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Sahlb ve Bqmubarrirl: 
ETEM İZZET BENİCE YILı 3 

YUGOSLAVYA SEFERBERLiK VAPIYOR 
Londra, Dobrice ve Dedeağacın Balkan Birliğine Girmesine 

Mukabil Bulgaristana T erkedileceğini, Bildiriyor 
Emniyetle 

Hadiselerin 
inkişafını 

Bekliyebiliriz 

ispanyaya Yeni ltalyan 
Kıtaatı ihraç Ediliyor 

Türkiye eğer bir harbe 
girerse emin olmak lazım· 
dır ki o harbi mutlaka ka
bule mecbur olduğu için 
girmiş olacaktır. 

Türkiyeye Karşı Yapılacak 
Bir Taarruz da lngilterey 

Müteveccih ayılacak 
Yazan: Etem İzzet BENİCE L d l T p e U k A l • e 

D :~:;:~~:1:ed~!t~~~b~\!; on ra ve arıs nü umet erının 
ka)·betmiş değildir. Sadece Jl6.u .. şterek kararı va ın llaA Ed"l · 

o\r.uavut1ukta kopan kasırganın lYil I j T n l tyor 
loı sirayet ve ihtilat tehlikesi bi
l'lız tavsamıştır. Diplomatik dil
tllo ve müzakereler devam edi • 
Yor. İngiliz ve Fransız donanma-
1llıın Akdenizde ve Yunan sula
rında derhal harbe l\azır vııziyete 
Ceçıncsi Arnavutlukta başhyan 
Yangının Yunan adalarına ve Yu
Co lav hududlımna birdenbire si
rayetini önlemekle beraber Alman 
~e İtalyan kaynaklannın Atina 
~e Belgrad üzerinde her çeşid ne· 
f~ ve propaganda vasıtalan ile 
hptıklan tazyik, pşırtıcı ve ma
Oeviyatı kıncı tesirler ıözden kaç· 
lltıyor. 

Anadolu Ajansının Ye Röyter'in 
ltoınadan naklen verdikleri teb· 
liğ şeklindeki bazı haberler Ye 

gün evvelki vahametini kısmen 

kaybetmiştir. 

Roma, Arnavutluk işgalinin bir 
idare şeklinin değişmesinden iba
ret olduğunu, yeni tecavüzlerde 
bulunınıyacağıru Londraya o,J • 
dirmiş olduğundan, İngiltere hü· 
kıimeti geçen 16 nisanda imzala
nan İngiliz • İtalyan paktını fes· 
hetmeğe lüzum görmemiştir. 

Fakat Berlin - Roma mihveri -
nin bu ilkbaharda muhtelif saha
larda yeni hamlelerde buluna • 
cakları hakkında muhtelif kay • 
naklardan mütemadi surette ma
lumat gelmesi hıı:..ebile Londra, 
farisle sıkı bir temas muhafaza et
mekte ve istişarelerde bulunmak· 
tadrr. 

0iınresmi Alman matbuatının Bu istişareler neticesi alınan 
diinkü ve bugünkü yazılan ipret kararlar yarın sabah toplanacak 
:.iliğimiz b.u tehdid ve tazyiki bü· 'Londra De dalma beraber yüriimqe olan İngiliz kabinesinde görüşü· 
un vuzubıle ortaya koyan yesJ • azmetmlf olan Daladye lecek, badehu öğleden sonra par· 
ltalardır. Roma: !Amentonun yapacağı fevkalade 

Müljlerek kararlan yann ilan 
edecek olan Çemberlayıı 

verilecektir. 
Vaşington ve Moskovanın da 

- Eğer, Yunanistan İnsiltere • lb ondra 12 (Hususi)- Umu- içtimada avam kamarasında Çem-
'ia teklif ettiği garanti paktına ınt vaziyet nezaketini mu- berlayn, Lordlar kamarasında 
Cirel"'le Korfo ve Yunanistan hak· hafaza etmekle beraber iki Lord Halifaks tarafından izahat (Devamı 6 ıncı sahifede) 
lııııda verdiğimiz teminatı hüküm- l========-=======-==-=-=====-===========:========I 
•Uz sayacağız ve derhal teşebbüse Makineye Verirken: 
'eçeceğiz. 

Demekte, Yugoslavy e 
lllanyayı da infirad h ~ U• 

lunınağa davet cd;,.. bir tarzı ha· 
teket ihtiyar etmektedirler. 

Roma ve Berlinin bu tebliğleri, 
Ya kurulmak istenen demokrasi 
•ephesini bozmağa ve desteksiz 
kalarak kiiçük devletleri icabında 
b~er birer nüfuz ve tesirleri al
lında hırpalamayı istihdaf eden 
bir tedbirdir, yahud da İtalya ve 
.\t ıanyanın bn yoldaki samimi 
tid; ri ve tutumları şeklinde tel
tir ve izah edilmeğe muhtaçtır. Her 
ilci cephenin davasını güdenler 
için her iki vaziyet ve mütalea 
lekJi de yerindedir ve variddir. 
Baıvekilimizin Meclisde de izah 

(Devamı 6 ıf.cı •ahifede) 

YE~l TEFRiKAMIZ 

Ah, Bu 
Kadınlar 
Gazete~ olruyueularmın 

' ııou 4erece sevk ve merakla 
tı"· • • 

• ··~Jb edeceklel'ine emin nl • 
dufıı4'eni,J;'Jr roman hazırla· 

. llııştı;t.;-Bütün bir aşk ve ma· 
~r( salhalarile dolu hu yeni 

roınanımıza yakında başlıya· 

<aiız. 

Lehbtanın vereeetı kararlarda behe mehal reyi alınan Leh ordulan baş
kumandanı Marepl Smigli Rich, Fra nsız erkinıbarblye reisile ıörüşiiyor 

Polonya ingiltereye 
Yanaşırsa •• 

934 Alman • Leh Muahedesi 
Feshedilecek, Hitlerin Bek' e 
Verdiği Teminat Geri Alınacak 

(Yazısı 6 ınM ıahijede) 

Cenubi 
Oobricenin 

Bulgarlara Terki 
Türkiyenin Son Hadiseler 
Karşısındaki Vaziyeti 1 

Ve lngiltere, Romanya 
Yunanistan 

l.ondra 12 - Taymis, Türkiye-
nin Balkan antantı azası olması 

sıfatile Romaııya ve Y'.lnanistana 
müzaheret ettiğini kaydediyor. 
Deyli Meyi Romanya ve Türkiye 
Hariciye Nazırları arasında İstan• 
hulda yapılan görüşmelerin iyi 
neticeler verdiğini yazıyor. 

Deyli Herald Bulgarların Bal • 
kan birliğine girmesine mukabil 
Romanyanın cenubi Dobriccyi 
Bulgaristana terke hazır olduğunu. 
beyan ediyor. 

Tayyare 
Piyangosu 

6 ıııcı ~a f •d:ı 

Müstakbel bir harbde en mühl m rolu oynıy•cak olan son ııstem barb vesaitinden bazılan-

Dobrice, Dedeağaç! 
Londra ve Sofya Kaynakları 
Bu Vaziyeti Sondakikada 

Nasıl ifade Ediyorlar? 
• • 

Romanya ile lngiltere Arasındaki Müzakereler 
Henüz 1 amamlanmadı, 

Hududunda İhtiyati 
Yugos!avya Arnavutluk 
T ahşidat l'"'apıyor •. 

Hatay ve 
Boğaz la r 

es el esi 
---0-

ltalyan Ajansının 
Bir Haberi 

Pariı 11 (A.A.) - Stefanl 
ajansı bildiriyor: 

Suriyedeki Frannz fevka -
1cide komiseri Puau:r Anka • 
rada Türkiye hükilmetile Ha· 
tay meselesi hakkında mil.za· 
kerede bulunduktan sonra bu· 
raya gelmişfo. 
Alınan malumata göre Ha· 

tayın Türkiyeye terki ıartı 

tesbit ve halledilmı§ bulun • 
makta ise de Tiir1ciye B";:o.a
Zann Fransız • lı1f1İ!İz filola • 
nna açılması meselesinde 1 
mii§küllit göstermekta ber -
devamdır. 

Göbels 
Şehrimize 

Geldi 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Ciddi ve nazik vaziyetler karşısınd a bulunan Yugo•laY naibi Prens Pol 
ve Romany a Kralı Karo! 

[b ondra 12 (Hususi)- Ber • 
!in - Roma mihverinin şar
ki Akdenlzdeki muhtemel 

harehtlcrinin doğrudan doğru

ya İngiltereye müteveccih bir teh
did sayılacağı hakkında Londra· ı 
nın ittihaz eyled:ği karar mihver 

devletleri tarafından iyi karşılan- ı 
mamakla beraber va>.iyetin v~ 
hametini kısmen ön ~emiş telakki 
edilmektedir. 

İngıltere Romanya ile olan isti· 
şarelerine devam etmekle beraber 
şimdi diplomasi faaliyetini bil • 
hassa Türkiye ve Yunanistan üze
rinde teksif eylemiştir. 
Romanyanın dermeyan ettiği 

bazı şartların Bi.ıkreı • Londra 
müzakerelerini güçleştirmekte 

olduğu bazı mehafilde kaydedil • 
mektedir. 

(Devamı 6 ınc• ıahifede) 

1 ARNAVUDLUKT A VAZIYET j 

Dağlık Mıntakalal"da 
Harh Devam Edi}\"Or 
İtalyanlar Sür'atle Bir Tarama Hareketi 

Yapmak istiyorlarmış 
(Yazısı 6 .nn sahifede) 
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HADiSELER KARŞISINDA 1 

.__ ------Son Telgraf,.., --
AKDENiztN BAHARI 

VE UZUN YAZ AYLARI -
G 

llzel Akdenizin, Ege'nin ba
harda eşsiz liıtafetini düşü
nünüz. Fakat, ne yazık ki, 

bu yaz kimse, ağız tadile, Akde • 
nizin güzelliğinden istifade ede
miyecek ... Ege'nin sayısız adaları 
arasında uzanan ufuklara, birer 
martı halindeki beyaz, azametli 
yatlar1.12, süt renkli yelkenlerini 
ıçmJJ, balayı seyahatine çıkan 

mes'ud çiftler taşıyan kotraların 
lrtisaım düşmüyor. Bunların ye
rine kara dumanlar savuran, harb 
gemileri dolaşıyorlar. 

Bu yaz, Akdeniz plajlarının şen
liğine nazar değdL. Önümüzde ay
lar var. Bütün bu aylar, böyle en
dişeli, hüzünlü mü geçecek?. Ka
radeniz kıyılarının serin ve ter • 
temiz mavi suları da bir iç üzün
tüsünü koynunda besliyor .. 

Acaba, Romanyanın Mamaya 
plajlan yine billur kahkahalı ka
dınların güneş yanığı vücudlarına 
beşik olacak mı?. 

Zavallı dünya.. İhtiyar küre, 
üzerinde yaşattığı irısanları bir 
türlü rahat ettiremiyor. 

KADIN İDARE'5İ İLE 

DEVLJ:;T İDARE'5İ 

Dün bir gazetede kadınlara a!d 
bir takım vecizeler vardı. Bunlar
dan biri şöyle idi: 

•Bir kadını idare edebilen bir 
devleti idare edebilir.• Bu vecize
ye nazaraı1, demek ki, son zaman
larda hayatlanna hatime çekilen 
devletlerin reisleri kadın idare et
mesini bilmiyorlarmış .. bilselerdı, 

devlet idaresini de bilırler, bir 
lokma gibi, topraklarını başkala
rına kaptırmazladı. Fakat, böyle 
fantezi vecizelere inanmayınız. 

ŞİŞMANLAR VEFASIZ, 

ZAYIFLAR VEFALI ~U OLUR! 

Bir refikimizin gönül işleri mu
harririne bir okuyucu şu suali so
ruyor: 

- Şişmanlar neden vefaııız o
lurlar?. Yalnız kendilerini düşü
nürler, fazla egoistdirler. 

Sütun muharriri bu iddiayı rcd 
ediyor. Bu suali soran okuyucu
nun fikrine biz de iştirak etmiyo
ruz. Gönül, kafa duygularına ve 
fikirlerine fiziyolojik şekilleri na
sıl karıştırabilirsiniz?. Şişmanlar 
vefasız olsalardı, davanın aksi de 
sahih olur, yani bütün zayıflar da 
vefalı olurlardı. Halbuki, bugün
kü kadınların hepsi zayıflık ip
tiwında.. Bilmiyoruz, amma, 
•vefa• denen şey de yeryüzüııden 
gittikçe kalkıyor, galiba ... 

UNUTULAN İSPANYAYA --- -- - ·-
BİR ÇİFT SÖZtil'rl VAR 

Güzel İspanya!. Seni unuttuk 
zannetme.. Bütün dünya gazete
!P.rinde adın bir zamanlar en iri 
harflerle baş sütunlara geçiyordu. 
Fakat, bugün senden bahsetme • 
yişimizin sebebi, vefasızlığ!mız • 
dan değildir. Öyle yeni sevglliler 
yolumuza çıktılar ki, bu ılık ba
har günlerinde, bir badem çiçeği 
zevk.ile, bizi mestettiler. 

Sen nasılsın?. Yeni sevgilin Ge
neral Franko ile aran nasıl?. 

Fakat, sen yok musun sen, İs
panya ... Hep bu son hadiseler, se
nin başının altından çıktı gibı ge
liyor, bana ... 

Tam üç sene, birinci sahifeler
de, sana reklam yaptıksa, dünya
yı, böyle altüst etmen için miydi? 
Zaten, insanlar da öyledir. 

Malum ya, biz, gazeteciler han
cı, hadiseler de yolcudur. Öyle in
sanlar görmüşüzdür ki, günlerce, 
haftalar, aylarca, ismim, resmim 
gazeteye geçsin diye çırpınmış, 

yalvarmıştır. Sonra, meşhur ol -
muşlardır. O \"akit de, bu insanlar 
ne yapmışlardır, bilir misin?. Ga
zetecilere yüz çevirmişler, hatta, 
gazetecilerin kuyusunu kazmış
lardır. 

Fakat, sana şunu hatırlatırım: 
Biz hancıyız .. Hadiseler yolcudur. 

AHMED RAUF 

rKÜÇÜK HAHERLE.!if 
* Ankarada dayısının karısını 

öldı.ircn Mehmed isminde bir a
dam dün 18 sene hapse malıllüın 
olmuştur. 

* Bugun Zeytinburnunda atış
lar yapıiacaktır. Gemilere açıktan 
ğeçmeleri bilciirilı:: tır. 
* Taksim - Emnönü arasında 

yem bir otobüs hattı tesisi düşü
nülmektedır. 

* Marmara ve bilhassa Kara
den ızde şıddetli bır karayel fır

tınası estıği Denız Tıcaret Mü -
düdüğüne bildirilmiştir. 

* Hitler'in 50 ınci doğum yıl -
dönümü münasebetile Genelkur -
may ikinci reisi General Asım, Na
fıa Vekili General Ali Fuad, Ge
neral Pertev'le bazı meb'uslar -
dan mürekkep bir heyetinıiz bu 
cumartesi günü Berline hareket e 
decektir. 

* Karadenizde görülen iki ser
seri mayinden biri dün imha 
olunmııştur. 
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* Limanda tetkikler yapan İn

giliz Giles müessesesi mühendis
leri raporlarını vermişlerdir. Li
manın Haydarpaşada olması ten
sib edilmektedir. * Almanyada yaptırılan Sal
dırcy gemimız, bu ayın 14 ünde 
şehrimize gelecektir. 

Son Hadiseler 
Ve Piyasamız 
Son siyasi hadiseler piyasamız

da da tesırini göstermiştir. 
Şehrımizde bulunan bir kısım 

ecn~biler memleketlerine dön -
mektedirler. 

Ecnebi bankalarında paralan 
olanların bir kısmı da paralarını 
çekmeğe başlamışlardır. 

İhracat ve ithalat işleri de ya
vaş gitmektedir. 

Bu ayın 30 unda limanımıza gel
mesi beklenen İtalyan bandıralı 
Roma vapurunun hareketi de geri 
bırakılmıştır. 

Halifenin Sarayında 1 

1 Bir ispanyol Güzeli !-------· Tarihi Roman: No. 49 

- Kalede tutunmak için erzak 
ve cephane ka.f.i gelmez. Yerlile
rin maneviyatı bozulmuştur. İş
biliye kalesini ele geçınnekle İs
panyanın en mülı.;m bir şehrine 
w bütün İspanya siyasetine ha -
kı olacağımız zaman gelmiştir. 
Di. m -ıın göklerden yardım um
d;.ığ..ı bu dakikada, Arab mücahid
lcrı kalblenndekı sarsılrraz iman
lar:ndan başka hır.şeye güvenmi -
yorlar. Şmıdi, yapacağımız b:.r iş 

var, arkadaşlar. Ordumuzdan bin 
ktşiıık bir kol ayırıp gölün batı 
kıyılarından dağlara doğru gön -
der meliyiz. Mücahidkrimiz ora-

Yazan: CELAL CENGİZ 

ya varınca, İşbiliyenin arkasında
ki dağlık araziden şehre kolayca 
inen bir yol bulabileceklerdir. E
ğer oradan şehre giren bir yol 
bulamadan geri dönerlerse, ben 
kollarımı keser, yahud bir uyuz · 
beygire tımarcı olurum. 

Selimin sözlerini dikkatle din
liyen zabitler, bu teklifi kol3yca 
kabul edecek gibi görünmüyor -
!ardı. Elhfıris şehrin arkadan da
yandığı yüksek dağın içinden şeh-

) re gizli bir yolun inmesi ihtima -
!ini düşünmekle beraber, bu çetiıı 
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yolculuğu kcılayca başarmanın da 
mümkün olruadığıru düşünüyordu. 

Halı 
Piyasası 

Durdu 
Buna Sebep 

Almanyanın Bizden 
Mal Almamasıdır 

Son aylar zarfınd.ı şehrimizde 
halı piyasasında bir durgunluk 
başlamıştır. 

Haric memleketlerle bal ıüzerine 
iş yapan ihracat tacirleri son za
manlarda haricle hemen hemen 

POL • s ' Ve .. Mahkemeler 
~ -".r:-....... ..:. ' .. . . ':'.,:!'.. • : ·' , • .._.. • • :~ • P' .. . ~ • ,,.. • ~. ~ 

Şekerler 
Nereye 

Gidiyor? 

Bu Ne 
Bicim 

' 
Kadın 

Kitab 
Okumak 
ihtiyacı 
Şehrimizdeki 

Kütübhanelerin 
Islahı Düşünü:üyor 
Şehrimizdeki umumi kütüpha • 

nelerin ıslah ve tanzimi düşünül
mektedir. Bilhassa evicafa bağlı 

kütüphanelerin moderniıe edii -
mesi, fihristlerin şimdiki okunul· 
maz halinden kurtanlması icab 

hiç bir muamelede buıunmamıştır. Hem Gülünç Hem Bir Maznunun Ağırcezaı etmektedir. 
Bu durgunluğun bilhassa Al- A ki B' A'I 'H'kA j R . · V d·~· M .. d f 1 Maarif Vekaleti, umumi kü-

manyanm Çekoslovakyayı işgalin- cı 1 ır 1 e 1 ayes eısıne er ıgı u a aa tüphaneler gece servısı ya-

den sonra bnSbütün arttığı görül- Bundan bir miiddEt evvel ka- /A ğırceza mahkemesi reisi Re- pıp yapabilemiyecekleri et • 
müştür. rısı Azlmein başını sandal- ~ fik Omay, maznun Hüseyin rafında etüdler yaptırmak -

Evvelce Almanya halılarımızı ya ile yaralamaktan suçlu Çengelin verdiğ'. müdafaa • tadır. Şimdiki halde şehrimiz-
mühim miktarda çekerken orada Velinin muhakemesine dün Su! • nameyi okumağa başledı: de akşamları açık olan bir tek 
Yahudi aleyhrlarlığı başladıktan tanahmed birine, sulh cezada baş- •- ... Bu uğursuz kadın. beni kütüphane verdir: Cağaloğlunda-
sonra halı talibleri azalmıştır. landı. felaketten felakete sürükledi. O- ki Halkevi kütüphanesi. bazan, 

Çünkü Almanyada halı üzerine Maznun Veli suçunu inkar etti: nunla ilk görüştüğüm gün, genç bilhassa mekteblerin !mtihan gün-
lş yapan hemen kami!en Yahudi- c- Ben bu kadınla birkaç yıl- kadın benimle pek fazla alakadar !erinde izdihamı intac etmektedir. 
!er olduğundan bunların bir kısmı danberi evliyim. Bu hadise olun- oldu. Halbuki ben evi' bir adam- Buraya devam edenlerin yüzde 
Almanyadan çıkınca Çekoslovak- cıya kadar ona bir defa bile fena dım, çocuklarım vardı. Karıma 1- doksanı orta tedrisat talebesidir. 
yadaki Yahudi tüccarlarla birle - söz söylememiş, kalbini kırmamış- hanet edemezdim. Bu sebeble Fat Yüksek tahsil talebesınin devam 
şip halı ticaretine devam etmi~ • tım. Karı koca gayet iyi geçini - ma Aliyenin manalı bakışlarına e- ettiği kütü'>hancler arasında Ca-
lerdir. yorduk. hemmiyet vermedim. Bununla be- ğaloğlundaki E:tıbba muhadenet 

Çekoslovakyanın Alman lşga - Azime, hemen her gün evden çı- raber, sonradan yaman ve mahir l cemiyeti bınasındaki kütüphane 
!ine girmesile de bu ticaret azal- karken, ııeker getirmemi söylü • bir avcı olduğunu anladığım bu ile Üniversite kütüphanesi, Üni • 
mıştır. yordu. Bende her akşam eve dö- kadın, daha o günden beni elde et- versitedeki seminerlerdir. 
Diğer taraftan Almanyadan baş- nerken, 250 gram şeker getiriyor- mek için arkamda dolaşmağa baş- Diğer taraftan, gündüz vazife 

ka ikinci derecede halı müşteri - dum. İki kişi olduğumuz halde, !adı. Ne garib değil mi? .. Bir er- dolayısi!e kütüphaneye gidemiyen 
miz Romanya gelmelrtcdir. b k d f 1 k f J kek bir kadını değil , bir kadın bir akşamları ise kapalı kütüphane -

u a ar az a şe er sar 0 unma- 1 erkeği takib ediyordu NihaJ•·et ar.I 
Fakat son hadiseler üzerine Ro- sına bir türlü aklını ermiyordu. - !erde mütalea nimetine eremiycn 

manyadaki tüccarla~ da ithalatı Kendi kendime: zusuna rnu\'affak olciu. Günün bi- vatandaşlar da vardır. Vekalet, 
kesmişlerdir. Bu seb~ble şehrimiz rinde bu zehirli kadına mağlub hiç olmazsa mekteblerin imtihan - Acaba, diyordum. Karım al-
deki tüccarların eller!r:de mühim dığım şekerleri ne yapıyor?.. oldum. zamanlarında akşamları muayyen 
miktarda stok halı kalmıştır. ... Bir akşamdı .. Fatma Al'ye saatlerde açık bırakılmalarını te-Bir ıabah Azime, komşulardan 

Amerika ile son yapılan ticaret dükkanıma geldi ve geceyi evinde 
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min cihetine nitmektedir. birine gıdeccğini söyledi ve kapı- k " 
anlaşması. 25 mayısda başlıyaca- geçirmemi rica etti. Cnun bu te - -- -------

dan çıkarken: b b k d 
ğına Amerikalılar da piyasaları - lifini kabul etmek istemedim: hala eni rahat ıra mıyor u . 
mızdan halı çekmiye~ek olurlarsa - Veli, dedi. Akşamıt şeker ge- - Olmaz !atma, dedim. Evde Bir gün kendisi!e görüştüğtim 

tirmeği unutma!. ki b · b kl' onları a · piyasada halı fiatlarının ehemmi- çocu arım enı e ,yor, zam n. 
yelli surette düşmesi beklenmek- Evde yalnız kalınca, zahire san-ı merakda bırakamam! - Hüseyin, d~di. Eğer bir mik-

dıklarını karıştırmağa balşadım. ı Kadın yalv•rmağa başladı: I dar para ile gönlümü yaparsan, 
tedir. Ve bunlardan birinde bir iki kese N 1 H'· · be · k a Agır" cezadaki davamdan vaz ge-- e o ur, useyın nı ırm .

1 kağıdı şeker buldum. Bu gece hoş vakit geçirelim! ı 
KISA POLiS 
HABERLERi 

* Üsküdarda Hayrı adında bir 
çocuk oyun yüzünden çıkan kavga 
neticesinde arkadaşı Şükrüyü ba
şından yaralamıştır. 

* Dökmecilerde oturan Musta
fanın 3 yaşındaki kızı Tefide 
merdivenden düşerek muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

* Kızıltoprakda Kayışdağı cad
desinde 74 numaralı evde oturan 
Suat adında bir bayan oturduğu 
koltukda uyuklarken düşüp sol a
yağı kırılmıştır, 

* Kadıkciyde Yeldeğirmeninde 
Demir adında bir çocıı k evin ikin
ci kat penceresinden düşerek sol 
kolu kırılmıştır. 

* Cağaloğlunda Musahip so -
kağında 11 numaralı evde oturan 
40 yaşlarında Rizeli Hasan oğlu 
Hüseyin ani olarak hastalanmış ve 
bir otomobil ile Gülhane hastane
sine götürlürken otomobilin için
de ölmüştür .. Yapılan muayene ne
ticesinde llüseyinin kalb sekte -
sinden öldüğü anlaşılmı~ır. 
* Çarşıkapıda İskender boğa -

zında Artinin dükkanıda çalışan 

Herant adında bir genç ustasına 
aid 17 lirayı çalarak savuşmuş ise 
de yakalanmıştr. 

Bu işin müzakeresini ertesı gü
ne bıraktılar. 

Sabah olunca etraftaki köylü -
leri çağırdılar. 

- Dağın arkasından şehre gizli 
bir yol iner mi? 

Diye sordular. 
Köy !illerden hiçbirisi bu hu

susta müsbet cevab vermiyor ve: 
-Biz şimdiye kadar İşbiliye 

dağına şeytanların bile çıktığını 
duymadık .. . 

Diyordu. Arablara sır verme -
mekte ağızbırlığı yapmış gibi gö
rüniıyorlardı. Elharis şehrin ar
kasındaki İşbiliye dağının uzak
tan bütün azamet ve heybetile bu
lutlara doğru yükseldiğini görü
yordu. 

Bu yolculuktan müsbet bir ne
tice alınacağını ummamakla be -
raber askerin şevk ve gayretin; 
kırmamak için: 

- Oradan ş~hre girmek ihti -
mali karşısında burada aylarca 

Akşam eve dönünre Azime: Yalvarmalarına dayanamadım: 
- Şeker getirdin mi? diye sor- _ Peki, dedim. Geleceğim. 

du. Ona: ... Ertesi sabah, yüzümü yıka • 
- Sandıkta şeker var ya!.. De- mak için, geceyi geçirdiğim oda

dim. Onu aarfet, sonra yine alı- dan dışarıya çıktım. Birkaç daki-

nm. 1 ka sonra döndüğüm zaman Fat -
Kanm sandıklan karıştırdığım manın elinde tabancamı gördüm. 

için bana kızmıştı. Sert sert konuş- Genç kadın, ben dışGrıda bulun
mağa başladı. Bu bana dokundu. 1 duğum sırada odadaki elbisemin 
Onu ilk defa olarak azarladım. ceblerini karıştırmış ve tabancamı 
O sırada karımın sar' ası tuttu, ye- çıkarmıştı. 

re düştü ve başı yarıldı. Ben kat- Telfişla Fatmaya doğru koştum 
iyyen sandalya ile onun başını ve: 

yaralamadım.. - Aman, onunla oynama!.. diye • 

Hadise şahidlerinin de dinlen • bağırdım. Fakat kadın beni din
meleri için duruşma bu ayın 18 ne lemedi. Ben yanına g idinciye ka
bırakıldı. dar o tetiği çekti. Tabanca ateş 

Gümrük Komi~yonculuı;'lı 

iınithanını Kazananlar 
Komisyonculuk yap"!ak üzere 

gümrüklere müracaat edenlerin 
sayısı bu sene geçen yıla nazaran 
daha fazla olmuştur. Talihler ara
sında osn olarak yapılan imtihan
da kazananların isimleri d~n belli 
olmuştur. 

Kazananların listesin! yazıyoruz: 
Armanak. Nusrat, Şevki, Hakkı, 

Cemil, Vahdeddin, Rüknü, Refik. 
Maiyet memurluğunda: Atıf, 

Besim. 
Tüccar müstahdemini imtiha -

nında: Kadri, Mehmed ve Ali Fet
tah. 

harbedip beklemenin manası yok
tur, dedi, hemen bin kişilik b;r 
kuvvet hazırlayıp İşbiliye dağına 
gönderelim. 

Ve son toplantıdan sonra, bu 
işin başına da .Selim getirilmiştL 
Vakit geciktirmeden, hemen er • 
tesi gün, Selim ve arkadaşları bir 
gece karanlığında karargahtan ay
rılarak yola çıktılar. Ve bütün 
yollara, fasılalarla gözcüler bıra -
karak ilerledi!er. 

Maryana hapsedildiği çadırda 

gittikçe artan merak ve endişe

sini yenemiyordu. Selim'in ka -
rargah tan ayrıldığını duymuştu. 

Maryana: 
- Acaba Selim nereye gitti? 

diyor ve her gün kapısındaki nö
betçilere bunu soruyordu. 

Nöbetçilerden hiçbiri Marya
na'ya müsbet cevab vermiyordu. 
Maryana merakından çatlıyacak
tı. Onu ne kumandan soruyor, ne 
Selim arıyordu. 

Maryana Selim'in kalbine gire-

aldı. Fatma. tabancanın sesinden 
korktu. Elini pencerenin camına 

çarparak, yaraladı ve tabancayı 
da pencereden bahçeye fırlattı, 

sonra eczaneye 1toştu. Ben d~ der
hal elbiselerimi giydim, onu takib 
ettim. 

Eczaneye vardığım zaman, Fat
mayı bir sandalyada oturuyor gör
düm; göğsünden kan akıyordu. O 
zaman anladım ki,o scr~eri kurşun 
kadının göğsüne isabet etmiş ... 

Fatma, dikkatsizliği yüzünden 
kendi krndini yara!a!1lıştı. Fakat 
polisde hakikati söylemedi. cBenl 
Hüseyin vurdu!• dedı. 

... Bu sefil kadından artık nefret 
ediyorum. Fakat sırnaşık kadın 

bildiğinden emindi: 
- O, beni unutmaz .. İlk gördü

ğü dakikada sevdiğine §ilphem 
yok. Acaba neden aramıyor be • .,, 
nı ... 

Diye söyleniyordu. 
O, Arabların dilinden anlamıı 

olsaydı, birçok şeyler öğrenecek
ti. İşte yine çadırın önünde iki 
mücahid konuşuyordu. Bu konuş
ma arasında birkaç kere Selim'iıı 
adı da geçmişti. 

Acaba Selim yaralanmış mıydı? 
Maryana'ın içine düşen bu şüp

he, günler geçtikçe büyüyor, de
rinleşiyordu. 

Bir gün, kapısında duran yeni 
bir nöbetçiye Maryana, Selim'i 
sordu. 

Nöbetçi tektük ispanyolca ko -
nuşabiliyordu. Yarı işaretle Mar
yana'ya Selim'in sefere çıktığını 

ve henüz bir haber alamadıklan
ru söyledi. 

Maryana birdenbire şaşırdı. 

- Deme!~ ki Arablar İ§biliyeyl 

çerim! 
Ve işte o zaman bu kadının ben· 

den sırf para sızdırmak için bu o
yunu oynadığını anladım. Ona: 

- Peki, bir gün size geleceğim, 
bu ciheti konuşuruz. dedim. 

Fatmanın evine gitmek için, iki 
tarafında tahtaperdeler bulunan o 
dar ve esrarengiz sokaktan geçi
yordum. Karşıma bircienbire ız -
bandud gibi iki herif dikildi. Her 
ikisinin de elide bı~ak vardı. 

Tehlikeyi gör;ince, bir iki adım 
geriye çekildim ve tabancamı çe
kerek onlara doğrulttum. 

- Üzerime gelmeyin, vururum!. 
Fakat onlar bu tehdidime ehem-

miyet vermediler. Hücum ettiler, 
bileklerime sarıldılar ve o sırada 
otomatik tabanca aLcş aldı, ben de 
kaçtım ... 

. .. Aylardanberi içerdeyim. Bu 
sebeble evime b;,kamıyorum. Yav
rularım aç ve sefil sürünüyorlar .. 

Bir gün bedb~ht çccuklar baba
larını görmek üze"e tevkifhaneye 
gelmişlerdi. Zavallıların pek muz
tarib olduğu yüzlerinden, bakış -
!arından belll idı. Beni görünce el
lerime sarıldılar, öpır.eğe başladı

lar. 
- Baba, babarığımJ .. 
Yavrularım aj!lıyordu" Onlan 

teselli dmeğe çalıştım: 
Duruşma karaı vermek için üç 

mayısa bırakıldı. 

arkadan vuracaklar .• 

Diye düşünmeğe başladı. 
Papaa Fernando bu gidişle A • 

rablann eline esir düşeceğe ben
ziyordu. 

Maryana çok ümitsizdi. Onun, 
papas Fernando'nun şatosuna ni
çin geldiği bir türlü anlaşılama • 

mıştı. Gerçi Selim'e birçok şeyler 
anlatmıştı anıma .. Elharıs bu söz
lere inanmıyor: 

- Bu kadın, bizi içimizden vur
mak istlyen ve bunun için gön -
derilen bir casustur. 

Diyor, onunla hiçbir zabitin te
masıo-a müsaade etmiyordu. 

Elharis, Şamdan ayrılırken, ba
We ona: 

- Dikkat et, Elharisl Endülüs 
kızları çok yamandır. Hele İspan
yol dilberlerinden zabitlerinı çok 
sakınmalıdır. Onların bir bakışı, 
hazan bin ok darbesinden daha 
derin yaralar açabilir. 

(DnamJ •• ) 

Almanya ve Balk' 
Yuaa: Ahmed ŞlikrÜ 

Çekoslovakya'nın par 

&ından sonra Almanya, 
lar ve şark ile meşgul 
başlamış gibi görünüyoı. ıı; 
ya ile bir ticaret muahede! 
zalarnıştır. Diğer Balkan t~ 
!erine de bir takım teıııı; 
bulunduğunu ve yahut ds 
mak üzere olduğunu gs 

yazmaktadırlar. Almanya'ııl 
ile bu yakın alakası yaJnıı v 

··ı ve ticaret sahasına mı ınu 

dır? Yoksa siyasi hedefleri 6 

mıdır? Bazı Fransız ve 1ngı 
zeteleri, Almanya'nın çelıl'i 
vakya hakkında tatbik ettlf 

ameleyi şark devletleri haV 
da tatbik etmek niyetinde 
~unu yazmaktadırlar. Bun• 

mal verilemez.. Fakat münbf 
iktısadi ve ticari sahadaki 

hakkında da şunu söyJerııe~ 
zımdır: Almanya'nın şarka 

iktısadi genişlemesine hiçb' 
d \.r)t ni yoktur. Ve esasen bu e 

le yaptığı mübadelenin hB 

bakılacak olursa. genişleıne• 
duğu da görülür. Fakat i~ 
genişleme ancak beynelınilt. 
!ar içinde tasavvur edilebl 

cuz mal ve müsaid kredi şw 
gıbi. Nitekim Almanya, ş!P 
kadar bu sahalarda misaller 

termiş ve beynelmilel iktıs'' 
cadele şartlarına riayet etıfl 
Fakat muayyen b:r mıntakS! 
tısadi genişlemeğe hasr ve t 
etmek iddiası, derhal ınevıt· 
bütün şümulile başka sahaY8 

!ettırir. Hiçbır memleket tsl" 

vur olunamaz ki bu şartla: ~ 
!inde iktısadi münasebetıeriP 
kişafına razı olabilsın. Böyıı 
zihniyet hakim değil iken. 
sadi ve ticari münasebetler· 

yüksek nisbete büyük ehetll 
yet atfedilmedıği halde, bÖY'

1 

espri hakim olduğu devird' 
nısbetin daha çok aşağı sevi'· 

bile endişeyi mucıb bir ınııi 
kesbeder. 

İktısadi genişleme, talıil ~ 
içinde ve karşısındaki parti>' 

rin ayni zamanda iktısadi in· 
ve müvazenesıni ihlal eııneıs' 
dolayısile monopol mahiyeti0· 

iz olmazsa, dunya ticaretiniJl 

kişafına yardım eder. Fak81 

tısadi genişleme için norınsl 
!ardan gıdilmeyıp muhte!ıf t.I 

vasıtaları kullanılır ve yahud 

günkü fili bir vazıyet! istısrıı• 
dilmek istenirse, o zaman, J11' 
!erin pek tabii olarak şiddeılı 
aksiyonlarile karşılaşır. 

Sıyasi sahada olduğu gib~ 
sadi sahada da büyük milie~ 

ta millet, küçük millet gibi ts> 
!erin yeri yoktur. Yalnız be) 

milel iş birliğinin mana ve 
meti vardır. 

Almanya çok iyi bilir ki 
istiklallerini, pek haklı ola· 
iktısadi istiklfillerile tamaınla 
yolunda yürüyen memlekeıi 
karşı karşıyadır. Milli bünye~ 
nin istilzam ettiği sanayileşfl11 

ceketlerine her gün daha faıl•. 
vermeyi, faaliyet prograınl!l!' 
başına geçirmiş olan memleket 
le karşılaşıyor. Şimdiye kadar 

lan iktısadi münasebetlerde b 
nayi!eşme hareketinde A.ıınaJI.' 
nın satıcı olarak beynelmilel" 

lar dahilinde rol oynaması. J 

disinin lktısadi genişlemeden 

yasi mana kasdetmediğini gô-' 
mşiti. Ve bu memleketler de 

manya ile olan iş bir liğinııı ~ 
diye kadar milli menfaatler 

müvaz! gittığini gördükleri 
1 

bunu mahzurlu görmeını.Şl 
Yoksa bu görüş değiştıği gü0• 
raatçi ve ham maddeci meıJI 
ket olarak Almanya ekonoın' 
pasında vazife tekabbül ed 
müstakil bir millet tasavvur 

namaz. Beynelmilel iktısadi 
nasebetler, her milletin yJŞ 
ve yükselme haklarını tanıyan 
zihniyet ve atmosfer içinde ti 

vur edilebilir. 
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Giinün Meselesi: -
Yumurta ihracatı 

10,5 Milyondan Yarım Milyona 
Düşen Yumurtalarımız 

O 
lıraç maddelerimizin 
kontrolu nizam.naınc;j .. 

k ne göre, ihracdan ~vvcl 
onlıoı edilecek maddelerden 

lıiı-; de Yllmurtadır. 
llalııassa geçen sene martı· 

·~ 18 inde tasdik olnnup 15 
llisaada meriyet mevküne gi. 
ren YDmurta ihraeatmın kont· 
1111ımıı aid Clldil edilmif ni· 
laınııame ile lıu ife yeni bir 
lııa 't'erİlmİftir, 

Pakat ortada lıirçolı tiki • 
7etler varda. 
1'nnııırtamar diyorlar iri: 
•İlırae olanaeak yumurta

lıır. ıtandanlize etmekten 
lllaltsad, yumartalan muay• 
1'en evsaf, uygun tiplere ayır. 
Dıaktır. Yumurtaları konbol 
•bamnıuneııinin tıeklzinei 
nı.ddesi, lhra' olanacak yu
lllllrtalan ikiye ayırmaktır. 
1- Yemeğe mahsus, 
2- Sanayie mahsus. 
İkinci tip yumurtalarm ... 

khıd nnl ve konsene yumur
talardan aşağı enafda olma .. 
tabiidir. Şu halde anayle mah· 
IUs :rmııurtalar, fQk lıeyaz, 
Yeıuniyecek detteede ağır • 
laşnıış olmalda beraber henüz 
ıı.aıup kokmamıt olan YD· 
IDurtalıırdır. Bu gibi yamur 
fal11r1 nizamname, yenecek 

yumurtalar haricinde bırak • 
tığına göre, hangi sanayiden 
lıalısedildiği üzerinde durmak 

kah eder. Mevzuu bahis sa • 
nayl, herhalde kiğıtcılık ve 
debağlık cilıi aan'atlar olsa 
ııerektir. Yoksa pastacılık. 

makanuıolık, paudeapımya • 
ahlı: deillilir. llallnıki son bir 
S7 zarfında lııtanhuldıua ttaJ. 
J"llYll. Yımanista,.. gönderi • 
len yumurtalar, ınnsim clo • 
laynile yenecek tip yumurta
lar olmamna nim-. nizam • 
nameye göre •S• damgası ile 
lhrııc olanmwqludır. 

Zarar meydandadır. Birlnd 
aevl ymaurtanm, aansyie 

- yumurta olarü ilıraa, 
memleketin W...U menfaat. 
lerine aygmı düşmüyor.• 

Yamurtaeılar, aon zaman • 
Janta urf lılr yanlıf tefsir ve 
teıllıirsizlik ylizünden hariee 
cllmlerilen yumurtalanu hep 

. ı.n (S) clamgıw ile ihnıc edil· 
diklerini, lıu halin Tlirlôye 

yumurtalarmm daima dilşilk 
bliteli ikind cinsten yumar. 
ta olduğu zehabım ayandıra
eağını ileri sürmektedirler. 

Yumurta ihracatımız Gll b11-
çuk mllyowlau yarım milyo
na düşmüştür. 

Demiryollar 
39.130.000 

Bütcesi 
Lira 

Kadro Bu Sene 
Kişiye 

Genişletilerek 18026 
iblağ Edildi 

D evlet Demiryolları işletme 
Umum müdürlüğünün 1939 
bütçesi varidat ve masarifi 

Ilı .. 

lilerin senede iki bin, bekarların 
senede bin kilo mahrnkatını pa· 
rasız nakletmeği kararlaştırmıştır. 

Utevazin olarak otuz dokuz mil-
Yon, Yüz otuz bin lira olarak tes· ___ B ___ }_d----

8
----

bit ~ilmiştir. Bütçe geçen seneye e e iye U 
ııazaran 3,340,600 lira fazlalık gös- Sene Neler 
terınektedir. 

l>eıniryollarımızda 1937 .senesi- y k ? 
~ ilk altı ayına göre 1938 sene- apaca • 
•ıı:ıin ilk altı ayında yüzde on beş flk Defa Olarak Yol 
~Sbetinde bir artı~ müşahede e-
dilıniştir. 1937 yılında 93,542 olan Yapmak Üzere 800 Bin 
tren adedi, 1938 de 100,988, 37 de Lira Ayrı1dı 
7•085,767 tren kilometresi 1938 de 
8,099, 738 kilometreyi bulmuştur. 

Gelecek sene bu milctann 16 mil
Yon kilometreyi bulacağı tahmin 
tdil.rnektedir. 

lfalen 16,600 kişilik olan kadro· 
Ya 1426 kişi ilave edilmektedir. 

Bunun 102 si yol, 619 u cer, 579 u 
hareket servisi kadrosuna konul

lııuştur. Bu suretle, devlet demir· 
Yolları kadrosu 18.26 kişiye çık • 
lrıaktadır. 

Devlet Dediryolları işletme u • 
lııum müdürlüğü memur ve müs

tahdemleri için haftada beş ve se
llede 300 kiloyu geçmemek üzere 
&eUrecekleri eşya ve erzak ile ev· 

Vali ve Belediye Reisi Uıtfi 

Kırdar, dünkü Şehir Mee '~i içti· 
maında Belediyenin yeni masraf 
bütçesi hakkında mühim izahat 
vermiştir. 

Bu izahata göre hastahane ka
pılarında •yersizlik> yüzünden 
halkımızın bekletilmemesi için 
büyük bir hastahane daha inşa o
lunacaktır. Buna •436. bin liralık 
tahsisat ayrılmıştır. 
Dolınabahçede yeni bir stadyom 

inşası, istimlak ve spor malze -
meleri için de 300 bin lira ayrıl
mıştır. 

Yeni bütçede, yolların tamiri i· ı 
çin 800 bin lira aynlmış, yeni ilk 
mektepler inşası için de mühim 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 1 28 Yuan: M. Sami KAltAYEL 

<;:İlııkü; yeniçeri Sultan Mahmuchı 
llevrnez.. Sebebi de nizamı cedidi 
\esis edeu Sultan Selim gibi, tek· 
rar sekban namile asker vücude 
g eUrıniş tir. 

lay kolay yanaşamıyorlardı. 
Alemdar dairesinin demir kapı· 

larını muhkemce kapatmıştı. Cep
hanesi de boldu. Kurtulacağından 
emin olarak cesurane ve ümidle 
barbediyordu. Diyerek, gözdesile heldllaşıp 

11.Yrıldı. Bütün harem dairesindeki 
kadınlar mahzene inmişlerdi. 

'l'aarruz ve müdafaa anudane 
devarn ediyordu. Alemdar da bir 
~~ncere d;bi tutmuş bir nefer gi

ı ateş diyordu. 
14uhasaraya iştirak eden yeni-

Çer· · vardı. LA-

Atmeyct:ınında toplanan ye• 
çeriler, sekbanlara yanaşarak: 

-Siz bizim arkadaşlarımız, pir
daşlanmıısmız. •• Bizim işimi,; oca
ğımızın düşmanı vezir iledir. Kış
lalarınıza buyurun ... 

Ve bazılarını da kendilerine cel
bediyorlardı. Bir kısmını da kale 
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Türk Parası Tedavüle 
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Talebe / MAUi> ev; 
Kitab ı ı 4tl--ezoru 

Türk Milletinin Hiddeti Baş ı a d 1 ı· h t ı· k aA r ı a 
A

hmed Ağaoğlu dünkü ma· 
kalesinde şöyle yazıyor: 

Bulamıyor 
Birlik Teşekkül Edince 

Bu Derde Bir Çare 
Aranacak 

Harbler Yerini 
istatistiklere Bırakh 

Atatürk: - Tek başıma M •• d 1 Ed 1 
kalsam bile memJckctin son ka. uca e e ı· ı·yor 
yası üzerine çıkar, oradan mü -
ealıede ederim. 

B lr çok memleketler, kurban
lık koyun gibi, lıirer saldı • 
rışla yakalandı ve ömiirlcri 

Derken edebiyat yapmıyordu, 
Anadolu Türkünün tiirkü,ünü o
kuyonlu. Bugün yine her Türk 
ayni türküyü her an hızlanan bir 
hiddetle mırıldanmaktadır. 

Türk milletinin hiddeti yeryil· 
ıdlnün en şahane asaletinin ifade
ıaiclir. Bu hiddetten çekinmek 111-
ıı:ımdır. Çünkü, uysal ve sulhper
ver Türk milletinin hiddetinin ne 
demek olduğunu birçok memle • 
ketler iyi ve yakından tanırlar. 

BURHAN CEVAD 

Şehrin 
• 
imarına 
Doğru 

Eminönü meydanındaki imar 
hareketinin genişletilmesi karar· 
laştınlmıştır. Miınakale ve Mu • 
habere Vekili Ali Çetinkaya; Ye
mi§ tarafındaki bir küçük mes • 
cidle etrafındaki küçük bnaların 
yıkılması için 18.zım gelen parayı 
temin etmiş olduğundan evvela 
bu binalar yıkılacak ve meydanın 
genişletilmesine çalışılacaktır. 

Diğer taraftan Mısırçarşısı ta • 
rafındaki bazı binalar da yıkıla • 
caktır. 

Bundan başka; Sirkeciden Ba· 
kırköyüne kadar geniş bir asfalt 
cadde açılması da kararlaştırıl • 
mıştır. 

Bunun için muktazi paraya Mu· 
habere ve Münakale Vekaleti yar· 
dım edecektir. 

Bu cadde; demiryollarına mü • 
vazi olacak ve etrafındaki bütün 
harab binalarla teneke mahallele
ri istimlak olunacaktır. 

Bu yeni şose İstanbul • Londra 
şosesinin başlangıcı olacaktır. Sir
kecideki yük vagonlarına mah -
sus kör demiryollarının birçoğu 

kaldırılarak Yedikuleye götürüle
cek ve burada yük ilırac istasyo
nu tesis olunacaktır. 

Bundan başka; Belediyenin I· 
mar işlerine evveli Eminönünden 
Atatürk köprüsüne doğru Balık • 
pazarı • Yemiş sahilini takiben baş 
!anılması da takarrür etmiştir. 

Bu esnada Karaköyden Azab • 
kapısına kadar da çok geniş bir 
C?dde açılacaktır. 

tahsisat konulmuş, imar bütçesi 
geçen seneden 56 bin lira fazla o
larak kabul edilmiştir. 

İtfaiyemizin ıslah ve vesaitinin 
ikmalini lemin maksadile de 61) 
bin lira fazla tahsisat konmuştur. 
Şehrimizde yeni umumi hah • 

çeler yapılabilmesi için de 125 bin 
lira ayrılmıştır. 

Belediye reisi izahatının sonun· 
da Belediyeler Bankasından 5 mil· 
yon liralık bir istikraz akdi için 
salahiyet istemiş; Şehir Meclisi 
azaları; bu salahiyetin verilme • 
sini katul etmişlerdir . 

seniz memleketinize gidebilirsiniz. 
İstanbul dimdik ayağa kalk • 

mıştı. Fil vaki yangın bir başka i
di. Yeryerinden oynamıştı. 

Ehli namus evlerine kapanmış
lardı. lstan bulun ne kadar ser • 
seri ve kanlı katilleri varsa hepsi 
yeniçerilere karışmıştı. Hapishane 
kapılarını açmışlar kanlı katilleri 
meydana salmışlardı. 

Yeniçerilerden bir grup Rus • 
rıık yiranından Behiç Efendi ile 
defterdar Tahsin Efendiyi konak· 
larında aradılar, t.ulamadılar ... 
Ne var, ne yok yağma ettiler ... Ca· 
riyelerine varıncıya kadar taksim 
edip pazara çıkardılar. 

Bir grup yeniçeri de Ruscuk ya
ranından ve kethüdayı sadriiill 
Refik Efendinin konağını bastı

lar. Refik Efendinin ağalarından 
birkaçı teslim olmamak için mu
kabelede bulundular. 

Halk Partisi Teşkilatı Büyük 
Bir Hızla ilerliyor 

Türk parasının Halayda milli rile meşgul olmak lizPTe Tekir • 
para ilanından sonra Hatay hükll· dağ meb'usu Rahmi Apak Antak
meti; evvelki gün bir tebliğ neş- yaya gitmiştir. 
rederek cSuriye banknotlan. nm Mumaileyh ile beraber 6 ıncı 
mevkii tedavülden kaldırıldığım Büyük Millet Meclisim'2in açılma· 
bildirmiştir. sından evvel Hataya gitmiş olan 

Bu karar; 14 nisan cuma günün· meb'uslanmızdan Kazım Nami de 
den itibaren tatbik ol'Jnacaktır. bugünlerde yine Ha!ay3 döne • 

Suriye banknotları halk arasın- rek konferanslar ver~·ektir. 
da kat'iyyen alınıp satılamıyacak, İHTİKAR VAR 
hilafında hareket edenler yeni ih· Hatayda son gülerde alabilcll • 
zar ve kabul edilmiş olan Hatayda ğine bir ihtikar başladığını yaz • 
Türlt parasının kıymetini koruma mıştık. Hatay Maliye Vekaleti bu 
kanunu mucibince şiddetle ceza- hususta acil tedbirler almağa ba§-' 
landınlacaklardır. laın~tır. 

Diğer taraftan Suriye gümüş ve Ezcümle Vekalet; haricden mü-
nikel paralarının devlet ajanları him miktarda §eker ve kibrit ge
tarafından toplattırılnıa;1 için ve- tirtmeğe karar vermiştir. 
rilmiş olan mühlet de cumartesi Birkaç güne kadar bu mallar; 
günü bitecektir. İskenderun limanına varacak ve 

Bu tarihden itibaren Suriye gü· halka; maliyet fiatı üzerinden sa
müş ve nikelleri de mevkii teda· tılacaktır. Ezcümle kıöritin Jru • 
vülden kat'iyyen kaldınlacaktır. tusu 2 kuruşa satılacaktır. 
HALK PARTİSİ TEŞKİLATI Diğer taraftan Vekiiletin mcm-

1 Halayda halk partisi teşkilatı • leketimizden de mühim miktarda 
nın kurulmasına faali;vetle devam bazı mevad alacaktır. I 
ol~makt~dır. Her tarafda kıta ve .Hatay Başkonsolosumuz' 
nahıyelerın ocak kongreler: PEY· 
derpey yapılmaktadır. Ezcümle 
İskenderun merkez semt ocağı 
kongresi de geçen gün akdolun • 

15 gündenberi mezunen mem

leketimizde bulunan Hatay baş 
konsolosumuz Fethi Denli evvelki 

muştur. Halk partisi teşkilatı işle- gün vazifesi başına dönmüştür. 

Uc uz 
Fakat 
Tatsız 

Rekabet Yüzünden 

Çileklerimizin Kalitesi 

Bozuluyor 

Hamide 
Yapılacak 

ihtifal 
Üniversite Konferansı 

Salonunda Cuma 
günkü ~Aerasim 

Üniversitede imtihanlar mayı
sın 26 sında başlıyacaktır. Hukuk 
ve iktısad fakültelerinde bu tarihe 
yetişmek için talebe arasında hum· 
malı bir faaliyet vardır. Yalnız, ta
lebe, her sene olduğu gibi bu yıl 
da Jtitabsızlık denli ilı: ltarşılllf • 
ml§tır. Bilhassa hukuk ve iktısad 
fakültelerinin birinci sınıf] arında

ki talebe, Üniversite muhitine he
nüz abşamaclıklıın ve ileri mııf. 
]ardaki talebe ile de arkadaşlık 
tesis edemedikleri için kitabmlık 
derdi ile daha fazla mücadeleye 
mecbur kalmaktadırlar. 

Şimdiye kadar fOrl'luı 5 kuruşa 
sahlan bazı ders kitablan bu yüz. 
den bu sene 10 1runışa satışa çı • 
kanlmıştır. Eskideu fakülte ta
lebe cemiyetlerinin ucuzca sattık
ları bu formalar. §imdi kiitüpha -
neler tarafından yultandaki farkla 
satılmaktadır. Talebe birliği te • 
şekkül ettiği takdirde bu kitab -
sızlık derdi ile de ııAraşacaktır. 
Birlikler ana yasaSJ hazırlan>Dak· 
tac!•T. 

Taze 
Domates 

Mal Kalmadığından 
Fiyatın Yükselmesinden 

Korkuluyor 

Bir müddet evvel piyasada gö
rülen taze domatesin kilosu 140 
kuruş üzerinden açılmıştı. 

Fiatın gittikçe düş1'1'esine rağ • 
men piyasada kiıfi m •ktarda do -
mates bulunamamaktıdır. Bu yüz· 
den taze domates fiatının tekrar 
yükselmesinden korkulmaktadır. 

Alii.kadarlar, Adanadan yapılan 

sevkiyatın matlı'.ıb derecede kar 
getirmediğinden dolayı mal sahi~ 
!eri tarafından durdurulmasından 

bahsetmektedirler. Belediye iktı

sad müdürlüğü. bu hususta tet • 
kikat yaptıracaktır. 

Bu sene yerli çilek mahsulü, er· 
ken satışa çıkarılmıştı. Daha zi
yade turfanda olan bu mahsul, o 
zamanlar kilosu 150 kuruşa kadar 
satılmış, sonra mahsulün arkası ı 
gelmiyerek satış da durdurulmuş· 
tur. Asıl büyük ve mebzul çilek 1 

mahsulünün piyasaya arzına daha 
vakit vardır. Bu sene çileklerin J 

lezzet bakımından geçen seneki
lere rağmen daha nyı/ olacağı 

söylenmektedir. 

Önümüzdeki cuma günü büyük 
şair Abdülhak Hamidın ölümiınün 

üçüncü yıl dönümüdür. Bu mü- ı 
nasebetle, her eene olduğu gibi 
bu yıl da merasim yapılarak Ha- 1 
midin hatırası anılac~l<lır. Bu se
neki ihtifal, yine Üniversite kon-/ 
Iea:·ns salonunda saat 15 de ya - Açıkta Kalan Gümrük 
pılacaktır. O gün, edebiyat fakül- Memurlan 

Gümrüklerde evvelkiay yapı • 
lan imtihanda kazanFn namzed • 

sona erdi. Bazılarına göre, yeni 

bir umumi barb beklemd bey • 

hudediı. Çünkil, lıiHlln milletle • 
rin gayeleri barlH:tmemcktir. 

Bana mukabil, h"r devlet, ken

di menfaatlerine uygun milli ar

ınılannı karpsmdal;i yabancı dev

lete kabul ettinlıilmelr isin, ıı. 

cfin, belki, d iin•I .,,., daha ha

ris ve harareilidirler. 

Nitekim &i)r!illi7or da.. Bir kar 

devlet, kendi milli analarını a • 

ılım adma tah•klınlı. etfuiJorlar. 
Ba, aaul olll)'W't. Hulııılz, datiın 

p..ı bu netieeler elde Nilebili • 

yor? Esasen hartı ltlr felikettir. 

Kimseniu ~e harb mte

mediği muhakkaktır. Muzaffer Ç•· 

kan galib taraf dahi harbden o 

kadar zarar göriiJor ki, yıllarca 
middi ve manevi zararları telafi 

edemi7or. 

191f harbinde. plih sıkım Fran· 

sa, harbdeki zanırlamu lıila ta • 

mamen tlafi edebllmi§ değildir. 

Bugünkü Iıarbsiz, kan dökül • 

ıneksizin elde edilen Napolyon • 

vari zaferlere bir •İstatistik har· 

bi· diy" ııd konııltilir. 

•İstatistik hariri- yea.i ltir talıi· 

ye sistemidir 

Bn shteml, 7eryiizilnde Büyük 

Harhden sonra başlıyan silahlan· 

ma yanp doğurmuştur. 

Bir takım nüfus, aiab, mühim· 

mat, maddi n ~ kuvvet cet

velleri, istatistikleri vr-:. Her dev· 

let, bu istatistikl~rden lendi bal· 

line göre, birer nüsha vücude ge

tirmiştir_ Herhangi ltir yabancı 

devlet nezdindeki emcllerinizi 

tahakkuk ettirmek al isüyorsu • 

nu.z?. 

O devletin lstatistlkJerile, kcn· 

di istatistik eetveilerinize bab • 

yorsuunuz. Arada kendi lehinize 

büyük bir fark görüyorıanız, der

hal harekete geçiyorsunuz. Arzu 
ve emeiler!niz, en kısa zamanda 

yerini bulmuş oluyor. 

Eğer, iki istatistik eetveli ara

ııuıdül fark çok bliylik değilse, 

yahnd da, sizin aleyhinize ise, se

sinizi çıkarmıyor ve cetveldeki ra· 

kamları bir an evvel yiibelt.mei:.: 
çalışıyorsunuz. 

Mahsulün böyle kalite itibarile 
düşürülmesine sebeb, rekabettir. 
Malilm olduğu üzere geçen sene 
piyasada, civar vilayP11erdcn ge· 
len çileklerin lezzet ),akımından 
daha düşük olmalarına rağmen, u
cuza satılmaları şehrin>iz çilek • 
cilerini epey düşündürmü3, biraz 
da zarara sokmuştur. tstan:.ıuı çi
lekçıleri, rekabeti önlemek içın 

civar vilayetlerdeki rakib -;ilek • 
çilerin tuttukları ucu~ yetiştirme 
usulünü tatbik edeceklerim daha 
o zamandan söylemişlerdi. Bu tak-

tesi profesörlerinden Ali Nar Tar
lan, doçent Sadi Irmak. edebiyat 
f;ı.kültesi talebelerinden bazıları 

söz alarak büyük şa;rin hayatı, 

eserleri, şiirdeki kudreti hakkın· 
da nutuklar söyliyece'ılerdir. 

Bu seneki ihtifale merhumun 
zevcesi Bayan Lüsyen de iştirak 

edecektir. Akşamları Halkevkrin· 
de Hamid gecesi tertib edilerek 
şairi azam hakkında konferans -
lar verilecektir. 

)erin tayinleri bazı gümrük daire
lerinin Hi.ğvolunması sebebile ge
riye bırakılmıştı. 

Evvelfı; Marmara havzasında 

lağvedilen bu dairelerdeu açıkta 

kalan memurların yeni vazifelere 

tayin edilmeleri, ondansonra da 
narnzedlerin tayinler• prensip o· 
)arak kabul edilmiş VP lağvedilen 

Bu suretle yeıyibtiııde harbol

muyor. Yimıind asır istatistik as

n değil mi?. Yıllarca sün:n, eski 

kanlı çarpışmalar yerini istatis· 

tiklere bıraktı. Umumi Batiıi bey. 

hude yere beklemeyiniz. 

yaran baskına uğrayınca ağala • 
rile beraber tüfeğe sarılmışlardı. 

Sokak muharebesi şiddetiendL 
Çünkü; Refik Efendinin ağaları 
kendilerini iyi müdafaa ediyor • 
}ardı. Bu hali gören yeniçeriler 
bir top getirdiler ve konağı toph 
döğmeğe başladılar. 

Refik Efendi halin vahametini 
ldralr. ederek yeniçeri ağalarından 
birini fazla para vadile kandıra
rak teslim oldu. 

Tahsin Efendi; top ateşi üzerine 
konağın arka kapısından kaçayım 
derken yakalandı. 

Derhal kellesi uçurularak Ağa. 
kapısı meydanında ölüsü yatan 
yeniçeri ağasının yanına götürü· 
}erek uzatıldL 

Tahsin Efendi ki, zamanın ma
liye nazırı olan bu adamı ayağına 
ip takarak sürüdüler ve her geç· 
tikleri yerde şu yolda bağırdılar: 

- Yeniçeri ocağına d;l uzatan-

dirde, bu sene daha ucuz. fakat 
daha az leu:etli çilek yiyeceğimiz 
anlaşılmaktadır 

Havaların bozuk gitmesi de çilek 
mahsulünü zarara sokmuştur. 

- Ha babam, ha, din ve devle
tin etten kaleleri. .. 

Çok geçmeden Uzuncaabad 
Hasköyü ayanı Mustafa ağanın ko
nağına çullandılar. Bu da yaran
dan ve sonradan konak ve göz· 
de sahibi olmuşlardandı. Kendi -
sini katlettiler. Konağını yağma, 
cariye ve gözdelerini taksim ey· 
!etliler. 

Bu sırada, ocağa dehalet ettiği 
halde aralarında para meselesin· 
den dolayı ihtilaf çıktığından do
layı Refik Efendiyi de idam etti· 
!er. 

Ayan Mustafa ağa ile keUıüda
yı sadriali, yani zamanın hariciye 
nazırının cesedlerini de sürüyerek 
ağakapısına getirdiler ve diğer 

cesedlerin yanına koydular. 
İş azmıştı. Ne kadar Rumelinden 

gelmiş ayan varsa konaklarını 

yağma, kendilerini katlettiler ..• 
Cesedlerini de sokaklarda sürü • 

ıııı etirdiler. 

yerlerden açıkta kalan memurlar 
hemen kamilcn yeni vazifelere 
alınmışlardır. Bu münasebetle; 
narnzedlerin tayinine ay başından 
itıbaren başlanabilecektir. 

Yeniçeri ağası Mustafa ağanın 
cesedi yanında kellesi uçmuş o
lanların adedi yirmiyi bulmuştu. 

Sabah olmuştu. Güneş çıkmıştı. 
Öğle yaklaşıyordu. Daha ha1iı A· 
lemdar ve maiyeti Babıfillde mu
harebe ediyorlardı. 

Alemdar ikide birde bölük ata
sını çağırarak: 

- Ağa, cephaneyi idare edelim. 
Aman dikkat et!. Boşuna kurşun 
atmak yok hal 

Ağa bir defasında cevab ver • 

~ti: 

- Paşam; boşuna kurşun attı· 
ğımız yok... Fakat; hepsini do
luya da atmış olsak yine karşı -
mızdakileri tüketemiyeceğiz ... Öğ· 
le oluyor. 

İmdad filan yok ... Ne buyurur
sunuz bu işe Paşam!. 

Alemdar, boynunu bükmÜ§ i
midi kesmİ§ bir vazıyette: 

REŞAD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Esnafın Validen 

Bir Ricası 
T. C•ııar - .....,D<""'u. 

:raaııer. 

- Bir mllddeUeııberi beledi • 
:rentn yerditl kararla &'lda mad· 
desi salm17an ddkkiinlar saat ıt 

cı.. salanlar ise 21 de 1'Qu17or, 

Balballi pla - -D dük· 
lıinlardaa, 19 elan ......... -
memnu olan qya ~en mev
euddur. ilkler ıt da bpalırlıe11 

mılarZJelladarlııer-..
:taJ"ı &a.tQ"erlar. Bbfer mataz.ar • 
rLr ve müteessir ola7oraa. Yazdık
larımın dofnıhıtun• anlamak l~la 
lılr .ı..am li1fe• •a' 'ICi bak • 
kal dükkinındall ljnmelıııilln:lniz. 
Diler tanıtan ise toptancılarla 

pcntend..,Utt lefTlll edllmemlş
lttdh'. ,...._ ,.;lır.leree tinı oalıJ 

yapanlar da, ıo Tcya ıs Ura !Qb4 
yapanlar da ayni m11a~teye tibl 
tutala:ror. Bütıın diilı:lıinlann ... aı 
20 ve 21 de kapat.- ,,., leab e
dene oabahlan açıl" aallnla de 
muayyen bir karara rapt.edilme
ıılnl mohterem ırawtonı. YJWta • 

- 'beledi.Ye -- rlaı cdl· 
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1 İTALY A VE ARNAVUDLUK 1 j Meraklı Şeyler J 

l'OLİS KÖl'EKLEıd 

VE .l\ADYO Adriyatikde iirlü 
Fırtınalar Var 

~ YUStral7a ubıtuı, ..-u. lclpelr

~ lerlıılıı ııırtma trlioiik bir rad7o 

ma1ı.ııı .. ı korm,.._ 

Köpekleri. buna al1'1ırıııalt lçlıı bl
da,.ette bil' bayU mütküü& oe•nmıı, 
IOIU'a a.lq.mqlar.._. 

Yirmi Beş Yıl Sonra 
Arnavudluğun işgal Altına Alınacağı 

Zaten Malumdu 
Bunu Roma Gazeteleri Yazmıştı 

\
talyar.ın ugeç bir harekete 
geçeceğini tahmin edenlerin 
siızü doğru çıktı. Bertin • 

Roma mıhverinin sağlamlığından 
bahsedilıp dururken Almanya • 
nın gitgıde genışlemesi karşısın

da İtalyanın kendini mahrum bir 
halde görmesi bir takım yeni vak· 
alara sebeb olacak dıye düşünü • 
lüyordu. 

Meğer İtalyanın yapacağı ha • 
reketin hedefi Arnavutluk imiş. 

Günü gününe gelen telgraf ha
berlerini ayrıca takib eden okuyu
cular Arnavutluk faciasının saf· 
halarını öğreniyorlar. 

Hadıseler yenidir. Fakat onl .. n 
vücude getiren sebebler gözönü -
ne getirilince hiçbir şeyin tesadü
fi olmadığı anlaşılıyor. 

Bilyilk bir tarih olan Arıuıwdluğa ald en hazın resım: xarının ouyu& 
Arnavutlan 

GLUTEN EKMEGi 

Glu&eo aıoUa ve ppqkan ltlr mad· 
dedir. Buid•J ununda çıkarılır. 

Un. INıl su lçer!alnde ruiurul11r. Nl
,astalan çıkardır, J'alnU .-ıutenln çok 

beoleylcl bir bauaaı vardır. Nlşaslalı 

ve ıtekerll teJ'ler J'eml7ea (fek.er 1ıu .. 
talıtı> müptelilarına verilir. Gluten· 

le, içerisinde nişasta bu.llUllllU'.,. bir 
nevt ekmek J'&ptlır. 

CIDDEN KARLI BiR f!JL 

Amerikanın eo bLiTlik pze&elerln 
den blrlnln mali Ui.nlar sütununda ,ur .. 

du.tumib ,u llıi.nı, ıa.rabeUn;' bln.ae.D 
&l'nen nakledl7orus: 

&Kedi J'etl,tlrmefl.le mewul olmak 
üzere bet mll7oa dolar ıerma7ell bir 

tlrket lesla ellik. Şimdilik bir milyon 
kedi beı.Uyecetb. Bunların her blrl 

ıtenede iZ 7avru dofura~ak. Yavru ke ... 

dilerln beyazlarının k1.T1DeU bet, ıl7ah ... 
!arının ela lıç •lllndlr. 

..Ub: vasati olarak 1 tllln S pens be .. 
aab edlyoru:ı. Senede 1% milyon kedi 

postu elde edecetımlze ıöre ca7rbati 
lıaıanctm.J.11 sunde 2,000 İnsllb Uraaa 
olacalr.t.ır. 

•Bir adam. ~do elli kedlnlıı derl
ılnt yüıeblUr. Şu halde 1,000 kişiye 

lbıtyacımıı var. Bunların 7emvl7elert 

çıktıktan sonra bize 1,000 ~ llnısı 
k&c kalacaktır. 

IA 
hmed Sabri 
evlendiği -
nin ertesi 

yılı baharında bir 
çocuk sahıbi ol -
du. Nurtopu gibi 
bir oğlan çocuk.. 
Karısı ve kendisi 
deli gibi, bu yav
ruyu seviyorlardı. 

İsmini koymak 
için günlerce dü
şündüler, göbek 
adı birçoklarımız: 

gibi, bu yeni yav
runun da Meh -
med idi. Mehmed 
iyi. .. Ahmed .5ab
rinin soyadı da 
Kolubükülrruez i
dL Şimdi, yeni do· 
ğan çocuk da ta • 
bii bu soyadını a
lacaktı. Mehmed 
ile Kolubükül • 
mez arasında bir 
isim lazımdı. 

Acaba ne koy • 
malı?. Evveli es
ki isimleri bir sı
raladılar. Sonra, 
yeni, modern !-

simleri gözden ge
İtalya Başvekili geçenlerde bir 

nutuk söylemiş ve İtalyanın Ak
denizde mahpus kalamıyacağını 

ilave etmiştL Halbuki İtalya 28 se
nedenberi Trablusgarb sahillerin! 
Akdenizde on iki adayı ele geçir

mış olduğu gibi 20 senedenberl de 
Adriyatikte üstün bir mevkie sa
bib bulunuyor. Geçen seneden -
beri İngiltere ile anlaşarak yalnız 
Akdenizde değil, Kızıldenizde de 

İngiltere ile milsavi bir mevki el· 
de etmif oldu. 

Fakat bu kadan illi gelmiyor. 
Çünkü Lavaro Fasista gazetesi 
geçenlerde Cebelüttarıktan bah -

setmeyi de unutmuyordu. Cebe
lüttarık gibi bir mahrecin İngiliz
ler elinde bulunmasına tahammül 
etmiyen bu gazete Akdenizin bü

tün mahreclerini İngilterenin ele 
geçirerek buralarını başkalarına 

kapadığını, İtalyanın da kendi 

denizi içinde mahpua kaldığını ya
zıyordu. 

İtalyanın dahili harb devam et
tiği müddetçe İspanyada oynamış 
olduğu müdahale rolünil bun
dan sonra da başka başka şekil -

!erde devam ettirmek istediği if
te Roma gazetelerinin neşriya -
tından açıkça anlaşılıyor. 

•Tabii bu kedUert beslemek mee • 
buc~eUnde7lı. Bunu da dU.şu.ndü.k. Ke
dUerln bulundujıl. J'ere 7akuı bir (sı

caıı olftl.lkl) lesla edeceil&. Sıeanlar, 

kedflerden dört det& daha tazla ,..a .... 

ru doturur. ve pek çabuk ürer. Bl
ııaeııale7b, aa bir samanda bir kediye 
mukabil dör& sıçanl.JIU.S bulu.nacak.. 

cSıçanlan da beslemek li.zım detu 

mi! Bunu da. bir masraf etmeden te
mlıı car .. lnl bulduk. D .. ıaı so7ulan 
kedileri sıçanlara 7edlreceila. Blr sı

çana. bir kedlnın dorile birini verece

tı.. Cidden kiırlı bir lf deill mi? Şlr
kelimlzo qllrak elmelı; isleme• mlsl
nlı?.-

çirdiler. Hiçbirinde karar kılamı
yorlardı. Ahmed Sabri, babasının 
Müşteba ismini koymağa mey -
yaldl. Karısı Süheyla Hanım da 
kendi babasının adı olan Asım 
koymak istiyordu. 

Çocuğa konacak isim meselesi 
yüzünden günlerce evin içi tat -
sız bir hava ile bulandı •.. Komşu

lardan akıl öğretenler de ~ktu. 
Herkes hatırına gelen ismi sö7 -

lüyordu. Fakat, hiçbiri beğenilmi
yordu. 

kararlaştırdığtn bır isim yoksa, 
benim ıana söyliyeceğim adı koy •. 
Bunu senden rica ederim. Bu isim 
nedir biliyor musun?. Arslan 
Evet Arslan.. inşallah çocuğun bir 
ar.lan gibi heybetli ve kuvvetli o
lur.• 

Ahmed Sabri bu mektubu alın
ca, doğru karısının yanına koştu. 
Yüks~i< sesle okudu. Karısı Siı

heyla sevincinden haykırdı: 

Hayf adaki Yahudi 
Mahallelerinin 

Muhafazası 

Bir de İspanyadaki İtalyanların 
geri çekilmedikleri anlaşılıyor. 

Daha mühim olarak İspanyanın 
Akdenizdeki Maorka adasından 
İtalyanların çıkmıyacakları da 
Fransayı tehdid makamında lh -
tar ediliyor. Fakat Akdenizde İs
panyanın vaziyeti şu veya bu ol

ması, İtalyanların oradan çıkıp çık
mamaları, hatta yeniden İspanya

ya asker yollamaları bahsi yal -
nız Fransayı düşündürecek bir 
byfiyet değildir. Buna İngiltere 1 
de ayni suretle alakadardır. 

KİLİSE CA.'lLAltVllN TARİUİ 

iıır kilise çanı, l'apa Sen Polen'ln 
devrinde. 420 senesinde Kampa.aJ de 
Nolada bronzdan dökülmüttür. 

Orta çafda, Fransadakl çanlann en 
tyhl . en çok ses Yereni Muasak kili

sesinin canı idi. ızn de dökülmiışlü. 

Bil3hare eritilerek yeniden dOküJdiL 

Çocuk doğalı on beş gün ol -
muştu. Hala adsız idL O akşam, 
Ahmed Sabri eski bir mekteb ar

kadaşından bir mektub aldı. U -
zak bir anadolu vilayetinde me

mur olan bu arkadaşı Ahmed Sai:ı
ri'yi çocuğu olduğu için tebrik e

diyor, sonra da, ona şu satırları 
ilave ediyordu: 

- İşte bulduk Ahmed.. dedi .•• 
Tamam ... Güzel. .. Oh ne iyi ..• 

Ahmed Sabri de bu mektuba o 
kadar sevindi ki: 

- Karıcığım bunu Allah yolla
dı, dedi. .. 

Karar verdiler. Çocuğun ismi 
Arslan Arslan olacaktı .. Mehmed 
Arslan Kolubükülmez... Soyadı 

da, ne kadar yakışıyordu. Arsla -
nın koııı bükülmez tabii ..• 

Fakat bl!hsi tekrar Arnavutluğa 
getirmek icab ediyor: 

İtalya Adriyatik denizini tama
mile kendinin olarak saymakta ve 
Tevere gazetesinin dediklerinden 

de anlaşılıyor ki bu denizde sulhu 
kendi dilediği gibi muhafaza et
mek istemektedir. 

Hangi sulhu?. Arnavutluğun iş
gali, kan dökülmesi sulhun bozul
maı.ı demek değil midir? Bu za

manın feci garabetlerinden biri 
/ de malüm olduğu üzece ilan edil
i meksizin yapılan harblerdir. 

1 Bu da Bir Rekor! 

F 
iliı.'.i!!d<. Yahudi - Arab nibl< ı ba gıaışıe aunnal< ,oyle dunun, Bir adamın 29 karıs'. olması bel
bundan >OMa daha çok alevleneceğe benziyor. Bununla beraber ki o kadar garib görünecek bir ha
Yahudil.ır Filwtinde kendilerini i7ice yerleşmif addetmektedir- dise değildir. Fakat Belçikalı Jan 

lor. Bu resim modern binalarile lla)·fadaki Yahudi mahallesini ı:ös- Pilrar'a ne dersinll? Bu adam 48 
~erml'ktedir. İngilizler bu mahalleyi Arab savletinden korumak için yaşındadır. Şimdiye kadar 29 de-
1'ellib1tşlı caddelerin ağızlarında tel örcülerinden barikadlar vücude 1 fa evlenmiş ve 29 uncu karısını da 
ıretinniş bulunmaktadırlar. 1 geçenlerde boşamıştı~. 

- Çetın burad~ mı?. . 

)lulılm hadiseler! ihbar lrlıı çalı

nan Notr Danı killseslnln çanı 16,000 
ktlo ağırh,Pıulaclır ve Kral 1( üncü 
Lül ile Kraliçe Marl Terex tarafından 
7apl1r1lmı$hr. 

Dünyanın en atır oanı, 1'-loskoya -
dakl Kremlin sarayınm çanıdır. 1132 
de ımparatorice Ellıa~t tarafından 

döklürülmilşlıir. Atırııtı !46,0H kilo
dur. 

865 do Venedlklllrr tara!ından denb 
J'Ollle 1'0nderlle11 U PD~ A7asolJ'&J'a 
konulmu.ttu. 

Fran!'klnm m mqbur oanı. Raen kl
llseslnln çanı ıclL Ajırlıfı sa.ooı kilo 

idi, İhtilal esııuıncla erl!lldl, llfak para 
J'&Pıldı. 

Meşhur eanlardan blrt de Tb'anada 
Sen El7en klllııeııınln çanıdır. 1711 de, 

bizden ald.ıklan toplan erit.erek 7ap .. 
m11flardır. 

İhıilildcn evvel Mo11okovada l,'70S 
ean vardı. BunJardan Trotakol'nln a

fırlıfı 175,000. Senıınn'lıı ela 51,978 
trllo ldL 

İn&1ller<-dl.k K:ınlorberi klllseslnlıı 
J'alntz büyük canını çalmak için Z4 kl-
41 ı.ter. Mevcud .... çatı birden calın
dıiı takdirde 63._ 

•Kardeşim, çocuğuna isim koy
madın ise ve mutlaka, evvelden 

•Şehzııı'. •ha~ı- Gedikpaşa 

FERAH AZAK 
Sinemalarında ABDÜLVE • 
HABIN 2 inci büyük şaheseri 

YAŞASIN 
AŞK 

Türkçe sözlü arapça şar -

kılı filmini bu hafta 60.000 ki

fi seyretti. Bugünden itiba -

ren 100,000 kişi daha seyret -

mek için hazırlanıyor. 

FERAH'da 10,30 \AZAK'da 12,30 
dan itibaren dan itibaren 

devamlı seanslar ..................... 

Artık evin içindeki asabiyet ha
vası dağılmış, bir bayram man -
zarası hasıl olmuştu. Komşular, 

akrabalar, herkes bu yeni ismi be
ğendi. 

Mehmed Arslan Kolubükülmez 
günden güne gelişiyordu. Ne tom
bul bir yumurcak olmuştu.. Ne 
kadar sevimli idi. Ahmed Sabri
ye o kadar benziyordu ki ..• Sanki 
burnundan düşmüştü. 

Aradan aylar, geçtL. Nihayet 
seneler geçti. MehmEd Arslan Ko
lubükülmez güçlü, kuvvetli bir 
delikanlı olmuştu. Yaşı geldi yir
mi beşe .. Ahmed Sabri Bey, Sü
heyla Hanım ihtiyarlamışlar, kö
şeye oturmuşlardı. Artık, evlat -
!arının mürü'7"1!tler!ni görecek -
lerdL Süheyli Hanım mahalle ma
halle kız aramağa başladı. 

Sühey!A Hanım güçlü kuvvetli 
bir gelin arıyordu. Tıpkı oğlu gi
bi.. Ahmed Sabri: 

- Alacağımız kız da hiç olmaz-

- Burada. 

Kendisini g,örebil._ niytm?. 
- Odas::ıdadır. Buyurun! 

Biraz sonra. doktor Çetinle karşı karşıya !dl 
Sigara içtiler, kahve içtiler, şuradan buradan ko
nuştular. 

y s 
kada karım bir başka erkeğin kucağında! Bu duy
guyla deli oluyorum. 

Çetin, burada doktorun sözünü ktııtl: 

- Karınız bık sık sokağa çıkıyor mu? 
- İşi oldukça çıkıyor. • 

- İşi başkı.. Gezmeğe de gidiyor mu?-

- Nasıl oldu da beni :ıral'l'\ağı hıtırladın1%?. 
Diye, ı-~m bu gelişi merak ediyor, 'ıem de 

Rviniyordu. Bütiin bu lakırdıların eıı sonunda Fa· 
al, Çetinin kulağına söyler gıbi: 

- Sana bir dileğim var Çetin. 
Dedi, söyledi: 

- Bana !ki hafiye llzıınl 
Çetin şaşırdı: 

- flTe yapacaksın hafiyeyi?. 

Ve sorularını sıraladı: 

- Bır şeyin mi kayboldu? 
Birisınden mi korkuyorsun?. 
Düşmanın mı var?. 

Fazıl, boğazına soluğunu daraltan bir ilmek 

ı?ibi geçen sıkıtı lçonde: 
- Hayır, hayır .. Bunların hiç biris! değil. Sen 

dece bana denenmiş, iş görür, açıkgöz. izleme 
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işlerinde usta edam tanıt. Kendilerine para vere
ceğım, hızmeti:mde kullanacağım! 

Dedi. Fakat Çetin polisliğınin verdiği merak 
lçind~ doktorun bu adamları ne yapacağını ille öğ
renmek istiyordu: 

- İstediğin adamlar ya polis olmalı. Yahut da 
polisten ayrılmış filan. Benden saklı b:r şeyin ol
mamalı Fazıl . Bizim buradaki işimiz gücümüz ne?. 
Polislik bir meseleyi bırak biz görelim. 

Deid ve bu yolda durmadan ısrar etti, birçok 
ıeyler söyledi. En son Fazıl, gırtlağını düğümliyen 
ilineği açtı: 

- Karımdan şuphe ediyorum Çetin... 
Dedi, anlattı: 

- Bitiyorsun yeni evlendim. Karım ge;ç, ben 
ihtiyar. Hastay:m da. Durup durup da elliden son
ra yirmi üç yn~ında bir kızla edenmek bir heki
min yapı.cağı ~ey dcğild _ Fakat, old,ı bir kere. 

Demek ki hekimlik. okumuşluk, şu, bu, tabiatin 
insan yapısındaki hislerine karşı duramıyor. Ta
biat daha güçlü, daha üstün. Onu çok seviyorum. 
Bilmezsin bu sevgiyL Bir genç adam b<'nim kadar 
sevemez. Bu sevgi sını:ılarından da çıkan, hastalık 
olan bir tutkunluk. Karım çok güzel, çok civelek, 
çok kanı sıcak bir yaratılışta. Onu bir kerecik ol

sun görüp de sevmemek, bağlarımamak erkek ira
desmin Jışında kalır. Tılısımlı, büyülü, çeken, tut
sak eden bir kadın! Seksapel denilen gücün hepsi 
onda var. Ben kendisinin bir suçunu, aykın bir 
duygusunu görmedim. Bana çok bağlı. Fakat, ne
deMe hep içimi keminn bir şüphe var. Durup du
rurken güniin bir saatinde kalbim birden daralı· 

yor, gözlerim k&rarıyor, damarlarım sıkışıyor, içim 
içimi yemeğe ve bütün göğüs boşluğumu hir sızı 

doldurmağa başlıyor. işte, o vakit beynim bir şüp
he duygu.su ile sarsılıyor. Sanıyorum ki, o dak1-

- Ge:ı:meğe gitmez. Ya terziye, ya kumaş al-
mağa, ya bir eşe tanışa gider. Her sokağa çıkııı 

mutlaka bir lf içindir. 
- Öyle ise niçin şüpheleniyorsunuz? 
- Şüphelenmemek elimde değili 

- Hıç aykın bir duygu da görmediğinizi aöy-
lüyorsunuz? 

Fazıl en kuvvetli bir tonla söyledi: 

- Hayır. Hayır. En küçük bir ıuçunu, en sa
de bir aykırılığını görmedim. Beni çok sever, yir
mi beş yaşındaki bir delikanlıdan üstün tutar. 

Çetin: 

- Böyle oldu4tma ıtöre ondan ıüphe etmekte 
haksızsınız. 

Dedi ve sordu: 
- Nasıl evlendiniz?. 
- Biribirimiz! severek. 
- Dul muydu. kız mıydı?. 

Cl>e'nml nr) 1 

Ya.zan: REŞAD FEYZi 

ıa, kaplan olmalı, dedl 
- Ya. .. Tabii .•. Bana da 1' 

dıını dokun.sun.. Mademki gt! 
yanımıza alacağız. İşimize 
müze bakmalı.. Şimdiki ıazel~ 
den olmamalı ... Eli her işe Y'1 

kın olmalı.. Pfi!rdiği yenıne.ti. 
tiği giyilmeli .•• 

Günlerden sonra, bir gün P 
med Sabri, o eski mekteb ar~ 
daşından yine bir mektub 
Yine uzak bir Anadolu vilAY 
de idi. şu satırları yazıyordu: 
•Oğlumuz Anlan artık irıt'1 

lah büyümüştür. Eli ekmek ııı' 
muştur. Evkaf idare.inde "' 

tipliğe ta~·in edildiğini de y.S 
mıştınız.. Size bu mektubuınd• 
teklif de bulıınnrağım Ben de İ~ 
tiyarım .• Ahir ömrümde bir e"I; 
dım var, onun mürüvvetini gör' 
ceı;-im. Kızım M""'udeyi oğlıı"'ııl 
Arslan'• almak aklımdan ge(iyol• 
Ben böyle nıuvafık buluyorıı""' 
Bilmem ıiz ne deniniz. Sorı~ 
oğlunuz Anlan Uzerlnde benirrı ~ 
hakkım vardır. Unııtmayınıs 

onun vaftiz babası da benim. f 
ğer bu teklirimi kabul etmczseııl' 

( Dnıamı 7 inci •ayfadtı1,. 

nt1 ı}tej 
Ankara Radyosll 

SIJOCJf 

18.31 l'roırraıa. 

11,35 Milalk (Daıu mllslll - PU• 
H Konıqma ( Coclllı Ealrc.... il• 

rumu). 

19.15 Türk mllsltt (Fuıl beJ'etll• 
Calanlar: ltaklu Derman. ~ref 1( .. 

ri. Duaıı Gür, Bur! Vııu, Hamdi f.
lıaJ. 

Okuyanlar: CeW To"- SaflJe f.
lc:a,.. 

%0 AJaM, meteoroloJI laaberleri, fl 
nal bol'S051 (fia!I. 

Z0.15 Thrk mdzlit. · 
Çalanlar: Fahire Fenıuı. llefllı Ffl 

un, Zühtü Bardaltoll•. 
Okuyanİai: Semalı&! ö..ı......, &a" 

IC.k RecaL 

1- l\lahor p~rıevL 

ı- Dedeıılıı - Mabat ..,ıu - S..-
11711< mı. 

S- Litl! atarım - Mabnr prkJ 
Aldı ak hm btr 1ronca leb. 

4- Ne7nn RW. • Sınlnalı; prkJ 
Çaldll'IP tall'l7L 

~ Kürdili hlcukiı' ..,ıu • Göııll 
mu batka. 

6- Relik Fenaa - Tanbar laktfınL 
T- Lem'laln - Uleu .., ..... Sorıal 

ma-n bana )'eblm. 

S- Şeokl Berin - Dlcu pftı - ıw 
mem cana beni J'&deL 

- Datıa Yıısufuıı • llJcaa prkJ 
Sevda7ı rnhllD qlı; ellııe. 

1- 8H oemaı.t. 
ıı Memleket 1aat .,...._ 
ti Konıqına. 

!l,15 Esbanı, tab"rillt, lıamb(TO • 
nukut bonaııı (!lal). 

Zl.%5 N"''ell pliklar - L 
zı ,39 Temoll ıtırı lıaduı Uııt - Kr 

medl). 

Yazan: Ekrem ftetl4. 

ZZ MUıllt (Ktlçtlk orkosln • f.tı 

Neelb A.lfkm). 

ZS Mlb:llt (Caaband - 1'1). 
Z3.45 - Z4 Son aJans laaberterl .. 

7arankl prosram.. 

YAADI 

lZ.30 l'roırraııı. 
lZ,!5 Türk mlhltt - Pi. 
13 ~lemlekel saat a,yan, ı&Jau .. 

meteorotoJt baberlerl. 
ıs.ıs - 14 Müsllt (Senfnnlk pl&lı;Iaf> 

epera &f'J'&lan •e aalre • rı). 

1~7 Hicri 

' 
1355Rumi1 

Sefer Mart 
22 30 ---1939, Ay 4, Gün 107, Kasını 156 

12 Nisan ÇARŞAl\IDA --
Vakitler Vasati Ezani 

•a. da. • •. ti. ---
Güneş s 2S 10 44 

Öğle ı2 ıs s 32 

l:kındl ıs s1 9 13 

Akşam 18 44 12 00 

Yatsı 20 20 1 36 
imsak 3 42 8 58 
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[istanbulun Hususiyetlerinden_I 

Büyük Paskalyada 
Balıklı Pa ayırı 

Burası Eskiden Bir Hızırilyas Sefası 
Manzarasını Arzederdi 

C l!'azaaı ' Osınan Cewaı KAYGILI 

,. 
Ş iındi Rumların büyük pu-

ka~yalan içinde~iz: Önü • ~. 
h ınuzdeki cuma gunu de meı-

Ur Balıklı panayırı vardır ve bu 
PanaYır, yalnız cuma gününe mab· 
~Us bir günlük panayır değildir. 
d Utııadan sonraki pazar günü de 
d evaın eder. Fakat eski zamanlar· 
~ Balıklının cuma panayırı, bir 

il sonraki pazar panayırından 
baınbaşka olur ve asıl kalabalık 
~rııa günü oraya yığılıp cünbüşü, 
ı:· engi orada ayyuka çıkarırdı. Es· 

1
. Balıklı panayılrarının birinci 

iiiıı'· Biı' kır egtencestnde oynıya n ncı'eli insanlar U olan cuma günü acaba ora• 
h lciınler ve neler gelmezdi? Eski- Beyoğlundaki büyük hanların, a· ı le vardı. Bunların da en çok oyun· 
~en hıdırellezlerde Kağıdhane l· partımanların, mağazaların kapıcı· ları, Makedonyalılarır. ve ama • 

tıılerı ne idi ise Balıklı pana • !arı, bekçileri teşkil ederdi. J vudların oyunlarına benzeyen o-
~ltları da aynen 0 demekti. Daha 4 - Makedonyalı Rumlar .•• Bun· yunlardı. Meseli kasab, hora, sirto 
ltkaç gün öncesinden, oraya sa· lar da en çok Arnavudlar gibi gibi ..• 

~ncaklar, atlı karıncalar, hokka- klarnet, kemal ve lavta ile çalıp 6 - İstanbul uşaklaır ..• Bunlar 
"l?. b · t söyler ve oynarlar fakat bazan kısım kısım ve çeşid çeşiddi. Me-
dı cam az, seyyar tıya ro ça • 

1 tları, ahçı tezgihları, kahveci o- bunlarda fazla <tarak bir de arma- sela bunlardan bir kısmı yarı kil -
Clkl k b·'- n'L bulunur, oyunları da en çok han beyler, yahud tam külhan •rı urulur ve cuma sa .... ı, ... 
~rkenden ve her taraftan halk, a· Arnavudlarınkine benzerdi. beylerdi ki bunlar hep zurna, ya• 

ııı akın oraya akmıya başlar ve 5 - Sakızlı, Midillili, Limnili, hud klarnet ve çiftenağra ile ve 
6tı Susamlı, Bozcaadalı, Şarköylü, hep alaturka külhanbey havalarile eye doğru Y edikule dışarısın • 
da Müreftelller ..• Bunları çalgı, tür· eğlenirlerdi. Bir kısmı da salt la-ı. ıı Edirnekapıya kadar olan yol· R h 
~ kü, oyun clhetile bırbirlerinden a- tıırna ile ve ekserisi um ava • adam almazdı. O arabalar, at-
1-r, eşekler de caba ldL . yırmak biraz güçtü. U.kin bazı 
Şiındi de hail öyle olduğu gibl.ı defa, hepsi de uzun ıalvarlı, baş

a Zamanlar Balıklı panayırının eğ- ları siyah ve kısa kalpaklı olarak 
1 Sakızlılar, MidilliHler, yani eski 
ence, zevk ve safa. cümbüş, ahenk Sakız leblebiciler ötekilerden ay· 

Cihetinden asıl siklet merkezi, et-
rafı duvarlarla çevrili olan bilyilk rılırlardı. Bunların çalgıları man
llıezarlıktı. Mezarlıklar içinde me- dolin, kltara, lavta, a•monik gibi 

şeylerdi. Hatta ba7.an bunların l· 
tarlar üstünde eğlenmek. zevk et- çinde tulum çalarak oynıyorlar bl
llıek, yemek, içmek nedense müıı-
ı· 

larile çalıp, söyler, oynarlardı. 

Salt latarna ile çalıp söyl!yenlerin 
içinde bir de dansçılar vardı ki 
bunlar latarna ile yalnız (vals) 
(polka) .(kadril) (mazorkal gibi 
şeyler çaldırıp kadın, erkek boyu-
na dansla günlerini gün ederlerdi. 

7- İstanbul Rumları tarafın -
(Devomı 7 inci sayfada) 

Uınan olsun hıristiyan olsun 1ı • 
laııbul halkının bazlarında bir A
det halini almıştı. O büyük mezar
lığın içini dolduran binlerce halk 
kiiıne küme, öbek öbek mezarlann 
lralarına, üstlerine yayılır, yeme 
l'e içme sofralarını kurar. ve yer 
)'er çalgılarla, oyunlarla vur pat
lasın çal oynasın! akşamı eder • 
!erdi. O vakitler buraya bu kos • 
k0ca mezarlığa kurulup çalgılar-

Con .Kravford 
Tekrar Boşandı 

Boşanmadan Evvel, ikinci· Kocasile 
Son Defa Olarak Dansetti 

la zevk edenler arasında en çok Co Kr vf t 
töze çarpanlar şunlardı: ; . 1l a

1 
.. 

0

1
r 

l 
amema ama or ~ 

1 - Aralarında tek tük müslü- rının en çok sev• 
illan da olarak ortodoks Arnavud- di(i yıldızlardan 
lar ... Bunlar kurulduıtları bir yer- biridir. Şimdiye 
de f k d' ı t" k" . ır en ı ça gı, ur u ve oyun- kadar bir çok yıl· 
larile eğlenirlerdi ki bunlann çal· dızlar sönüp git
tıları şimdi de hali oyle olduğu tikleri halde Con 
libi bir klarnet, bir keinan, ikt Kravford b&liı bl· 
1'vtadan mürekkebdi ve k!Arnetçt • rlnci derecede bir 
daiına bu takımın şefı idi. Bunlar, yıldu: aibl parlı • 
•abahtan akşama kadar durma • yor. Son ıelen 
dan, dinlenmeden meşhur Ali Pa· Fransız ıazetele
li havası başta olmak üzere hep rine ıöre Con 
ltrnavut havaları. Arnavud ayak Kravford lkind 
lıııvaıarile vakit g~çirirlerdi. kocuı olan Fran· 

2 - Yine içlerinde tek tük mils· '° Ton ile de bo
l!ının olmak üzere, yukarı kara- ıanmlJtır. Kan 
~enizin hıristiyanları uşakları._ koca ayrılmazdan 

Unlar da yine timdi olduğu gibi evvel Montekarlo 
•alt bir yahud iki :Cemençe ile da Holivud kaba
~Yuna, Trabzon, Rize, Sürmene, resinde büyük bir 

olathane, Hopa, oyunları oynar- ziyafet vennqler· 

lardı. Bazan bunların pek türkçe dir. Bu ziyafetten 
bUıniyen ve hep !Azca konuşan A- maksad karı ke
~Uıatı, Hemşinli kısmı vardı ki canın son defa • 
tınlar türkülerini kendi o acayib tarak bir dam da

dilleriJe ııöyleyilp oynarlarken et- ba yapmalan ar
ttflarını saran kadın seyirciler zusundan ileri 

tiilınecten katılırlardL gelmlıtlr. 
3 - Şebinkarahisar, Su ıehrl. Geee ymuın • 

ltefahiye, Kemah Zara, Hafik ta- den sonra Con 
tlftarından olanlı:r ... Yine bunla· Kravford arkadq 
rın içlerine tek tük mO.Slüman ka· olarak yanında 
l'ışarak bunlar da en çok davul köpeif oldu(u hal
llırna ile ve gırf türkçe türküler de Nevyorka doi-
80Yllyerek kendi mahalll oyunla· m yola çıkmıştır. 
tını OYbarlardı. Zaten bunların l- Amerika gazete • 

hÇlııde rumca de"'' türkü so"ylemek, leri hep bundlran 
6" Con Kravford ve ikinci kocan 

.atta kalimera, kalispera deme • bahsetmek ted • . . . . . 
•Uıi hile beceremiyenler vardı. Ve Bu danışıklı döğilşlil boşanmalar d lıimlarından hırını teşkil edıyor. 
bunların hemen hepsini Galata ve a &aliba yıldızların ea müessir rek-l 

KURNAZ KOCA: 

ayan.- (Hiddetle) diln ıe
ce saat kaçta geldin?. 
Bay.- (Sükiı.neUe) ıen 

kaçta yattın?. 
Bayan.- 8 l 20 geçe .•• 
Bay.- Eh, ben de 8 l 30 geçe 

geldim. Seni uyandırmak !.set • 
medim. 

TRENDE: 

Kontrol - Biletiniz.?. 
Yolcu- İşte ... 
Kontrol- Fakat, Mösyö... Bu 

ikinci mevki bileti. Siz ise birin· 
cide seyahat ediyocswıuz. Farkı 
vereceksniz •.. 

(Münakaşa. Yolcu, mevki far· 
kını kat'iyyen vermek istemez. 
İstasyon polis komiseri gelir). 

Komiser.- İkinci mevki bileti 
ile birincide seyahat ettiğiıu doğ· 
ru mu?. 

Yolcu- Evet... 
Komiser.- Farkını wrmek il' 

temediğiniz?. 

Yolcu.- O da doğru .•. 
Komiser.- Niçin?. 
Yolcu.- Çünkü bir de birinci 

mevki biletım var ... 
Cebinden bir birinci mevki bi

leti çıkarır, gösterir ve kapıya 
doğru yürür. 

Komiser.- Durunuz biraz, git 
meyiniz. Şu ceketini-ı:in iliğ" ndPki 

korde!A ne?. 
Yolcu.- Portekz liyakat ma • 

dalyasının kordelası. 

Komiser. -Portekiz liyakat ma· 
dalyanız var. Fakat Lejion Donör 
nişanının kordelasını taşıyorsu • 
nuz? 

Yolcu.- Evet .•. 
Komiser.- Portekiz liyakat ma

dalyası kordelasının üzerinde kü
çük bir yıldız bulundurmak mec
buri olduğunu bilmiyor musunuz" 

Yolcu.- Biliyorum. 
Komiser.- Şu halde Lejion do

nör kortlelası taşıdığınız için zabıt 
tutmak mecburiyetindeyim. 

Yolcu.- Tutamazstruz!. 
Komiser.- Niçin?. 
Yolcu.- Çünkü ben, Lejion Do

nör nişanının da şövalye rütbesi
ni hii.milim.,. 

ÜSTAD ERBAB 

Jandarma çavuşu, Büyükdere 
caddesinde ağaca çarpıp daevrile 
otomobil sahitinın ismini, aclre • 
sini yazdıktan sonra sorar: 

- San~atını.ı! ... 
_ •... şoför mektebi. otomobil 

sev ve idare muallimi... -

Kadınlard3 
Köpek 
Sevgisi 

lngilterede Köpek 
Merakı Artıyor 

( 

ngiliz gazeteleri siyasi badire
leri anlatırken, bir de köpek me
selesile meşgul oluyorlar. Ga • 

zetelere göre, birer birer sayıp 
saymadıkları malıim olmamakla 
beraber, İngilterede üç milyon 
köpek varmış. Resim vermemek 
için kırlarda ve başka yerlerde 
beslenen köpekler bu rakamdan 
hariç imiş. 

cDeyli Ekspres• diyor ki: cKö
pek beslemek hastalığı gün geç· 
tikçe artmaktadır. Kaliforniyada 
Hat! isminde ölen bir kadının va
siyetnamesi açıldığı zaman, kö· 
peğine 2.000 İngiliz liralık miras 
bıraktığı görüldü. Yen: evlenen
lerin çektirdikleri resımlerde ara· 
larında bir de köpek görünmekte· 
dir. Nevyorkta kadınlar köpekle
rine pijamalar giyJirdikleri için, 
ıimd! oradaki mağazalar köpek 
pijamaları da satmaktadırlar. Kap 
şehrinde kocasından ayrılan bir 

kadın çok sevdiği köpeği için de 
kocasından nafaka istemiştir. Liz
bonda motosikletli bir adam bir 
köpeği çiğneyerek öldürmüş, bir 
kaç gün sonra adam kurşunla öl
dürülmüş olarak bulunmuştur. 

Katil kendisini saklamamış: cKö
pek benimdi. Onun intikamını al
dım• demiştir. Ki\uek sevgisinin 
ıtlttikne arttıi!ını gösteren bu gibi 
mf.saller çoktur. 

S-· SON TELGRAF 12Nİ!IAN tta ...... 

Yeni Evlenenlerin Zevki 
Çok Değişti, Acaib Oldu 

Çıplaklar Cemiyetine Dahil Olanlar, Nikah 
Kıyacak Papasın da Soyunmasını Emrivaki 

Haline Sokuyorlar Böylece Düalar Okunuyor 

rülür. 

kzantrik, yani garib izdivaç
lar her memlekette ve bil· 
hassa Amerikada çok gö • 

Bu moda, 1935 de Avrupaya da 
siraeyt etti. Tayyarede evlenen 
Fransız çiftleri görüldü. Hapis -
hanede evlenen mahpuslar da pek 

çok. Fakat Bileklerine kelepçe vur
durarak evlenen komiserin kızile 

polis ha[iyesine ne dersiniz? (Hin· 
denburg) balonunun Amerikaya 

yaptığı seferlerde mutlaka bir dü
ğün ziyafeti verilirdi. 

• 
Geçenlerde, Amerikalı bir çift 

(Niyagara) şdalesi üzerinde ev -

lenmişler. Çıplaklar cemiyetine 
mensub bir çift de. nikah kıyan 

papazın soyunmasını şart koşmuş. 

Zavallı papaz! Aksakalına rağmel! 

soyunmak mecburiyetinde kalmış. 

ORİJİNAL BIR BAL AYI 

r 

• r 

1 

Yeni evlenen taze bir gelin ve mes'ud tetı..ıtma 

Yeni evlenen Amerikali bir çift,---.... ---=---===----=----------
bal aylarını Okyanusd~ geçirmeğe 

karar vermişler ve 5 milyon frank 

sarfederek (Misterious> adlı bir 
gemi haııırlalmışlar. 
Bakınız bundan bahseden Ame

rika gazeteleri ne diyor: 

cBu; zevk için yaptırılan ilk de
nizaltı gemisidiı. Şimdiye kadar 
milyonerler, deniz üzerinde giden 
gemilerle iktifa ediyorlardı. 

cMisteriOUS• 600 tondur. Müret
tebatı 15 zabit ve tayfadan iba • 

I' rettir. 
cGemi sahiblerinin beraberinde 

bir hususi doktor, ahçıları ve hiz· 
metçileri de vardır. 

cHususi daıreleri, b;r yatak o • 
dası, bir yemek salonundan iba

rettir. Sekiz kişilik büyücek bir 
sofrası vardır. Ayrıca bir salon, bir 
sigara salonu, banyo dairesi ve 
vestiyer vardır. 

cDavetlilere üç oda tahsıs olun· 
muştur. Yalaklar çifttir. Her oda
nın bir banyos uvardır. 

cMusikiyi pek çok seven Misis 
Gloven, salonuna kuyruklu bir 
piyano koydurmayı ihmal etme
miştir. Kemanını, harpnı da bera
ber getirmiştir.> 

Düğün günü gemi suyun dibine 
inecektir. 

GECE YARISI YAPILAN 
DÜÔÜN MERAS1~J.ERİ 

Geçenlerde, bir Fransız nazırı, 

Brelanya'nın küçük bir kilisesin
de ve gece yarısı bir aktri.le ev· 
lendi. 

Bir İngiliz zengininin kızı da bu
nu taklid etmek istemiş. Beş yüz

den !azla davetiye gtınderilmiş. j 
Fakat, düğünün icrasından bir gün! 
evvel, tehir olunduğu ilan edilmiş. 

Zeııgin kızın garabetini bilen İ 

Londra halkıgülmekten kendini a
lamamıştır. Bilahare, zengin kızın. 

gece yarısı baştan başa çiçeklerle 
süslenmiş bir köy kilisesinde ev· 
lendiği haber alınmıştır. Merasim

de gelin ve güveynin ailesinden 
başka kimse bulunmamıştır. 

Hindistanın en zengin hüküm
darlarından İndar mühracesi, bir 

Amerikalı kadınla evlenmeğe ka
rar vermiş ve bunu tebaasına şu 
suretle ilan etmiştir: 
cTebaamın saadetini temin ede

bilmek için ilk evvel benim mes'ud 
olmam Jazımdır. Bu scbeble, kal

bimin seçtiği, sevdı~ı kadınla ev· 
lenmeğe karar verdim .. > 

Mihrace, sevdiği kadına Kali • 
forniyada tesadüf etmiş. Düğün

leri yapıldığı gün fıkaraya 100,000 

lira dağıtmış ve karısının şerefine 
umumi bir bahçe yapılması em • 
rini vermiş .•• 

Elizede 24 Saat 

Yeni Fransız Cumhur 
Reisinin Hayatı 

Löbröo'Un Brilksel sergisini ziyaret edişini ıösterlr lılrlnd Cumhur• 
isliği zamanına aid tari hl olın111 bir resın.l 

Fransa Cumhurreisl intihabı,! 

nisanın 6 ıncı günü Versay
da yapıldı. Ayan ve meb'u· 

san meclisleri azalarından mürek
keb kongre, eski Cumhurreisi M. 
Löbrün'ü yeniden riyasete seçtL 

Buna dair gazetelerde birçok ya.

1 
zılar yazıldı. Cumhurreisi nasıl İn· 
tihab olunur, anlatildı. 

1ntlhab esnasında, Elize sarayı 
mensublarile, yani Cumhurreisinin 
maiyetinde bulunanlardan birile 
miilakat yapmak çok güçtür. Ga
zete muhabirlerinin hangisine ce
vab verilsin? Hatta telefon çaldı 
mı, ahizeye dokunan bile olmaz. 

Buna rağmen. Parisli meslek
daşlarımızdan birisi, Cumhurre -
isinin maiyetindeki yüksek zevat
tan birile görüşmeğe muvaffak ol
duğunu şöyle anlatıyor: 

SENTONORE SOKACI No. 55 

Cumhur sarayı olan (Elize), 
Senlonore sokağının 55 numara
smdadır. Fakat kapısının üzerin
de numara yoktur. 

TELEFON: ANJU 02 • 40 
Bu; Cumhurreisinin telefon nu

marasıdır. Fakat, nazır, sefir veya 
mareşal olmıyanlar: 

-'Allo! ... 02 - 40 Anju .. Cum • 
hurreisi ile konuşmak istiyorum .. 

Derler cevab alamazlar. Zira, 
Cumhur reisi ile konuşmak çok 
güçtür. Hatta sarayda bile ... On 
sofadan, bir o kadar kapıdan geç
mek, on beşt~n fazla odacıya hü· 
viyetinl söylemek lazımdır. 

ELİZE SARAYI VE TARİHİ 

Sarayın buıunduğu yerde vak· 

tile sebze bahçeleri vardı. Han 
buraya (L<-9 Gonder) derlerdi. 

Gonderler, 18 inci a~ırda yerlerin 
sarya terkettiler. 1735 de MarkiJ 
dö Pampadur burasını 500,000 fran 
ga satın aldı. Ve az ıonra 600,000 

franga banker Nikola Bojona; o d 
1,000,000 franga 16 ıncı Lüiye satı, 

İhti18! komitesi. Elizeyl zaptett• 
Napolyon da anların elinden aldı 
Milli emlılk listesine kaydettirdi 

ELİZEDE HAYAT 

Elize hayatı çok sakin ve sade 
dir. Cumhurreisi sabahleyin saat 
7 ye doğru kalkar. Dokuza kadar 
nczaretlerden gönderilen evrakı 
imzalar. dokuzdan ona kadar dı 

gazeteleri okur. Sonra bahçeye çı 

kar, dolaşır, hava alır. Bahçenin 
dört tarafı yüksek duvarla çevril 

miştir. Fakat çok büyük, munta -
zamdır. Orta eyrinde kocaman biı 
de havuzu vardır. 

Gezinti bitince kanun !Ayiha · 
!arını, buyuruldulan imzalar. 

Sonra, eğer vakti olursa küşad 
resimlerinde hazır bulunur. torun 
larını ziyaret eder. 

CUMHUR REİSLF.'RİNİN 

Cumhur reisleri senede 2,600 ,00ı 

frank tahsısat alırlar. (Takrıbc·n 

120 bin Tü•k lırası). Saray mUs
tahdimlerinin aylıklannı kendi -
!eri verirler. 

Hükilmet, hayat pahalıliğını dik 
kat nazara alarak yeni Cumhurre

isinin tahsisatını bir miktar r:: -
tırmaya karar verm~lir. 
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Gazeteler Vaziyeti 
Nasıl Görüyorlar? 

Dobrice Dedeağaç f,_P_art_i G_ur...;...upu_nda_I 

(1 inci Jahifeden devam) ] meğe ve Dubriceyi Bulgar bükü- Son 
Londra 12 (Hususi)- Berlin _ metine vermeğe karar vermiştir. 

.Cumhuriyet» Diyor ki: 
Roma mihverinin, Yugoslavyayı 

sahaSlndan kaldırılmış ve Ama- İngiltere ile anlaşmaktan alıkoy
vudluk da, bir yudumda bel' edil-

Fakat henüz Bükreşin bu kara -

rını tcyid veya tekzib eden kat'i HaA dı·seler 
hır malümat alınamamıştır. 

Tayyare Piyangos~ 
Bugüııün Talili/eri 

1.500 Lira Kazanan 
38.229 

1992 21847 5409 7923 32053 
38535 5946 38380 38194 11803 
7557 34845 29540 12153 2665 

36506 4064 32873 30371 39998 
14769 4621 36124 8556 21838 

Yunus Nadi yazıyor: 
cHcr şeyden önce Milli Şef İs-

miştir. Bütün bu emri 'Viikiler mu
kaddes, önünde hayranlıkla sena

met İnönün meclis intihabım vak- han olunacak, ilahi tezahürattır. 
tinden evvel yeniliyerek dünyayı Am hak ı H.. · t ma, varmış.... urrıye 

karıştırabileceği hi6SCllunan ehem- var ı 1 t'kl'l ı Ad mış.... s ı a varmış.... a-
miyetli hadiseler zamanında on- let varmış .. .! Söz! Söz! Boş I1i.kırdı, 
lan dikkatle takib vazifesinin se- manasız mefhumlar!• 
lametle yapılabilmesi endişesinde 
oekadar haklı ve isabetli h;ıreket 
etmiş olduğunu hatırlamamak 

mümkün değildir. Yeni meclisle 
yeni hükiımet ilk karşılaştıkları 

esnada Avnıpanın şurasında bu
rasında, hatta umulmadık yerlerin
de şaşırtıcı tezahürlerle yürümeğe 
başlamış bulunan hfıdıselerin hi -
kayesini dinliyoruz.• 

Yunus Nadi, bundan sonra dün
yanın geçirmekte olduğu buhranın 
elbette bir gün zail olacağını, ihti
mal daha büyük bazı ihtilMlar ge
~irdikten sonra da olsa mutlaka 
zail olacağım söyliyerek şimdiki 
balde bütün dünya rnılletlerile de
rece derece dost olduğumuzu tas
rih ediyor. Makale §liyh! bitmek
tedir: 

cHakperverllğimize ve dostluk
larımıza sadıkane riayette devam
la birlikte milli mıidafaamızın kud
retine dayanarak har:ci vaziyet -
leri bütün bir itidal içinde çok 
sıkı bir dikkatle takib edebiliriz, 
ve öyle de yapıyoruz. İşte harici 
siaysetimlzin hulasası.• 

:Tan» Diyor ki : 

ccVakıt» Diyor ki: 
Asım Us yazıyor: 
cBugün dünya öyle bir manzara 

arzediyor ki hadiseleT karşısında 
en büyük devletlerin bile ne şe
kilde düşündüğiinü, büyük harb 
ve .sulh meseleleri önünde bugün
den yarına nasıl bir tavır ve mes
lek alacaklarını anlamak kabil ol-
muyor.-,. 

Asım Us, bundan sonra bu gibi 
devletleri temsil eden devlet adam
larının ifadelerindeki sarahatsiz
liğe mukabil Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekili Refik Sayd3mın Mec -
liste söylediği son nutkun harici 
siyasetimizi açıkça ifade ettiğini 

söylemektedir. Diyor ki: 
cBununla beraber Türk mille -

tinin kalbie emniyet veren şey 

sadece millet meclisi kürsüsünden 
söylenen bu sözlerden ibaret de 
değildir. Bu sözleri sövliyenlerin 
bütün istihlas tarihinin büyük ma
ceraları içinde yetişmiş, her biri 
birçok tecrübe ve imtihanlardan 
muvaffakiyet ile geçmiş bir nes
Jln adamlan olduğunu da unut
mamak liizımdır .• 

Tanda Sabiha Zekeriya Sertel 
.suıh cephesinde Türkiyenin va - «Yeni Sabah» Diyor ki: 
ziyeti> başlığı altında yazdığı ma
kalede ezcümle diyor ki: 

cBiz cihan harbinden mağlüb ı 

çıkan memleketimizde, İstikl1il sa-j 
vaşı ile milli hakimiyetimizi kur
duktan sonra yegane emelimiz 1 
milli istiklalimizi tam olarak mu

muhafazadır. Biz anc:ık m~dafaa l 
cephesindeyiz. Bir tecwüze uğra
mazsak ilelebed bu cephede kala
cağız. 

Diplomasinin sustuğıı, sözün er
kamharblere ve ordulara ge~t·ği 

dakikadan itibaren, Türk milleti 
hamiyetli ordusu ile Mraher baş
tan başa bir müdafaa çemberidir, 
Türkiyenin sulh cephesinde bu
güne kadar oynadığı müsbet rol, 
tecavüz ve tehlike karşısında te
dafüi bir harbe müncer olursa, 
mes'uliyet bize raci değildir.> 

·ikdam» Diyor ki: 

Hüseyin Cahid Yalçın yazıyor: 
cDünya buhranı ve buhran kar

§ısında Türkiyenin vaziyetini mü
talea eden muhterem Başvekil, 

milletlerarası siyaset sahasında gö
ze çarpan değişmele~ ve sür'atli 
inkişaflar karşısında Türkiyenin 
harici siyaseti bir tebeddül göster
memekte olduğunu kaydediyor. 
Türkiye sulhu sevmek, sulha hiz
met etmek yolundaki azminde ay
ni iman ile ayni itina ile berdevam 
bulunmaktadır. 

Ancak, mesele bizim sulhu sev
memizde değildir. Sulhun payidar 
olabilmesi için kaşkalarının da onu 
sevmesi, hak denilen bir şeye ri
ayet etmesi lazımdır. Onun için, 
Refik Saydamın byanatı, yalnız 

bu teminata inhisar etse:ı.:di, ken-
disine karşı beslediğim derin iti
mad ve hürmete rağlnen, endişe 

duymakta olduğumu gizliyemiye-
cEmri vakiciler• başlığı altında cektim. Gözümüzün önünde bir 

yazdığı başmakalede Ahmed Ağa- münih anlaşması. var ki İngiltere 
oğlu ezcümle diyor ki: namına sulh davası lehinde yapı

cErnri vaki! İşte önünde buzu' labilecek en büyük fedakarlık -
ve huşu'la yerlere ~adar secde e- !ardan birini teşkil eder. Fakat 
dilecek modern ilahe! maatteessüf sulh davasına bu de-

Burada Çekoslovaklar ezilmiş rin bağlılık, bu yüksek fedakar -
çiğnenmişlerdir. Orada Litvanya- !ık bugün ancak chata• kelime
lılar, dizüstüne çöktürülüp teslimi sile tavsif olunabilivor. Çiinkü 
nefsetmeğe icbar edilmişlerdir. Münih anlaşması bizi harbden u
Daha öteki tarafta, binlerce ~ene- zaklaştırmamıs, harb~ daha ziyade 
lik tarihi olan Habeşistan varlık yaklaştırmıştır.> 
-============~======~= 

ispanyaya Yeni ltalyan Kıtaatı 
ihraç Ediliyor 

(l inci sahifeden devam) 
noktai nazarları sorularak ve Bal
kan devletleri ne diğer devletle
rin de düşünceleri öğrenilerek 

tesbit edilen kararlara büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Her ne kadar vahametin lruı -
men zail olduğu kabul edilmekte 
ise de bütün Avrupa çok ciddi 
günler yaşamakta olduğundan 

Londra ve Faris müşterek tedbir
ler almışlardır, Bu arada bu iki 
devletin Akdeniz filoları takviye 
edilmiş, müşterek bir idare altın
da Akdenızde herhangi yeni J.!ir 
harekete karşı emre müheyya bir 
vaziyete ge;irilmiştir. 

Ayrıca Fransa ve Belçika hü -
kı'.ımetlen Alman ve İtalyan hu -
dudlarında şimdiye kadar misli 
görülmemi tr' a'rler almışlardır. 
Diğer taraftan buraya gelen ha

berlere göre İtalya silah altındaki 
muallim kuvvetlerinin yekununu 
bir milyona çıkarmış olmakla be-

, .. 

ya yeniden yeniye asker almak
tadırlar. 

Esasen İnsburk ~>lırinde top
lanan Alman ve İtalyan erkanı -
harbiyeleri Alman askerlerinden 
bir kısmının İtalyan, İtalyan as
kerlerinden bir kısmının Alman 
topraklarına geçerek müşterek 

idarenin derhal teessüsün10 karar 
vermiş olmaları bu iki devlete 
hemhu<lud memleketlerde ciddi 
endişeler tevlid etmiştir. 

Mihverin şimdi bir eli Pir ı-ıe
de, iki kolu Balkanların ortasına 
atılmış olm;ısı, vaziyette bugün 
derhal bir buhran ve vahamet zu
huruna sebeb olmasa bile ergeç 
ciddi ve nazki bir devreye doğru 
gidildiğini göstermektedir. 
İSPANYADA YENİ İTALYAN 

KITAATI 
Cebelüttarık 12 (A.A.) - Bü

yük peı hizin son haftasını geçir
mek üzere Cebelüttarliı:tan Sevil
le'e gitmiş olan seyyahların de -

mak maksadile herşeyden önce 

bu devlete karşı yeni bir tazyik 
ve ayırma siyaseti tatbik eyleme-

yi düşündükleri anlaşılmış oldu
ğundan Yugoslavya bazı sınıI!arı 
silah altına çağırmıştır. 

Bu sınıflar bilhassa Arnavutluk 
hududunda tahşid edilmektedir. 

Londra 12 (Hususi)- Sofyadan 
gelen haberlere göre, Romanya 
Berlin - Roma mihverine karşı 

daha sağlam bir vaziyete geçmek 
maksadHe Bulgarları tatmin et -

Zorla 
Güz~llik 

Olur mu? 
Dün akşam Nişantaşında bir ya

ralama hadisesi olmu~ bir koca 
kendisile barışmak istemiyen ka. 
rısım bıçaklamıştır. 

•Hadisenin tafsilatı şudur: 

Ancak İtalyanların Arnavutlu
ğuişgalinden sonra Bulgarların 

Dobrice ve Dedeağaç meseleleri
ni halletmek suretile Balkan bir
liğine girmelerinin mevzuu bah
solduğu kuvvetle deveran etmek
tedir. 

BULGARİSTANDAKİ NAZİ 
PATİSİ Lii.C';VEDİLDİ 

Londra 12 - Sofyadan bildi -
rildiğine göre, Bulgar hükumeti 
Nazi partisini lağvetmi~ ve parti
nin lideri tevkif edilmiştir. 

Emnieetle 
Hadiselerin 
inkişafını 

Bekliyebiliriz .. 
Nişantaşında Teşvikiye Sv!tağın

(l inci sahifeden devam) 
da 3 numaralı evde oturan Mes'ude 

ettiği gibi yalnız iki mukabil cephe 
bundan bir sene evvel kocası Ka- üzerinde bulunanları değil, hepsi 
mil ile geçimsizlik yüzünden kav- de bizim dostwnuz ve ayni ölçü
ga etmiş ve ayn yaşamıya taşla • de samimiyet muhafaza etmek 
mıştır. istediğimiz devletler oldukları 
Kansına karşı olan sevgi ve mu- için her iki mütalea şekli kaTşı -

habbelin derecesini ancak ayrı sında da hiiküm vermek bize düş
yaşamıya başladıktan sonra an - mez. Bizim için hadiselerin sade
Jıvan Kamil kansına bırkaç defa ce seyir ve inkişafını azami teyak
barışrnayı teklif etmiş fakat h<>T kuz içinde takib etmek en salim 
defasında red cevabile karşılaş - ve tabii yoldur. Ancak, vaziyet ne 
mıştır. olursa olsun İngiliz ve Fransız 

Dün akşam Kamil Mes'udenin donanmasmın Yunan ad~larını 
oturduğu eve gitmiş ve kendisile her türlü tecavüz ihtimali karşı
barışmasını rica etmiştir. Kam;lin • sında korumıya, hatta icab ederse 
bu hallerinden bizar olmuş olan asker çıkarmak suretile müdafaa 
Mes'ude: cSen nasıl erkeksin yüz etmiye karar verdikleri antaşıl -
defa söyledim gene dE söylüyo- maktadır. Yunauistanın bulun -
rum. Seninle barışmıyacağım. Zor- duğu coğrafi vaziyet, Korfonun 
la güzellik olur mu seni istemiyo-ı Adriyatik k>pısındaki sevkulceyşi 
rum, senden nefret ediyorum ve ehemmiyeti İngiliz ve Framız do
bir daha buraya gelirsen senin nanmasının müşterek menfaatleri 
için fen:ı olur. Haydi şimdi çek bakmundan bu hiru:ıye ve icahıoa 
arabanı• demiştir. göre müdahaleyi de zaruri kılar 

Mes'udenin bu sözlerine fena görünmektedir. 
halde hiddetlenen Kamil bıçağını A~cak, bütün bu diplomatik 
çekerek karısının koluna sapla _ tesir, nüfuz, çekişme ve pazarlık
mıştır. !ar ne olınsa olsun ELedi Şef Ata-

türk'ün Balkanların bütün istikMes'udenin feryadı üzerine ge-
len memurlar elinde bıçakla ka- haline şamil olarak ortaya koy -
rısını kovalamakta olan Kamili duğıı ve kısmen tab~kkıık ettirdi

ği Balkan birliği ve Balkan kon
yakalıyarak karakola, yaralı kadı-

Iederasyonu fikir ve prcnsipi bu 
nı da hastaneye götürmüşlerdir. vesile ile kendi ehemmiyetini bir 

Göbels Geldi 
Muhtelif Akdeniz memleketle -

rinde bir tetkik seyahati yapmak
ta olan Alman Propaganda nazın 
doktor Göbels bugün hususi tay
:ı:aresile saat 14 de Yeşilköye gel
miştir. Göbels'ebeş kişi refakat et
mektedir. 
Alnın anzırı Yeşilköyde Vali 

muavini Hüdai ile Yeşilköy tay -
yare kumandanı, Alman sefareti 
erkfını tarafıdan kar~ılanmıştır. 

Hususi mahiyette seyahat et -
mekte bulunan ve ŞPhrimizde cu
maya kadar kalacak plan Göbels. 
Yeşllköyden doğruca Perapalasa 
gitmiştir. 

Cadix'e yeni İtalyan kıtaatı çıka
rılmıştır. 

Bu seyyahlar, Cadix'de birçok 
İtalyan görmüş olduklarını söyle
mektedirler. Seyyahlar. ayın 8 in
de bu limana İtalyan kıtaatının 
çıktığını Vf! Cadix'in ana cadde -
sinden geçmek suretile İspanya -
nın üssü bahri!crindt·n biri olan 
Fernando'ya doğru ilerlediğini 

görmüşlerdir. 

Askeri ıiiakamat, hududda i':ıtl

yat tedbirleri almakb::lır. Gece -
leyin Salinea'dan Cebelütt:ırık·a 

kimse girememekted ·, 
İTALYA İLE MÜZAKERELER 

Londra 12 - İngiltere Balkan 
devletlerinden maada İtalya ile de 
müzakerelere başlamıştır. Bu mü
zakereler pazar gününe kadar sü
recektir. 

ZAYİ 
Bakırköy 2 inci ilk okulundan 

(935 - 936) senesinde almış oldu
ğum 39/572 numaralı şehadetna
meyi kaybettim. hükmü yoktur. 

Yenimahalle Tayyareci sokak 

kere daha en kıı"'•ctli ve müna
kaşa kabul etmez bir hakikat ha
linde tebarüz ettirmiş bulunuyo
ruz. Bu d•kikada eminiz ki, bütün 
Balkanlılar bu hakikati idrak et
miş ve Balkanlarda Balkanlıların 
hakimiyet ve istik!iilini korumak 
için yekpare bir Balkı•n kale -
sinden başka hiçbir vasıtanın bu 
nisb -- müessir olamıyacağına 

inanııı :~ bulunuyorlar. Bu itibar
la, kısa bir istikbal ve y?kın g(in
lcr içinde Balkanlarda daha faal, 
daha birleşik ve daha biribirine 
sokulgan bir hareketin tahakkuk 
ve inkişafını beklemek yerinde 
ve haklı bir ümid olur. 

Bütii~ bu hadiseler karşısında, 
Türkiycııin ne yapacağına gelince, 
bn hususta efkarı umumiyenin 
biraz da Büyük Harbin başlangıcı 
günlerindeki iz ve hatıralardan 
müllıem endişeli sualine verilecek 
cevab sadece şudur: 

- Emniyetle hadiselerin inki -
şafını bekliyebiliriz. 

Büyük Harbden bugüne kadar 
geçen yirmi dört yılın binbir ka
hırlı, felaketli, ölümlü ve iztuahlı 
tecrübelerini geçirmiş ve bugün 
istiklaline ve milli şuuruna tama
mile sahih bir millet halinde bu
lunduğumuz gibi bütiin bu hadi -
selerin bizzat imtihanını vermiş 
bir Milli Şef'in de idaresi altında 
bulunuyoruz. 

J!.Iuhterem Refik Saydam, bu 
sualin cevabını daha geniş ölçüde 
bilhııssa vermiştir: 

•- Milletimizin hayat ve refa
hını tehlikeye atabilecek hareket
ler hüklımetimizden sadır olmı

yacaktır. Elverir ki, iyi niyetleri
miz ve bütün devletlere karşı bes
lediğimiz samimi ve dostane bi
taraflık, doğrudan doğruya veya 
bilvasıta ihlal edilmek teşebbüsü
ne mar1107 lr-:ıln..asın > 

görüşü!üyor 3.000 Lira Kazanan 

!A 
nkara 11 (A.A.)- C. IL 
Partisi Büyük l\iillet 

Meclisi Grupu, 11/4/93!1 
öğleden sonra reis vekili Hasan 
Saka'nın riyasetinde toplandL 

Müzakere mevzuu son siyasi 
hadiseler hakkında Hariciye 
Vekilimizin vereceği izahat idi. 

İlk defa söz alarak kürsüye 
gelen muhterem Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu, son haftanın 
bellibaşlı siyasi vakıalan hakkın
da beyanatta bulundu, bilhassa 

Rumen Hariciye Nazın Gafen
ko'nun İstanbul ziyareti ve Ha
riciye Vekilimizle mülfıkatına 
aid beyanatı derin alfıka ile 
dinlendi. 

Son günler zarfında İtalya 
tarafından Arnavutluğun as
keri işgal altına alınması ve 
Hatay meselesi ve bunlardan 
tevellüd edebilecek bütün si
yasi meselelere dair uzun uza. 
dıya izahat verdikten sonra 
kendisine ayni mevzular iize
ri1>de muhtelif hatibler tara -
lından tevcih edilen suallere 
cevab verdiler. 

Birçok hatibler söz aldılar ve 
Hariciye Vekilimizin izahatına 
müvazi mütalealar beyan etti
ler. 

Müzakere saat 18,30 a kadar 
devam etti ve Hariciye Vekili
nin izahotı tnsvib olunmakla 
celseye nihayet verildi. 

Yeni 
Vekaletler 

Teşkilat Kanunları 
Büdceleri ve Kadroları 

Hazırlanıyor 
Ankara 12 (Hususi muhabiri -

mizden) - Yeni ihdas edilen Ve
kaletlerm teşkilat kanunu pro -
jeleri ve teşkilat kadroları hazır
lanmaktadır. 

Bu kurulan Vekaletlerle ikiye 
bölünen Nafıa ve İktısad Vekalet
leri için de yeni teşkilat kanunu 
projeleri ile birlikte yeni bütçe
ler hazırlanmakta ve eski esasa gö
re yapılan bütçeler bu projelere 
göre değişmektedir. 

13.399 35669 16974 4305 33651 18690 
1.000 Lira Kazananlar 29985 13991 9211 2193 15570 

3 638 11 931 1957 39163 27356 26735 9635 
• • 12144 29161 4044 4874 36834 

200 LİRA .KAZANANLAR 19790 35856 23592 1692 23678 
14085 13125 31698 28141 12302 23780 1380 28813 13375 16625 7099 
23388 14200 6831 39686 638 38285 9237 14507 13493 14152 32038 
4434 29808 32741 3014 29-064 31256 

38851 9154 25203 9789 8879 8487 

70 LİRA KAZANANLAR , 

20970 19468 8733 3 21326 23852 
8828 36467 35447 35595 37814 9592 
1605 26702 13323 34589 3315 8654 
3767 35808 31756 13906 21079 1392 

25494 19288 33884 23749 37089 39057 
39541 14965 13232 3003 5351 26443 
39727 4799 33684 30971 38470 32694 
16957 

50 LİR KAZANANLAR 

23118 13600 11300 31828 6132 216761 
6549 35048 30178 16759 38295 24327 

20608 30523 13003 763 35413 11395 
21033 38196 11125 15374 7521 16670 1 

23062 862 32978 18004 8888 1555
1 

30433 22295 21135 19937 15822 274301 
14823 38344 5311 35949 38738 168591 
26089 26175 13651 14727 9221 351951 
19329 9230 28317 22553 3926 11367 
38090 

40 LİRA KAZANANLAR 
4552 16993 28749 20354 13466 13635 

19866 23842 14792 3265 199 20654-
17704 14651 20764 19531 15069 9994 

Polon va 
İngilter~ye 
Yanaşırsa 

P aris 12 (Hususi) - A!man -
ya muhtelif cephelerde ha
zırlık yapmakla beraber ko-

ridor ve D<.'lnzig meselelerinjn 
j sür'atle halledilmesi lüzumuna da

ir verdiği kararı Hitler'in ellinci 
yıldönümündcn sonra ve bu ay 
içinde tatbik mcvkiine koyacağı 
sanılmaktadır. 

Bek'in Londra scy~hati hnkkın-J 
da askeri ve siyasi LPh makamla-

Tayyare piyongosunun di 
keşidesi talihlileri peyderpeY 
olmaktadır. 

200 bin liralık en büyük il 
miye ile 40 bin, 20 bln ve ıo 
liralık ikramiyeler; Nimet g 
tarafından Saınaunda ve şehr 
de üç talihliye verilmiştir. 

200 bn lira kazanan Sarnsuı 
raat müdürlüğü 

Mustafa Hepşendir. 
kfıtibleriı 

40 bin lirayı da Valde han 
bakkal Ahmed ve arkadaşı, 20 
lirayı Samsunda Bağdad paza 
bakkal Rasim, 10 bin lirayı d 
kırkö~·iinde Ömer Naci soka 
104 ı'-marada Bayan Şerife 

zanmışlardır. Bu taliblilere p 

larını tediye eden gışe sahi 
Samsundaki iki talihliye ikr 
yelerini tayyare ile götürme 
zere Devlet Havayollan ur 
müdürlüğüne müracaat etmiı 
hususi tayyarelerin ancak 1 m 
ta nitibaren halkımıza kiraya 
rilebileceği bildlrilıniştlr. 

DEVREDİLECEK İHTİR 

BERATI 

cKarbon ihtiva eden madı 
den tebdil edilmiş unsurlar i 

sal ve istimali usulü, hakkır 

ki ihtira için alınmış olan l l 

tarıh ve 1999 n•ımaralı ihti l 

ratının ihtiva ettiği hukuk 

kerrr başkasına devir veyah" 

cadın mevkii fiile knnması 

icara dahi verilebi!Eceğı :e 
edilmekte olmakh hu hust 

fazla mallımat edinmek istey• 

!erin Galatada Arslan han 5 

kat 1 - 3 numaralara müracaa 
rına verceği izahattan sonra Po- lemeleri ilan olunur. 
lonya İngiltere ile karşılıklı bir _-_::_- _-::,-: ___ - _-_-::_ __ _, 

pakt akdetmc.~e teşebbüs eylediği • Satılık Otomobi 
takdirde Almenya 934 de Polonya 
ile yapmış olduğu mısakı feshe -
decekti,, Bu takd;rde Koridor ve . 
Danziğ mesel~lerinin Lehistanın : 
şarkta genişlemesine müs&ade edi- , 

935 modeli az kullanıln1 
kapalı bir Ford otomobili sa 
lıktır. Karaköyde Ali Rıza Ge 
zeliye miıracaat Trlefon: 491 

leceği ve Leh Fkranyasının Po - ı··~~~~~ıı~~~~~~!::~ 
lonyadan ayrılmasıno çalışılmı - --
yacağı hakkında Hitler'in evvelce 
Bek'e verdiği teminat hükümsüz 
addedilecektir. 

ZAYİ 

İstanbul belediyesinin 3630 

Denizbank ilga olunacak ve ye
rine merkezi İstanbulda olmak 
üzere, müihak bütçe ile idare edi
lir bir deniz yolları umum müdür
lüğü kurulacaktır. P. T. T. ve D. 
D. Y. umum müdürlüklerinin mül
hak bütçe halinden çıkarılacakları 
etrafındaki haberler mevsimsiz te- 1 

lakki edilmektedir. ı--İ-------------1 
stunbul o inci icra memurlu -

ğundan: 

plakasını zayettim. Yenisini ı 

cağımdan eskisirin hükmü y0 

tur. 

Arnavudlukta Satılma;;ma karar verilen Doyçe 
marka uzun Şase 1937 modeli ve 

Vaziyet T. 40-6556 motör No. lu Saray be-

3630 plaka numaralı kan 

yonun sahibleri: 

lediyesi 10 No. da kayıtlı kamyon 
Osman oğlu Mehmed Arn 

oğlu İbrahim 

P 
aris 12 (Hususi> - İtalyan-

l 7 /4/939 pazartesi günü saat 9 dan==~-~--:-=~----:::: 
lar Arnavudluk işgalini ta - 10 a kadar Taksim merkez otoma- - ~:ocuk Hekimi Ei 

marnlamak üzeredirler. An- bil garajında sataılcnktır. Talib '
1 

Dr.,l kmed Ak koyun! 
cak geri ve dağlık mıntakalara çe- 1 ı k' 

o. an arın mez ur gün ve saatte ı T.<ksim-Ta '"'" .ı'e Pal.. 5 h . 
kilen bir kısım Arnavudlar baş- hazır olan memura müracaatları 1 .., zuda.ı ııı.uJa her güo , 
larında Prens Salih ve Hüseyin ilan olunur. (16836) 1 15 ten sonra mıg 
olduğu halde hala İtalyanlara kar- ----·---------------------
şı şiddetli bir mukavemet göster-
mektedirler. 

İtalyanın bir nevi çete harbi 
halini alan Arnavudluk meselesini 
bugünlerde derhal nı!tıcelendir -
mek arzusunda olduğu anla§ıl -
maktadır. 

Bu maksadla Arnavudlukta ye
ni bir tarama hareketine intizar 
edilmektedir. 

Atina 12 (Husus!) Kral Zogo, 
ailesi efradı ile 230 kişilik maiyeti 
halen Yunan topraklarındadır. 

Kralın Türkiyeye gitmek iste -
diği anlaşılmakta ise dP Türkiye
nin hangi şehrine ve ne vakit gi
debileceği henüz tesbit edileme • 
miştir. 

lsta bul D fterdarhğından: 
M :hammen kir 
Lira K~ müdde 

Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 365 
sayılı dükkan 

Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 367 
sayılı dükkan 

Kiığıthanede Dereboyu seyir yeri ve kahveleri '!00 

Kağıthanede Çağlıyan köprüsünden Sünnet köp -

rüsüne kadar uzıyan alandaki çayırın ol ve otlaki-

yesi 300 

Silivrikapıharicinde (82737) metre murabbaı tarla 

51 

48 

180 

3 senı 

3 • 
1/5/938' 
31/8/939 

kadar 

1/5/939 1 

'l0/11/939 
kadaı 

3 sı 

bir harbe girerse emin olmak la- Yukarıda yazılı dükkanlarla çayır ve mesire mahalli bizalarıı 
zımdır ki o harbi mutlaka kabule 
mecbur olduğu için girmiş ola - gö.sterilen müddet ve muhammen kiralar üzerinden açık arttırma u 
caktu. Bu takdirde de milli ben- Jile ayrı ayrı kiralanacaktır. Senelik kiraları peşinen verilecektir. 

liğiınize ve kahraman ordulanınıza teklilerin % 7,5 teminat makbuzlarile birlikte 25/4/939 Sah güıı 
- -"- "·----.- ,ı_: ___ .. .. .. "'" ~- ~ ... ~11~.,.,. . 1~1- ......... ··~·· • • -



Büyük Paskalyada 
Balıklı Panayırı 

(S mel •ayfadan devam) 
daıı 'lendilerine hep (Karamanlı) 
denilen Karamanlı, Kayserili, Niğ
deli, Ürgüplü, İncesulu, Nevşe • 
lıirliler ••• 

•O yarimla cerdanı kaymaktan • 
dır, kaymaktan• 

8- Efendiden olanlar ve ağır· 
başlı geçinenler ... Bunlar da en 
çok alaturka incesazla, yahud o 
zamanki İstanbul Rumlarının çok 
çaldıkları (Mandalina) denilen 
bir çeşid çalgı takımı ile ve rumca 
şarkilarla cünbüş yaparlardı. 

Bütün bunlardan başka, orada, 
Balıklının o koskoca mezarlığının 
göbeğinde acaba, daha neler ça· 
lınmaz, neler söylenmez, neler oy· 
nanmaz ve nasıl eğlenilmezdı. Me

HiKAYE• 1 

Yirmi Eeş SAGLIGINIZI 
Yıl Sonra .. ! KORUYUNUZ: 

( 4 üracfl sayfadan devam) 

yarın iki elim nızumabşerde ya
kanıza yapışsın..• 

Ahmed .3abri ve Süheyli, ara
dan yirmi beş yıl g .. çtikten sonra, 
gelen bu mektul;u da bir falihayır 
telıikki ettiler. Mektubun ceva -
hını derhal yazdilar. Arslan'a i
sim takan eski dostun kızı Mes'ude 
Hanımı gelln olarak aldılar. • 

Bunlar da tıpkı Karahlsarlılar, 
Zaraıııar, Hafikliler gibi davul 
llırııa ile ve sade türkçe türküler 
ıılyUyerek oynarlardı. Bunların 
lçiııde o zaman İstanhul sokak • 
larında seyyar gazcilik, zeytin -
J'llcılık. pilavcılık yapanlar ek • 
leriyetJ teşkil ederdi ve bunların 
hemen bepsl siyah saltalı, siyah 
falvarlı, mavi kuşaklı, kırmızı yüz· 
lii, karalraşlı, karagözlü, tıknaz
ca lnsanlardL Hatta, hatırımda kal· 
dıiına göre bunlann o za -
illan sllyledikleri türkülerin ara
llllda: cOsman paşa dayım olsa!. 
diye bir türkü de vardı iti. bu tür
kü, galiba Gazi paşl\}'a dairdi. On
ların bir türküleri de şöyle baş -
lardı: 

sela 3ulukuleden buraya gelmiş \=====-===~====~ 

-Delirmenin oluldan kavaktan -
dır, kavaktan. 

olan takım takım kerizci kadınla
rın şurada burada göbek atma -
lan ile, dış taraftaki sryyar ti· 
yatro ve canbazların iki sarı horu 
ve bir davul tırampetle çaldıkla
rı külüstür marşlar, ayak hava -
!arı da caba idi. İşte bu cuma ku

rulacak olan Balıklının eski pa
nayırlarından size küçük ve ens
tantane bir manlara ... 

cTayyare ve benzerlerine mah- _ 

sus pervane. hakkm.:iaki ihtira KANZUK 
için alınmış olan 5 mayıs 1937 ta- I 
rih ve 2457 No. lu lhtıra beratı- M~.,. 
nın ihtiva ettiği hukuk bu kerre _.. & YA TUZU 
başkasına devir vey:ıhud icadın 

mevkii fiile konması için icara ı En hoş ve tabi! meyva usa - ı 
verileceği teklif edilrr..,kte olmak- relerinden yapılmıştır. 
la bu hususta fazla m•lünıa tedin-ı Taklit edilmesi kabil olma-
mek lstiyenlerin Galrtac!a Aslan yan hir fen harikasıdır. 
ban 5 inci kat ı . 3 numaralara fNGİLİZ KANZUK ECZA."IB- ı 

T-fllOflf TBLOltA.1' - l!lf t B & lf na 
~--iiııiıiı--ııiiııiiiıııiiiıi .... ~.,..;;;;;;;,.;.o.;.;..;;.;;.;_;;;~ 

1 İNHİSARLAR U. MÜDÜRLÜ GÜNDEN: f 
Clnıl 

Ad! tapa 
Takım yağlı tapa 
Madeni av kovanı 
Dolma tüfek kapsülll 
5,05 kovan kapsülü 
Kapalı kapsül 
Dinamit • No. 8 

• • No. 8 
Elektrik • No. 8 
Tavikli elektrik 
kapsülü No. 8 
Rövelver fişeği 

•muhtelif cins. ft 
miktarlı 

Mı~darı 

10.000 paket 
5.000 • 

25 
400.000 kutu 
20.000 • 
20.000 • 
500.000 adel 

1.000.000 • 
L500.000 • 

10.000 • 

ZD0.000 • 

Muhanımeı li. 
S 1 Turk Li. 

755 
1572 

83 
25.876 

6.313 
11.351 
3.650 
8.550 

6.300 
1150 

6.571 

MuvJkkat T. 
Türk Liru• 

56.63 
117.9C 

6.23 
1940.70 
473.48 
716.33 
273.7~ 

641.25 
4222.50 

71.2S . 

492.BJ 

Ş•kii 
Açık 

• 
• 

Kapalı 

• 
• 

Açık 

Kapah 

• 
Açık 

• 

Tarıhı 

24/4/9311 

•• 
• 

24/4/939 

• 
• 

25/4/939 
25/4/939 

• 
25/4/939 

• 

Saati 
14 
14,15 
14,30 
15 
15,30 
16 
14 
14.30 
15 
15,30 

16 

1- Şartname, müfredat listesi ve nümunelert m uclblnce JUkarıda :ra.zıiı av malzemesi ve mevaddı 
ln!ilıikiye eksiltmeye konmuştur. 

II- Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akçeleri ,ihale ıekll, tarih ve saati hizalarında 
pterilmiştlr. 

III- Eksiltme Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki A.Iım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Dolma tüfek kapsülleri şartnamesi 149 kuruş ve 8 No. lı elektrikli kapsül şartnamesi •282• 

kuruş mukabilinde ve diğerlerine aid şartnameler parasız olarak her gün adı geçen şubeden ve 1zmir 
Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. ' 

V- Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fiat teklif mektublarını her l;irerlerini eksiltme saatin• 
den birer saat evveline kadar Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

VI- İsteklilerln temınat akçeleri ve kanunJ vesikalarile birlikte Alım Komisyonuna gelmeleri ilin 
olunur. (2167) 

** 
Cır si 

aıuhım. yüzde 7.5 
bedeli l<minatı Eksiltmenin 

aıikdı" Avrupada en müracaat eylemeleri llfi.n olunur Sİ BEYOCLU · İSTANBUL 
• nim j El ... ------

Lr Kr. Lira Kr. ş•kli ratt 

ER 
çok kullanılan 

~POKER 
trq bıçaklan memleketimizde 

dıhi en çok sevilen 

Poker Tra" Bıçoğıdır. 

Kapalı zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Ama~ya Cum~uriyet Halk Partisi ilyönkurul ~aşkan'ığın11n 
1- Amasyada yaptırilacak Halkevi binası inşaatı kapalı zarf usu

lile ve yirmi bir gün müddetle miinaka•aya konulmuştur. 

2- Keşif bedeli (25500) liradır. 

3- Bu işe ait keşifname, eksiltme şartnamesi, ıımuml ve hususi ve 

Mücevher Satışı 
lsta"1bul Emri~·et f'andı_:) 

Müdürlüğü~den: 
Te~hir Dosya 
No. No. 

311/1 938/699 
311/2 • 
311/3 • 
:JU/3 • -1 
311/3 • 

2 

He.ap 
No. 

lsuıi 

79879 Vasıl 

• • 
• • 
• • 

• • 

Rcb.ıı.ı c.nsi 

Bir çift roza küpe 
Bir altın halka 
360 gram gümüş 
Altı gümüş kaşık 

lkt gümüş tabak: 

...;.t ııdıkç.1 

ta ianııı eJile ı 

Kı yıı e 
Li"l 

10 
6 

10 
• • 

5 

fenni şartnameler, sllsilei faiat, mukavele ve proje cetvelleri ve plinlan 312/1 Bir çift pırlantalı küpe ~O 
312/2 • • • Bir altın saat 35 

80011 Vasil 

uzu edenler İlyönkurul başkanlığında görebilirler. ·.ı 1213 70 
• • • Bir altın kordon 

4- Eksiltme 2/Mayıs/g39 tarihine müsadlf Salı günü aaat 15 de 11- ı------------------------
Jl3 938/713 80067 Vedia Dört adet altın bilezik 50 

ylnkurul huzurunda yapilacaktır. 
I>- Muvakkat teminat 1912 lira 50 kuruştvr. ~1

1

4
4

112
1 938/716 80082 Fehim Bır roza tektaş yuzük %00 

- • • • Bir çift roza kol düğmesi 50 
1- Eksiltmeye girmek iaUyeıılerin 2490 nıımarah kanuna göre 

mulı:tazl vesaiki ve vilayet Nafıa Müdürlüğünden ihale tarihinden sekiz 315/1 1138/819 80655 Mahmut Bir elmaslı aaat 80 
315/2 • • • Bir altın köstek %0 

gün ene! alacakları ehllyetnameyi teklif mektuplarına koymaları ve 
317 100 938/382 55923 Zekiye Bir roza menekşe iğne 

hu mektupların dördüncü maddede yazılı miaddan bir saat evvele ka- (3 taş nokian) 

dar makbuz mukabilinde ilyönkurul başkanlığına vermeleri ve posta 318 938/398 7li06 Celiilettin Bir pırlantalı gerdanlık 450 
ile ııönderilecek mektuplann dahi ayni zamanda gelmiş ve dış zarfının --- ----= ---· 

320/l 1138/499 57740 Cemile Bir çift roza küpe (beş 40 
mühür mumu ile kapatılmış olması !Azımdır. Postadaki gecikmeler taş bır parça noksan) 

k_a_b_ul_ed-ilm_e_~-~-~----(-2_42_4_> ___ ~-------- 3~2_0_12_--,_• ____ • ___ • ____ B_ir_r_oz_a_y_u~··z_u_·k...,.. _____ 30~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
ıı..J ---i~ş_ıe_t_m_e_u_. _id_a_re_s_i_il_i_n_ıa_r_•--.-

Muhammen bedellerile m•ktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 26/4/1939 Çar
şamba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilindeki 
ı,omisyon tarafından n~ık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iotiyenlerin her grupa ait hizalannda yazılı muvak· 
kat teminatı vermeleri ve kanunun tayin ettlği vesaikle birlikte eksilt
me günü saatine kadar komisyona müracaatları liızımdır. 

Bu ife alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1- 10 adet 150 m/m lik tevzi vanası, 5 adet 200 m/m lik tevzi va

nası muhammen bedeli 1950 lira ve muvakkat teminatı 146 lira 25 kil· 
nıştur. 

2- 1000 adet ampul golyat 220X500 Wat ve 500 adet ampul Edlson 
r.ormal 24/28 volt ve 20 Wat muhammen bedeli 2340 lira ve muvakkat te-
minatı 175 lira 50 kuruştur. (2293) 

T~knik Oku:u Satınelma 
Komisyo.;)u Beıkanhslından: 

Cinli 
Kimya aleti 
Fizik aleti 

Tahmin Bedel bk T~minat 
ıCalem Lıra L K. 

• 830 47 25 
:s 378 27 %0 

Teknik Okulu ihtiyacı olan yukarıda clııa ve ıniktarıle tahmin 
bedeli ve •Jk temlnatlan yazılı Fizik ve Kimya aletleri taahhüdün ifa 
edilememeı:I dolayıslle yeniden ve iki ayrı şartnamede ihalesi yapılmak 
üzere 24/4/939 tarihiııe raslıyan Pazartesi günü saat (14) de ııçık eksilt
meye konmuştur. Eksiltme Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi 
Muhasebe.ıinde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İs· 
teklilerin cari yıl ticaret odaSl belgesi ve 2490 sayılı kanunda yazılı bel• 

gelerle teminatlarını yatırmış olarak komisyona gelmeleri. Şartna -
meleri Yıldızda Teknik okulunda 'örülebilir. (2319) 

321 938/536 41620 Tahir Bir çi!l pırlanta küpe 80 

322/l 938/613 41032 Huliisi Bir roza yüzük (1 taş 18 
noksan) 

322/2 • • • Bir ~ift roza küpe 16 
323/1 938/691 W689 Haçik Bır altın saat 30 
323/2 • • • B:r altın köstek 10 

938/692 79704 Yusuf J24/ 1 Ba roza ığne 20 
324/2 • • • Bır roza yüzük ili 
324/3 • • • Bır roza madalyon 7 
324/4 • • • Bir altın saat 8 
3~4/5 • • • Bir altın saat 10 
324/6 • • • Bir altın kolye 12 
32~/7 , • • Bir gümii§ tabaka z 
325 933/703 79945 fsmail Bir altın saat 50 ----- - - - - ----::-----::-::':"-------
326/1 1138/740 48048 Emine Bir roza yüzük 60 
326/2 • • • Bır t:.eşibirlik 50 
326/3 • • • Bir iki buçukluk 15 
326/4 • • • Bir altın saat 30 
326/5 • • • Bir altın kordon 90 
326/6 • • • Bir altın köstell 60 
321 938/773 83000 Vehblye Bir çift roza küpe 120 
328/1 1138/841 81040 Cemal'----:B""ir....;.çif:-:t:-r-o-za--:-ko-:1:-d-,,u-:. ğ_m_e_si--30--

328/2 • • • Bir altın saat 30 
328/3 • • • Bir altın köstek 12 

329 938/867 67514 Suat Bir pırlantalı gerdanlık 80 
(Bir taş kağıda sarılı) 

330 938/988 76732 Mehmet Bir çift roza küpe 35 
331 937/239 72888 Nikoll Bir roza bllezik-----30 
~-:'!"-::::::-:::-::=--:=::-::-:--:-:~--:-:----::-:-":':'."~--:-:------~~ 
332/1 937/242 72738 Nikoli Bir çift roza küpe i 
332/2 • • • Bır roza haç 5 
332/3 • • • Bir altın haç 4 
332/4 • • • Bir altın yüzük 2 
332/5 • • • İki gümüş kupa 5 
333 937 /115 ô0748 Sabriye Bir roza tarak iğne 120 

dula~ık yı ama 
I' ~ · I 

Su t••isah 
nıı.l , e , , ., :.ı 

Pru ç etıı..et 

1 adet 1200.- 90.-

21 kal•m 4771\.- 858.13 

31.770 nılet 572 - 42.90 

açık 

.. .. 
14,30 

15,30 

1 - Değiştirilen ~artnamesi nwcibince ve şeraiti sabıka dairesin
de el adet bulaşık .. ·=ama makıne>iyle yuk;.rıda cins ve mikdan 
yazılı c2• kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksilt· 
meye konmuştur. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştır. 

Ill - Eksiltme IA/4/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyorunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabi
leceği gibi etiket nümuneleri de görülebilir . 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ka
nuni vesaikle birlikte mezkür kaııisyona gelmeleri ilan olunur. 

c2166. 

Cinli Mildan Mulıaın- •/1 7,S Eksiltme 
men B. ten'İ"'U 
L n Kr. Lira K'. 

Ş k li l>11atl 

Nişasta kola 18.425 Kg. 3~'17 78 230 08 Açık ek. ı~.:ıo 
Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 • 18 

• 10 • 384 00 28 80 • 16.30 
I- İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve tartnameleri mu

cibince yaptırılacak cins ve miktarı müfredat listesinde yazılı 13 parça 
eşya ile yukarıda miktarı yazılı Nişasta kola, açık eksiltmeye konmuştur. 

II- Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

JU- Eksiltme 20/4/939 Perşemhe günü hizalarında gösterilen sa
atlerde Kabaı.ışta Llı:vazım şubesindı:,ki alını koınisyonımda yapıla
caktır. 

- -
i: 
11 

1 
1 

1 

' 

1 

Sıhhatinizi Sevenıenia P 

IZMIRIN 
AŞ(.1BAŞI Markah 

MAKARNAl ARI 
: Her yel'Mn iararla ü.teyinb: 
i Selıioik Sergisinde Büyük 

Mükafat 

Malkara uliye mahkemesinden: 

939/65 Malkaranın Cami atik ma
hallesinden Tahir kızı Hayriye 
tarafından kocaaı Kağızmanlı O. 
mer oğlu Sabri aleyhine açılan 
Nesep tashihi davasının "' hke
mesl sırasında: 

Dava edilen Ömer oj!lu Sabri -
nin ikametgahının meçhul olduğu 
anlaşıldığından hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 141 inci 

. IV- Şartname ve listeler her gün sözü geçen ıubeden alınabile- maddesine tev!ikan ilanen tebli • 
ceği g:bi resimler de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gil· 
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. c2136a ...... 

I - İdaremizin Pasabahçe müsd rat fabrikası için plan ve şartna-ı 
meleri mucibınce 7 adet maa te!errüat tahammür kabı kapalı zan' 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

II- Montaj dahil olarak muhammen bedeli sif 23.000 lira, mu
vakkat teminatı 1725 liradır. 

gat icrasına ve muhakemenin 231 
5/939 tarihine müsadif salı günü 
saat 10 a bırakılm!\Sına karar ve· 
rildiğinden dava edilenin yevmi 
mezkürda bizzat veva bilvekale 
hazır bulunmadığı takdirde hak· 
kında gıyap kararı ittihrz cluna· 
cağı tebliğ makamına ka;m olmak 
üzere ilin olunur. c245l • 

III - Eksiltme 11 Mayıs 939 perşembe günü saat 15 de Kabalaf" ------------
da ıevazım ve mooaya:ıt ıubesindek: alım komisyonunda yapııacaktır. TUGLA ve POTREL 

IV - Şartname ve planlar her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Pişkin ve yeni kalıp. Hasköy 
Ankara başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedel mııkabllinıtoı alınabilir. tuğlası ile delikli makine tu~lasL 

V - Münakasaya iştirak etmek lstiyen firmalar vere.o-ekleri mal· 10 luk ve 12 lik her boyda potrel 
zemenin t~ferrüat ve evsafını giilterlr tekliflerini mllnaba tarihin· ve gayet temiz makasa çerçeve•er 
den on gün evveline kadar lnhlarlar umum mOdllrlllğ(I mllakirat Ye kapılar, camekanlar, mermer 
fabrikalan fubesiue nrmeleri w milnahg;ya lftlralt veııiba alma- ta§lar, fabrika döşeme ve tavan • 
!arı lazımdır. hklar, mecburi yıkmak dolayısile 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni V8aik ile bef1nci med-1 ucwı: flatla acele satılmaktadır. 
dede yazıh vesika ve cı; 7,5 güvenme par• makbuzu veya banka te- Adres: Ortaköy Dcreboyu ba -
:ninat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zaı1lann ebiltme lflnG flllda yıktırılmakta olan binaya 
en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komi9yoa bafkenlıpı mat- mllracaal 
buz mukabilinde vermeleri lizımdır. (192Z) 

* * 1 - Matl\ıba muvııtık çıkmadığından do1a11 redcledlJea ,.. Jl!rine meııind.en: 
başkaca mübayaa edilm•§ olan 48 adet Dekovil arabua ve telıerletl 

farkı flatın tahsilini teminen müteahhit hmabına ft puarWda atı
lacaktır. 

II- Muhammen bedeli 120 lira ft " 15 tmıtnıtı 18 linıdır. 
m- Pazarlık 13/4/939 tarihinde Mat 14 de Kabatafta Levazım ve 

mübayaat şubesindeki sat!f komisyonunda yapilacaktır. 

939/98 lılalkaranın Facısungur 

kllyllnden Ali Osman kansı Ay,,e 
tarafından. O. köyden hergeleci 
!Cara Mustafa ve rllfekası bakla-
rmda açılan alacak davaanın, mm
hakemesi sırasında: 

JV - Mallar her gün yukarıda sözü geçen ıubede g!lriilebil!r. ls
teklilerin pazarlık için tayin edileı:ı ııün ve saatte '!lı 15 teminat para-! 
larile mezkür komisyona gelmeleri. c2087a 

Yukarıda ialnıleri yazılı borçlu! ar Sandığa olan borçlarını borç se- 1 
nedi mucibince ödememiş olduklarından 3202 No. lı kanun hükmüne MEKTEB ve HASTANELERİNi 

Dava edilen Kara Mustafanın, 
ikametgahının meçhul olduğu an• 
!aşıldığından hukuk ıısulll muha
kemeleri kanununun 141 inci mad
desine tevfikan ilanen tebligat 
icrasına ve muhakemPnin 14/4/931 
tarihine müsadif cum! günü saa\ 
10 a bırakılmasına karar verildi
ğinden dava edilenin yevmi me> 
kurda bizzat veya bi!,·ekile ha • 
zır bulunmadığ; takdirde hak im-. 
da gıyab kararı ittihaz olunaeaaı 
tebliğ makamına kaim olmak O • 

göre her biri hakkında başlıyan takip hesabile rehinleri ayrı ayn satışa 8a 
çıkarılmıştır. Rehinlerin ne olduğu ve hesap ve takip dosya ve rehin ihtiyacı olan ttaniye, Yatak, Yorgan, 

Çarşafı ve Havluları. ....... ________________________ &il tı:şhir numaraları her borçlunun ismi hizasında gösterilmiştir. Rehinler 1 b I 
ıtan u Sultanhamam 

Kısıklıda Küçük Çamlıca caddesinde 37 sayılı evin çatısı çökmüş 2/Mayıs/9311 tarihine kadar Cağaloğlunda Sandık binası içindeki came-
ve duvarları şakulünden inhiraf edip maili inhidam olduğu ve sahibi kanda teşhir edildiğinden istiyenler görebilirler. Rehinlerin açık art· BURSA PAZAR 1 Hl S l H H O S H O 
olduğu bildirilen Alı Sulühini.n ikametgahı meçhul bulunduğu verilen tırması 3/Mayıs/939 tarihine müsadif Çarşamba günü Sandık tarafın-
raporlardan anlaşılmasına mebni ilin tarihinden tibaren 24 saat zarfın· dan İstanbul Belediyesi mezad dairesinde (Sandal Bedesteninde) ya- 1 ... -----==="""=="""'-===:--=d,.e....,ara,._,6yw=1='&."'=------
da izale! mahzur ettirilmediği takdirde yapı ve yallar kanununun 44 pılaeaktır. Borçlu ve rehin hakkında ayrı ayrı ilin mahiyetinde olr.ıak :sah.ip ve neşriyatı idare eden Bqmuharrtri 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Beledi ece lzalei mahzur ettirileceği teblipt ve borçlular ile alıcıların ••tıştan haberi temin edilmek !Uere ilin BTEM iZZET BENICS 
(2f!!S) B=W .. ,_. llON ,...,. M 'I ıı:ere llAıı olunur. oZ450o 



Piyango Bayiliği yapmakta olduğu beş sene zarfında, sayın müşterilerine : 

2 760 o o .o • L • 
1 RA 

Dağıttığı kayden sabit olan 

PİYANGO KRALİÇESİ NİMET ABLANIN 

1 

~ 

Gişesi, bu son keşidede dahi dört büvük ikramiye birden vermişt;r . 

• 
'1••-- 1 • 2 O O • O ·O O L J R A L J K ınınnu,ınuııınıınıuıımnııııııuuıııınmınl\ 
E3 . E3 1 en büyük ikramiyeyi 24675 No. ıu biletle Samsunda Hükumet konağında ziraat katibi Bay Mustafa Hepsen'e kazandırdı. i 
~ Nimet abla, müşterisine müjdeyi bizzat vermek Üzere dün akşam tayyare ile Samsuna hareket etmek istiyo du. Bunun içi:ı ; 
1 büyük fedakarlıklara katlanarak Ankara Havayolları İdaresinden hususi bir tayyare teminine teşebbüs etmişti. Fakat Samsuna il 
~ tayyare postası işlemediğinden, altıncıkeşidenin büyük talihlisi Mustafa Hepşeni bir yıldırım telgr~.fı ile haberdar etti. Mustafa 1 
1 Hepşen yıldırım telgrafına cevap olarak 200.000 lirayı almak üzere Samsundan hareket ettiğini bildirmiştir. ~ 
'1ın:nı.mııınımmııııumuıuunuımın••nıııınıınnı111D•ıııınıııııı•ııınıının1D11ınum•llllJJllın11ınuıııııııınnı11ınJ1lllilllliuımınıı11111J1uııı•muııııı~uıımııınmllllıJıınnııııuımnıınmuıııııımııııııımmıoıımunmouOJll[O!lillllmmmnıın•ınıııınuıınd" 

2 - Nimet ablanın uğurlu elinden 

bilet olan Valide Hanında 

bakkol lranlı kasap Mahmut 

ve arkadaşı "30342., No. lu 

1/5 biletle 

40.000 Lirayı 

NİMET ABLANIN, Müşterilerine para verirken 
ahnmış en son resmi 

3 - Yine N 1 M E T G 1 Ş E S 1, 
4890 numaralı bilet ile Sam

sunda Buğday pazarında 

bakkal Rasime de 

20.000 Lirayı 

4 - Yine Nimet ablanın uğurlu eli ile Bakırköyünde 
Omer Naci sokağında Bay Seyfi ve Bay Abidine 
Sattığı biletle 

l::!ay Abidin Nimet Abladan kazandığı 
büyük ikramiyeyi alırken · 

10.000 Lirayı Kazandırdı 
Bay Seyfi Nimet Abladan kazandığı 

büyük ikramiyeyi alırken 

Yeni tertip biletler gelmiş ve satışa başlanmıştır. 
Taşra sip9rişleri serian ve muntazaman gönderilir. 

Adres: lstanbul Eminönü, Tramvay caddesi No. 29 - 31 Tel : 22082 

DiKKAT: HiÇ BiR YERDE ŞUBESi YOKTUR. 


