ba
hariyedeki Feshane fabrikasında 

çalışan Receb adında bir amele 
kazaen dizini ve kolunu makineye 
kaptırmış tedavi için kaldırıldığı 
Beyoğlu hastanesinde ölmüştü. 

Hadiseye vazıyed eden müddei
umumi muavini Orhana tahkikatla 
meşgul iken şöyle bir ihbar vaki 
olmuştur: 

Hadise günü ayni fabrikada ça
lı an Ömer, Mustafa ve Mehmed 
adında üç amele Recebe bir mu
ziblik yapmak istemişler Onun ça· 
lıştığı makinenin arasına bir ta • 
kunya atmışlardır. Receb makine-! 
sinde birdenbire bir J:>ozukluk ol
duğunu görünce telaşla makineyi 
durdurm~k istemiş ve bu sırada 

kendisinı makineye knptırmıştır. 
Yapılan tahkikat n~ticesinde ih·ı 

barın doğru olduğu anlaşılmış ve 

1 
yakalanan üç ameleden Ömer mev
kufen ve Mustafa ll& Mchm!'t gay
ri mevkuf olarak mahkemt.•ye sev-! 
kedilnı:şlerd:r 

Tayyare Piyangosu 

Talili/eri İspanya Cephesini BugüııÜn 
Tayin Etti 4 O 000 

1

29863 MM 28111 13820 21145 . 
. • 33911 36740 ill69 2469i 18266 ' 

<2 incı .,.yfaoon devam> 70 L" K t r Lira Kazanan ıra azanan a 
luğiınu ihya etmeğe çalıştığı gibi, 16476 21277 8989 18602 266612 sı 
Franko da ayni politikayı takib et- 30342 4402 
miye karar vermiştir. Franko'nun 8272 12 330 21078 38247 38984 :15 
antikomintern pakta iltihakı, İta!· Sonu 342 ile bitenlere 10,000 lira 15977 7704 34355 34376 
ya ve Almanya tarafından kendi- mftkifat. 3f79 9550 26689 29301 33837 zl 
sine yapılan yardıma karşı şükran 15 000 L" K 15849 12095 39 33837 24907 
boı;cunu ödemekten ziyade, İspan· • ıra aza n an 
yayı genişletmek maksadına ma- 38365 50 Lira Kazananlar 
tuftur. Franko, bir defa böyle bir 27456 18282 32«12 18173 30125 !) 

politika takıb etmeğe karar ver- 1935 39328 3657 1:572 
dikte nsonra İngiltere ve Fransa- 1.500 Lira Kazananlar 5Hll 5865 11570 37150 32274 'lfl 
ya karşı cephe alması tabiidir. 111

27 
12044 12049 10569 0800 49ti3 'ft. 
18186 16771 33735 5366 

H"' d• J 9 40 Lira Kazananla! a ıse er 3168 2333 24816 99« 38452 20439 32698 ıt' 

Karşısında ı.~9'fs ~saô~ar ~l:9!~7~ 
32:5 2:2: 

T k 22709 1890 2798 4843 28971 39282 ür iye.. 114 29131 394-07 
1610 14317 U7U 523 18718 16533 6246 

(l inci sahifeden devam) 

Almanya ve İtalya bilha;sa bir 
yıldaoberi elele vermiş bulunarak 
nöbet değiştirircesine gayet oy -
nak bir siyaset takib etmektedir
ler. Avusturya, Çekoslovakya, Me

me) ve nihayet Arnavutluk işgal
lerinin arzettikleri sahneler bu 
oynak siyaset tarzının en müte -
bariz cilveleri ile gözönündedir. 
Yine bu siyaset tarzının icabı o

larak İtalyanın Arnavutluk işgali
ni tamamlaması ve demokrat dev
letler zümresinin bu hadise kar • 
şısmda tedbirler almayı tasarla -
ması sıra ·;ında Almanyanın nö .. 

bet Sll'asını üzerine alarak yeni 
herhangi bir yıldırım har?ketine 
tevessül etmiyereği nasıl temin e
dilebilir?. Nihayet, son yılın tec
rübeleri ve hfıdiseleri insanlan o 
kadar şaşırttı ve o derece beklen
medik sürprizlerle karşı karşıya 
bıraktı ki, bütün Jıu ihtimalleri 
derpiş etmek ve evhama düşmek 
haksız ve yersiz sayılamıyacağı 
gibi İtalyanın Arnavutluk dışında 
herhangi bir harekete tevessül 
veya icti;ar gö,terıniyeceği de 
kat'iyetle temin edilemez. 

Dün de, işaret ettiğimiz gibi bü
tün bu vekayi Balkan devletleri
nin kayıdsız ve şartsız bir toplu • 
luk ve haricden gelebilecek her 
türlü tehlike ihtimaJlerine karşı 

yekpare bir müdafaa ka!esi kur

maları ihtiyacını gözönüoe koy· 
duğu gibi başta İngiltere olduğu 
halde demokrat devletlerin sulhu 
tesis ve idame yolunda daha faal, 
daha canlı ve derhal harekete ha
zır bir garanti cephesi tesis etme
lerini de lüzumlu kılmaktadır. 

Bütün hu hadiseler karşısında, 
Türkiyenin vaziyrtlne &elince, 
Büyiik Millet Meclisinde sayın 

Başvekil Refik Saydam bu husus
taki hattıhareketimizi dün bütün 
vüzuh ve kat'iyeti ile ifade etmiş
tir. 

Cumhuriyet Türkiyesi, dünya 
hadi ;eleri karşısında hisse ve he
yecana kapılmıyan bir temkin ve 
teyakkuz muhafaza etmektedir. 
Bitarafız, büyük küçük bütün dev· 
Jetlerle ayni samimiyet ve do•ta
ne mün~ebat muhafaza ediyoraz. 
Sulha sadıkız. Hiçbir fikir cere
yan veya zümresine, hiçbir men
faote bağlı değiliz. Bizi sulha, sulh 

yolundaki hizmetlerimize bağlı • 
lığıınızdan ancak doğrudan loğ

ruj a veya bilvasıta uğrıyacağı • 
mız bir teşcl,biis ayırabilir k~ o 
vakit de en yüksek hamaset ve 
zafer imtihanlarını tarih boyıın -
ra daima vermiye alışmış bulunan 
kahraman ordularımız yekpare 
Türk milletinin kanındaki yüksek 
cevhere ve maddi ve manevi her 
türlü kudret varlığına dayanarak 
her nevi teşebbüs ve tecavüzü hiç 
şiiphesiz güvenle bertaraf etme -
ğe muktedirdir. 

Sözüne, ittifaklarına, dostluk -
!arına, bitaraf sanıimiUğine ve her 
devlete karşı müsavi muamele 
sine ve sulha olan bağlılık ve sa
dakatine itimad edilir bir millet 
ve devlet bulunan Cumhuriyet 
'r•'.irki~·esi i~in nıııhakkak ki, ye • 
g5ne diirii•t, salim ve ana polit ika 
dn ,.ıdeet• budur ve .. hu olabilir. 

E1'Ell-I İZZET BENİCE 

200 Lira Ka zananlar Sonian • ıe 1ıiten bütün o' · 
3686 7564 1057 19513 maralar ıooe er lira mülifat •Jı" 

31342 31348 22856 lar. 

Almanya Garb Ofdu l a r ı n ı 
İki Mis line Ç ı ka r d ı 

(1 inci sahifeden devam) 
Londra 11 (Hususi) - Alman, 

İtalyan, Japon ve İspanyol erka· 
nıharbiyelerinin Almnnyada İns
burk'te bir haftadanberi süren mü-

• 1 
zakereleri el'an devarr. etmektedır. 
Müşterek bir plan hanrlanmak -
tadır. 

Şin:ıdiye kadar alın~:. kararların 
şu merkezde olduğu anlaşılmak -
tadır: Bir harb hahndr Alman ve 
İtalyan orduları birleşecektir. İn
gillerenin krndisine lk ğlamak is· 
tediği devletlere karşı ittihaz edi-

1 Jecek hattı hareket tesbit olun • 
muş1 ur. Bu arada Yugoslavyada 1 
Hırvatlarla Slovenlerin aynlına -
sına çalışılacağı zikw:lilınektedir. 

Londrıı 11 (Husu.ri) - İtalya hü
ktlmeli halen sılah altında bulu· 
nan 950 bin kişiden m~.a<'a ye,i
den 200 bin kişinin orduya al•n 
mesını temin için ba1.ı sınıf'arı 

taraflı anlaşmıya benzer bir aP' 
laşmadır. Yunanistan ve TürkıYf 
ile akdi mutasavver olan hu aP • 
!aşma gizli tutulacaktır 

Kahıre 11- İngilterenin !{3~1' 
re elçisi bugün buraya geJmıştit. 
İngiliz elçisi Arnavutluğun ;şgall 
üzerine Akdenizde hasıl olan ,.,. 
zıyetle, Mısır ve Sudanın müda ' 
faası ve Filistin meseleler; hak ' 
kında görüşmeler yapaca k .... sıı· 
veyş kanalında Evvelce al!r. ı 

olan askeri tedbirler takvıyE ıdl' 
lecektir. Maltada biiyük bir faa • 
!iye! göze çarpmaktadır. 

Vaşington 11 - Cumhurrrisl 
Ruzvelt'in, Avrupanın sonbar"' 
dan evvel harbe sürükleı 

hakkındaki beyanatı sıyasi n ·l•· 

fildeki bedbinlik ve asabıyele tef' 
cüman olmaktadır. Umumi kana· 
ate göre, totaliter devletlerle de
mokrasiler arasındaki ihtilaf bif 
harbe doğru seyrini arttırmıştır. 

tekrar silfih altına da'let etmiştir. Bu vaziyette, Amenka İ!ıgiltel'' 
Roma, bu davetin Arnavudluğa ve Fransaya müzaherete karar vel" 

gönderilen askerlerden boş kafan miştir. Bu maksatla bitaraflık k"' 
kadroyu tamamlamak için yapıl- nununda behemehal tad!lAt ya ' 
dığını iddia etmektedır pılacaktır. Tadilat hakkındaJıl 
Parıs 11 (Hususi) - İspanyanın mümkereler gecikirse, Ruzvell. 

tamamen işgalinden sonra anti • bu ,., ısustakl aalfilıiyetinl istİJllsl 
komintern misakın genişletilme • edecektir. 
sıne devam edilmektedir. Japonya, Parla 11 _ Parldnemto harici)'1 

İtalya, Allllanya ve İr.panya ara-
1 

encümeni yarın öğleden sonr~• 
sında Burgosda askeri bir ittifak l beynelınilel karışık vaziyetle, Fror,. 
imzalandığ• teeyyüd etmektedir. sanın ne tedbir almış olduğunıl 
Burgosda yapılan mı.iY.akerelerde görüşecektir. 
Franko hükı'.ımeti deniz ve hava Nazırlar meclisi de yarın topW 
üslcrin;n tahkimini 18 ay müddet· k ı db ı •· k e nara , a ınan te ır eri tetr .• · v 

1 le mihverin emrine !ımade bırak- tasdık edecektir. Fevkalade ah•' 
mıştır. İspımyol ordusuna müsavi muvacehesinde bütün tedbirler 
miktarda Al:nan . Japon ve İlal • derpiş ve ittihaz edilmiştir 
yan zahitle~i gönder.lecektır: .Pi- ı. 
rene gerilerınde !lfareşa! Gorıng • 

~:~~:ıı~::e::;:s~~il~~:~~~::- Burgarlar Dobrıca 
tır. M:hver devletleri, İspananın 1 " 

Fransız Fası ile Cebelüttarık üze- Ve Dedeaga•"ı mı 
rindeki taleblerine müzaheret e- U 
deceklerdır 1 

Lonclra 11 (Hı..susil - Hükıi • s t ı" y o r 1 a r ? 
met, İspanyadaki İtalyan askerie- ı 
rinin geri çekilınesinl Roma hü· 
kfımetinden taleb etmi~tir. Bu ta
leb kabul edilmediği takdirde İ
talyan - İngiliz anla~ası feshedi
lecektir. 

Londra 11 (Hususi)- Romanya 
hük\ımeti İngiltere ile karşılıklı 
teminat akdine henüz girişmiş de
ğildir. Romanya hükfuneti tered· 
düdünü izale için İngiltereden şun
ları istemektedir: ı 

Bir harb çıkarsa, İngiliz n 
Fr:ınsız filosunun boğazlardan seı· 
besi geçmesi, doğu A vrupasında 
müessir bir mukavemet cephes' 
tesis etmek için 'I\irkiye, Romanya 
ve 3ovyetler birliği arasında bir 
karşılıklı yardım paktı imzalan -
ması. 

I -0ndra J 1- Nazırlar m<>clıı.ı dün 
İngiliz tcmınatının Yunanistan ve 
TürkiyC'ye de teşmiline karar ver
mişlNrlir Bu teminat Romanya 
ve Polon\ a için diişiırıiikn iki 

Londra 11 (Hususi> - .Tannıs• 

gazetesi İtalyanın Arna'· " ~~ 
işgalinin, Bulgaristan ı d.ı P 

sürükliyeceğini yazmaktac .ı JW 
mihverden kuvvet alan Bu;ga ' 
ristanın pek yakında Ege deinıin' 
de mahreç olarak Dedeağacı isti• 
yeceği zannedilmektedir. SofY' 
hüktlmetinin ilk fırsatta Dob~ice· 
yi de istiyeceğine şüphe edilme
mektedir. 
BULGAR BAŞVEKİLİ BERLİrlll 

Mİ GİDYOR? 
Londra 11 (Hususi) - Bulgar· 

lann Dobriceyi almak hususund8 

gösterdikleri tezahürler RomnnY' 
efkarını meşgul etmektedir. Nfa • 
caristanın da Tran"'lvanyada b~ıı 
taleblerde bulunması muhtemel 
görünmektedir. Bulgar Başvekili· 
nin Berline davet <'dildiği; anne ' 

'l..1' • - ,~• dilmektedir Roman,·a ,-.arıcı, 

Nazırı da Berlinde h•k fenmei<t.-dlt 
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Şeyh Mektubu Aldı ve Bedeviye 
Talimatı Verdi 

• 
Etraf, Hem Osmanlı, Hem lngiliz Karakol 

Devriye Zincirleriyle Sarılı •• 
Bir saat sonra kulaklan kirişte \ 

lıecıevinin dönüşi)nÜ bekliyen teYh 
lfumanın deve kılından örme ça· 
dırı önünde bedevi gem kastı. Çe
Yilt bir aıçrayqla yere atladı. Diz· 
linleri hayvanın boynuna attı, 
lfuınan'ın yanına girdi, seslendi: 

- Se!Amınaleyküm ya şeyh-
- AleykilmselAm Seydi. .. 
Bir saat evvel, 4 üncü ordu ku

ınandanı ferik Cemal Paşanın hu· 
turunda baş eğerken fasih türk
Çe konuşan bedevi, şeyh Numan 
Ue arabca muhavereye girlştl Ce
lllal Paşa ile aralarında geçen ko
llUfınayı anlattı, büyük bir alaka 
ne karşısındakini dinliyen şeyh 

kuman bir aralık yerinden fırla· 
dı, ellerini göğsünün üzerinde 
Çlprastlıyarak diz çöktü: 

- Kurtuluş dakikaları yalda • 
§!yor demek ya emir ... Bana ve 
aşiretime yapılanların intikamını 

hasımlanmın kanile kızgın çöl 
kumlarını aulıyarak alacağım ... 

Bedevi aşiret reisinin son söz
lerine kulak asmadı bile. Onu, ko
lundan tuttu, yerden kaldı. Bir 
kenara çekti, etraftan işitilmesin
den korkuyormuş gibi bariz bir 
lhtirazla kulağına fısıldadı: 

- Şimdi bir atlı çıkaracaksın .. 
Lilbnana gidecek. 

- Lübnana mı gidecek ya emir? 
- Evet!. 
- İmlqnı yok! 
- Neden? 
- Etraf, hem Osmanlı, hem İn-

giliz karakol ve devriye zincirle
rile sarılı. İçeriden dışarı, dışarı
dan içeri kuş uçurtmuyorlar. 

Bedevi istihfaf ifade eden bir 
gülücükle dudaklarını büzdü, de· 
vam etti: 

- Demek cengaverliklerile ö -
ğündüğün qiretinde cesur tek a· 
da müok!. 
Şeyh isyan etti: 
- Adamlarımın cesaretini her 

zaman ve her suretle deniyebillr
sin!. Fakat, şimdi istediğin iş bir 
cür'et bamleal, bir cesaret başa
rısı değil, yürekten çok kafanın 
kabiliyetine göre değişen bir me
sele ... 

- Şimdi boş sözleri bir tarafa 
bırak... Senden Lilbnana gön -
derilmek üzere bir haberci isti -
yorum.. Gözü pek, becerikli bir 
haberci!. 

- Admılanmdan iııh:dlğlni me
çebUlrsln ya Emir! 

- Hayır - intihab et! Ona bir 
tezkere vereceğim· Bu tezkereyi 
LUbnanda, hiikıimet dalresbıde 

bulunan blnbap (Rad Teadler) e 
g6tiirecek. İnttbmının, milşterek 
ldn!mizln tatmhı.l için iinceden ya· 

No.99 

Janct birdenbıre sahih oluver
diği bu muazzam servetle, Ser -
medlc aralarındaki kendi aleyhine 
olan farklardan bir kısmının kay
bolu\'erdiğıni sanmak gibi bir ha
ta) a düsmüştü . Fakat bu masum 
hata çok asil bir şekilde tecelli et
mişti. Daha sefarethaneden dön
dü~i aka m. S.-rmedın karşısına 

geçmiş . 

- Serm d! demiitir .. Hana kalan 
bu büyük para ile ne Yapabilirim! 
Bir kadın elinde para sigara gi • 
bidir. !kı nefesde bi•i,·erir .. Sen 
herkesın içine çıkmaktan muzta
rib oluyorsun! Bu parayı kabul 

pılacak hazır!ıklan zamanında 

bildirmeliyiz! 
Şeyh Numan tereddüdle kıpır • 

dıyan göz bebeklerini meçhul be· 
devinin çelik kadar SP!'t bakışla· 
nnda gezdirdi, mırıldandı: 

- Muharebe hatlarını nasıl ge
çecek! 

- Onu da söyliyeceğlm .. Os • 

manlı hatlarına gelince Deride, 
düşman tarafındaki köylerde bu· 
lunduğunu, kumandanlığa, Şama 

bir haber göturdüğilnü söyler ge
çer, benim vereceğim bir kağıdı 
da İngiliz hatlarında ılk rastlaya· 
cağını zabite gösterir göstermez 
ilstelik muavenet de görecektir. 
. (Drvanu var) 

Hurafe Namına Ne 
BudaJalıklarYapılıyor 

( S inci IGllfadan devam) 
Beyhude israf. .. Sokakta, merdi
venlerin altından geçerler. Bir kib
ritle üç sigara yakarlar. Açık bir 
şemsiye ile sofraya otururlar, yer
lere toplu iğne döker !er... H ulilsa, 
uğursuz sayılan ne varsa hepsini 
yaparlar ... 

Fakat, bu hurafatın hazan doğru 
çıktığı da görülüyor: 
Nisanın 13 üncü günü 13 İtalyan 

kızı aralarında bir ziyafet tertib e
derler. Sofraya otururlar, büyük 
bir neş'e ile yemeğe başlarlar. 

Avdetle, hurafat düşmanlarının 
bindikleri arabalardan biri dev -
rilir, bir hendeğe yuvarlanır. İçin· 
de bulunan altı kız hafifçe yara • 
!anır. Ayni gece, ikinci arabada 
bulunan yirmi iki yaşında bir de
likanlı da kalb sektesınden, sabaha 
karşı ölilr. 
Arabanın devrılınesinde, hiç 

şüphesiz genç kızların içki içme
lerinin, arabanın içinde rahat dur
mayıp şakalaşmalarının çok tesirli 
var. 

Delikanlının ölümünün de te
essürden ileri geldiği muhakkak
tır. Bu hadise üzerine kulüb da • 
ğılmıştır. 

Rakamlara atfolunan uğursuz

luğa inananlara dünyanın hemen 
her yerinde tesadüf olunur. Ja • 
panya da dahil... 

Bu memlekette, bilhassa telefon 
numaralarına ehemmiyet verilir. 
Ve bu, bir hayat ve memat me • 
ırelesi telakki olunur. 

Japonlar; telefon numarasının 

son iki rakamı 42 olanlann bir se
ne içinde öleceklerine itikad eder· 
ler. 

Telefon idaresi, bu rakamları 

rehberden kaldıramayınca polis 
ve itfaiye merkezlerine vermiştir. 

Sonra, uğurlu olan rakamlar da 
vardır. Mesela 8 rakamını herkes 
ister. Fakat, bu, 357 rakamı kadar 

uğurlu değildir. 357 ı'!lkamı, uzun 
bir ömür ve saadet temin edermiş. 
Bunu hatırda tutunuz. Japonyaya 
gidecek olursanız işinize yarar ... 

OTOMOBiLLi KOKOTLAR 
(S inci 111yfadan devam) 1 Otomobili yolun b!r kenarına çe-

Bir aralık ıri gözlerıni açarak: ker, kapısını açarlar, ayaklarını da 
- Beni, dedi bu akşam Pabaren biribiri üzerine atarlar. İnce ipek 

barına gölıirilr müsünüz? ... Paris· çorablarla sıkılmış güzel bir hal
de hemşıremin evinde güzel bir -dırı görünür. 
balo robum var. Biraz sokağın kö- Gelip geçenlere bakarlar. Kibar 
şesinde beklersin iz, geyinir, ge- bir yabancı görünce tabakaların • 
lirim ... • dan bir sigara çıkarırlar. Kibrit 
Arkadaşım, başka hır yere da- arıyormuş gibi yaparlar. 

~tli olduğumuzu söyleyin~e canı Yabancı, düşeceği tuzağın far· 
sıkıldı: kında olınaz. Cebindeki çakmağını 

- O halde, dedL Müsaade edi- çıkarır: 

niz de ineyim ... Belki bir başka - - Buyurunuz matmazel! .. 
Ali& tesadüf ederim.... Der. Ökseye tutulmllf demek • 
Kokotların bazıları da otomobil tir. Zira, bu kokotlann ekaeri&i bir 

kullanmaııuıı öğrenirler. Sonra bir kaç yabancı dil bilir. 
garaja giderler, kira ile lüka bir Biraz sonra yabancı, genç kadı· 
otomobil alır, Bolonya ormanına, nın yanına oturur. Bir lokantaya, 
Versaya, Sen Jermeoe giderler. sonra bir bara, daha sonra ... 

Yazan: Nuret Safa COŞKUN 

seye muhtaç olmadan yaşatabilir. 
Sermed, J anetin bu güzel ha

reketi karşısında mütehassis ol
muştu. Fakat onun bu arzusunu 
yapmağa imkin varmıydı ki! .. 

Minııetle teşekkür etmiş, evveli 
Fransadaki servetin buraya nak
lindeki kanuni imkAnsızlığı, sonra 
da, kısmen ihsas suretile, hayat
larını birleştiren arzusunun ancak 
bir hayal olabileceğini aöylemlştl 

Janet için yapılacak en doğru 
hareket memleketine dönmekti. 
Çünkü Sermed hakikaten onun 
için bir hayaldi 

Ve .. 

Janet memleketine döndü. 
Sermed, etrafında bir boşluk 

hissetmedi degil! 
Lıikin bu boşluk. onun içinde 

yuvarlanmaktan zevk aldığı na
mütnahi ıztırab fezasını biraz da
ha genifletmişti. 

Kalbinin içinde müzmin bir ya
ra halinde hala sızlıyan Belma -
nın sevgisini boğmağa çalışıyor. 

İnsan içine çıkamam2k bahtsızlı

ğına uğradığından dolayı buna ka· 
tılan ıztırabla bazı geceler sabah
lara kadar kı\Tanıyordu. 

Bazan gözünün önüne İclalin ö
lümü geliyor, hazan l\leralin, an
nesinin bu hain daiave•esile yı • 
kılan ümidlerini düşünüyor, dü
§Üıımemek istemesine rağmen 

zorla kafa tasını istili eden hatı -
ralar arasında bunalıyor, günden 
güne çöküyor. Büsbütiın mariz bir 
insan haline geliyordu. 

Gıdasız Çocuklara 
Nasıl Bakılıyor? 

(5 inci sayfadan deoom) Bizce, gıdasız çocuklara yar • 
çalıştığı birçok ilk ve orta mekteb dım meselesi, daha etraflı bir fe
vardır. kilde ele alınmalı, teşkiit geniş

Fakir çocuklara yardım teşki • letilmelidir. Bu hususta, zenginle-
latı mekteblerde şöyle ifliyor: rlmlzin hamiyetine müracaat edi· 

Hali ve vakti yerinde olan ta • lebilir. Henüz yardım teşkilatı 
!ebe, her ay muayyen bir para ve- yapmamış olan mekteblerde teş
r iyor. Mesel!, en az on kuruş. . Bu kl!At yapılabilir. Mahalle ve semt· 
küçük paranın ve biraz daha faz. !erdeki himaye heyetlerinin faa
lasının birkaç yüz talebe tarafın· llyeti arttırılabilir. 

T-aoıır TBLO'&AI' - lllftS&Jıf ... 

OSMAN ŞAKAR 
Kadıa n •kek cep, kol, a1tm n metal saatler 11 - 15 ııene ıaranti 
blalkletler ve lltaler, Elektrik J':t<ıtıklan sa ••tma bplan, w· 
danlıklar, her ani elektrik n aletleri, hanım Maklan, bu
:yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

Alman Balfa Fotograf Makineleri 

6AY VERESiYE 
HORNYPllON n BRAUN &Hyolan İstanbal Umumi acentuı 

12 AY VERESiYE 
dan verildigini düşünürseniz, top- İçtimai yardım fikrinin inkişafı, GALATA: Bublar Ca4. - " lllEYAZITı tlıaiYll'llle Ca4. ıır .. 11 
!anacak para yekununun nekadar her bakımdan faydalıdır. Tam ran- 1 v~ ban -ıa tat. KADIKÖY: lııbıe Ca4. nn. , 

olduğunu tahmin edebilirsini:ı. dımanla çalışacak gen•ı bir yardım !:============:!~:!:!:!~~~~~~:!~~~j 
Sırf kendi mektebinde kurduğu teşkilMı sayesinde, birçok yavru-
teşkilatla, her gün 50 • 100 fakir !ar, tahsillerine daha ferah bir te· 
talebeye öğle yemeği verebilen kilde devam ederler. Muhakkak ki 
mekteb talebeleri vardır. Bu mek- mühim bir kısım çocuklar da, tah
teb idareleri takdire şayandır. Ba- sil hayatını yarıda bırakmaktan 

zı mektebl~rde bu teşkilat maale· f lıkonulmuş olur. Bütün bunlar, 
sef yoktur. Gönül arzu eder ki, bu yarın için kazanılmış bir genç ele-
teşkilatı bütün orta mektebler man, bir hayattır. 
yapsın .. Fakir talebe diyince, hatı· Böyle bir işe başlarken, imkln· 
ra yalnız ilk mckteblcr gelmeme- sızlıklarla karşılaşacaj!ımm akla 
lidir. Yiyecek ekmeğin i zor ka - getirerek ümidsizliğe düşmeğe lü· ı 
zandığı halde oğlunu, kızını orta zum yoktur. Tecrübelerle sabit ol-. 
mektebe gönderen nice aile relıt- muştur ki, bu gibi teşebbüs ve leş
leri vardır. Bu teşkilatı kurmuş o- kllat işlerinde eks:>riya, muhitin, 

j HALKEVLERINDE f 1 Askerlik işleri 1 
Konferaoıı 

Eminönü Halkevinden: 
15/4/939 cumartesi günü saat 

(17.30) da Evimizin Cağaloğlun -
daki salonunda Üniversite pro -
fesörlerinden Hamid Nafiz Pamir 
tarafından (İstanbul Boğazının 
teşekkülü) mevzulu mühim bir 
konferans verilecektir. Davetiye 
yoktur. 

Da Yet 
Beşi.ktq askerlik ıubeai reis • 

liğlnden: 

lan orta mekteblerde, böyle fakir ' zamanın zeminin d~rhal ve t~irın. Dr. Hafız Cemal 
aile reislerine büyük bir vicdan ve den çok, işi idare eden şahsın <WKMAN ıngiM) 

Emsalleri askere acvk edild!li 
halde herhangi bir ııebeble sevk 
edilmiyerek geri bırakılmlf veya 
icabet etmiyerek bakayada kal • 
mış veya emsallerinin sevkinden 
aonra müracaat ederek muayened 
yaptırılınıf ve henüz sevk edil • 
memiş 316 doğumundan 334 dahil 
doğumuna kadar Deni:ı. 

kalb huzuru verilmiş olmaktadır. kabiliyet ve enerjisi tesirile o • DAHİLİYE lliOT:EHASSrsı 
Ve 316 doğumund"n 33 dahil 

doğumuna kadar gümrük ve harp 
sanayii. Baba veya ana biliyor ki, çocuğu luyor. Dlvımyolu 104 

öğleyin mektebde bir tas sıcak Müteşebbis bir iş ve idare ada- .... ,._ oaallerl: .._ 1uır1t -
sim 2.5 • 6, Sah, Cumartesi ıı . ı.s 316 doğumundan 3'.ll doğumuna 

kadar gayri islam sağlam erat as
kere sevk edileceklerdir. Bunlar
dan deni zeratının şubede toplan· 
ma günü 15 nı.san 939 gümrük ve 
harb sanayii ve gayri lslAm era
tın 25 nisan 939 günüdür. Bunlar· 
dan bedel \'ermek istiyenlerden 
Deniz eratının 14 gümrük ve harp 
sanayii sınıflarile gayri is!Amla -
rın 24 nisan 939 gün!! akşamına 

kadar bedellerini vermeleri ilan 
olunur. 

yemek yiyebilmektedir. Nekadar mırım başında bulunduğu bir mü· 
fıkara7a. Tel: %:U98 

parlak zekA!ı memleket çocukları essese daha ziyade yardım yapa- 1--------------·I 
var ki, sırf geçim kaygusu yüzün- biliyor. Ayni müessese veya mu
den tahsiline devam edemiyor. hite beceriksiz bir idare adamı ge
Karru doyurulan böyle parlak ze- tirlnlz. Bütün ortalık kuruyor. 
kaların, okumaları temin edildil!I Yardımlar kesiliyor. İşte o zaman 
takdirde, onların yarın. memleket lmkiınsızhklardan bahsedilmeğe 

için en lüzumlu ve faydalı eleman başlanıyor. 

olmıyacağını iddia edebilir miyiz!. Bir işin idaresınin başında bu-
Hatırlamak lAzımdır ki, ekseri- lunan şahsiyetin, o işin randımanı 

ya, fazla kabiliyetlı, cevval zekalı ve neticesi üzerinde en büyük A· 
çocuklar fakir aileler arasından mil olduğunu kabul etmellyiz. 
yetişir.. RESAD FEYZi 

HİKAYE: -
iNANMAK 

(4 üncü ııayfadan devam) 
Çantasını açtı içinden bir mek· 

tuh çıkardı. Genç adama uzattı: 
- Bunu henüz bugün aldım. A

vukatın bana ilk itirafı. İlk satır
larını okudum. Bu mektubun gö· 
receği mukabele yırtılıp atılmak· 
tan başka bir §CY olnuyacaktı. Al 
onu kendi ellerinle yırt, parçalal. 

Delikanlı mektubu eline aldı. Bu 
süslü bir zarf içinde parşömen kA
ğıda bariz bir itina ile yazılm~ bir 
mektubdu. Başından ımzasına ka
dar yüksek sesle okudu; genç avu
kat binbir sadakat yemini ve saa
det vaidlerile evlenme teklifinde 
bulunuyordu. Okuduktan sonra 
mektubu genç kıza uzattı ve sor
du: 

- Ne cevab vereceksin! 
- İşte cevabı! ... 
Genç kız mektubıı asabi par • 

makları arasında parça parça ede
rek yere fırlattı. 

Göz gilR geldiler, genç kız göz· 
!erinden sızan yııflan küçlilç, pem· 
be mendllile silerken inler gibi b 
sesle: 

Ağlıyordu. 

Genç adam cevab verdi: 
- İnandım Hicran .. Sen bir me

lek kadar saf ve temizsin, seviyo
rum seni, çok seviyorum ... 

O gün de, her gezme günü gibi 
geçti ve geç vakit evlerine döndil· 
ler. 

* Aylar geçti. Hicran avukatla a-
rasında bir münasebet olmadığını 
Cemile bilfiil isbat etti; fakat bu
nunla genç sevgilisin<> sadakatini 
lsbat etmiş olmadı. Çünkü bu genç 
kızın, göz yaşları arasında, c bana 
inan! Sadakatime inan!. diye hay
kırdığı günden birkaç ay sonra. 
avukatla değil, fakat bir başkasile 
hiç akla ge!mlyen blrlle seviş • 
mekte olduğu meydana çıktı. 

Çok geçmeden onunla evlendi
ler. Bir yıldır blnbtr ümld ve he· 
yecan1a bekliyen Cemli açıkta kal
dı! ... 

Cemil şimdi, inkisar ve teessür
le bocalıyarak töyle düşünüyordu: 

- Olmıyan, tahakkuk etmlyen 
feYlerin olacağına inanmak, yüz
de yüz inanmak, tiyle ınnwkı bal
lanmak, ilmldlerunek ne saçma 

- Cemil bana inandın mı, söyle 
inandın mı! İnan, ııözilme. sada
ka time, sevgime inan.. Çünkü, i
nanmadan .sevilmez .. Bu sakat b 
sevgi olur ... 

1 ,ey .. Ne budalalık, ne ahmaklık! 

Çünkü, evdekilerin mütemadl 
takibi onu, üzüyordu. Odasından 
ayrılmak istemiyordu. Halbuki 
muayyen zamanlarda yemek ba • 
hanesile ev halkının karşısına çık
mak, hazan da kardeşinin, anne • 
sinin, babamsın zorile köyde bir 
gezinti yapmağa mecbur edilmek 
kendisini pek ziyade sin!rlendiri· 
yordu. 

Bu yüzden kardeşine annesinin 
refakat etmesini bilhassa istemiş 
ve iknaa muvaffak olmll§tu. 
Odasından hemen hemen hiç 

çıkmıyor. Yemeğini tek başına yi
yor. İş için gelen arkadaşlarından 
başka kimse ile konuşmuyordu. 

Bu gece .. 

İlk defa kendinde bir başkalık 
hissetti. Maziyi baştan aşağı sey
redebilecek iktidarı kendinde gör
dü. Defterini çıkardı. 

Gürleyen sobanın karıısına ııe9-
ti. 

Hele inanılan bir kadın olursa!.. 

rak, bedbaht, muztarib Sermede 1 
kadar bu iki ruh kutbu arasındakil 
bütün bir hayatı baştan aşağı o
kudu. Son sahife bittiği zaman 
gözleri yaşlı idi.. Dakikalarca, o 
vaziyette dalgın, kıpırdamadan 

kalmıştı. 

Onu yerinden oynatan bahçe ka
pmnın çıngırağı oldu. Evveli bu· 
n u rüzgAnn şiddetinden zannet • 
mişti . 

Çıngırak bir ıklncl defa daha 
kapının çarpmasile boğuk sesler 
çıkannca kulak kabarttı. Dem~k 
oluyor ki demir bahçe kapısı açıl
mış, sonra da kapanmıştı. Zira ka· 
pı açılırken çıngırağa çarpıyordu. 

Bir müddet bekledi. 

Fakat iç kapının zili, dakikalar 
geçtiği halde çalınmamıştı. Me • 
raklandı. 

Muhakkak bahçeye biri girınlt
tl Fakat bu birisi niçin kötki1n 
kapısını çalmıyordu! 

Sultanahmed 3 üncü sulh hu -
kuk mahkemesinden: 
Davacı İstanbul vak:flar Raş • 

müdürlüğü vekili avuı<at Lebip 
Atay tarafından Balıkpazarı Ahi 
Çelebi mahallesi Hasır 'skelesi ı;o- ! 
kağında Anuıvu!köy p3zar kayığı 
iskelesi mahallinde Sev fettin G&k-[ 
çe aleyhine 939/570 :-r~. lu dosya 
ile açılan tahliye davasının ya -
pılmakta olan muh: kemeslnde 
müddeaaleyhin ikametgAhının ..... Doktor - Operatör.._ 
meçhul olmasına binaen ilinen da· 
vetiye arzuhal suretı tebllğ ec1u . ! Orhan Toros 
diği halde mahkemey'! gelmemlf ı Kulak, Boğaz, Burun 
ve vekil dahi göndermemiş oldu· 1 mütehassısı 
ğundan müddei vekill tarafından ı Taksim • Abdülhak flim't 
dava teşrih ve ibraz olunan mu • Caddesi, Geyik A?artımanı 
kavele tetkik olundu/;ından ba • ~~~~~~~~-~~~~~ 
hisle mliddeaaleyhe 10 gün müd· 
detle llAnen gıyab karannın teb
liğine ve muhakemenın 'l.9/4/939 
tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 10 a talikine karar verilıniş 
olduğundan tarihi ilindan itiba
ren beş gün zarfında itiraz edil • \ 
mediği ve yevm ve vakti mezktlr·ı· 
da bizzat veya bilvekiıle mahke
mede hazır bulunulmadığı takdir
de gıyaben muhakemeye devam 
ve karar verileceği ilanen tebllğ 
olunur. (939-570) 

İatanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme
sine karar verilen (680) liralık 

olup beheri (20) lira kıymetinde 
kuponlu Ergani mader.i tahvilat
ları 15/4/939 tarihine rastlıyan 

günü saat 10 a kadar birinci açık 
arttırma suretile İstanbul icra da· 
!relerinin bulunduğu mahal kori· 
dorunda paraya çevrileceğinden 

talih olanlann mezkilr mahalde 
muayyen gün ve saatte hazır bu-

Beşiktaş ikinci sulh hukuk hil- Iunacak memuruna müracaatları 

kimllğinden: ilin olunur. (16809> 
Terekesi mahkememizce tas - ı----------------ı 

fiye edilmekte olan Oscp Değir - Dr. Ekrem Behçet Tezel 
menciyana aid Bebekte Bebek akül K lak R..r. 
caddesinde kAln m kapı No. ıu Tı.b F teııi u ~as, 

Burun Doçenti 
yalının ayn ayrı alt ve üst katı ~ c-ıı~ - 17 
ve yine ayni mahalde set Ustllnde 11.,._ - - .- M 

278 kapı numaralı köşk açık art- --· 4MN 
tırına surelile kiraya verilecetln· ı-----,,------------i 

d ı b · k ııerı kira- ·• Halk epereti en ş u gayrı men u .~~. 

lamak iatiyenlerin 14 nisan 1939 - ~ Bugün 16 da 
cuma günü saat 15 den 16 ya ka· Akşam 9 da 
dar Beşiktaş ikinci sulh hubk Yeni operet 3 perd.ı (Zır de-
hlkimliğine müracaatları lüzumu liler) Zozc Dalmas şarkılar ııiiy -
i!An olunur. (38-22' liyecek. 

filndil. Bir defa boş bulunup, de
mir kapıyı çıngırağını tutmadan 
açıveren hırsız bir ikinci defa ay
ni hatayı işler, tekrar kapıyı çın
gırağa çarptınr mıydı!_ 

Camı açtı, rüzglnn elinde çır
pınan panjorları araladı. Bahçeye 
baktı. Ortalıkta kimseler görün
müyordu. Kulak kabarttı. Fırtı • 
nanın dört bir taraftan toplayıp 

getitrdiği çeşidli uğultudan baş

ka ses yoktu. 

Oda kapısını açarak aşagıyı din
ledi. En küçük bir pıtırdı duyul • 
muyordu. Merakını yenemedi, a
şağı indi. 

Zaptı elinde olmıyan bir heye
can vardı kalbinde .. Koca köşk bir 
beşik gibi sallanıyor, saçaklardan. 
panjorlardan kopan gürültüler, 
evi yumruklıyan rüzgann ıslığı 

ona bir ürperme veriyordu. 
Her tarafı gözden geçirdi. Bah

çeye birinin girdiği muhakkaktı. 

Evin içindeki ışıkların fazla! 
tığını görerek sinmiş miydi!. H' 
metçi kızın odasını dinledi. Ho 
rultusu geliyordu. 

Kapıyı açıp bahçeye çıkmağa 

karar verdi. 

Kapıyı açtı. İçeri hücum ede 
karlı rilıgar kapı ile beraber ken 
disini de geriye itmişti. Kapı 

zaptetmeğe çalışarak, bir adı 

attL Ayağı yumupk bir cism 
çarpmıştı . İrkildi. Kapının önün 
de bir insan yatıyordu. Hemen 
treden dışarının elektriğir.i yak 
tı. Koşup üzerine eğildiği zama 
bembeyaz kesilmiş, karlar lçlnd 
ki bu insanın bir kadın olduğun 
hayretle müşahede etti. 
Kucakladı. 

Antreye getirdL Kollarının 

rasında cansız yatan meçhul k 
dının yüzünü örten karlan 
ledi. 

Bu kadın .. 



-=-= 
ADEMi iK Ti DAR 

YE BEL GEYŞEKLiliiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tablatlerl. Her eczanede arayınız. 

(Poeta kutusu 1255 Hormobln)Galata,lstanbul 

EVLENECEKLERE: 
Sandalyalar, karyolalar, Portmanto:ar 

ve ııair her nevi ve pk mobilyalar 

FABRİKA FİA TINA SA Tll..IYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 

İstanbul, Risapqa yokuşu No. SC Tel. 23401 

MÜHİMDiR, OKUYUNUZ: 
Tayyare Piyango biletinizi herhangi gişeden aldığınız halde, 

Amorti ve ikramiyenizi hiçbİı' fark almadan derhal 

YURD GiŞESiNDEN 
ediyesile beraber alabilirsiniz. Yeni tertib biletlerden alan sayın 
müşterilere bir kutu Şeker veya Lokum hediye edilmektedir. 

Taşra siparişleri seri ve muntazam gönderilİı', 
Adres: Yenicami İı; Bankası karşısında No. 17 

Orman Koruma Genel Komutanlığı lstanbul 
Satına ima Komisyonundan: 

1- Zeytinburnu Orman koruma talimgahı 3. taburunun su tami
ratı ve inşaatı 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin (B) fıkrası muci
bince pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2- Keşif bedeli 1213 lira 90 kuruş olup muvakkat teminatı 91 lira 
05 kuruştur. -

~ P8%81'lığı 17/Nisan/939 Pazartesı gilnü saat 14 de Galata Mum
hane caddesi Alemdar hanındaki satınalma komisyonunda yapılac<ıktır. 

"'-- Keşif ve §Utnamesi komisyonda her gün parasız olarak görü
lebilir. 

!>-- İsteklilerin vaktile buna benzer işler yaptıklarına dair resmi 
vesaiklerile birlikte mezkıir gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 1~87 !iıa 20 kuruş olan Cihan6irde Cihangir caddesi

nin Katranlı şose inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
ırıe 21/4/939 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır 
Keşif evrakile ş0 rtnamesini istiyenler 92 kuruş mukabilinde alabilirler. 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Yollar Şubesı 
Müdürlüğünden alınacak vesikayı fen işleri müdürlüğüne tasdik ettir
dikten sonra 939 yılına alt ticaret odası vesikasile 1386 lira 54 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplaı:ını havi 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encü
mene verımılidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(B) (2303) 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Ölil Bayan Ayşe virislerine ilan yolile son tebliğ: 

Murisiniz Bayan Ayşe Üsküdarda Çakırcı Hasanpaşa mahallesinde 
Yeniyol en yeni Şair Naili sokağında eski 19 Mü. yeni 3 No. lı kargir 

bir evin tamamını ipotek göstererek 23/5/935 tarihinde 21462 hesab 
No. sile Sandığımızdan aldığı 700 lira 6/4/938 tarihine kadar ödenme
ıliğinden faiz ve kumisyon ve masarif ile beraber borç 775 lira 81 ku
ruşa varmıştır. 

Bu sebeble 3202 No. lı Jumu,n mucibince yapılan takip ve açık art
tırma neticesinde mezkUr gayrimenkul 1700 lira bedelle Hakkıya mu
vakkaten ihale edilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 938/646 No. ile Sandığı
auza müracaatla borcu ödemediğiniz takdirde kat'i !hale kararı veril-
11'.lek üzere takip dosyasının ceza hakimliğine tevdi olunacağı son ih-
barname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (2443) 

lstanbul Vakıflı.ar Direktörlüğü l.anları =ı 

Beyazına ım~ret sokağında 42-44 No. lı imaret 
Müddeti icar: 
TesHmi tarihinden 940 senesi mayıs sonuna kadar. 

Mı.bammen 

Aylı~ 
Lira 

25 

Sentlli,I 

L '" 
Kocamustafapaşada Sıinbül Ef. camii önünde sebze bahçesi 40 
Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 941 senesi Kasımına kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 

çıkarılmıştır. İstekliler 18/Nlsan/939 Salı günü saat on beşe kadar 
Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar Ka-
lemine gelmeleri. (2327) 

Nafıa Vekaletinden: 
27/Mart/939 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekfileti 

bınasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 

komisyonunda ceman 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors tipi 
telgraf makinesinin talip çıkmaması yüzünden kapalı zarf usulile ye
niden eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (229.35) liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Malzeme Mü
durlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklil mektuplarını . 
muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni 
gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lhıın-
dıı;. '1290) 12421) 

----- hıui · 
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MAZON ·MEYV A TUZU 1~ 
Haz11D81Zlık, Şişkioiik, Bulantı, Gaz, 

Sancı, Mide Bozukluğu, Banak 

ataleti, iNKIBAZ, 
Sarıhk, Safra, Karaciğer 

Mİ O E ekşi'.ik ve yanma

larında ve bütün MiDE, Barsak 
bozukluklarında kullanınız. 

.e 

HOROS markasına 

dikkat 
Soğuk algınbğı, nezle ve teneffüs 
yollarile geçen hastalıklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında, 8e8 

kısıklığında pek faydalıdır. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerını tutamıyan müma~il mü~ıalnarlardan 

daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra Nleı·. 

ESi 

TÜRK TİCARET BANKASIA.Ş. 
•NGİLiZ KANZUK ECZA 

Beyoğlu • İstanbul 

.· 
LÜ ı U• -Li·KE VE KÜÇÜKLERE: 

Merkezi: A N K A R A 
itim~<l ıle verilen ve azaı ı virmı dört saut içinde soiUtdnları d .. 

~uın~lı;e t\.u.~ i tr:;.rinJ gu~tc:cn Sıhhat Vckiilctinin resmi 
müsaadesini haiz 

(İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ) 

Kambiyo işleri 
!erinin piyasaya taklidi çıkmıştır. Sayın vatandaşlarımızın kut 
!arın üzerinde daima (İSMET) markasını aramaları ve istemcle 
menfaatleri icabıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruştu 

ve sair 

Banka muame atı 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme u. idaresi ilanları 
D ·vlct Demiryollarır,.'a k~:lanılan motörlü trer ve kamycn D' 

ınotörleri için yağ tipi seçilet.-eğinden Ankarada Malzeme Reisliği d 
Haydarpaşada Satınalma Komisyonundan şartnamesi alınarak taab 

lü bir mektupla do;ırudan doğruya Ankarada Devlet DemiryoII 
Malzeme Reisliğine tanın~ış bir marka olmak üzere uygun yağ ti 
rinin on beş gün çinde bildirılmesi, şimdilik yalnız yağ markaları Ü 

rinde tetkikat yapılacağından yeniden soruluncıya kadar hiç bir sur 

fiat verilmemesi ve bu miiddct geçtikten sonra hiç bir müracaatın 

ŞUBELER 
Ankara 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 
Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 

-
lstanbul 
lzmit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

bul edilmiyeceği ilan olunur (2367) 

En Fazla 
... 

RAQBET Bulan 
Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adtesi : 
Pudranın 'Veni 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: T[CARET Renkleri 
Bankamızın letanbul ,ubeslnde tesis adllen 

''GECE KASASI,, 
Ç.Ok müııaıt şartlarla sayın müşterilerimizin emrine 

İ7.ahat alıomak üzere gişelerimize 
amade bulundurulmaktadır. Meşhur Bir 

Güzellik 
Mütehassısı 

Bu Kıymetli 
İstanbul asliye mahkemesi ikinci 

ticaret dairesinden: 

Mithat Recai Öğdevin ve Firu- , 
zan Ali Arsan ve Mehmed All 
Kont vekilleri avukat Jak Mitrani 
ve Jak Mitrahi taraflarından Ga- J
Jatada Gümrük sokak 36 - 38 No. 

lı 
1 

da Hıristomos aleyhine müddei -
!erin mutasarrıf oldukları tank 4. 
Nam gaz dubası üzerine mevzu 
ipoteğin kaldırıJmasınJ ve masa-

rifi muhakeme ile avukatlık üc -
retinin müddeaaleyhe tahmiline 
mütedair açılan d .. va üzerine müd
deaaleyhe gönd~rilen dava arzu
haline mübaşir tarafından verilen 

meşrubatta muınaileyhin ikamet
gahını terk ile halen bulunduğu 
yerin meçhul olduğu anlaşılmış 

olduğundan istidaya karşı bir ay 

Sıhbatinızi &venof"ni:ı ? 

İZMIRJN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNAl ARI 
zarfında cevab vermesine ve tah- . Heryerd~n iararla isteyiniz 
kikat için tayin edilmiş olan 18/ . Selanik Sergisinde Büyük 
5/39 tarihine milsadif pl'rşembe Mükafat , 
günü saat 14 de muhakemeye gel- ... ___________ _ 

mes! hakkında ilanname tanzi -
1 

mile istida suretleri ve davetiye 
ile birlikte mahkeme divanhane -
sine talik ve gazete JIP ilanen teb

ligat ifasına karar vt'rildiği teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (939-94) 

Sahibi ve nepıyatı idare eden 
Baı muharriri 

ETEM İZZJ,."T BENtCE 

ırııvqJCW JV.ı.l:t3J. uog 

Akba Kitabevi 
Her lisanda kUab, razete ve mecmu .. 

ala.ruıı. mekWb lıltablarını, kıria&lyenJ. 
U temin rocr. Relfk Ft!nmen'in elek
trlk<'fllk .kitabını, Mümtaz'ın arttırma, 

ek...~Utmt kitabının Ank:ıırada satış 7e .. 
rldlr. 

Dr. 
GÖZ HEKİMi 

Murad Rami Aydıu 
Taksim - Talimhane, Tarlabavı 

caddesi No. 10 Ui'fa aprt. 
reı: ·Ussa 

Sultanahmed üçilnciı sulh hu
kuk hakimliğinden· 

Hazinei maliye namına İstanbul Tavsiyelerde 
maliye muhakemat müdürlüğü ta- Bulunuyor. 
rafından İstanbulda Aşirefendi . • . 

-Şapka ve ıcoblarda olduğu gıb' - Pııdra rcııı.Jennin modası da domı 
han 12, 13 numarada Zaneti aley- değişir. Bwıun için Tokalon mütSSeo"S.iniı! gi12elli~ mütehas• ı, yeni 11 

hine açılan. yolsuz 3 ordinodan do- cazip renkleri h<'me.ı bayanların enzarı isti!adesine aneyler. 
layı tarhedilen 2490 kuruş pul ce- * Peche - İlkbahar tuvaletlerüe ve bilhassa suare tuvaletlerile ahe 
zasına. karşı yangından evvel açı- 1 ahenktar olan ve bilha,;a sarışın- tar bir pudradır. 
lan ıtıraz davası yangında yanmış !arla sa1:ları kestane renginde oian- * Rose Ocre - Sıcak tenı ı·s 
olduğundan bu kcı.~ yapıla~ .yeni-,1 ıar~ y~kışan •Şeftali yumuşaklıı:;rı. merler .. iç.in son moda pudradn 
leme talebmı.le Zanetıyc ılaneıı tesırlnı yapan pudradır. * Butün bu renklerle sair biı\O 
vaki tebligat üzcrıne mahkemeye * Ocre - Esmer tenler için ga- renkler •Krema köpüklü• meı;h 
gelmemış olduğundan gıyabında yet sevimli ve •Mat. bir tesir ya- TOKALON PUDRA3ININ bütli 
devamla muterıze gdıp esbabı iti- pan ve bugün Parisıe pek fazla rağ- serisini teşkil ederler. 
razıy<'S•ıı tevsik et mı , ine ve ge- ?et bulan pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel v 

). .t .k * Rechel Dore - Zaif tipleri ha- nazik bir •Finimat• vermek içtı 
ıp ı ırazını tevsı etmiyecek o - . . .. . . 

1 d 1
• fif ve mahrem bır parlaklık veren hassaten tetebbu edılm.iştır. 

ursa mevcut e aile göre hüküm 
verileceği hususunun ihtarına ve PUDR"'NIZL NAS!L INTİHAB ETMEU7 
müddeti talikin de 15 gün olma- Bu meşhur mütehassıs diyor ki: jğü bulunmalıdır. Bu kıymetli ce 
sına ve muhakemesinin de 26141 Adi pudralar, cildin tabii yağlarını her hususi bir usul dairesinde 'fo: 

939 saaı (11) e talikine karar ve
rilmiş olduğundan tarihi tebllğ -
den itibaren beş gün zarfında it!-

raz edilmediği takdirde muhake
meye kabul edilmiyerek gıyabında 
karar verileceği tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilar. olunur. 

939 - 535} 

massederek kurutur ve sertleştirir. kalon pudrasında mevcuttur. :0 
Ve buruşuklukların serian husulü- pudra ise cildinizi kurutmaz ve sert 
nü teshil eder. Bu halin önüne geç- Jeştirmez. BilAkis kadife gibi yunııı 
mek için pudranızda •Krema köpü- şatır ve tatlılaştırır . 

CAZİP RENli..LERİX BÜ'.1. t)N SERİSİNİ TECRÜBE EOİNJZ. 

Bir çok kadınlar, maal- SİZE HEPSİNİ rübc ediniz. 
esef tenlerine uygun Adresimize yazın 

~a;o:ı::ra~ıu~~lai~i~ PAHA S 1 Z :~~kle~::ası; :~~t~~ 
yüzlerıne makyaj ol - ı GiJ munelik yeni ro:K!> 

ZAYİ: 1934 - 35 tahsll yılı İstan- muş ve sert bir man- GÖNDERECE ~ LON pudrası göndr. 

bul lisesinden aldığım tasdikna - zara veriyor. Teninize uygun p11d-ıreceğiz. Ve bu tecrübeyi kola.yJ,Jtl' 
memi kaybettim. Yenisini alaca- rayı bulmanın yegane çaresi yüzü- yapınız. 

ğımdan htikmü yoktur. nüzün bir tarafına bir renk ve diğer Adres: İstanbul 622 Post~ J<. 
578 NaclidQ tarafına başka renk bir pudra •ec- (29 No. Tokalon pudrası servı.<1 ) 


