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UNANISTANDA Kl.SMi SEFERBERLiK 
Fransa Kara, 
Tamamladı 

Hava ve Deniz Ordularının Hazırlığını 
ve Harbe Hazır Vaziyete Geçti •. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Türkiyenin Hadiseler Karşısınd.aki Vaziyetinde Hiç Bir Değişiklik Yoktur 
Dikkat ve Emniyetle Vekayiin inkişafını Takib Eiyoruz .. 

Yalnız ve Daima 
Kendimize 

Güveniyoruz 
Müdafaaauun -ıan Ala· 
ttirk tarafından kurulan lıu 
memleketin biç kimseden 
olen alnu7a ihtiyacı 7ok • 1 
tm. Ataliirk'tbı muaklubı ve

1 llilU Şef İnönü tarihin lcab 
ettlreeeil zaruretleri :uıma
mntla tecelli ettirmeyi ber
katen 171 bilecektir. 

Yazan: Etem luet BENİCE 

K end.imlzl alUpridua ve lıüt
bir telden su çalau baber· 
Jera a kadar alqtırtlık ki, 

llrtık bunları milletçe luuııkaaılı • 

iınııu IÖylenek ıailba ea dol· ı 
l'layu ifa.le etm.İf olurua. 

Dün ıece 7anamm ulqtınlıfı 
Ye ba aababm ıöı.Ierlmla iinllne 
lıoydaia iJd haber de lıiribirinden 
hrilıdlr ve Wrilıirindea hayret 
"•eiıllr. 

Boma, BııDı:.. merkezJerini ol
d11tu ılbl Tllrki7eyi de tebdiıl e
diyormUf. 1nılliz nya Framı:ıı 
donanmalaruuı limanlarımızda 
>'er verditimJ:ıı takdirde İtalya 
t\rnavatlaktan Balkanlara ve lıat
ll Karadeniaa atlıyabilirmiJ. Bu 
birinci haberdir. İkinci haberi de 
1iııe İtalyanıa nsmi ajansı olaa 
•Stefani• Pariaılen ıuıkJediyor. 
a.,.eldl Kelik Saydam'ıa Tllr • 
lıirenin bltarallıfını ve sulha o
ı.. sadakat va lııeraherJi_!lni Oh 
eden lıqanatı Paria siyasi meba
filinda inclltua ve Fransanm 7• 
ili lıir be:ııimetl aayılıyormllf ve 
llatayın lıa milnuebetle ıulban 
'l'tırkiyeye verilmeü için yapı
lan müJ8kereJere bundan böyle 
lnı.ıtaa aCrlUlllf nazarile bakılı • 
1ormut- Bu her iki haberin de 
&ıbhataWi&ine ve resmi Paris ve 
lloma mahfellerlnin nokta! naza
luı.ı ilade etti&ine asla kani olan
lardan değili:ıı. 

hatay Türkiye için bir hırs ve 
latila değil, bir milli bak mevz11u
dar ve Fransa ae:ııdinde esası da
ha Yirmi yıl önce halledilmek va
ıılıretında bulanm11t bir Türk e
bıanetidir. Bu böyle olduiu kadar: 
. - Cihanda aaJh, yurdda aulb." 
lı Diyen Atalilrll prenaipi de Cum-

llrlyet TIUkiyeainla kurahqu ile 
... lıer taklb ettiğiml:ıı ana siya
:eıtir. Refik Saydam, IOD hidiae
er karıısuııla millet kllrailsilnden 

IDillete ve cilıan efkAn amumiye
•lne Jenl kabinenin beyannamesi

~ 0kıunaı. vesilesile bu hakikati 
İr kere daha tıızelemiş ve sağla

Dttştır. İttifaklanıruza, dostlukla
rtnııza ve bütün milletlerle olan 
lamin ·ıT · 11 •~•mıze teyidi mahiyette 
olan b · . u ışaretın Fra:ta tarafıııclan 
7eni ... ·ı . . ogrenı moş old nu Fransız 
dıplom · · . . D<ısını gaflet ve bilgisiz • 
~le itham etmek olur ki, bizim 

lıoyJe bir görüşe ve ithama ilti • 
Mk • . 

.. etmemıx haberin aslı kadar 
lillilnç ·olur E" .11, · · ger mı ı davamız 

lıllJanan Hatay clavasmm erııeç 
(Devomı 1 tf<.<'1 3<1lıifede) 

' 

Hadiseler Bizi 
Şaşırtamaz 

Bütün Serin 
Kanlılığımızla 

Vaziyetin inkişafını 
Dikkatle TkibEdiy·oruz 

Ankara 13 (Hu.<ud mııhabi
rimizdenl - Arnawtluğun 

i§gal ıtamamlandılctcm 90M'fl, 

fimdikf Avnıpa gazete~• 
Türkiyenm im>i nk ak ıı•r
mege bafladL Bugün için de 
aon vaziyetin huı.üaaı ıunr: 

Türkiyenm vaziyeti, Bll§Ve• 

kil doktor Refik .~aydamın '°" 
nııtku•da bütün tıu.nıh tıe 

kat'iyetle ııösterilmiftiı-. Bita· 
nıfız H her zamanki gibi 
aulhcuyuz. Hiçbir iıleolo:jiye 

tabi de§iliz. Biitiin Nrin Jcan-
lı!ı§tmızla V4Zİ11etin iııkişafını 

ılildıcıtle talcib ediyonız. Biıo
raflığımıza ve iatıkl41imize 
kunulmadıkro, Türlrit/e içi• 
bu "cıziyetten fnhiYaf etmeğe 
hiçbir ubeb yoktur. Türkiye, 
bugün her zamandan daha zi.. 

(Devamı 6 ıncı .oahifede) Tllrldbı mabcldea latlkJAJhıe loJ k adar dahi dolnnıdarmamata pktu ud lçmlt pah Ttlrlı: ordun, dlln7aaıa lıaıila)dl lıaalı mflvneneal içinde, •er umlllMlall 
kuvvetli ve h• aamaııılaa daluı d7ade kendlaine ıtıven•ek aall vuifalnln hqmda dlla oldufu ıil.ı, hucüa teyakku:ııJa ha klemektedir. 

i ng i 1 iz ve Fransız Başveki 11 erinin\ ·-=-M:.:::.:.:;.a:.......:.k.=-in-ey_e_'S-iı-. n-u-sı-" 1-e-r~T_r_a_b_l_u_s_t_a 
~utukları istila Hamlelerini Verirken G · B · i 

,E~~ .. u~ilecek Mahiyettedir Fransa Ha::ı::tin~r G:~:kr 
=,::,::~ = :;!~=ri:Mıc:~ , · ~ • Hazır ! 
dti§i takdirde ltalyanın Ege tıe 
Akdenize do§ru yayılacağı hak· 
kındaki •efriyaeı, ihtimal Londra 
tıe Pııria kııbinelerinin il4n ede • 
cekleri kararlar üzerinde müessir 
olmak kasdile Atm.Lpcda fimdiye 
kadar patlatılan tehdid bombala

·~ , \. . ~ ' "e ' . r 

~ '\. 
.< 1 

nnın yenisi olmaktadu 
Bu vaziyet Jcarıısında, İngiltere 

tıe Fransa gibi büyük garb dev • 
!etlerinin, bıçağın kem,ğe dayan • 
dığı bu zamanda, nanl hareket 
hattı takib edecekleri derin bir a· 
laka ve ehemmiyetle beklenmek
tedir. 

lngiliz ve Framı.z Baftıekilleri • 
nin bugün gayet mühim birer nıı· 
tuk ıöyliyecekleri ve memleket
lerinin fimdiki ahval kar,...nda 
almağa karar verdikleri vaziyed 
tasrih edecekleri beklenmektedir. 
Şarkt Akdenize doğro !IPtlacaJc 

herhangi bir hareket lngiltere için 
hayati ehemmiyettedir. Buna mü· 
aaade edilemez. Böyle bir vaziyet 
karşuında 1 ngilterenin herhangi 

. 
~· , ,_ 

' \ .. -~J-, . ' 

"' ... ~ ... 
~ 

laıtlterentn seferber •ale ko ydufu Akdenl:ıı filosuna memab 
dretno&lar dan biri 

bir hadise karşısında miü:lahaledtı ,-
bulunacağına muhakkak nazari!• AH, Bu Kadınlar ! 
bakılmaktadır. 

lngiliz kabinesi, bu ıabah top
lanarak, Başvekilin söyliyeceği 

nutkıı bir daha gözdeıı geçirmiş • 
tir. Bu nutuk bir beyaı.name ma
hiyetini h~izdir. 

Zannedildiğine göre nutkun hu
lasası şu olacaktır.' 

Doğu Akdenizde herhangi askeri 

a 1 so ın an 
Saraya! 

•SOS TELGRAF• ııcçmiş günlerin son derece heyecanlı ve 
merAkh hakiki bir macera,ını pek yakında okuyucularına anlata
caktır. Güzel ve zeki bir kadın, entrikasız ve qksız yaşıyamıyor. 
llele mahalle sokağından saraya yükseline!. 

(De!'amı 6 ıncı sabifede) :. İ ... ••• •••••••••••••••••••••••• 

Parla 13 (Hususi)- Va:ııl7etla 
elle tutulur bir haJe ıelen vaha· 
meli karşısmda, bütün Fr1111&ıa 

bava, deniz ve kara ordulan ba
:ııırlıklarını almlf bulunmaktadır. 

Donanma harbe hazır bir hale 
ıetirildiğl gibi, sahil bataryaları 
ye hava müdafaa tertibatı da tak
viye edilmiştir. Orduda bütlin 
mezuniyetler kaldırılmı§tır. 

Sofya 13 (Hususi)- Yunan or· 
dusunun kısmi seferberlik yaptı
i'• burada şayi olmuştur. 

Yunan ve Yugoslav sefirleri 
Köseivanoru ziyaret ederek her 
iki devletin de yapmış oldui'a kıs
mi seferberliğin Bulgarhtana mil· 
teveccih olmadığını temia etmif
lerdir. 

1 Ki S A C A 1 
Günün Beş Şartı . 
Babası, yetişmif oğluna f11 1ıet 

prtı günün nasihati halinde SÖY· 
llyerek lıu sabah evinden uj'ur • 
ladı: 

1- Palavraya papuç bırakma! 
2- Korkandan korkma ... 
3- Dostuna da düşmanına da 

ayni ihtiyatı ve teyakkuzu gösteT! 
4- Alış verişinde daima kendi· 

ne güven. 

5- Serlevhalan bütün sıı.bifeyi 
kaplıyan, yürek hopurdatıcı, bü
yüğün büyüğü harflerle yazılı 

ııazetelere sakm mantık ve lıiıııılnl 
kaptırma. • ~ 

• A 

1/talyanlarınAsilere Karşı Zehirli 
Gaz Kullandıkları Zannediliyor 

llfıııır h ududunda yapılan l taJyaa tab§idatına lıartı daima müteyak
kız lıaJunan M1aır erchıııu ubltlerinden bir ı;rrup 

Pariıı 13 (Hususi)- Arnavut -
!uğun işgali tamamlandıktan son· 
ra, totaliter devlellerln eski sis
temlerini takib ederek, bu sefer 
kıvılcunı Afrikaya sıçratmaları 

ihtimali dikkatle gözönünde bu • 
lundurulmaktadır. 

Buraya gelen h~berlere göre, 
Trablusgarbın çöl hududlarında 
bulunan Sünusi kabileleri genış 
bir isyan hareketine geçmiş bu • 
lunmaktadırlar. Bu isyanın İngi
liz ve Fransızların e!ile hazırl.ın· 
dığı hakkındaki iddialar tekzibe 

bile değmez. İtalyanın aldığı bil· 
tün şiddelli tedbirlere rağmen, 

isyan hareketi gittikçe genişle -
mektedir. Sünusi kabiltl<'n ile 1-
talyan kuvvetl~ri arasında k3nlı 

çarpışmalar olmakta ve İtalyan • 
iar şimale doğru çekilmektetlırler, 

İtalyan tayyareleri bütün S!inusl 
tecemmülerini bombardıman et
mektedırler. Trablus radyosu 
Fransa aleyhine şiddetli neşriyat
ta bulunmaktadır. Yüzden fazla 
tevklfat yapılmıı ve Sünualler • 

(Deılotrıı 1 ıncı Hhi/eU) 
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IHADiSELER KARŞISINDAI 
'------- -Son Telgraf.---

ARNAVUTLUK KRALİÇESİNİN 

YOLCULUG NASIL OLDU?. 

TALİHLİ İNSANLARA 

NELER ÇIKAR? 

S on gelen Paris gazeteleri. Dün tayyare piyal'gosunun bü-
talihsiz Arnavutluk Krali- yük ikramiyeleri çekildi. Bana bir 
çesinin, iki günlük veliahd şey çıkmadı. Çünkü biletim yok-

kucağında olduğu halde, dağ tepe tu. Nedense, yıllardanberi devam 
aşarak, Tirandan nasıl kaçtığını eden şu tayyare piyangosuna alış
anlatıyorlar. Bu yolculuk, bu sr.n madım. Bir bilet alsam acaba, çı

seyahat hakikaten hazin.. İki gün- kar mı?. Orasını bilmem .. talihi 

lük LCıhusa olan hasta ve zayıf yaver şanslı bir adam ol-
Kraliçenin bozuk yollar üzerinde dufumu zannetmiyorwn. Ta-

sarsıla sarsıla saatlerce otomobil lihli bir adam olsaydım, 
içinde gidışıni düşünılnüz .. Yolcu-, gazeteci değil meb'us olur -

dum, evli değil, bekar olurdum, 
luk bir gece yapılıyor. Soğuk bir alacaklı değil, borçlu olurdum, 
gece .. Tayyare korkusile ~ıklannı kiracı değil, apartıman sahibi o -
söndürmüş karanlık bir otomobil.! !urdum. 

Korku ve telaş .. Arkada bırakıl - j TRAK KURTULDU 
mış bir vatan. Düşman lstilisı ve -
kanlı bir barb.. ~ELER RUŞEN 

Pacis gazetelerinin yazdığına Mudanyaya giderken, sise tutu-
gl>re, Kraliçe, Tiran sarayının mer- larak karaya oturan Trak vapuru, ı 
mer merdivenleri önünde otomo- nihayet kurtarılmış.. Dideler ru
bili lureket ettirmeden evvel, ko- şen .. Artık, Trak vapuru, her yılın 
cuı Kral Zogo'ya şöyle diyor: 11 nisanını kurtuluş hayramı ola-

- Ben de kalsam, gitmesem. rak tes'id edebilir. Bir de, şu Et- 1 
rüsk, ağrılarından, sancılarından - Olmaz. 
kurtulsa.. o zaman, çifte düğün 

- Sen de gelsen.. yapmalı. 
- Olamaz .. 
Zavallı Arnavudlulr. ŞEHRİN SULARI 

BESLE KARGAYI 

OYSUN GÖZÜNÜ 

Dlnkil gazetenin zabıta haber

leri arasında garib bir vak'a oku
dum: Bir nalband, bir at tarafın
dan tekme ile ağırca yaralanmış. 

Bu bedbaht nalband vatandaşın 

başına gelen hadise bir filezofu bi
le düşündürecek kadar derindir. 

Besle kargayı, oysun gözünü der
ler. 

Zavallı nalband da, atın rahat ve 
asude yürümesini temin etmiş, 
yıpranmış nallarını değiştiriyor -
muş .. İyiliğe karşı kem muamele 

nekadar salgın hale geldi?. Biz, 
ılmdiye kadar bu huyun yalnız 

insanlarda mevcud olduğunu zan
nedi7orduk. Demek kı, hayvanlara 
da sirayet etti!, l 

ARTTffilLMADAN EVVEL 

Dünkü gazetelerde cBelediye su 
miktarını arttıracak. diye bir ha
vadis okudum. birden kanım oy
nadı. Çünkü kaç gündür bizim 
matbaada, öğleden sonra, saatlerce 
terkos kesiliyor. İnsan hazan, müş
kil vaziyette kalıyor. Bu havadisi 
okuyunca, suların kesılmesi hatı
nma geldi. Bizim kapıcıya sor -
dum: 

- Caddede yollan yapıyorlar da, 
onun için öğle vakitl.ıri sular ke- ı 
siliyor, dedL 

Allah aşkına, sulan arttırma - 1 
dan evvel, suların kesilmesini lcab 
ettiren şu yol ameliy~si iş~ biran 
evvel bitirilse, çok iyı olacak.. Bü
tün İstanbul sokakları, istihkiim
lar kazılmış Madrid caddelerine 
benzedL 

AIU1ED RAUF 

IK"üçüK HA HERLE~I 
* Tirilye sahillerinde karaya 

oturan ve evvelki gün klll'tarılan 
Trak vapuru limanımıza getirilmi~ 
ve taınir için havuza girmiştir. 

* Be ikta~ta mekteb çocukları 
için bir bakımevi inşasına karar 
verilmiştir. * Beled.ye; klıruesi1 çocukları 
kurtarma yurdu ile düşkünler e
vini bırlcştirecek ve bunların her 
ikisine bırden cşefkat yurdu. !a
min verecektır. 

* Yerli kumaşbn İngiliz malı 
dıye aatan bir şebeke meydana çı
karılmıştır. 

* İstanbul kaymakamları dün 
akşam Vilayette toplanarak Be
lediye işlerinin daha sıkı bir su
rette kontrol edilmesini karar -
laştırmışlardır. 

* Perapalas otelinin arkasın -
dakl bütün baraka ve gazinoların 
Belediye tarafından yıkılarak kal
dırılması kararlaştırılmıştır. 1 

* Polis müdürü Sadri Aka dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. 

* Akdenizde hususi bir tenez
züh seyahatine çıkan Anglikan ki
lisesi reisi Gan terbury baş pisim -
posu; maruf Amerıkalı milyarder 

Morganın yatı ile dün şehrimize 
gelm~tir. İngiltere Kraliçes'nin 

kızkardeşi ile kocası ve milyarder 
Morganın oğlu da baş p:Skoposa 
refakat etmektedir. Yat; bugün 
limanımızdan ayrılm~ktadır. 

* İngiltereye aldıi!ınıız kredi -
den dört milyon liralık lokomotif 
ve sair demiryolu malzemesi si
pariş edilmiştır. 

* Cibalide oturan Cemal oğlu 
Muzaffer ile arkadaşı Kaşif oğlu 
Mustafa bir para meselesinden çı

kan kavga neticesind~ ayni semt-J 
te oturan Mehmedin bir koyun bir 
kaç hindi ve sairesini çaldığından j 
yakalanarak adliyeye verilmişler- / 
dir. 

. - -

Piyangoda 
Kazanan 
Talihliler 
Büyük İkrc.miyeler 
Anadoluda Dağılmış 
Tayyare piyangosunun altıncı 

keşidesinde ikramiye kazanan ze
vatın listesi, İstanbul tayyare pi
yango müdürlüğüne gelmiştir. 

Buna göre 200 bin lirayı kaza
nan talihlilerin isimleri aşağıda -
dır: Malatyada ziraat müdürü 
Ekrem, Milas ilk mekteb hade -
mesi Ömer, İzmir Devlet Demir -
yolları cer atôlyesinc!e Saim, Ci
hangir Gündüz apartımanı ikinci 
katta oturan Angeliki, Samsun 
hük\ımet konağında ziraat katibi 
Mustafa. 

40 BİN LİRA KAZANANLAR 

Çakmakçılarda Valde hanında 

telliıl Ahmed ve ortaı; kasab Mah
mud {1/5), Kumkapıda bakkal 
Vilak Manitis, Beşikta~ Tuzbaba
da 17 numaralı evde oturan Ce
mal, İzmirde Akseki bankasında 
Raşid, Aydında Ahmed Sabri. 

25 BİN LİRA KAZANANLAR 

Karaköyde komisyoncu Mavro
pulo {1/5), Tokatta Singer dikiş 
öğretmeni Fikriye ye ortağı ber
ber Mustafa, Konya maliye tahsil 
şubesi şefi Kadri ve dört arka -
daşı. 

20 BİN LİRA KAZANANLAR 

Bilecik orta okul öğretmenle -
rinden Fikret, İstanbulda Mücel- 1 

lid Hıdışyan ve ortağı, Üniversite
de hademe Ali, Samsunda buğday 
pazarında bakkal Rasim. 

15 BİN LİRA KAZANANLAR 

Beyoğlunda Asmalımescidde 10 

numarada oturan Desp•na, Sam -
sun Demiryolları ista.yon amba -
rında Kemal, İzmirde orta mek
tem hademesi Ramazan ve ortağı 
lokantacı Ahmed. 

10 BİN LİRA KAZANANLAR 

Bakrıköyünde Öniernaci soka -
ğında 104 numarada oturan Seyfi 
ve Abidin, Ortaköyde Çarşı içinde 

manav Nuri ve arkadaşları, İzmir 
Torbalı Dirm•l köyünde Şaban, Or
duda İsmail Rıza. 1 

Diğer talihlileri dünkü sayımız
da okumuştunuz. 

Askere Giden 
Gençlerin 

Yol Paraları 
Dahilıye Vekaleti askere giden 

gençlerın yol paraları hakkında 

dün vil.iyete bir tamim gönder -
miştir. 

Bunda askere giden gençlerin 
yol paralarının tenzili işinin bu 

gençlerin nüfus tezkerelerinde 
yazılı bulunan askerliğe girmiş 

kayıtlarına göre yapılması ayrıca 
vesika aranması bildirilmektedir. 

Emre göre yalnız şüpheli gö
rülenler hakkında askerlik şube

lerinden malü.ınat istenecektir. 

• ----- ---

POL • 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 

Böyle 
Gelin 

Gidemrz 

Gözönün 
Altı 

Neden Şiş? 
Beş Oiomobilden t. şağı ı u Şiş Dayaktan Değil, 

Gelmeyiniz 1 iltihaptandır 
O akşam, Kamil, hinpı-derl Os- Edirne ceza evinde b~ gardiyan1 

man 4erefine bir ziyakt tertib et-

1

1 iken bir mahpusu döğen Kemal 
mış ve bu ziyafete bü~'ın dostla- Tamyaman, dün asliye birinci ce
rını çağırmıştı. j zada suçlu sıfatile sorguya çekil- ı 

Yemekten sonra ev halkı ve da- di. 
vetliler, misafir odasm<l~ toplan- j Kemal Tamyaman hadiseyi şöy· 
dılar ve ta geç vakiUe~e itada gü- le anlattı: 
lüp eğlendiler. •- O gün hapishar.ede, birinci 

Bir ara Bay Osman damadına: koğuşta kavga olmuşttL Müdür 1 
- Kamil, dedi. Sana gül gibl Bay Ahmed ile koğuşları geziyor- J 

güzel bir kız veriyorum. İnşallah duk. Üçüncü koğuşun önünden 
onunla mes'ud bir yuva kurarsı- geçerken, Çöpköylü Hüsnü pen - 1 
nız.: cereden başını uzatarak koğıışun j 

- Teşekkür ederim. beybaba! önünde bulunan mahpuslara beni 
- Fakat, buna mukabil, ben de işaret etti: 

evladım için muhteşem bir dü • - İşte kavgaya sebebiyet ve -
ğün yapı_'.'°~ını istiyo!um. ı ren bu alçak heriftir, bu namus -

- Başustune.. suzdur .. 
O•man gülümsiyerek sözüne ı Akşam olunca, Hüsnüyü odama 

şöyle devam etti: ı çağırttım. Kendisine, bana neden I 
_ Kızı almak için de asgari beş hakaret ettiğini sordum. Hüsnü 

başını önüne eğdi ceva\ı vermedi. 1 otomobille gelmelisiniz. Aksi tak-
Bunun üzerine ben de ona nasihat dirde gelini kapıdan dışarıya çı-

k h ettim .. 
aramazsınız a ... 

Bir gün, öğleden sonra Kamil, 
arkadaşlarından Kemali ve anne- ı 
sini, bir otomobille, gelini almak 
üzere Osmanın evine gönderdi. 

Aradan çok zaman geçmeden o
tomobil, Osmanın evi:ıin önünde 
durdu. Kem~! ile Kamilin annesi, 
gelin evine girdiler. Gerek Kemal 
ve gerekse kaynana, her ikisi de 
bu evde kendilerinin gayet iyi kar
şılanacaklarını sanıyorlardL Hal- I 
buki öyle olmadı. Kimse onlara 
ehemmiyet vermedi. Hatta evde 
bulunanlardan bazıları onları müs-
tehzi nazarlarla süzdüler. 

1 

Osman kaşlarını çatarak sert bir 

Birkaç gün sonra Hüsnünün gö-
zü şişti. Hüsnü bu suretle bana 
iftiraya fırsat ve vesile buldu. Mü
düre çıkarak, kendis;ni döğdüğü- ı 

mü söyledi. Halbuki ben ona bir 
fıske bile vurmadım. Gözünün şiş
mesi döğmekten değ'!, iltihabdan 
ileri gelmişti. Doktor raporu Edir
ne asliye cezasındaki evrak ara- ı 
sındadır .. 
İstinabe evrakının mahalline 

gönderilmesine karar verildi. -·--
KISA POLiS 
HABERLERi 

Şehrin 
ima jı 

Meselesi 
Di:n Valinin Riyasetinde 

Bir Toplantı Yapıldı 
Şehrimizde mevcud Halkevleri

nin bir kısmınm yemden büyütül
mesi ve bazı İstanbul kazalarında 
da yeni Halkevleri in~ası J<ararlaş
tırılmıştır. 

Bu maksadla dün Vali ve Bele
diye reisi Lutfi Kırdımn riyase -
tinde bir toplantı yapılmıştır. 

Bu içtimada Kadıköyünde inşa 

sı mukarrer olan ve ptanlan ha
zır lanmış bulunan Halkevinin in
şaatının hemen münakasaya çı -
karılması kararlaştırılm~tır. 

Kadıköy Halkevine ayrılan tah-
sisatın miktarı 230 bin !hadır. 1 

Diğer taraftan Eminönü Halke
vinin bahçesi ve civardan istim -
lak olunan arsalar üzeı inde inşa
sına başlanılan yeni jimnastik, 
temsil ve konferans salonunun in
şaatı mevcud tahsisatın tükenmesi 
yüzünden duzmuşttL 1 

Dünkü toplantıda bu inşaata he
men başlanması ve işin sür'atle bi
tirilmesi için bir istikraz yapılma
sı da kararlaştırılmıştır. 

Bu suretle yeni sabnun resmi 
küşadı Cumhuriyet b;ıyraınıınıza 
yetiştirilecektir. 

Beyoğlunun modem ve müte -
kamil bir Halkevine olan ihtiyacı 
da nazarı itibzare alır~ ve bu
rada inşası mukarrer olan Halke
vinin inşa masarifatının temini 
ve inşaat mahallinin tesbiti için 
toplantıda müzakerelerde bulu -
nulmuştur. 

Dün verilen karara göre Şo'hri
mizin Halkevleri ve l>i.!Jtassa 3 bü
yük merkez etrafında toplana -
caktır. 

Bu üç merkez: Eminönü Hal -
kevi, Beyoğlu Halkevi ve Kadıkö7 
Halkevidir. 1 

Bu üç mühim merkez faaliyet
lerini arttıracak ve İstanbul genç
leri için çok mühim bir kültür ı 
membaı olacaktır. 

-·--O--

sesle Kemale: / 
- Maalesef kızımı götüremiye

ceksiniz. dedi. 

* Beyoğlunda Asmalımescidde 16 M•ı 
Leblebici sokağında Dervışzade a- l yon 

Kemal hayretle: sordu: 
- Neden? 

- Çünkü ben Kamile asgari beş 
otomobil göndermesi:ıi söylemiş
tim. Halbuki o bir araba gönder
miş ... 

Ve Osman gelini giydiren, tu
valetini yapan kadın!ara: 

- Kızın elbiselerini soyun! Di
ye bağırdı. 
Kadınlar gelinin duvağını aldı

lar, gelinin elbisesini çıkarmağa 

1 başladılar. 

Bunun üzerine KeMal kızı zorla 
almağa karar verdi; gelinin bu - j 
lunduğu odaya girdi. Fakat Os - ı 
man ile damadı Mu5tafa da onu 
takib ettiler. Mustafa., Kemalin 

yakasından tutarak: 1 
- Haydi, dedi. Bu evi terket! 
Kemal dinlemedi, gelini kolun

dan tutarak götürmek istedL Mus-
tafa. Kemalin üzerine hücum ettl 
Kemal de bıçağını çekti ve üç er-

partımanı ikinci katı:ıda yangın Liralık Bir 
çıkm~ ise de sirayetine meyaan 

verilmeden söndürülmüştür. Sipariş y apılıyorı * Haydarpaşa lisesı talebesin-
den 19 yaşında Mehmed oğlu Mus
tafa Üsküdarda tramvaya atlamak 
isterken dı.i~erek başınaan y.ua - İ 
lanmıştır_ ---------1 kek arasında kanlı bir boğuşma 
başladı. Kemal, Osmmla damadı 
Mustafayı yaraladıkt3n ~onra elGı' 

den kaçtı, keyfiyeti anlatmak için 
Kiımi!.n evine gitti. 

Bir iki saat sonra K3>nil, gelini 
almak için bizzat kenduı bir oto
mobille Osmanın evinP. geldi. Kı
za gelinlik elbisesi tekrar giydiril
di- Ve biraz sonra gelin güveyi o- 1 

tomobile binerek evlerine gittiler.! 
Kemalin muhakemesine dün ü

çüncü sulh cezada başlandı. Kemal, 
Osmanı ve damadını yaralama - 1 
ılığını iddia etti. Şahidlerln de din
lenmeleri için duruşma bu ayın 
21 ne bırakıldı. M. HiCRET 

Haber aıdığ:mıza göre, Devlet 
Demiryolları umum müdürluğü, ı 

geçen sene oldugu gibi bu sene de 
8 milyon liralık taahhud ve sar
fiyat ıcrası ıç:n MccEslen sala -
hiyel istıyeoektir. Lokomotf ve 
vagon lezyid ve tecrid programı
mn tatb:kı programından olarak, 
kanunu mahsus mucibince üç se
nede teslım v.t altı senede öden
mek üzere ısmarlanan 16 milyon 
liralık lokomotif ve vagon bedeli 
için bu sene ödenecek miktar büt
çeye konmuştur_ Bu miktar, 
285,000 liradır_ Diğer taraftan i
dare 1938 bütçesile 370 lokomotif, 
720 yolcu ve 3000 yük vagonunun 
tamiri için tahsisat almıştır. 

1939 bütçe projesile de 450 lo -
komotif, 800 yolcu, 3200 yük vago
nunun tamiri için tahsisat iste -
mektedir. 

Demokrat Dev 
Cephısinin Tere 

}'jran: Ahme-d SiikTt1 

Arnavudluğun istilası 

ğan buhran Avrupa sulh 
buyük. lelılike 1 a.ınd. d 
mektedir. Almanya tar' 
vusturyada ve Meme!'de 
darbeden sonra İtalya da 
lukda muvaffakiyelli b 
indirmiştir. Gerçi ArnaV 
tedenberi İtalyanın nüf 
kası olarak t'\'ıınmıştı. 

beraber, faşist rejimi. es 
yanın telakki ettiği bır ş 
ku~vetile fethederek bun 
efkarı umumiyesine bii 
muvaffakiyet olarak tak 
miştir. Fakat bu vaziyetin 
mucib olan tarafı, ltal~a 
navutluğu işgal etmesind 
ı!e Balkan yarımadasında 
miş o!msaıdır. Acaba Mit\ 
!etlerinin bundan sonra 
!eri ne olacaktır? Avrupa 
!eri ve ajans telgrafları, 
diyen müheyyiç haber ve 
dirler. Ekseriya biribirıni 
den bu haberlere göre: 

1 - İtalya ile Almanya 
Avrupayı aralarında toksl 
mişlerdir. İtalya cenubda 
rek Balkanları istila ed 
manya da Tuna havzı.sını 
tır. Bu taksime göre, Polo 
caristan, Romanya ve Yug 
yanın Bir parçası AlmanY 
se•ine düşüyor. İtalya da 
tan ve Bulgaristanı alıyor 

~ - Diğer bir taksim, b · 
kı ve Balkanları Almanya. 
mekte ve İtalyava şimali 
tahsis etmek'r-:lır 

3 - Üçüncü bir m21Unl 
de Almanya şarkta yalnız 
genişleme ile alakadardır. 

Avrupa devletlerinin siyas 
lfillerine karşı bir kasdı 
Fakat bu devletlerin her 
Romanya ile akdettiğı tica 
kavelesine benzer bir mu 
imzalamak gayesıni istihda 
mektedir. 

Bu haberlerin h3nı:isl do 
duğu kestirilemez. Fakat İ 
nın ve Almanyanın bir şeyi 
rnak istedikleri anl.ışılm• 

Arnavutluğun işgalile v 
tehlikeye düşen diğer bir de 
Yugoslavyadır. Fakat bu d 
son hadise karşısındaki vaz 
de esrarengiz bir nor. it- '' 
Yugoslavya Arnavutlu/!t.n 
sıra~ında beklen.ldiği derec 
laş göstermemişt:r. Bu ~ 
gösteriyor k' İtalya Yugosla 
Arnavutluğun işgalinden ha 
etmiş ve hatta belki de baZ 
talarda bu devlete teminat 
miştir 

Huliisa küçük devletler a 
da bir tesanüd kurul":nadığ 
demokrat devletler de ne Y 
caklarını tay nde terddüd 
dedirler. Halbuki karsı tara 
hesaplı hareket ec!iyoc. Seri 
rarlar verip bu k:ırarlan d 
tatbik ediyor. 

Talebenin Seyya h 
23 nisan bayramında şeh 

Üniversitelilerindcn bir g 
Bursaya gideceğini yazmışt 

Talebelerden diğer kala 

1 
/ bitinden yardım görecektir. 

1 
beklediler. Çadıra hiç kimse gel- Elharis'in gözcüleri telaşa düş- - Biz burada beklerken, 0 şey- bir kafile de Trakyaya git 

Eiharis'in canı sıkılmıştı_ Bir - memlşti. tüler: tanlarla bile görüşemez. kararlaştırmışlardır. 

denbire hiddetle ayag"a kalkara" Ertesi gun· Elharis'e geldiler. - Şimdi ne yapaca"ız! Bu ada- Gö' -·ı h Umum Müfettiş General I{ ..., " zcu er, er soruşlarında nö-Halifenin Sarayında 
._I B_ir_i_s~,_n_y_o_ı _G_u_· z_e __ ·_. 

Tarihi Roman: No. 50 

Cenub cephesinde büyük mu -
vaffakiyetier kazanan ve İspaıı -
yada yeni b.r mü.slüman devleti
nin temelini kurmağa muv .. ffak 
olan Tarık da İspanyol kadınla -
rından çok çekinirdL 

Elhiıris: 

- Tarık kaç kere kadın tuzağı
na düşmüş ve kurtulmuştur, di
yordu, Allaha hamdolsun ki, ben 
henüz böyle bir tuzağa düşmedim 
Ve Maryana'yı, önüne ağ kurma
dan yakaladım. 
EUıaris bir gece rüyasında Mar

yana 'yı gördü. İspanyol dilber!, 
bir genç müslüman zabitinin kol-

Yazan: CELAL CE. GiZ 

!arı arasında yatıyordu. Çok neş
eliydi_ Elharis, rüyada bile onun 
şeytani l;,ak1şlarındaki manayi 
sezebilmişti. 

Ertesi sabah gözlerinı açınca, 

rüya tabirinde mebareti ve tecrü
besi olan yaşlı mücahidlerden bi
rini çağırdı .. Rüyasını gizlice an
latarak: 

-Maryana'dan şüphe ediyorum, 
dedi. Onu bu gece rüyamda gör
düm.. Bu rüyanın manası nedir?. 

Yaşlı mücahid uzun boylu dü· 
§!inmeden cevab verdi: 

- Rüyanız aynen çıkacak, Sey
yid! Maryana bir müslüman za -

'bütün ordudaki zabitleri gfü;ü - Kimseyi görınediklerini söylediler. mm kim olduğunu mutlaka. anla- b il d b Dirik'in misafiri olacak olan etç · er en u cevabı alarak dö -
nün önünden geçirdi: Fakat, Arab kumandanı bir kere malıyız.. nüyorlardı. ler; Edirneyi ve diğer şayan 

- Bana bu fenalığı yapacak bir şüphelenmi,ıti. Kafasındaki bu - Çıkıncıya kadar beklemek, maşa yerleri ziyaret edeceklC 
Bır akşam, ElhAris'in emrile, 

zabit tasavvur edemiyorum. A - şüpheyi kolay kolay silmeğe im - ve çıkar çıkmaz yakalamak lazım. H M J "t f 
gece yarısı gizlice Maryana'nın ça- atay amu a l caba bu hain kimdir?. kan yokttL Gözcüleri tekrar gön- Son kararları bu oldu. Tamam 

. dırına gelen zabiti - çadıra gır· - ı · 
- Denemesi güç değil, Seyyid! derdi. iki saat gözlerini kırpmadan, ne- Gümrükler umum müdür u 

meden - yakaladılar. 
Maryana'nın çadırı etrafına nö- Maryana gerçekten bir zabitle fes almadan beklediler. den İstanbul gümrük başınıı 

Bu adamın yakalandıktan son- . - ., betçilerden başka, ayrı gözcüler sevişoyor muydu?. Yoksa, bu sa- Maryana ile görüşmek üzere lüğüne bildırildiğine gore '' 
ra konuşmaması ve sorulan su- • koyarak, çadıra kimin gelip git- dece boş bir şüpheden mi ibaretti. gizlice çadıra giren adamı, döner- hükumeti Hatay mahsulat ve 

tiğini öğrenebilirsiniz! . Birkaç gecelik bir tarassuttan ken yakalıyacaklardı. allere cevab vermemesi göze çarp- muliıtını ihtiva eden listeye t 
ElhAris derhal en emin adam - sonra herşey meydana çıkacaktL !:: 1 hiıris'in rüyası gerçekten bir mıştı. Gece karanlığında kolla - kelebek, ağaçkavunu, havuç. 

!arından iki kişi seçti.. Bunlara Çok geçmedi. Gözcüler ikinci hakikat olarak mı tecelli edecekti? rını bağlıyarak kumandanın ya • da, sığır, keçi, koyun, deri, uııı 
gizli talimat vererek, Maryana'nın gece, bütün ordu uykuda iken, nına götürdüler. gazoz, susamı da ithal etmişt 

çadırını tarassuda gönderdi. Maryana'n.n çadırının arkasında Her gece, Maryana'nın çadırı- EUlaris, ışık altında yüzüne dik- Fazla Çıkan Balıkl 
Gözcüler akşam üstü sular ka- yerde •Ürünerek ilerliyen bir göl- na arkadan bir genç Arab zabiti katle bakınca: 

rarınca, Maryana'nın çadırını gö- ge gördüler. geliyor .. Gözcüler onu sabaha ka- _Bu, bir düşman zabitidir .. A- Dün balıkhane, fazla çıkar 
zetlemek üzere karargah gerisine Bu gölge biraz sonra çadıruı dar bekledikleri halde, döndüg"ü- b k af t' · k 150 aded büyük palamut ve l> ra ıy e ıne gırere içimize so-
gittiler ve kumların içine gömü - arkasından içeriye girdi ve göz- nü göremiyorlardı. kulmuş. diye bağırdı. balığını, Eminönü kazasında10 
lüp beklediler. den kayboldu. Maryana'yı görmeğe gelen za- mekteblere dağıtmıştır. Bu Jl1 

Gerçek, bu adam Kıştale hü - tal * Şimdı, şüphe yok ki, ortadan bit, ne zaman ve nasıl dönüyordu! teplerde mevcud yoksul e 
kılmetiniıı bir casusu idi. Elhiiris'ln 

l\fARYANA'YI SEVEN ZABIT birdenbire kaybolan bu insan göl- Gözcüler nöbetçilere sordular: yardım teşekkülleri balıklar• 
kvşıı.ında konuşmağa başladı: ı KİMDİ? gesi ,adırda Maryana ile görüşü- - Maryana yabancı bir khnse şirtcrek dün öğleyin fakir ta 

Gözcüler o gece sabaha kadar yordtL ' ~~lee ,l!g•ib5'ıı--tüışşüüyyq,orum!!.u!!.!:!."-_____ .!..,. __ _: ____ ..u _ _ __ ..._..:__ ...... ...,. ....... _______ _.. 

L---~~__.----~~------~~------~~--~ 
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Qünün Meselesi: -
Hayat Ucuzluğu 
Mücadelesi evşek 
Fiatleri Maddelerin Fazla • 

ınen 

Sürüm Yaptığı T esbit Ediliyor 

U cuz!u~un, ~bsa~ı •. b~re- s'.~lığı, ve pisliği ol~asa~·dı, hl~ 
ketlerı tevlıd ettigını D. şuphe yok, bu bası! ıktısadi 

d D. yollarının bilançosun· tedbirden en aşaj;'l onlar da 
aıı ıuıJıyabiliriz. fazla olarak milyonlar kazana· 
nliııkü sayınıızda Devlet De· bilirlerdi. Tramvay idaresi, lıü-

llıiryollarınm bu seneki müte- kllınete geçtikten sonra, Dev • 
"ııtin hütçe•inio otuz dokua Jet Demiryollarmıo sistemi sa-
llıilyon yüz otuz bin lira ol • yesinde, İstanbul tramvaylan-
duğunn, görülen lüzum üzeri· om da hazineye milyonlar te-
ne kadronun 16,600 kişiden min edeceğine eminiz. 
lR,02s kişiye çıkartıldığını yaz· Ali ~etinkaya'nm, o zaman-
llııştık. Gerek bütçenin eçen )ar tatbik ettiği prensip, basit 
;eneye nazaran 3,340,600 lira bir arz ve talep kanunu, bir ik· 
•ıtaııı, göstermesi, gerekse tısadi içtimaiyat mütearifesi 

kadroya 1421 kişi ili . idi: Bir malın sürümü, kıymeti 
""'i ile şebekenin kuvvetlen • ile makGsen mütenasbtir. 
dirilmesi acaba ne ifade eder? Bu mesele şehrimiz sinemaları 
Şüphesiz, bu tedbirler lüzum- için de variddir. Pahalı tarife-

~z olmadığına göre, demiryol· ler zamanında, adi günlerde 

1 
•rııuuın gittikçe çoğalan, ge· dolmıyan salonlar, ucuz sine· 
'telı:: seneler, belki de yeni ba· ma tarifesi tatbik edilen son 
ıı tedbirlerin alınmasını intaç sene zarfında ekser günler se-
tdecek olan iş hacminin artışını yircileri reddetmeğe mecbur 
değil mi?. kalmışlardır. Bu prensipin '81· 

O halde meseleyi şöyle va· mazlığmı, şeker meselesinde de 
ıettikten sonra şu suaU ao~a • görmekteyiz. İstatistikler bize, 
huı..:-: -... şekerin kilo••ıııun 50 kunışken 

Acaba, bu yolcu artışı ve bu yapılan istiblakin son seneler· 
llılitevazin bütçe fazlalığı nasıl de lıirkaç mislı arttığını göster· 
1•ınin edilmiştir? . mcktcdir. 
Cevabı gayet basittir: Ucuz- Bu misalleri alabildiğine sı-

lıık ve intizam. ralıyPbiliriz. Netice şudur· 'V· 
Filhakika, Ali Çetinkaya, cuzluk, daim.ı ucuzluk. .. 

~afıa Vekaletine geldiği gün· Hayatın birçok safhalarında 
lerde, memleket dahilinde se· pahalılıkla mücadele etnıcğc 
Yahatin ateş pahasına yapıla - mecburuz. Bu sayede, mcmlc-
hildiğini görmüş ve ilk iş ola· kette istihlak ve imalatın ala-
tılk Devlet Demiryollarmda bildiğine artacağına, uzun se-
Yiizde kırk nisbetinde bir U• neler ucutluktnn mütevelliıl 
•uzluk yapmıştır. Son • stok satışsızlığının Türkiye 1-
taları, bu ucuzluk, İstanbul çin mevzuu bahis değildir. Bu· 
tramvaylarında da temin edil· nun en güzel delilini, Devlet 
llıişlir. Eğer İstanbul tramvay- Demiryollarına aid ynkımki 

larınıo kifayetsizliği, intizam • rakamlar vermektedir. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Limanııı Haydarpaşa 
da Yapılması Çok 

Masraflı 
İngiliz Mühendisleri T edkiklerini 

Bugünlerde Bitiriyorlar 

Dünkü gazetelerden biri fa. ı 
tanbul limanı üzerinde tet
kikler yapan İngiliz Gipo 

firketi mühendislerinin tetkik -
!erini bitirdiklerini yazmışsa da 
dün yaptığımız tahkikata göre bu 
haber doğru değildir. 

Mühendisler el'an tetkiklerine 
devam etmektedirler. Evvelce İk
lısad Vekaletinin direktiileri ü
zerine projeyi hazırlamakta olan 
llıuhendisler; liman ışlerinin Mü
nakalat Vckaeltine bağlanması ü
zerine bu Vekaletten bazı nokta
lar hakkında istizanda bulunmuş
lardır. 

İstanl:.ul limanının; bazı ilave
lerle alabileceği şekli etrafında 

çizilen proje tamamlanmış oldu
ğundan bugünlerde Vekalete gön
derilmesi muhtemeldir. 

İngiliz mühendisleri şimdi ll -
mar.:n büyük masraflarla ileride 
al~cağı şekil üzerinde çalışmakta
dırlar. 

Haydarpaşada yapılacak olan 
tesisata gelince: Bu şekil gayet 
büyük masrafları ihtiyar ettiğin-
den sarfınazar olunması kuvvetle 
muhtemel görülmektedir. 

Yalnız halen Kuruşeçmede bu
lunan kömür depolarının burada 
bir yere naklolunarak boğazın bir 
köşesini kurtarmak dııı~;lülmek
tedir. 

Bu takdirde; Haydarpaşa dalga 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 129 

- Ağam, ne diyeyim?. Yoksa, 
•arayı da basıp 3ultan Mahmudu 
katlederek Sultan Mustafayı tah
ta ını çıkardılar?. 

- Hiç zannetnnyorum, bu bela 
bizim başınuzadır. 

- Ramiz paşa ne oldu dersiniz? 
- Diyeceğim ~ ki; hepimizi ay· 

rı ayn fenersiz bastırdılar paşam. 
Gece arzetmiş olduğum gibi, at
larımıza binip çıka idik, gece ka· 
,ranıığından bilistifade muhasa· 
rayı yarar ve kaçabilirdik .. 

- Ne bileylm böyle olacağını 
b Çocuğum?. Acaba lmdad gel
ınıyecek uu dersin?. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

-Benim kanaatim gelmiyecek 
ve gelemiyecek.. 

-Peki öyle ise; atları hazırla
aınlar binip meydana çılı:alım ve 
muhasarayı yaralım. 

- Bu, hareket güpegündüz ola· 
maz paşam... Sonra, geceki gibi 
değil etrafımızdaki kuvvetler ço

ğaldı. 

- Ne yapalım öyle ise?. 
- Geceye kadar mukavemet e-

deriz. Eğer imdad gelmezse gece 
yarısı atlara biner Allaha sığınır 
ani bir baskın yaparız ve muha • 
sarayı yararak kaçarız. 

- N~reye kaçacağız?. 

Geç Kalmış Bir Hizmet 

Ş 
ehir meclisinde dün söyle
nen sözlerden a?l.ıyoruz .ki, 
yeni sene bususı ıdarc bul· 

çesine, İstanbulda büyük bir has

tahane inşası için yarını milyon 
liraya yakın tahsisat konmuştur. 
İstanbulun hastahane ihtiyacı ka
leme gclmiyecek derecede şiddet

Udir. Ha1tahanelcrin kifayetsizli· 

ği yüzünden birçok vatandaşların 
çektiği ızlırab tarif edilem= 
İstanbul vilayeti büyük bir ih

tiyacı görmüş ve tedbir almış de
mektir. 

Takdir ve tebrik etmek lazım· 

dır. Fakat, biz takdir de etmiye· 
ccğiz, tebrik de- Çünkü, bu ihti
yaç, yıllardanberi vatandaşlan 

ıztırab içinde bırakıyordu. Niha
yet bu sene mi görüldü? 

Beldeye aid en mühim bir biz· 
metin yapılmasında bu kadar ge~ 

kalmn•·•sı, herhalde, takdir edi· 

Jecek bir hadise değildir. 

BURHAN CEVAD 

Parktaki 
Çiçekleri 

Koparıyorlarmış 
Bazı ilk mektepler talebeleri • 

nin parklarda dolaşırken çiçek 
koparmak, partelleri bozmak su· 
retile zarar ika eyledikleri görül
müş ve mekteblerde talebelere 
muallmleri tarafından bu husus
ta •ağaç sevgisi> ve •ağaç ba • 
kımu hakkında izahat verilmesi 
bildirilmiştir. 

Diğer taraftan belediye reisliği 
İstanbulun en kısa zamanda ağaç
landırılması için mümkün mer • 
tebe fazla ağaç dikilmesini şube
lere bildırmiştir. 

Bu suretle Adalar, Kadıköy, Sa
rıyer, Beykoz, Üsküdar ve Bakır
köy kazalarile Beyoğlu kazaları 

dahilinde •20JI6. tane ağaç di· 
kilmiş tir. 

Hafta Tatili 
Her Yerde Başka 

Türlü İmiş? 
Hafla tatili hakkında mevcud 

kanun hükümlerinin bazı yerler· 
de sarahat olmaması yüzünden 
başka başka tatbik olunduğu gö
rülmüştür. 

Ezcümle bu muameleler daha 
ziyade ~abrika ve emsali müesse
seler hakkında yapılmakla oldu· 
ğundan bu hususta yeni bir kanun 
projesi hazırlanması kararlaştı -
rılmıştır. 

Bu proje bilhassa hafta tatili 
kanuni istisnalarını sarih bir su
rette gösterecektir. 

kıranı Salacık istikametinde 100 
metre kadar daha uzatılacaktır. 

Kömür depolarından başka A
nadoluya geçecek transit eşyası 

için buraya birkaç tane antrepo 
inşa olunacaktır. 

- Kolay Paşam; Ayvansaray 
üstünden Eyübe, oradan Levend 
çiftliı'!ine doğru yol alırız. Eğer; 

sekbanlar dağılmamış ise kolav .• 
Yok dağılmış ve herşey aleyhi•nize 
dönmüş ise Rumeli balkanlarını 
boylarız. Nasıl olsa Boşnakağaya 
Rusculı:ta kavuşuruz. Ondan ötesi 
kolay. 

- Bu fikir fena değil .. Geceye 
kadar müdaf~ada bulunalım. .• 
Yalnız, gündüz gözile atlarımızı 

hazırlasınlar, herşey yerli yerin
de olsun-

- Başüstüne Paşam!. 

Bölük ağasının dediği gibi, ge
ceden dışarı fırlamış olsalardı, mu
hakak yakalarını kurtarırlardı. 
Beş on kişi telefat verseler c!e 

yine paşalarını kurtarır ve Ru • 
meli balkanlarını aşarlardı. 

Çünkü; bu ani huruc karşısın
da nede olsa yeni yeni toplanmağa 
ve hab~r almağa kalkışan atsız 

piyade yeniçeriler kolay kolay bu 

Teftiş şine Ehemmiyet Veriliyor 

Liselerde Universite 
Profesörleri Teftiş 

Vazifesi Aldılar 
Vekalet Umumi Müfettişlik 

Kadrosu da Yakında Takviye 
Edilecek 

Maarif Vektıleti bütün Maa-1 
rif müesseselerinin te!tişi

ııe çok ehemmiyet vermek· 
tedir. Geçenlerde yollad,ğı bir ta· 
mimle, her müessese başında bu
lunan amir ve müdürlerin teftiş 
işini azami dikkat ve bitaraflıkla 
yapmalarını bildirmişti. 

Fakat, orta tedrisat müessesele
rini teftiş için Vekalet Umumi Mü· 
fettişlik kadrosundakı elemanlar 
kafi gelmemektedir. Maarü Ve • 
kiıletinin teltiş heyetinde -esasen 
birkaç münhal vardı. Son meb'us 
intihabında birkaç umumi müfet· 
tiş meb'us seçilmiştir. Birkaç u • 
mumi müfettiş te başka vazifelere 
alınmışlardır. Bu suretle Vekalet 
teftiş heyeti kadrosunda çok esaslı 
bir boşluk hasıl olmuştur. 

Bu sene kıdem zammı alacak 
orta tedrisat muallimlerinin ise 
mutlaka teftiş görmesi icab et· 

Londrada 
Toplanan 
Kongre 

Londrada toplannuş olan bey

nelmilel hava turizm kongresine 
iştirak etmiş olan gümrükler u· 
mum müdürü Mahmud Ncdım'in 
cumartesi günü şehrırnize dön -
mesi beklenmektectir. 

Londradaki toplantıda hava yo
lile memleketimizden geçecek 
yolcuların gümrük işlerinde mü
him kolaylıklar yapılması karar
laştırılmıştır. 

Mahmud Nedim kongreden son
ra A vrupanın bellibaşlı memle • 
ketlerinde bir tetkik seyahati ya· 
parak gümrük işleri üzerinde e
tüdler icra etmiştir. 

Mumaileyhin avdetinden sonra 
gümrüklerde vücude getirilecek 
yeni teşkilat ve tebeddıiller ka· 
rarlaştırılacak ve gümrük işleri· 

mizde de yeni ıslahat yapılacaktır. 

Canlı Manken 
Sergileri 

Evvelce ilk defa ihdas edilen 
akşam kız san'at mekteplerinde 
canlı manken sergilerinden bırin· 
cisinin 16 nisanda verilcceı'!inı yaz· 
mıştık.· Mektep daresi, clışlerinin 
henüz hazırlanmadığını nazarı 

dkkate alarak sergiyi 23 nisan pa· 
zar gününe tehir etmiştir. İlk ser
gi, Çemberlitaştaki akşam kız 

san'at mektebinde olacaktır. Can
lı manken usulünün diğer mek· 
teplerde de tatbiki için hazırlık

lara devı:m edilmektedir. 

yirmi atlı ve silahşor zorbayı ya
kalıyamazlardı. 

Fakat; hal böyle olmakla be • 
raber bu zorbalar bir gece son • 
ra da olsa bu hareketi mükem -
melen ve cesurane tatbik ede • 
bilirlerdi 

Bölük ağaları en seçme cenga
verlerden mürekkebdi. Her biri 
müteaddid muharebelerde ve eş· 
kiya takibinde tecrübe almış ve 
görmüş insanlardı. 

Bir aralık; mahzene kapanan ka· 
dınlardan Kamertab Paşayı gör
mek için ısrar etmeğe başladı. Ni
hayet haremağası vasıt0sile me· 
sele paşaya arzolundu. 

Alemdar, gözdesinin rica ve 
niyaz ederek mutlak surette ken
disini görmek istemesine taham· 
mü! edemiyerek elindeki silahı 

olduğu yere bırakarak hareme 
geçti. 

Fettan Kamertiı.bın maksadı va
ziyeti anlamaktL Paşasını görün· 

mektedir. Bunun lçin ise, Maarif 
Vekaleti, yeni bir tedbir almış • 
tır. 

Lise muallimlerinin ders vazi
yetini Üniversite profe-.;ör ve do

çentlerine teftiş ettirmeği karar· 
Jaştırmıştır. Üniversite doçent ve 
profesörleri lise muallimlerinin 

ders vaziyetini teftiş etmeğe bat
lamışlardır. 

Vekalet, hangi profesör ve do
çentlerin ne şekilde teftiş yapa -
caklarını alakadarlara bildirmiş -
tir. 

Maarif Vekaletindeki diğer mün· 
hal makamlarla beraber. umumi 
müfettişlik kadrosunun da yeni 
tayinlerle yakında doldurulacağı 

anlaşılmaktadır. Veiciılet, bütün 

bu münhaller için umumi maarif 
kadrosu üzerinde ince tetkikler 
yapmaktadır. 

Vapurların 
İlk Yaz 

Tarifeleri 
~irketihayriyenın ilk yaz tari

fesı öbür günden itibaren tatbik 
edilmeğe başlanılacaktır. Bu se -
ne kış tarfelerı geniş bir surelte 
tanzim edilmşi olduğundan ilk -
bahar tarifelerinde fazla bir de
ğişiklik yapılmamıştır. 

Yalnız; bazı saat farkları ve son 
postalara iki sefer ilavesi yapıl
mıştır. 

Tarifelerde asıl büyük değişik
lik; hazirandan itibaren tatl:.ik e
dilecek olan yaz tarifelerinde o
lacaktır. 

Dığer taraftan Dcnızbankın A
dalar hattı ilkbahar tarüesi de 1 
mayıstan ilıbaren başlıyacaktır. 

Denizbank bu sene Büyükada 
ile Dil arasında da seferler yapa
cak, ayrıca bu vapur güııde bir 
sabah, bir akşam; diğer Adalarla 
Maltepe arasında da işliyeceklir. 

-<>--

Yeni Yapılacak 
Araba Vapuru 
Şirketihayriycnin 150 bin lira 

sarfüe yaptıracağı büyük aral:.a 

vapuru için ayrı bir kı~ 1k yapıl • 
ması icab ettiğini yazmıştık. 

B;.r müddettenberi Haliçde in· 

şasına başlanan yeni kızak hafta 
içinde bitecektir. Bunu müteakip 

derhal vapurun inşasına geçile • 
cektir. 

Yeni vapur için 15.zım olan mal· 

zemenin mühim bir kısmı Avru· 
padan getirilmiştir. · 

ce boynun~ dolandı ve ağlıyarak: 

- Paşam; halimiz ne olacak .•• 
İmdada gelen yok mu?. 

Paşa; gözdesini heyecana ver -
memek için: 

- Haber aldık.. Mesele o kadar 

büyük değil... Kacti Paşa ve Ra
miz Paşa kuvvetleri imdadımıza 

gelmek üzere imişler .. 

Kamertab için içyü7ünü çok iyi 
bildiği için Paşanın bu teselli ve

rici sözforine inanmış gibi dav -
randı ve: 

- Aman Paşam; ke11dinı koru ... 
Ne olur ne olmaz!. 

- Korkma; biz harb ehliyiz ..• 
Döğii§me.sini biliriz ... Öyle kolay 
kolay pöslekiyi deldirmeyiz. 

Kamertab vaziyeti anladıktan 

sonra; tekrar mahzene inmişti. 

Kamertab vaziyeti çok fena gör· 
müştü. 

Yalnız; şahsını felaketten kur
tarmak için çare arıyordu. Kur • 
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Talebe 
Kampı 
Hazırlı ... ı 

Dün Bir Toplantıda 
Yeni Kararlar Verildi 

Bu sene açılacak olan ilk mek· 
teb yaz kapmları hazırlıklarına 

devam edilmektedir. 
Kamp komisyonu. maarif mü -

dür muavinlerinden Muvaffak U· 
yanık'ın başkanlığında toplana -
rak malzeme işini halletmiştir. Bu 
sene kamplara radyolar getlı'til • 
mesi mukarrerı:lır. Talebeye teı bi
yev! filimler gösterilmesi de diışii· 
nülmektedır. 

Bu sene kamplara köylü çocuk· 
Jar da meccanen alınacaldırrdır. 

Bu ilk defa ve bir yenilik olarak 
yapılmaktadır. 

Tecrübe, muvaffak netice ve -
rirse her sene köylü çocuklardan 
bir kısmının yaz kamplarına işti
rakleri kararlaştırılacaktır. Dığer 
taraftan açılması mutasavver orta 
mekteb ve lise kampları için de 
Vekaletle muhabere edilmekte -
dir. Vekalet müsaade ederse bu 
sene ilk defa olarak kız ve erkek 
ayrı ayrı olmak üzere birer orta 
tedrisat kampı da açılacaktır. 

--o---

Bugün Büyük 
Şair Hamid 
ihtifali Var 

Bugün büyük şair Hiımid'in Ö· 

lümünün 3 üncü yıldönümüdür. 
bu münasel:.etle şehrimizde ve 
müteaddid Halkevlerinde olduğu 
gibi Zonguldak Halkevinde de bir 
•Hamid gecesi• tertib olunmuş -
tur. Gecenin programı şudur: 

1- Aç•m sözü (Akın Karauğuz)ı 
2- Hamid (H. Uluğ). 
3- Hamid'in dehası ve san'at 

felsesi (Şadi Varlık). 

4- Hii.mid'in eserlerinden par
çalar (3edat Ataman) 

5- Her yer karanlık, pür nur o 
mevki (plak). 
Şeb mehtap hande! melekut 

{plak). 
6- Büyük şairin ölmez eserle

rinden temsil (Neslren'den bir 
tablo). 

7- Filim. 

-*-
Profesör Pittard 

Dün ikinci 
Konferansı Verdi 

Şehrimizde bulunan İsviçre tJ'. 
niversitesi antropoloji profesör -
!erinden Pittard dün 18,15 de ikin
ci konferansını yine Üniversite 
konferans salonunda vermiştir. 
Konferansın mevzuu şudur: 
Göl havzasında yaşıyan ilk in· 

sanların medeniyeti, merkezi Av· 
rupada cilalı taş devri. 

Konferansta Üniversite profe
sör leri, doçentler, ve kalabalık l:.ir 
gençlik kütlesi hazır bulunuyordu. 

Diğer taraftan Madam Pittard da 
bugün 16,5 da, kız muallim mek· 
tebinde bir konferans verecektir. 
Bu konferansa bütün muallimler 
davetlidirler. Konferansın mevzuu 
{Janjak Ruso) dur. 

naz ~z çok düşiinmedL Bu planı 

da buldu. Şöyle yapacaktı. Mu· 

hasara ve muharebe uzarsa tek • 
rar Alemdarı görecelt, kadınların 

yeniçerilere teslimini teklif ede
cekti 

Kamertab, Alemdar'a bu teklifi 

yaparken kendisini hiç bu kafile
ye katmak lstemiyecekti 

Fakat bir çalımına getirerek 

kendisl de yeniçerilere teslim o
lacaktı. 

Alemdar, maiyetinde bulunan· 

!arla çok mahirane döğüşüyordu. 
Binlerce yeniçeri bir türlü harem 

dairesine yanaşamıyordu. 

Her kim harem dairesine ya • 
naşırsa kurşunu yiyordu. Harem 
dairesi Meta bir kale gibiydi 

Yeniçeriler bir aralık harem 
dairesinin damına çıkarak tava • 

nı delmeile te§ebbüs etmişlerdL 

(Devamı var) 

Tarihi Şöhreti Olan 
Türk Dayağı 

/A 
rtık iki gündlir, ajans ha • 
berleri arasında Türkiyenin 
ismini sık sık görüyoruz. 

Türkiye, Avrupanm kuvvetli bir 
müvazene merkezidir. Bütün dün
ya politikncılan ve ajansları, Tür· 
klyedcn büyük bir kudret olarak 
bahsediyorlar. 

Başvekil Refik Saydam'ın ev
velki günkü Jlfecliıı toplantısında 

vaki beyanatını da okuduktan son
ra, beynelmilel badi;e ve mese -

lelerde ne kadar batın sayılır bir 
varlık olduğumuzu, bir kere da
ha anlamış bulunuyoruz. 

Bngün, dünyanın gözü bi.e 
çevrilmiştir. Söyliyeccğimiz söz, 
vereceğinıiz kararın azami ehem
miyeti vardır. Bunun içindir ki 
Türkiye Cumhuriyeti Hfikfuncti, 
Başvekilinin ağzından, Türk dev· 

Jetinin bugünkü karmakanşık si· 
:vasi hadiseler karşısında vazi • 
yetini sarahatle iznb etmiş bulu · 
nuyor. 

Dünyada bu kadar meseleler 
varkeıa bittabi llikayd kalauıayı:ı. 

Büyük bir dikkat ve bassa6iyetle 
dünya ahvalini tnkib ediyor ve 

icab eden hattıhareket! tayi.ı>de 

gecikmiyoruz. Büyük bir teyak· 
kuz içindeyiz. 

Jllulıakkak olan §Odur. Harb İs· 
tcmiyoruz. Ve her türlü cereyan

lara ve fikir çarpışmalarına ala· 
kasızız. Fakat, büyük Türk mil· 

letinin şeref, izzetinefs ve var· 
lığının kılına dokunmayı bile ak

lından geçirenlere vereceğimiz 

yegane cevab tarzı tarihi şöhreti 
olan azametli Türk dayağıdır. 

Topraklarımızın her karışı, is
tiklalimizin her zerresi milyonlar

ca Türkün tunç göğ'ü ve asil 
kanı ile emin bir mulıafaza altın· 
dır. 

REŞAD FEYZi 

İstanbuldaki 
Umami Helalar 
Kafi Gelmiyor 
İstanbulun muhtelif semtler -

deki umumi helaların adedini 
çoğaltmayı kararlaştıran beledi· 

ye reisilği her kazada yeniden u
mumi hela yapılabilecek yerleri 
tesbit ettirmektedir. 

Yeni helalar sür'atle inşa olu -
nacaktır. 

Diğer taraftan Taksimde inşa o
lunan yeni helanın inşası ikmal 
olunmuştur. Bu belli yarın bele
diyece teslim alınacaktır. 

Taksim meydanınd.Jti eski he
laların yıkılmasına da öbür gün· 
den itibaren başlanılacaktır. 

Harbiyede yıkılması bitirilen 
hel3 yerine yapılacak olan hela
nın da planı hazırlanmaktadır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Hal İdaresinden 
Çıkarılan Emekdar 

Memur!ar 
JJa1 ıaaı...lnd• ~14\lklarını 

&öyJlyen iki ut. matba•mıu C"t -
lerek şunları anlattllar1. 

«- Blı, ,tmdlkl baldo btli.'" -
beb tJ!nden ~kartılaa yedi hal 
meDllU"D •amma haJslu•m ara
mak için 1121 rahatım ediyoruz. 
Sebebslı olarak flbrtlma.lan 
muhtemel dlter vatandaşların hak· 
lannı kerumalt kin lleledlyenln 
nazarı dikkatlnl celbetmenld ri
ca ederiz. Esasen bis, kendi hak
lr.ımw Beledlye RtyaseUne verdi· 
flml• lınsusl lsU:lalarla da ara • 
malt taya. 

Bb de dahil oldafımıoz halde 
itlen ,. klm..ı f'ler ı;ıka.rtıı.m.&ıttar • 
dır: Taha.kka.k memura Kenan, 
c:tba.Jet mf'morlanndan Clbayet., 
K•mal, ~vkl, Hayri. Zllıııl, Hi· 
mt ve Enver ismindeki muavenet 
şdlorl. fçlınhde ı. ıo. 15, ıo, 25 
..,nedenberl Belediyeye hlzmel 
rörf'n emektarlar da nrdır. 

Biz nasıl olsa yandık. IDç, ol -
maaa tü.arhlmalan d""tioülrn 
d er ~a.taıı.ıa.ıarın ımtdurb-.t • 
lf'rlne mini olununa& mı?.a 
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1 İT AL YAN ARNA VUDLUGU 1 ÖK Avrupayı ikiye 
Ayırmak Projesi 

P••kab'& reldl, reou, bakkal dllt· 

kinlannm., pastacı ve tellerle .. 
meet, batı& 07ancakcı dükkinl&nnm 
e&mekinlan 1.rW, ufaklı FWllutlalarla 
ıriıslenmltlL Bir Kalb Hırsızı 

Arnavudlukf an istifade Şekilleri 
Vaziyete Uzaktan Bir Bakış 

& 
rnavutluk ı':ndiye kadar f. 
talya ile zaten müttefik ol· 
duğu halde neden İtalya ta· 

rafından böyle bir hareketle iş· 

gal musibetine uğratıldı?. Bunun 
sebeblerini Avrupalı siyasi mu • 
harrirler şöyle anlatıyorlar: 

1- İtalya hıç şüphesiz evveli 
Almanya ile konuşarak bu işe gi· 
ı :ştL Maksadı da Balkanlar el • 
betinde böyle bir ani hareket ya
parak ön safa geçmektir. 

2- Ön safa geçmekle ne yap
mak istiyor?. 

İngiltere ile Lehistan arasındaki 
anlıı.ımarun filiyat sahasından der
hal neticelerini vermeğe başlama
aından evvel İtalya da A vruparun 
Adriyatik cihetinden böyle aske
ri bir breket yapmakla kendl 
mevkiini kuvvetlendirmek iste • 
miştir. 

3- İngiltere ile Lehistan arasın
daki anlaşma filiyat sahasında şu 
neticeleri hasıl edecektir: 

Anıawdtu§un merkezi Tircındıın bir mıı'llZllra 

Baltık denizinden Karadenize 
kadar sağlam bir duvar halinde 
devam ederek; Avrupanın şarkı 

cenubisinde Balkanlara kadar ge
len bir mania vücude getirilmiş 
olacaktır. 

4- İtalyanın birdenbire Arna -
vutluğa tararruz etmesine bun.
da" başka bir mana verilmiyor. 

Almanya bütün Tuna mıntaka-

sında kendi nüfuz ve tesirini tesia 
ederek bütün orta ve şarki Avru. 

pada hakim olmak isterken İtal
ya da kendisine faaliyet sahası o
larak Balkanlan muvafık bul • 
muş oluyor. 

Fakat İtalyanın bu kadarla ka
lacağı meselesi vardır: Almanya 
nasıl Karadenize kadar uzanmak 

istiyorsa İtalya da Adalar denizine 
kadar ilerlemek suretile Balkan
lara yayilmak tasavvurundadır. 

Bu~n matine
ltrden itibaren iPEK Sinemasıoda 1 

2 Film Birden 

l - Halkımızdan Gördüğü . Büyük Rağbet Ve 
Umumi Arzu Üzerine 

SOVEYŞ FEDAiLERi 

O zaman İtalya şarkt Akdenizae 
üstün bir mevki almış olacaktır. 

Fakat iş bu raddeye gelirse Ak· 
denizdeki alakaları malıim olan 
büyük devletler, İngiltere, Fran
sa gibi garb devletleri buna se • 
yirci kalamıyacaklardır. Çünkü 
garb devletlerinin imparatorluk 
yolları Akdenizden geçiyor. 

İtalya bundan sonra Balkanlar
da askeri mevkiini gitgide kuv • 
vetlendirmek istiyecektir. İngilte
renin taarruz eden devletlere kar
şı Avrupada hazırladığı mukave
met ve müdafaa tertibatı üzerine 
Bertin - Roma mihveri de saha· 
sını genişleterek harekete geçe • 
rek Balkanlarda İtalyanın faali
yet sahası olarak tayin edilmiş, 

ı Arnavutluk İtalya için Balkan • 
!ara girmekte bir kapı olacak dl· 
ye düşünülmektedir. 

Bu mÜll&lebeUe yumurt&y& &ld bl.r 
kalı bikir• &nl&tm&k llıtronu: 

iııa-Htere Kralı Birinci JorJ, Fraıua
da aeyaha& eltttt ıırada bir köJ'e uf
rar, lokantalardan blrlne slrer, lkl ru
mu.rta amarlar. 

lllab'ellnde bulunan yaver, lok&nlll· 
c11a: 

- Borcu.mas ne kadar'f. 
Diye IOIV. Lokanl&ct ciddi bk la• 

vırla: 

- fkı ytis elll allmL 
Der. Yaver tatırır. 

- Ne diyorsun senT. İki Flb elll 
alhn mı?. Çı!dtrdın mı yoksa ••• 

- llayırl Çıldı.rmadun. İki ylb ..UI 
altın, dedim ... 

Bu sırada Kral 7anlarwa •ellrı 

- Borcumuz ne ka.darT, 
- İki yüz elll altın!. 
- Acaba.. memleketlnl.zde yamurta 

bu kadar nadir mi?. 
Lokantacı hürmetle etlll:r: 
-Yumurta bol, fakat Krallar nadir •• 
Cevabını verlr. Kr:ı.I ciller, iki ,.m. 

elti alhnı verir. 
Londra pa~tactlanndan birinin 1897 

de ,.aı>tılı bir ,.umurta cidden bari ... 
kadır. Bu yumurtanın yüksekliği Z bu
"ulı. metro. cenJ!Jlitl de 5 buçuk metro 
idi. loertslnde ~00 kUoluk hediye var
dı. Cenubi Amerika ıenc-lnlertnden biri 
taraftndnn düfün hedJ;reıd ol:ırak 7ap
lınlmıştı. 

, kişinin rllclükl• kaldırabildi.fi 

ba kocaman :rumurta 75,000 attın fran
P malolma.:tu. 

Bilyiiklük rekoruna. llcüncll Napol
J'OD devrinde bir zencinin. sevdlfl bir 
akime bedlye ettltı 7umurt&dtr. . 

Aktris, paskalyadan bir rin evvel 
pencerenin önünde otururken altı beJ'

clr tarafından çekilen büyük bir ara• 
banın seldttlnl, kapının önünde dur
dufunu sörmU.. Arabanın üzerinde 
koeaman blr )'umu.rta varmış. 

Aktris a .. tıra inmiş, 711murtanın 

kayu!lıoı açınca hayretten taıtırmq:: 1-
çerl:!dnde tkt M11'lr koşulu ,.aldızh bir 
araba varmış. Arabacası da ınevkllnde, 
k.amçw ellndıe oturuyor. 

Boş blJ' hedb'e delil mlT. 

BAŞSIZ TAŞIYAN DAYVANLAK 

Bazı i.llm1erln yaptıtı tetkiklere sö
re hayvanlarm bir kısmi, başau; 1'& .. 

wabUlyormuş.. 

Meseli karıneatann başlan kesildiği 
halde vücutları Ja.tıyormu.t. Blr çektr
seoiD kafasını koparmışlar. Vücudü on 
b~ sün yaşamq. Batı da, C'Övdeden 
ayrlldıktan sonra ylnnl üç l'ÜD canlı 

kalmış. Dotru mu denlnlıT. 

- Japon Edebiyatından -

B 
en bir hırsızım.. 

Fakat, kimsenin parasını ve 
eşyasını çalmadım. 

Ve bu yüzden zindanlarda yat· 
madım. 

Ben bir hırsızım.. ı 
Fakat, yabancı bir hırsız değiL. 
Bir kalb hırsızıyım. 

Ben, bir genç kızın kalbini çal· 
dun. 

* Bir gün, şehir kenarında, bir ela" 
yamacında oturmuştum. Çalı çırpı 

yakarak ısınıyordum. 
Etrafıma bakıyordum .• 
Meydanda bende başka ne bir 

kurd, ne bir avcı, ne de bir orman 
bekçisi vardı. 
Vurduğum kuşları ateşte kızar· 

tırken, uzaktan atını sürerek ge· 
çen bir yolcu gördüm. l 

O ne güzel köhey lan .. Ve üstün
deki ne sevimli bir ceylandı. 

Birdenbire gençliğimi hatırla • 
dım: 

Otuz yaşında iken ben de böyle 
düz ve ıssız yollarda at koştur • 
masını severdim. 

- Ben! sen mi kurtardın? 
- Evet .. 
Dedim. Bana tefek.kür etti. 
Dirildi.. 
Ayağa kalktı. 

Tekrar atına binerek yoluna de
vam etti. 
B~ sevimli cey!anuı imdadına 

yetişmeseydim, onu ölümün pen
çesinden kim kurtaracaktı? 

* 
Ertesi gün, kapımı çalan orta 

yaşlı bir adam, Benden bein soru-
1 

yordu. • 
- Buyurun! dedim. 
Bu adam, onun babasıydL 
Evimde .. Uzun yıllardanberl ka-

dın ayağı basmıyan odamda baş
başa konuşuyorduk: 

- iJün kızımı dağda bi: ölüm 
tehlikes',;den kurtarmışsınız! 

- Ha .. Evet, dedim, TcşPkküre 
geldiniz, değil mi? Fakat niç•r zah· 
met ettiniz? Bunu yapmak, her 
vicdanlı insan gibi, benim de bor-! 
cumdu. 

Bu garib adam kaşlarını kaldı
rarak hayretle yüzüme baktı: 

- Ben size sadece teşekkür et· 
meğe gelmedim. Ayni zamanda bir 
teklifim de var .• 

2 CAMBAZHANE ÇOCUGU 
İtalyanın Arnavutluktan bekle

h.K KURŞUN KALEnıt 
diği diğer menfaatlere gelince bun- ---------

Şimdi, yarım asra yaklaşan öm
rümün böyle duruk ve hareket -
siz günlerinde bu sevimli ceylan 
da karşıma nerden çıkmıştı! •• 

Onun, rüzgarları yenen ve me
safeleri yutan bir hızla geçişini 

seyrediyordum. 

- Nedir o? -
Fran11zca :,özlü, Snn Derecede Müessir öir M.ıc~ra 

$ ıheı<"ri. B a ı R o 11 · r J , : 

VALAS BERRY JAKI KOPER 

EDEBİlA'f TARİWNİN ... SAN'AT ALEMİNİN ... 
Filin Dünyasının En Parlak Güneşi ••• 

En Yükıek Eseri: 

KEŞiF ALAYI 
Cihanın en kudretli yıldızları 

ERROL FLYN • OLlVIA DE llAİLLAND 

BU AKŞill Tam 9 da 

; LALE 
'SINEMASINDA ----· 

- Kızdı. -

!ar da şöyle hulasa edilmektedir: 

1- Arnavutlukta petrol vardır. 
Çıkarılan petrolün miktarı ise git· 
gide artmaktadır. 

2- Askeri ve siyast olarak bir 
çok lm!nfaatlerden bahsediliyor. 
İtalyanlarca İtalyanın hudutları 
askeri noktadan Arnavutluktan 
başlarmış. Hatta Umumi Harbde 
İtalyanın müttefiki Almanyayı bı
rakarak Fransa ve İngiltere tara
fına geçmesi için kendisine birçok 
şeyler vadedilirken Arnavutluk 
da vadedillmiştir. 915 de İtalya ile 
Fransa ve İngiltere arasındaki 
muahede de İtalyanın askeri hu
dutları Arnavutluk olarak tanın
mıştır. Arnavutluk Umuml Harb
den sonra da senelerdenberi İtal
yanın nüfuzu altında bulunuyor
du. Bilhassa 927 denberi İtalyan
lar artık her suretle Arnavutluğu 
ellerine almışlardı. Onun içindir 
ki şimdi maHlın şekilde Arnavut-

Kul"Şan kalemlnln muehll lnrttlı:ter
d.lr. 1684 ıeneslnde, Brovdalde bir 
cnf~t: madeni buldular •e bununla 
lı:urşun kalemi yapmaia muv&ff&k ol
dular. 

Kurııun kalem ticareti. tamam iki 
J'ÜZ sene, İnl'illılerin inhisarında kal
dı. Nlhayel, M. Albf'r adlı bir FraJısq, 
Rasyanm frkutslı; eyaletinde çok zen
rtn blJ' srafll madeni ı.e,ıeıtı. iııa-nı. 
kurşun k&lem ln.hlaan da Dlh&1'el bul
du. 

YENİ BiR DANS 

lnglll>ler, yeni bir dan.o lcad elmlıı
ler ve buııa (Çemberl&Tn daıuiı) llmlııl 
•ermişler. 

Bu oyun oynanırken kavat7eler, el .. 
!erindeki ..,mıılyelerl. lnllh&b eıtlk • 
lert kadının koluna takıyorlarmq,. 
Kadın. reddedemlJ'OI' Ye kav&IJ'ert 

lalı:lb edlyorm,... 

luğu işgal etmeğe kalkması ancak 
ileride İtalya aleyhine bir hare
ket olursa diye emin bir vaziyet 
temin etmek içindir. 

* O ne?! 
İşte bir kaza .•• 
At ve süvarisi birdenbire yere 

yuvarlandılar. 

Koştum .. 
Ve sevimll cey IAnın imdadına 

yetiştim. 

Atın ön ayaklan bir çukura gir
miş ve üstündeki kızcağız taşlanıı 
üstüne yuvarlanmıştL 

Belimdeki •u matrasını çıkar • 
dım .. Ağzına birkaç damla su a • 
kıttım .. Yüzünü yıkadım .. Şakak· 
!arını uğuşturdum. 

Ah, o ne güzel, ne aevlınll bir 
ceylandı! 

Dizimde baygın ve hareketsiz 
yatıyordu. 

Biraz sonra yavaı yavaı gözle
rini açtı: 

•--

- Kızımı alacaksınız! 

* 
Sevindim mi? 
Korktum mu! 
Bilmiyorum.. Vücudümc:fe tatlı, 

serin bir ürperme duydum. 
- Ben mi? dedim. Ben sizin kı· 

zınızla evleneceğim, öyle mi? 

- Evet. Şaşılacak ne var ki?~ 
Ben vaktile (güneş) mabudu ö
nünde yemin etmiştim: cKızımı 

ilk ölüm tehlikesinden kurtaracak 
erkeğe vereceğim!• demiştim. O • 
nu siz ölümden kurtardınız.. O, 
sizin hakkınızdır- Ve sizin ,,_..r.e
ni.ı: olacaktır! 

* Onunla evlendik •. 
Fakat, müsterih değilim. 
Ona .• 
- Beni seviyor musun! 
Diye sorduğum zaman. bu se

vimli ceyJan, bana yüreğinden ko-

- Nerede tanıdınız?. 
- yurtta. 
- İyice tetkik ettiniz mi!\ 
- Ettim. 
- Geçmişinde şüpheniz var mı? .• YOS A 

rumlara geçenlere metreslik edenler, anlıyacağın 
her çeşitte işe giren, polisten başka her şeye, her
kese karşı gerçtk benliklerini saklıyabilen kadın· 
lar vardı. Belki, sen de bilmiyerek bunlardan bi
risine çatmış obbilirsin diye albümü sana göster
dlm. Hatta blrçôkları bu fotografilere bakarlar da 
yine beraber düşüp kalktıkları kadınları tanıya

mazlar. İçlerinde o kadar değişik, o kadar mükem
mel· maklyaj yapanlar vardır ki. hiç ayırt edile
mezler. ,Böyle yaptım diye beni suçlu bulmL Po-

- Hayır. İlk sevdiği ve sevdiği ıçin 
başıma bakmadan vardığı erke.k benim! 

- Adı ne?. 
- Güney. 

yqıma 

- Bütün bu söylediklerinize sağlam inanınız 
var değil mi?. 

- Var!. 
Komıser düşünüyordu: 

- İhtiyar, paralı, toy, görgüsüz bfr doktor •• 
diye Açıkgözün birisi deaü~ürmüş olabilir. Fakat, 
Fazıl bunların hepsini kesin olarak reddediyor. 

Ve yine bu düşünceler içinde: 
- Bu kadar güzel bulduğunuz bir kadından fÜp

he etmekte haksızsınız. 
Dedi, ilave etti: 

- Aklıma bir başka şey geldL Bır dakika du
run! 

Ve yerinde!! kalktı, karşısındaki dosya dola • 
hının içinden bir kara kaplı dos.ya çıkardı. Getirdi, 
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masanın üzerine koydu: 
- Bu dosyanın içinde birçok kadın fotoğrafisl 

var. Bakın bakalım, bayanınıza benziyen var mı· 
Doktor birden telaşlandı: 

- Nasıl ol.ır? 

Karımın bu fotograiiler arasında resmi bu • 
lunamaz .. 

Ben size böyle bir şüphe duyurmak istemedlm. 
- Yanlış anladınız. Burada fotografilerini gö

receğiniz kadınlar kötü kadınlar değil Tersine, İs· 
tanbulun en güzel, en lüks kadınları. Özel polis 
foto aytarlan kımseye görünmeden. belli etmeden 
bu fotoğraiileri alırlar, albüm yaparlar. Günün bi
rinde Jazım olur .. diye! 

Bütün bu sözleri Çetinin dili söylüyordu. Ger-· 
çekte: 

- Ne olur. ne olmaz. Biz neler gördük? .. 
Demek istivordLL -Dnlrtr.t ,..~ ... 'in sözler'-.. -

güven bularak albümü aldı: 
Uzun uzun baktı. İçinde yüzlerce kadın foto

grafisi vArdı. Birçok kadın yüzleri üzerinde dur· 
du: 

- Bu mu?. 
Benziyor mu?. 
O mu?. 
Diye tereddüdler geçlrdl En sonunııa: 
- Bunların arasında yok. 
Dedi ve dileğini tazeledi: 
- Siz benim yanımda ödey alacak lkf kl§tyl 

bana tanıtın o kadar .• 
Çetin: 
- Belli olmaz doktor .• Bu gördüğünüz kadın

lar, istanbulun en lüks çevrelerinde yaşıyan kadın· 
!ardır. Fakat, hepsi bizde yazılıdır. Kimisi rande
vu evinde yakalanınıştır, kimi.ııl şudur kimisi bu
..1 .... t .... IetindP evli 01 - · 1 -- ı..~ ...... _,___ -.- - .3 •• • 

lislik ödevim. ....•• 

Diye doktora .uzun bir konferans verdi ve -
nunda: 

- Ben ıana istediğin ild adamı bulur, gönde
ririm .. 

Dedi, i!Ave etti: 
- Birisi moral polisliğinden emekliye ayn • 

lan bir raşkomiserdir. Bu işlerin kurdudur. Öbürü 
de izleme işlerinde seçme olan fşyarlarımızdandır. 
İkisi ile sen aı.laşırsın.. 

Doktor, karakola gelirken bu gell§lnln bu ka· 
dar önem uyandıracağını sanmıyordu. Kendi yap
tığına kendisi utanır gibi oldu ve gelifindekl an· 
1aııu küçültmek için üııtüste aöyledl: 

. 

Türkçeye çeviren~-, f 
İSKENDER F. SERTl>J 

pup gelen riyasız bir ı;evgi uı 
vah veriyor: 

· - Elbette seviyorum .. Siz. 
ölümden kurtardınız! Ben ıD 
dünyaya yeni gelmiş bir çocıV 
biyim .. Ne yalan, ne riya, ne 
Hiç bir şey bilmiyorum. si!d~ 
bir şey var: Siz .. Gözlerim. ' 
sizi görüyor! Kulaklarım, yı 
sizin sesinizi duyuyor. J(afB· 

yalnız sizin hayaliniz var: vıı 
ta. seyrek sakallı.. Sert b3 
ve kadın gönlünü almasın_ı ~ 
bilen samimi bir erkek. Sız .. 
yalnız sizi düşünüyorum. 
ilk defa &iz doldurrlnnuzl 

* 

K 

Yalan. 
Hepsi yalan. 
Ben onun gönlünil alabilırl' 

Fakat, kalbini doldurduğuJII• 
namam. 

O, hakikati görmüyor. 
Hakikat, çok korkunç hattı 

reçtir: 
On sekiz yaşında bir cey!All

elli yaşında bir kurd.. 

Onu keşke ölümden 1rurtarıı' 
saydım.. r 
Dağda attan düştüğü giln t' 

atin kucağında ölüp gidecektL 
Ya şimdi? .. 
Bir kurdun koynunda can " 

cek. 

Tabiatın eli olsaydı, mıin!ııı 
alnıma şu damgayı basardı: 

- İşte bir kalb hırsızı!-

Evet.. Ben bir kalb hırsmY1111 

Cemiyet içinde cezasız kalaJI 
lekfır hir hırsız.. .) 

Ankara Radyosıl 
18.35 Müzik (N .. 'ell plaklar). 
19 Kooıqma (Zlraal ııaatıı. 
19.15 Türk müzlil ffuıl he,..,ıt1 • t 
Çalanlar: Hakkı D•rtnan. t:.r•I ~· 

rl, B&S&Jt Gür. Halllk Recıal, Baıııl , 
lor. Hamdi Tokay. ! 

Okuyan: Tahııln Karalı:tlfo 
20 Ajans, meteoroloJI lı&berlerl. ~ 

nal borsası (llat). 
Z0.15 Türk mlizl.fl. ( 
Çalanlar: Vecihe. CeYdel Cali&. 1' 

fllı: Fenıan, Kemal NIJ'ad Se'bUJlo 
Okuyanlar: M&bmul 11.arınılaf, )tf 

lek TokcöL 
ı- Kareıpr pqreYL 
il- Saliihallln Pmar • 11.:&reıpr fi" 

kı .. Sana cöniH verdim. 
3- Udi Abmel - 11.arcıru ...... 

Ellınde iken senin. , 
- Şükrünün - Karoıru ...... 

ll&Sa blı' Umitle bekledim. 
5- Balk lürklizll - Urf&llJ'Ull ,,.#' 

den. 
6- Cevdel Caila • Keman lalı:•~ 
1- llall Be:rln • Karcınr P'*' ' 

Gülüyor 1evdıtlm. 
6- Bedrinin • Blca• '"rlı:ı - Milli'' 

tezlo aşlunl&. 
- Sadellln Ka:rnaila • llkıu ,..,,,, 

işte 11enl seven bentm. 
19- IlilseJ"nl aas .emalsL 
11 Memle•et saat a7an. 
!ı Kontqma (Mizah aaall), 
!1,15 Esham. tahvili!, k&mbb'• 

nukut borsası (!lal). 
!1.25 Ne,·eıı plaklar - iL , 
!1.30 Müzllı: (Kiloük arlı:eotn - f,11 

Necip Aşkın). 
2%,30 Müzik (Sollltler - Pi). 
U Müzik ( Cazband • Pil. 
%3,45 • 24 Son &Janıı haberleri ,.. 

prınkl procram 
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1 Şehrin içinden Röportajl~r 1 

Şehri Temiz Tutmak İçin 
Ne Yapmalıdır? 

~ehrin Pisliği Mevzubahs 
belediyeden 
Yoktur, Fakat, 

O~unca 
Şikayet Etmiyerı 

1 
rb\ elediyenin temizlik işleri 1· 
[§Çin aldığı bazı tedbirler ve 
da· ~nlardan alınan neticelere 
•. il" gozüme ilişenler beni bu ya-
~n . 
M Yazınağa sevketti. 

~' 1alUın olduğu üzert', Belediye, 
lii r ere tükürülaıemesini, sümkü· 
rinlıııeınesini temin maksadile, şeh
ta ınlllıtelif ve en işlek yerlerine, 
de~~ ~'.' çerçeveli mahfazalar için
'''! Uyuk matbu afişler asdı. Bu a· 4: erde tükürüğün büyük zarar
r~nı, t~mizliğin umumi faydala-
1-ıı Vecıı: surette bildiren, anla • 
tıı Yazılar ve bazılarında da l!Yni' 
~ltıda manidar resimler var. 1 

Ilı Undan başka, yin~ yakın za 1 

li.ı. anda alınan tedbirlP.rden olmak ı 
ıe~re,_ Yeni çöp kutularından bah
di ·~bılıriz; bunlar da, yine billn- ı 
~ Veçhile, şehrin umumi cadde-

Şehri Pis!efen biziz 

Tramvay dural< yen ve yeni konulacak çöp kutulan 

!erine, tramvay durak yerlerine \ yen yolcuların, atma~ ihUyacın?a 
konulmuştur. Tramvay durak yer-

1 
oldukları tramvay bıletlerıni, ka· 

!erine muntazaman bu kutulardan! ğıd parçalarını yerlere atmalarına 
konulmasında görülen gaye, tram· mlni olup bu kutulara atmalarını 
vaydan inen veya tramvay bekle- temin etmektir. 

Mtüıdlhlü~ 
ütörr<§llr 

Bir şeye dikkat ettim: Tramvay 
durak yerlerindeki çOp kutuları, 

Lalkın daha rahat olarak lhtlya • 
(Devamı 7 inci ıayfada I 

Y eryiiziinde Mahkilm 
Edilmiş Kim Bilir Ne 

ıı Kadar Masum Var? 
ta !835 senesi iptidasında, avam 
r bakasına mensub nıüebbed kü
tı:k ınahkümu bir kadın Tolon ba
l' ısanesi papazına müracaat ederek 
ıtıa·ttı~ı koğuşun değıştırilmesi için 
l "dur nezdinde teşebbüste bu • 
~0ınasını istemiş .. 
"'rkaç gün geçmiş. Mahkum ka· 

~· Yerinin değiştirilmediğini gö
tıı.luıce yeniden papazın yanına gel
~ ış, Yalnız koğuşun d~ğil, hapisha
~ enin de değiştirilmesini, Brest 

tıeya Roşfor hapishaneııine nakli' . rıca etmiş. 

l'apaz: 

- Yeni arzunu yerıne getirmeğe 
ıalı§acağım. Söz veriyorum sana.. 
h,akat, bir şartla ... Bunun sebebi
.., SÖ YÜyeceksin ... 

Jüri heyeti haksız yere kendisini 
müebbed küreğe mahkilm etıni§. •• 

Papaz cevab veriyor: 

- Masum olduğunu kendi söy· 
lüyor, değil mi?? ... Her mahkUın 
böyle söyler masumiyetini iddia 
eder. İnanıyor musun buna? ..• 

Kürek mahkilmu papazın önüne 
diz çöker: 

f_ş_A_K _A_.l 
ÇOCUK AKLI 

A
nne.- Yavrum, artılı: bQ
yüdün, benimle ıniaafirliğe 
gidebilirsin. Haydi, hazır -

lan, teyzene gideceğiz. 
Çocuk.- Gidemem, ımııel. 

Anne.- .Niçin?. 
Çocuk.- Bebelimin pelerini 

yok ••• 

RUS KÖYLJLERİ: 

Belediye sicil şubesinde. İvan 
İvanoviç pek endişelL Stepan is
tepanoviç de çok düşünceli. 

- Ne düşünüyorsun, İstepano • 
viç?. 

- Sorma, derdim büyük ••. Oğ
lumSerji kaydettirmiye geldıın. 

Yaşını küçük göstersem mektebe 
gönderecekler, büyük göstersem 
askere alacaklar. Şaşırdım kal • 
dırn. Ne yapayım bilmiyorum. 

- Çaresi yok. Asıl yaşını söy
le • 

- Hay Allah razı olsun senden .. 
Ben, bir türlü bunu düşünemedim. 

İşte bütün Rus köylüleri böyle 
saftırlar. 

MAHKÜMUN SON ARZUSU 

Şafak söküyor. İdam mahkumu
nu uyandırmışlar, saçlarını kesi
yorlar. İmam. müdafaa vekili, ha
pishane müdürü, gardiyanlar ka
pının önünde duruyorlar. 

Müddeiumumi soruyor: 
- Birşey ister misiniz? Bir ka-

deh konyak?. 
- Hayır, teşekkür ederim. 
- Bir sigara 1. 
- Hayır, istememi. 
- Olmaz ... Kanun. idam mah-

kfunlarının son arzularının yeri
ne getirilmesini emrediyor. Söy
leyiniz. son isteğiniz ne?. 

İngilizce öğrenmek!. 

' 

1 

b1ı-ne'1'.iş ve ısrar etmif. MahkO.m, 
ıt· müddet tereddüdden sonra fU 
ırafta bulunmuş: 

- Evet, der. İnanıyorum. Çün
kü o zavallıya atfolunan cinayeti 
yapan benim... Her gün, berabe

riz. Cezasını çektiği cinayeti be
nim yaptığımı tabii bilmiyor. Fa
kat ben biliyorum. Onun gece ve 
gündüz inlediğin~ ağiadığını gö
rünce rahatım, huzurum kaçıyor • 
Asabım bozuluyor, gözlerimi ka· 
payıp uyuyamıyo.rum. Rica ede
rim. kurtarınız beni bu azabdan ... 

Kocan mahkemelerde sürtlnürke n, kendiri yeni lcııd lıldkletlerı. 

eğlenceli gün geçiren Mu Mom11 

ııı:; Yattığım koğuıta ve yatağı • 
Yanında bir zavallı kadın var. 

Bu itiraftan sonra zavallı mah
kQm kadın serbest bırakıldı mı? 
Ne gezer? Karının Zengininden 

Fayda Umma! 
Bu İtikadda Olan İngilizler Yeni 

Bir Misal Daha Gösteriyorlar 

1 
ngilizler kan zenginliğinden ha· 
yır gelmiyeceği kanaatindedir -
ler. Biı kanaate göre yeni bir 

misal olmak üzere §U vak'ayı an· 
latıyorlar: 

Bir İngiliz lordunun yirmi dört 
yaşlarındaki oğlu on dokuz yaşla
rında bir kızla evlenmiştir. Aldığı 
kız zengin bir adamııı kızıdır. Fa
kat delikanlı evlendikten sonra 
ıöyle bir aksiliğe uğramıştı: 

Lordun oğlu bir takım kimselere 
borçludur. İş icraya kadar duş -
miiştür. Fakat borçlunun avukatı 
diyor ki: 

- Biz borcumuzu inkar etıni -
yoruz. Fakat miiekkilim yeni ev
lendi. Aldığı kız zengindir. Ev -
lendikten sonra borclı.ırını öde-

yecektlr. Delikanlının tam 10,000 
İngiliz lirası borcu varmış. Aldığı 
kız 300,000 İngiliz lirası mirasa 
konmuştur. 

Fakat kıznı parasım idare e -
denler bu borcu ödemek isteme· 
mişlerdir. Bunun üzerine avukat 
şunları söylemişti:r 

- Bu borcu vermezseniz onu if. 
lasa mahkum edecekler Sanki da· 
ha mı iyi olacak! Genç kadın, ko
casının haysiyetinin ihliil edilme
sine razı olacak mı? Halbuki bu 
gencin istikbali var. Kendisine mü
hiın işlere girmek için teklifler 
yapılıyor. 

Neticede para bulunamamış, de-
likanlının bütün iradına· haciz 
konmuştur. 
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Para insanları Birden 
Değiştiriyo;4 

Bir Fransız Mecmuası Herkesin Bildiği 
Bu Hakikati Güzel 8(r Resimle lf ade Etti 

.... ·~-''" ;-..,ı._,.,..,,.. ... ,_,. ,,., __ ....,~ 

l 

, 

.. 

• 
, 

Çama.ııttı bir kız, Fron.nzlnn fMJlıtır miUl 
piyankosunda 5 milyo,. frank kaza,.ıyor. Çama • 

fire& kız ve 5 milyon Fraft.k ..• Franıı.z mecmuala • 
rından biri, paranın ne .mhirli bir feJ/ old"41ınu 
bir kere daha isbat etmek için yukanki resmi ko
yuyor. Arlet Rambo ismini taşıyan çamaşırcı kız 

işte buduf'. Şimdi Nia ve Montelcorlo aalonl4nndo 
l"fOO içirıde d<.olaflY°"· Framız mecmuan, para · 
nın hatta çatnaftrcı kızım bile bir iki lıa.fta lçind# 
nasıl böyle bir hale getirebildiğine inanmak ut• 
miyenlere bir misal vermek istiyOf'. 

Çuvalda Bir Cesed 
Gizlice F ransaya Giren Bir Alman 

• •• 
Yahudisini Oldürdüler 

P
arls belediye memurlan, 
geçen cuma sabahı saat 7 yi 
ıo geçe Şapel caddesinde 

çuval içinde bir cesed bulmııt

lardır. 

Maktul, otnz yaşlarındadır. Sol 
gözünün üstünde, burnunda ve 

çenesinde darb eserleri görülmek

tedir. Boğazındaki berelerden bo

ğularak öldürüldüğü anlaşıJıruı • 

tır. 

. Cebinde boş bir para cüzdanı i

le 1 frank 45 santim ve bir hazır

lop yumurta bulunmuştur. 

Zabıta yaptığı tahkikat netice

sinde maktulün Alman yahudi • 

!erinden Artor Levi olduğunu ve 

iki sene evvel gizlice Fransaya 

geldiğini anlamıştır. 

Levi, bunun için bir ay hapse 

ve Fransayı terke ınahkfun ol • 

muştu. 

Levi, Fridland sokağında 8 nu- ı 
marada ikamet ediyordu. Apartı

ınanın kapıcısı zabıtaya verdilJ. 

ifadede şöyle söylemiştir: 

- Yalnız yaşıyordu. Fransız • 
cayı pek giiç ve fena konuşuyor

du. Bazaıı mahallede elektrikçilik 

Paraşütlü Doktorlar 
İsveç ordusundİı askeri doktor

ların tayyarelerden paraşütle a • 
şağıya atlamasını öğrenmeleri 

hakkında bir emirname ısdar edil· 

yapıyordu. Almanyada ..bulunaıı 

validesinden ve Bollvyadaki tey

zesinden dalma mektub alıyordu. 

Arasıra para da gönderiyorlardı. 

Birkaç gün evvel elinde bir 

deste dolar gördüm. 

Bir ay evvel, nisan nthayetlnı 

doğru teyzesinin yanına gidece • 

ğini söylemişti. 

Levi 22 nisanda harekete karar 
vermişti. 

Zabıta, maktulün odasında yap

tığı &rllJtırmada üçüncü mevki biı 

vapur bileti bulmuştur. Biletin 

kıymeti yedi bin franktır. Paris

te bulunan ve Yahudi mültecil• 

re muavenet eden cemiyet mer

kezinden verilen maliima ta göre 

Levi'nin üzerinde 200 dolar bu

lunduğu muhakkaktır. Zabıta, Le

vi'nin üzerinde 200 dolar bulun • 

duğunu bilen dosUarı tarafından 

bir tuzağa düşürülerek öldürül-

düğü kanaatindedir. 

. Katilin, maktulün vataııdqla

rından Jozef Volfrum adlı bir 

miştlr. Harb halicde doktorlar ica- Alman Yahudi old~u aniqıl.ınq
hında parqütle yere inec:eklerdir. - tır. 
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Gazeteler Vaziyeti 
Nasıl Görüyorlar? 

ııCurrhuriyet» Diyor ki: 1 

Nadir Nadi diyor ki: cTered • 
düd etmemek sür'atle karar ver
mek, sür'atle işe koyulmak lazım
dır. Eğer demokrasi devletleri de 
totaliter devletler gibi ayni ha • 
r eket tarzını, daha doğrusu a 
silahı kuılaıınıa"ııı bııseydi, bu -
gün gözümüzün önünde cereyan 
eden acıklı vaziyete şahid olmaz
dık.• 

cTan» Diyor ki: 
cBaşıbozuk İtalyan gazeteleri 

çok gülünç mevkie düşüyorlar!• 

serlevhasile bugünkü Tan'da bir 

seden cVakit. refikimiz: citalyan
lar bu ağzı değiştirmel id irler!• 

başlığı ile yazdığı başmakalesinde 

ezcümle şöyle demekted ir: 

cBiz; yurdda sulh, cihanda sulh 
çocuklarıyız. Bitaraflığımız ı ne İ
talyan tehdidine kulak verd iği -
mizden ihtiyar etmişizd ir, ne . de 
evet ilave edelim, şunun bunun te
minatına bağlanıp kaldığımızdan! 

Bitarafız; kendi menfaatUniz ka -
dar dünya sulhuna hizmeti de bun
da gördüğümüz için .. . 

Biz yaİnız bir teminata inanıyo-
ruz: 

Türk ordusunun teminatına! .•• 

makale yazan Akagündüz, İtalyan «Yeni Sabah» Diyor ki: 
gazetelerinin Balkanbr üzerindeki ----
son tehdidine temas ederek bu ya
zılan, resmi Roma ile resmi An
kara arasına sokulmuk istenilen 
bır kundak ve kundakçılık olarak 
tavsi! ederek diyor ki: 

cTürkiye emir ve kumandaya 
tabi bir devlet değildir. Bugünkü 
dünya hadiseleri içinde de kim -
seye bağlı bulunmamaktadır. Ve 
böyle birşey herhangi bir gün ıa
zım gelirse bağlanacağı veya bağ
lanmıyacağı tarafı da ancak ve 
bizzat kendisi tayin tıdecektir.• j 
.cVakıt» Diyor ki: 1 

İtalyan gazetelerinin bize karşı 1 
takındığı son vaziyeti mevzuu bah- ' 

İngilterenin Fransa ile müşte
reket Yunanistana müzaheret gös
termesinin Balkanlardaki vaziyeti 
biraz iyileştirdiğini kaydeden Hü
seyin Cahid Yalçın: 

c- Bu haber henüz resmen te
eyyüd etmiş sayılmaz. İngiltere 
Başvekili tarafından bugün avam 

kamarasında verilecek izahatın 

meseleyi bütün bütü" tenvir ede
cek bir mahiyet ve kat'iyet arzet-

mesini çok temenni ve ümid ede
riz. Çünkü bu gibi ahvalde tered
düdün ve vakit kaybetmenin bü

yük bir zaran olacağı muhakkak-

Sunusiler Trablus'ta Geniş Bir 
isyan Hareketine Geçtiler 
(1 inci sahifeden devam) 

rasında neşredilen beyann~-neler 

ele geçirilmiştir. 
Trablusgarbda Mareşal Göring 

şerefine yapılrruş olan askeri ge
çid resminin, sünusi isyanını basw 

t • rmak için alınrmş olan kfuir -
!eri maskelemek gayesi!• yapıl

dığı söylenmektedir. İtaiyanların 
asilere karşı kimyevi maddeler 
kullanm3Jarı pek kuvvetlı bir ih
timal dahilindedir. 

Filistine istiklal 
Veriliyor 

Kahire 13- Dün Başvekil Mah
mud Paşanın reisliğinde Mısırın 
Londra sefiri ve Arab devletleri 
mümessilleri, Suudl Arabistan 
Prenslerinden Faysal'ın iştirakile 
bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda Filistinin müstakil devlet 

olarak ilanı meselesi konuşulmuş

tur. Ancak bu istiklale tekaddüm 

etmek üzere on senelik bir intikal 

devresi geçecektir. Arablar bu in

tikal devresinin beş seneye inhi

sar ettirilmesini istemektedirler. 

~-----ı.-.-------------------~ 
BÜYÜK ve KÜÇÜKLERE: 1 
İtimat ile verilen ve azami yirmi dört saat içinde solucanları 

düşürrneğe kat 'i tesirini gösteren Sıhhat Vekaletinin resmi müsa
adesini haiz İSMET SOLUCAN Bİ5KÜVİT !erinin piyasaya tak-
litleri çıkmıştır. Sayın vatandaşlarımızın kutuların üzerinde daima 
(İSMET) markasını aramaları ve istemeleri menfaatleri icabıdır. 

Her eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruştur. 

Eskişehir Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Eskişehir Sepetçiköyünden Ser- iğ için tezkere yazılmış olduğun

vet oğlu Hüseyin Şahiil taraf:ndarı dan işbu ilan tarihinden itibaren 
Sepetçi köyü cinrınd.:ı madenci 1- İzak Yahyelin itirazı bulunduğu 
zak Yahyel aleyhıne'açılan bekçi- takdirde beş gün içinde yazı ile 
lik ücretinden 800 füa alacak da
v asının yapılmakta olan tahkik.atı 

sıra sında: 

Müddeialeyh İzak Yahyele mu
amelleli gı yap karannın ilanen 
tebliğine ve muhakemenin 15/5/ 
939 pazartesi S. 14 de bırakılına
$ına karar verilmiş ve ayrıca vi
layete müddeialeyhin maden hak
kında ruhsat istihsal edip etmedi-

Sultanahmet birinci Sullı Hukuk 
hakimliğinden: 

Davacı posta ve telgra1 ve telefon 
Umum Müdürlüğü tarafından müd
de ıalcyh (Fatıhte İskenderpaşa 
sokağında 1 No. da mukim ve Be
yoglu posta ve telgraf eski memur· 

!arından Fuad Berin) aleyhine a
çılan müddeialeyh Fırnd Berin 17/ 
8/938 tarih inde vazifesinden ay -
rılmosı stbebile peşin aldığı maaş

taı fazb mehuzu bulunan 23 lira 
59 kuruşu ödemekten imtina eyle

digın den meblağı mezkur 23 lira 
59 kuru un mumaileyh Fuad Be
r nrlen Lhsıli hakkınd ~ki dava -

bildirmesi ve yukarıda yazılı yevm 
ve vakti mezkürda da Eskişehir 

Asliye Hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması, aksi takdirde 

hakkındaki muhakemenin gıya-

hında devam edeceğini bilmesi 
muameleli gıyap karan tebliği 

makamına kalın olmak lizere il 
olunur. (16869) 

müddeialeyhe gönderilen dava aı:·. 
zuhali ve davetiye tebliğiniz geri 
çevrilmiş ve mahkemece zabıta 

mariietile yaptırılan tahkikat ne
ticesinde müddeialeyhin ikamet
gahı bulunamamış ve mahkemece 
ilanen tebliğat icrasına karar ve
rilmiş olmakla 20 gün müddetle 
ilanen tebliğatın icrasına ve mu· 
hakemesinin muallak bulunduğu 
8/5/939 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü saat 10 da mahkeme
ye bizzat gelmediğiniz veya tas
dikli bir vekUetname ile bir ve
kil bulundurmadığınız halde mu
hakemenin gıyabın12da devam e
deceği tebliğ makamına kaim ol-

Göbels 
Yarııı 

Gidiyor 

Yalnız Ve Daima lngiliz Ve Fransız Başvekillerinin Nutukları lstil 
Kendimize Hamlelerini Durduracak Mahiyetted·r 

Gu .. ven ı"yoruz (1 inci ıahifedeıı devam) j Londra 13 - Haridye Nazırı 1 MISIR HUDUDUNDA -.ıı 
bir hareketi lngi!tere hasmane bir Lord Halifaks'i ziyaret eden Bul- İSPANYA FASINDA 
harek et telcikki ediyor. Bu nutuk- gar elçisi, diğer Balkan devletle- TAHŞİDAT 

Alman Nazırı Bugün 
Şehirde Gezintiler 

Yaptı 
Dündenberi şehrimizde misafir 

bulunan Alman Propaganda Na
zın Her Göbels, bu sabah ikame
tine tahsis edilen Perapalas ote -
linden çıkarak otomobillerle İs -
tanbula geçmiştir. Misafir Nazır 
maiyeti erkanı ile birlikte şehri
mızın görülecek yer !erini, Aya -
~ofya, Topkapı müzelerini, Yere
batanı gezmiş, kendisine verilen 
izahatı dinlemiştir. Nazır öğleden 

sonra şehirde bir gezinti yaparak 
Alman sefarethanesine gidecek -
tir. Her Göbels, hava müsaid ol
duğu takdirde, yarın yine tayyare 
ile şehrimizden Berline mütevec
cihen hareket edecektir. Hareket 
sa~ti henliz tayin edilmemiştir. --

Yeni Bir 
Alman 
İddiası 

Küçük Milletlerin 
Müstemlekeleri Pek 

Fazla imiş! 
Berlin 13 (Hususi)- Völkişer 

Beobahter gazetesi, 80 milyonluk 
Alınan milletinin İngiliz ve Fran
sız milletlerinin nüfuslarile nis • 
beti gözönüne alınırsa, Alman -
yanın ne derece araziye ihtiyacı 
olduğunu gösterir bir istatistik 
neşretmektedir. 

Bu gazeteye göre 47 milyonluk 
lngilizin elinde Fransa dan 140 de
fa büyük arazi vardır. Holanda -
lıların elindeki arazi Holandadan 
60 defa, Belçikalıların da Belçika
dan 80 defa büyüktür. 

---0-

Hadiseler Bizi 
Şaşırtamaz 

(1 inci sahifeden devam) 

yade kuvvetlidir ve bu kuv
veti elinde tutan şanlı ordu· 
muza karşı milletin sarsılmaz 
itimadı vardtr. Kendimize gü· 
veniyoruz ve gelebilecek heı

tehlikeyi mutlaka önliyece -
ğiz. 

Demir Yüklü Bir 
Kayık Battı 

Tophane rıhtımında Gülsen va
puru bordasına yanaşmış olan 
Tevfik adında birinin demir yüklü 
kayığı demirlerin bir tarafa kay· 
masile tatmış, Tevfik kurtarıl -
mıştır. 

AGARAN 
SAÇLAR: 

(l inci sahifeden devam) 
yeni bir hal şekline bağlanması 

mümkün olacaksa bunun bizim 
ne bitarafhğımızla, ne de tara1-
girliğimizle hiçbir alakası olma -
dığı ve dünkü ana siyasetimizle 
bugünkü ana siyasetimizin de hiç 
bir değişiklik kaydetmediği aıi

kardır. 

İngiltere ve Fransan.ın teklif e
deceği herhangi bir garanti pak
tına girmeyi kabul ettiğimiz, li· 
manlarımızda bu donanmalara 
yer verdiğimiz takdirde İtalyanın 
Balkanlara ve Karadenize yayı -
lacağı hakkında bazı Roma gaze
telerinin mütalealarına gelince, 
bu tehdidi de yersiz ve birkaç 
bıışıboş gazetenin lfıübali neşri· 

yatı helinde telakki etmekliğimlz 
Türkiye • italya münasebatı üze
rindeki mevcud samimilik dola -
yısile en makul tarzı hareket olur. 

Bu çeşid haberler ve mütalealar 
ancak Ankara - Roma resmi me
hafilinin samimi münasebetleri 
üzerinde kundakçılık yapmaktan 
başka hiçbir şeye yaramazlar. 
Arnavutluğun işgali ile başlıyaıı 

son vekayi karşısmda İngiltere 
veya Fransanın, batta Almanya 
ve İtalyanın Cumhuriyet hüku -
metine bir gilna teklifte buluııı;p 
bulunmadıklarını bilmiyoruz. Fa· 
kat, muhterem Başvekilin nutku 
Türk hükumetinin bütün bu ve-
kayi karşısındaki hattı hareketini 
bütün çıplaklığile ortaya koyan 
bir vüzub ve bclağati haizdir. Bu 
açık, net, dürüst vaziyetle vaki 
olacak herhangi bir tebeddülü ise 
yine muhakkak ki Komadan veya 
Paristen önce Türk milletinin mu
kadderatına hakim yegane varlık 
bulunan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin şahsında Türk milleti 
öğrenecektir. Ve .. nibayet bilmi
yenler de şu hakikati iyiden iyiye 
bilmelidirler ki, Türk milleti en 
başda yalnız ve daima kendisine 
güvenmektedir. O, bütün bir hu· 
sumet dünyasına karşı kendi var
lığını kendi kanı ve kendi iradesi 
ile kuran memleket olduğu gibi 
her vakit içiiı de tehlike karşısın
da müdafaasının hesablarını tek 
başına göre yapmıştır. Müdafaa. 
ısının esasları ve plllnları muasır 
tarihin dahi Başktimandanı Ata
türk tarafından kurulan bn mem· 
leketin biç kimseden ders almıya 
ihtiyacı olmadığı gibi yine Ala· 
türk'ün izinde yürüyen Milli Şef 
İnönü tarihin icah ettirdiği zaru
retleri zamanında tecelli ettir -
meyi, yalnız kalmayı veya birle. 
şik olmayı herkesten iyi bilecek· 
tir. 

ETEM İZZET BENİCE 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
mahkemesinden: 

Topanedc Böğürtlen sokağında 
76 No. lu hanede mukim Aasntas
ya vek ili avukat Haydar Erdoğan 
tarafından Taksim Fırın sokak 14 
No. lu İzmarağda hanesinde sa -
kin Kesti oğlu Petro aleyhine 937 
/303 No. ile açtığı gaıplik ve bo
şanma davasından dolayı gıyaben 

icra kılın an muhakeme neticesin
de: K anunu Medeninin 32 inci 
maddesine tevfikan yapılan ila -
nın semeresiz kaldığı cihetle 33 
üncü madde mucibince ınum o ileyh 

Petronun gaipliğine ve 94 üncü 
madde mucibince de aralarındaki 
evliliğin feshine ve keyfiyetin tes
ciline dair 13/1/939 tarihinde ve
rilen hükmü havi 934/304 sayılı 

ilan müddeialeyh Petronun mez
kür ikametgahır.ı terk ve yenisi
nin de meçhul bulunmasına meb
ni hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 141 inci maddesine tev
fikan tlanen tebliği tensip kılın -
mış ve bir sureti de mahkeme di
vanhanesine talik edilmiş oldu -
ğundan tarihi ilandan itibaren 15 
gün zarfında miidJeialeyh Petro
nun temyizi dava edebileceği teb

KUMRAL ve SiY AHI !iğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (168671 

renkte sıhhi saç boyalan - - Çocuk Hekimi ı 
dır. İNGİLİZ KANZUK 1 

EczAHANEsİ Dr. Ahmed Akkoyunlu 
BEYOCLU - İSTANBUL Taksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 

da cAkdeniz statüko• sıı tabirin- rile Bulgaristan arasında mevcud Londra 13 - ltalyanların r 
den İngilıerenin ne anladığı iwh anlaşmaların kat'iyyen ihlal edil· hududundaki kıt'alarından ıll 
edilecektir. Nutkun metni domin· :ıi:ıiyeceğini temin ebniştir. him bir kısmını Mısır ve Su 
yanlara, Fransız ve Sovyet hü· BÜTÜN K ÜÇÜK M İLLETLER hududlarına naklettiği haJclıV 
kilmctine bildirilmiştir. İngiltere, TEYAKKUZ HALİNDE buraya haberler gelmektedil-
teminat sahasını sür'atle ROT~an - Londra 13 - Lehistan ve Yu- sırdaki İngiliz kıt'aları tak'/i)" 
yaya da teşmil edecektiT. Arna - gosla:"~da silah altına çağınlan 

1 

dilmektedir. 
vutlukta kullanılan usul şiddetle bazı ihtıyat sınıflarının tecemmü Diğer taraftan Franko, İsY 
tenkid edilecektir. 1 noktaalrma ~evklerine başlandığı yadaki Fas kıtaatını Fasa iade 

Diğeı- taraftan Frarıscız kabine· haber verilmektedir. Felemenk 1 miştir. '.r'ancaya bir tanrruz ' 
si de Cumhurreisinin iıaşkanlığın· hüktımeti de hudud muha112lannı [ olursa, İngilterenln harekele 1 

da toplanarak, Başvekil Daladi • takviye etmiştir. Bir ·seferberlik çeceği nıuhakka'<tır. 
ye'nin bugün parlJmentoda oku- halinde derhal hazır bulunmaları ' BULGAR NAZiLER! Hült~ 
yacağı nutku gözden geçirmiştir. ihtiyat sınıflarına tebliğ edilmiş- Tİ DEVİRECEKLER M!YP 
Daladiye bu nutkunda bugünkü tir. Holandanın bir kanalı açarak Sofya 13 - Bulgar Nazi N~ 
beynelmilel vaziyette Fransanın feyezan husule getirmek suretile ııının hükumeti devirmek üıe~ 
nasıl hareket edeceğir.i sarih bir müdafaası da tamamlanlnl§tır. altından teşebbüse geçtiği tşlı• 
lisanla ilan etmektedir. Bu nutuk Belçika da icabeden askeri ted • kuk ehniş ve şimdilik Nazi 
radyo ile neşredilmemiştif'. birlerini çoktan almış bulunmak· kasının feshile iktıfa ecliJıı1i 

italyan kıt'alan son Arnavutluk tadır. z z 1 Fırka reisi tevkif oh.nmuştııı. 
komunu olan BikH.çaya girmekle YUNANİSTAN NETICEYİ 

1 

Atına 13 - Larişa hııstanes> 
Arnavutluğun işgalinı tamamla - ' BEKLİYOR tedavi altında '"bulunmakta 
mış bulunmaktadırlar. Ancak müs· Atina 13 - Yunan milleti va- eski Arnavutluk Kraliçesi Je; 
lüman Arnavutlar yer yer. çete 

1 
zlyeti soğuk kanlılıkla takib et-

1

1 di'nin sıhhi vaziyeti endişe .;eJ 
harbi yapmaktadırlar. mek:edir. . Neticenin n~. olac.ağı !!!_lini muhafaza ~tmcktedit. 

Arnavutluk meclisi, beklendiği malum değıldır. Başvekı1ın hıta- ltalyanın i.Jıger Ba11'1 
gibi, Arnavutluk tacını ltalya Kra· besi iyi bir tesir göstermiştir. Yu- M · k ti - d Goj 
lına tevdie karar vermiştir. nan silahları her ihtımale karşı em.e e erın e 
Faşist büyük mecliııı de bugün ı koymı;n h.ızır b ulunmakta d ır Yokmuş ~ 

Romada toplanacaktır. Arnavut- Londra 13 - Gazeteler, Sovyet Roma 13 (Hususi)- •Saat l, 
luğa bir !talyan umumi valisi gön· sefir ille İngiliz Harıciye Nazırı Siyasi mehafil, İtalyanın Arfıl 
derilecektir. Şefkat Veralcinin re- arasındaki dünkü müzakerata bil· vutluğu işgalinden sonra, ııııl 
i3liğinde teşekkül eden yeni Ar- yük bir ehemmiyet vermekte • kanlarda herhangi bir arazi il 
navud kabinesi vazifesine başla- dirler. galini istihdaf etmediğini te 
mıştır. FRANSIZ VE İNGİLİZ etmektedir. Arnavutl;,ğa yeni lı' 

Bugün öğleden sonTa1Ja kadar, FİLOLARI SEFERBER istikraz yapılacak, memleııeV 
umumi vaziyet hakkında gelen Paris 13 - Biitün Fransız filo~ iktisaden kalkkınmasma çaltı 
aon lıaberleı- şunlardır:] seferber haline konmustur. Ordu dığı kadar, tabiyevi bakımdan 

fTALYANIN TEHDİDİ ve donanmada bütün ızinıer Jilğve· takviyesi cihetine gidilecektır· 
Roma 13 - Gazeteler Yunanis- dilmiştir. ftalya Kralı Arnavutlıl 

tana verilen garantinin mahiyet Londra 13 -İngiltcrenin Akde· 1 Tacını Giydi 
ve şümulünden bahseden gazete- niz ve Atl5ntik filolarının on beş 1 Roma 13 (Hususi) - İtalya$' 
ler, bu garantinin Yunanistanın gündenberi devam edCil yarım se- lı ve H nbPs İ rrırı •rato ru Em. 
İngiliz çevirme sisterr:ine girme - ferberliği, şimdi tam bir seferber- Arnavudluk Kralı ilan olunııfl' 
mesile muteber olduğunun yazı - lik halini almış bulunrr.aktadır. Fi- ve halk \arafından alkışlarunı;tl 
yorlar. Balkan memleketleri her- !olar istim üzerındcl her an emre Tiran. İtalyan ve Arnavudl; 
hangi bir İngiliz garantısinı k~bul müheyya bulunmaktadırlar bayraklarile donatılmıştır. 
ettikleri takdirde, İtalyan istilası ROMANYA KRALI BELGRADA Roma 13 (Hususi) - Ama"; 
Arnavutluktan Ege ve Karadenize GİDİYOR luğun İtalyaya ilhakı mün~se 
doğru yayılacaktır. Gazeteler bü- Londra 13 - Romanya Kralı tile bütün İtalyada bu ayın 16 ı 
tün Balkan devletlerine İngiliz ga- Karol'un bugünlerde Belgrada gi- pazar günü büyük şenlikler yar 
ran tıs:ne ~irmemelerini ihtar et- 1 derek, Yugoslav naib! Prens Pol \ lacak, şehirler İtalyan ve Arrı• 
mektedirler. ile görüşeceği bildirilmektedir. vudluk bayraklarile süslenece~1 

- ... -· .. - ---
Türkiye Cumhuriyeti 

8 Nisan 1.939 
Merkez 

Vaziyeti 
PASİF 

Bankası 

AK T 1 F 
KASA: 
Altın : Safi k!lograırl7.162.813 24.140.869-

BANKNOT 9 864 625. -
UFAKLIK 1.034.665 06 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası 2442360 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Sari lologram 9.054.CH 12736 038.33 

AJtına tahvjli ka-
bil Serbest döviz· 
ler 
Diğer döviz.] er 
ve Borçlu kl:iring 
b a kiye leri 

Hazine Talıvilleri: 
Deruhde edilen 
e,· rakı nakdiye 

5.437.03 

11888 292.5 

'\58.748.563.-

Lira Sermaye 

İhtiyat Akçesi: 
35 040.159 06 Adl ve fevkaJade 

Hususi 

244.236.04 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı 
nnkdiye 

Kanunun e - 8 inci mad
delerine tevfikan hazi
ne tarafından vAki te-
diynt 

158. 748. 56: 

16 397 316 

24 629.768.19 Deruhde edilen evrakı 

142.351.247.-n akdiye bakiyesi 
K\lrşıhğı tamamen altın 

olarak ilAveten tedavü
le vazedilen 19 000 ()()( 

Lirıı 
15 OJO ()()O-

karşJlığt 

K anunun 6 - 1 
inci maddeler ine 
tevf ikan h.:ı zine 

tarafından vaki 
tediyat 

50 000 000 211.351.241 / 
Reeskont mukabili ilfi-
veten tedavüle vazedilen 

16 397.316.J 142 351.247.-Türk Lirası Mevduatı: 
Seuedat Cüzdanı: 
HAZİNE BO-
'.NOLARI 
TİCARİ SENE-
DAT 

Döviz taabhüdatı: 
Allına tahvili kabil dö
vW.er 

108 823.058.28 108.823.058.28 Diğer dövizler ve alacaklı 

4 319.34 

klirlng baltiyelerl 27 197 664 40 
l!:sham ve Tahvilat Cüzdanı 

Muhtelif: (Deruhde e
dllen -..vrakı 

A - (nakdiyenin 
(karşı!Jğı Es
(ham ve 
(Tahvilat 

(İtibari kıymetle) 
B- Serbest .... 

ham ve tah• 
vilAI 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
delı avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 
Tahvilfit üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

41558.962.81 

7.944 397.05 49.503.359.86 

2.515.000.-

149.331.7: 
7.808.722- 10.473.053.73 

4.500000.-
12 916.9092? 

Yeldln 388.481. 791.~l YckUn 

21.219. ıso 4· 

21.201.983·1: 
98.997.176·6 

1 Temmuz 1938 Tarihinden itibaren : Iskonto haddi 0; 0 4, Altın 
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O, Memur Edildiği Gizli Hizmeti Başarmaya 
Kendisine Verilen Mektubu Lübnandaki 

ingilize Ulaştırmaya Koştu 
deŞe_'lh hiç sesini çıkarmadı, be • uzaklaştı, memur edıldiği gizli kasından sokağa fırladı, Galataya 
d vı bir kenara çekildi, kuşağın • hizmeti başarmağa, kendisine ve- geldi, armator Çanakkaleli Rasım 
ban çıkardığı bir kağıda ingilizce rilen mektubu Lübnandaki İngiliz Beyin acentesine uğrıyarak sordu: 
b. ıı: ~eyler yazdı, yerde kroki yap- bınbaşısı Rod Teadler'c ulaştırma· - Burada bir Abdullah kaptan 
ı.,'.~nra y;m!dığı dakikada kurur ğa koştu. olacak .. Görmek istiyorum. 
~"'1111taz yazılan kaybolan mek· Ertesi günü Cemal Paşa erken· Acentanın biricik hademesi be-
t ~bla krokiyi bir tarafa koydu, den kendisine müracaat eden be- deviyi baştan ayağa süzdükten 
"il'--~ •h di sonra cevab verdi·. 
""'~a ver : deviden Aneze şeyhi Numanın hu· - •ı - Evet amma, şimdi burada ffia "' , işte bu mektub binbaşı zuruna çıkmak istediğini öğrendl 
d Teadler) a gidecek Hilekar şeyh Cemal PllŞ8tlın çiz • değil! 

Şe h - Sefere fi!An mı çıktı?. 
tl 

. Y. mektubu aldı, masa hizme· melerine yüz sürereken asabi ku· n - Hayır. Evinde olmalı.. Gemi 1 :ören iki deve semerinden ku· mandanın tehdidle karışık tenbih· 
ruı havuzda tamirde duruyor. 

d 
u tümseğin üzerine bıraktı, be- !erini dinlemış· , affedildiğini öğre-

e ı - Evi nerede?. 
v talimat verdi: nince iki oğlu ile birlikte slir'atle Hademe can sıkıntısı ile baştan 

!> - Ben tekrar Şama dönüyorum. Şamdan uzaklaş.!!lıstı. savma bir cenba hazırlandı. Fa-
o ~r' ile beraber bulunacağım. Sen Ayni günün akşamı Şamdan Po· kat bunu &ezen bedevi ınaşlahı • 
~ ~Ye doğru şehre gelir, handa zandaya hareket eden dördüncü. nın yan cebinden çıkardığı bir 
d . ~1 bulursun. Paşaya gider, de- ordu işaretli bir otomobilde Cemal Osmanlı lirasını avcuna sıkıştt • 

1'.&ı gibi aifini dileriz ... Sonra sen Paşa, yanında meçhul bedevi bu- rınca fikrinden caydı, uzun uzun 
oner, burada benim avdetimi Junduğu halde yolculuğa çıkmış, anlattL Binbir tarifle yabancıya 
aekıcrsin ... Ne zaman, nasıl ve ne- Suriyede yapacağı büyük taarruz taksimi, Ayaspaşayı, mezariığın 
t~_de Çarpışacağınızı sana geri dö- için karargahı umumide izahat ver- karşısında ilci sokak kıvrımı ara· 
~Uşüınde söyliyeceğim. Şimdilik mek üzere İstanbula gelrneğe ka· sındaki Davust'un evini tarif et· 
· llaha ısmarladık... rar veren Bahriye Nazırı istizan& tL Sözlerine şöyle nihayet verdi: 
Şeyh Numanın selamet temen· lüzum görmeden bedevi ile birlik· - Taksimde tramvaydan in ..• 

~ilerı arasında bedevi çadırdan te harekete geçmişti... Alnına geniş caddeyi tut, Yürü. 
Çtktı, hayvanına atladı, atı dört Pozantide trene atlıyan ku • solda bir mezarlık gelecek. Onun 
"•ala koşturarak Şam 1·stikametın· de d 1 • . karşısında Alman sefarethanesintn man an a bedevı üç giın sonra 
i:Özd arkasında dar bir sokak var. 0-en kayboldu, karanlıklara ka· Haydarpaşada paytahta ayak bas· 
tıştı ... Bedevinin ayrılısından bir tılar, geceyi Paşanın evinde ge- raya gelince Abdullah kaptanın 
ıaat sonra Numanın ordugiihından çiren bedevi erte/. sabah Harbi· evi diye kime sorsan gösterir. Za-
Çtkan bir atlı kefiyesinin uçlarını ı ye Nezaretine Başkumandan ve- ten etrafı bahçeli tek evdir. 

~rarak Lübnana doğru sür'atle kilini görmeğe çıkan Paşanın ar- tOe.onmı var) 

İŞTE BUNA TALiHLi GiŞE DERLER ••• ---.ı 

1 
2 
3 
4 

Her k~idede sayın Müşterilerinden bir çoğunu zengin ve bahtiyar eden 

İstanbulda Yenicami, İş Bankası karşısında 17 No. lu 

ŞES • 
1 

• 
1 VUR 

Bu son keşidede dahi 4 büyük ikramiyeyi birden verdi 

2 O O.O O O Lirayı 
4 O.O O O Lirayı 
2 O.O O O Lirayı 
1 O.O O O Lirayı 

24675 No. lu biletle Bay Tahsin'e 

303-tZ No. lu biletle Kunıkapıda bakkal 
Valsamidis'e 

4890 No. lı biletle Tahtakalede Bay 
Yılmaz Gün'e 

2979 No. lu biletle Bolulu Bav Mchmed'e 

KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDİ 
~- Ta~ra sip~rişleri seri ve muntazam gönderilir. Sahıbi: MEHMET KIVANÇ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden : 
Kıvmeli Pey Semti Mahallesi Sokağı No,'1 No. taj Cinsi 

tnt, .atJl ı ıe nesi a~çesi 
L. K. ı. K. 

330 00 24 75 Kadıköy Zühtü paşa Ömerefendi çıkmazı z 17 Yarını kagir ev, 
adalan mahalleri 

40 00 3 00 • • • • 2 15 Odanın tamanu 
1 

308 50 23 14 Üsküdar Selimiye Harem iskelesi 8 Arsanın tamamı 

ahır 
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Şehri Temiz Tutmak ,,.., --0 D E O N 
İçin Ne Yapmalıdır? 

1 

(5 inci ıa!ffadaıı devam) 
cını temin edebilmesi. kimsenin 
elindeki kilğıd parçasını atarken 
eğilmek zahmetini dlh i ihtiyar et
memc•i için olacak, kafi derecede 
yükseğe konulmuş bulunuyor. 
Doğrusu bu iki tedbir de hoş. 

güzel, mükemmel ve faydalı .. Bun
lar, şehrin temiz tutulmasını te
min için yapılması elzem şeyler .. 
Belediye pekala etti de bunları 
düşündü, yaptı, etti, eyledi, amma1 
ve liikin gelgelelim alınan neti • 
celere ... 

* Geçenlerde, bir sahalı saat yedi 
buçuk vardL Türbede tramvay du
rak yerinde tramvay bekliyordum. 
Bilmem neden beklediğim tram· 
vay geciktikçe gec~ti. Hilaf olma· 
sın amma. hemen yarım saate ya· 
kın bekledim. 

Bu bekle~. benim için, çok Ü· 

zücii. sinirlendirici n sıkıcı oldu. 
Niçin biliyor musunuz? Tramvay 
beklemekten ötürü mü?" Hayır e-
fendim ne münasebet.. Tramvay 
bu.. On dakika da beklenir, yirmi 
dakika da, yarım saat de ... Nasıl 
olsa ona karşı hepimizde bir alış· 
kanlık, bir pişkinlik vardır. 

O halde, bu yarım uate yakın 
intizar dakikalan neden bu derece 
üzücü, sinirlendirici ve .sıkıcı geç
ti? 
Bakınız anlatayım: 

Durak yerine gelip de tam bek· 
!emeğe koyulduğum esnada ya • 
nımda bir adam peyda oldu; o da 
benim gibi tramvay bekliyordu. 

Bu, şu tipte bir adamdı: 
Otuzluk, orta boylu. vücudü. se

mizce, göbeği dolgunca, yüzü kan· 
dan kızıllaşmış .. Üstıinde siyah çu
hadan bir elbise .. Önden cepli pan-' 
talon. paçaları ikişer kere kıvrılı, 
ceketi de ayni biçimde a!ili... Göğ· 
EÜ açık, •!tından siyah fanilanın 
ucu görünüyor ... 

Ellerini, ceketinin altından ar -
kasına dolamış kaldırımın üstün
de bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. 

Bir aralık: 
- Öhö .. Öhö .. Öhö .. Hak tuu ..• 
Dedi. Kaldırıma koca bir bal -

gam attı! 
Biraz sinirlendim; fakat eh .. de

dim, belki bırdenbirc gıcık tut -
muştur. O da affedilmez ya .. Ne 
de olsa cebinde mendıli vardır .. 
amma ne diyeceksin! Lanet şey· 
tana ... 

Aradan çeyrek dakika geç • 
medi: 

- Öhö .. Öhö .. Öhö .. Hak tuu ... 
Bir balgam daha!.. 
Eyvah, dedim. Çattık belaya ... 
Bundan sonra baktım öksürük· 

(erin ardı arası kesilmedi. Bir a
şağı bir yukarı gidip gelıvor ve bir 
tükürük, bir balgam atıyordu. Yer· 
lerin artık ne hale geld igini gör
mek için dikkat.Jı! bakamadım. 

Yalnız bir şeye dikkat ettim. Bu 
adamın öksürükleri ciıli idi. Ök
sürmek için adeta kPndini zorlu· 
yor, keyif lçin öksürüyor, keyif 
için tü.kürüyor. Giyinişindeki, ti· 
pindeki hususiyet, tükürmesinde 
de kendini gösteriyordu; afili afili 
tükürüyor. bunu huy edindiği, 

zevk alarak yaptığı anlaşılıyordu. 

Ne ise çok geçmedi kendimi to· 
parladım, bu hale şöyle bir mana 
verdim: Her halde fazla çöp bi • 
rikmesin diye temizlık amelesi 
bunları sık sık boşaltıyor, temiz
liyor ... dedim. 

Fakat, bu nulyamın altüst olup 
da.acı hakikatle burun buruna 
gelm2m bir saniye işi oldu; bir de 
bakdım çöp kutusunun içinde ol· 
ması lazım gelen kağıd paraçları, 
tramvay biletleri ve saire kaldı • 
rımların üzerini tezyiı1 ediyor!.. 
Sokakların , caddelerin, tek ke· 

lime ile şehrin temiz tutulmasını, 
temiz kalmasını düşünen, dile -
yen şöyle bir şahsı viıhid çıkıp da 
elindeki kağıdı çöp kutusuna at • 
mak zahmetini ihti\Jr etmemiş ..• 

Belediye temizliğin manasını, 

çok basit olan kaidelerini anlat • 
mak, şehrin temiz tutulmasını te
mi:> etmek, titiz ve temizlik sever 
ruhu aşılamak için, acaba, daha 
ne gibi tedbirler almalıdır ki, hal· 
kın alakasını celbedEcbilsln ve o 
tedbirler böyle yarım ve neticesiz 
kalmasın!? 

İ~in en garibi şehrin pisliği mev
zuu bahsolunca Belediyeden şi -
kil.yet etmiyen tek fcrd yoktur. 
Fakat, bu husust;ı kendi hatamı • 
zı, ihmalciliğimizi, Iakaydimiz! 
takdir ve itiraf eden hele hiç yok· 
turL 

Satış 11an1 
Bakırköy sulh hakimliğinden: 

27~282 

Yeni Çıkan Plaklar 
MEBRURE AVAS 

t'Q Hicazkar ş9rkı - Bakışından kaş çatışından 
, , Kü.rdili hicazkar şarkı Gül yüzlü güzel 

ÜRGÜPLÜ UANİFE 

270286 H 
Halk ıarkısı - Elma değil elden ele atayım 

O, Yavru Şahin şarkısı - Kaderim böyledir. 

YUSUF AKBABA 

270288 No 
Malatya divanı - l\lerhaba ey canımın <ananeler 

, Halk şarkısı - Ben b~ün pirimi gördüm. 
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SAZ HEY'ETİ 
SUNA ÖZSOY Keman, Kanun, Ut, Klarinet 

27028• Ho Tango . Kalb .iz kadın 210r og il) Kürd~:;~azı<ar 
t , Fokstrot • Trak Trak I ı. U 11 • 

Hicazkar Sirto 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I- Nümunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mübayaa olunacaktır. 
Il- Muhammen tedeli •943.50· lira muvakkat teminatı 70,76 liradır. 
111- Eksiltme 20/4/939 perşeeıbe günü. saat ı4 de Kabataşda Leva-

zım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Nümuneler her gün 
sözü. geçen şubeden alınabilir. 

IV- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-
venme paralarile mezkur komisyona gelmelerl (2234) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Zahidenin 11271 hesab No. sile sandığımızdan aldığı (470) 
liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermed• 
ğından 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 cı maddesine 
göre satılması icabeden Boğaziçinde Yeniköyde Mollaçelebi mahallesinin 
tekke sokağında eski 26 yeni 36 numaralı ahşab bir evin tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicili kay
aına göre yapılmaktadır, Arttırmaya girmek istiyen (140) lira pey ak· 
çesi verecektır. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 

Mahkememizce terekesine vaz'ı· kabul olunur. Birikmş tütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf 
yed edilen ve tasfiyesi derdest bu- 1 icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 
lunan Bakırkövünde Cevizlikte şartnamesi 20/4/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere san
Banyolar sokağında mukim iken dık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
Almanyada ölen Serko nanu di • ve sıır lüzumlu izahııtta ıartnamede ve takib dosyasında vardır. Art
ğeri Serkis Ispartalyanı,n uhde! labilınesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması cabeden gayri 
tasarrufunda olup ipotekli bulu· menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bırinci arı
nan Bakırköyünde İncirli çütliği tırma 5/6/939 tarihine müsadf pazartesi günü Cağaloğlunda kain San· 

dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapı
labilmesi için teki ifedilecek bedelin tercihan alırunr.sı icabeden gayri 
menkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması §art
tır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 22/6/939 
tarihine müsadif perşembe günü aynı mahal.de ve ayni saat son arttır
ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstün
de bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve 

namile maruf ve muhtelif numara
lar tahtında olan tapu kaydında 
yazılı hudutlarla mahdut çiftli • 
ğin açık arttırma suretile satıl • 
masına karar verilmiştir. Ehli vu· 
kuf raporuna nazaran cem'an 625 

dekar 2ii6 p~rç_a arsa ve 22·23 ~~· irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fm ve masarif• 
lu v': 168 donum. Soğan.lı mevkn~- dair idd.alarının ilan tarihinden itibaren yirmi gün ıçinde evrakı 
de bır tarla ve çıftlık cıvarı 58 do- müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu suretle hak· 
nüm mer'a ve 1-6 ve 8-14 No. lu bir larını bildirmemiş olanlaıla hakları tapu sicillerile sabıt olnuyanlar 
kargir mekan, bir mandra. iki sa- satış bedelinin paylaş!l13.liından hariç kalırlar. Daha fazla malumat al
manlık, koyun ağılı. bir anbar, mak istiyenlerin 939/119~ dosya num:ı.rasile sandıltmLI hukuk işleri 
bir ahır, bir havuz, ve bir güver- servisine müracaat etmeleci 18.zumu ilan olunur. 
cinliğinden ibaret çiftlik ebniye· * * 
!erini ve 38 adet muhtelif eşçarı D i K T 
müsmireyi ve 133 dönüm sebze K A 
bahçesi ve çiftlik civarında 16 dö- Emniyet sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster-
nüm tarlayı ve l6 dönüm han ar· mek istiyenlere muhamminlerimziin koymuş olddğu kıymetin nısfını 
sasını ihtiva eden ve binaları ha· tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek 
rabiye yüz tutmuş olan mezkur suretile kolaylık göstermektedir. (2491) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

çiftHğin muhammen kıymeti 

(17855) liradır. Şartnamesi 15/4/ 
939 tarihinden itibarPr. mahkeme 
divanhanesine asılacaktır. Birind 
arttıcması 15151939 tarihine mü • 1 - Mevcud nümunelerine göre 1250 metre deniz eratı için ıaı>-

kalık beyaz bez, 1200 adet 1000 yardalık beyaz makara ve eJ,000 adet 
sadif pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar mahkemede yapıla • beyaz kemik düğmenin pazarlığı 15/4/939 Cumartesi günü saat 11,30 <la 

yapılacaktır. 
caktır. Arttırmaya iştirak için be· 
deli muhammenin % 7,5 nisbetin· 2 - Bu'11arın tasarlanan tutan 1431 lira 411 kuruştur. 
de para veya milli bir bankanın 3 - İlk teminatı 107 lira 40 kurll§tur. 

teminat mektubunun ibraz edil • 4 - İsteklilerin teminat mıkzuzalrile birlikte Galatadı eski 
mesi lazımdır. Birinci arttırmada lAt gümrüğü binasındaki komisyona gelmelerl (2487) 
bedeli muhammenenin % 75 ini 1 ---'~-.;:;.. _______ .;......;;.~.;.;;.;~.;..;;.-~:.:;:.:.:.. ____ _ 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı gayri menkullerin mülkıyetl 4/4/939 gününden itibaren bir 
ıarfında pazarlıkla satılacaktır. İst eklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. (2475) 

ay Orada benden başka tramvay 

bulmadığı takdirde en son arttıra· ı t b l v ._ fl o· kt" l" ... ı ~ l _J 
taahh 

.. d.. . ~ k 1m k ü s an u a-.ı ıar ıre or ugu .an an 
nın u u yerınue R a -

zere 15 gün daha uzatılarak 'J0/5/ Kıymeti Pey parası 
939 tarihine müsadif salı günü ay· Lira Kr. Lira Kr. 

Beyoğlu 3 üncü Su! Hukuk ha· 
kırrılıı>niden: 

Norbcrto Şor, Vahram Gesar ve 
ortakları tarafından Gnlatada Ka
taköyde Murefle Emniyet oteli 

rntısteciri mütekait kaymakam 
:'usuf Ziya ve Baha Çağatay a
ıevhlerine açılan alacak davasın

dan dulayı görderilen davetiyeye 
l'usuf Ziyanın yazılan mahalli 
\erkettiği ve halen ikametgahı 
meçhul olduğu mübasiri tarafın· 
da Verilen meşruhatlan anlaşılmış. 
Ve Yirın gün müddetle davetiye· 

ilin ıliır n tebliğine karar verile

~ek Yevmi muhakemesi olan 17 / 
/339 »aat 9 buçuğa talik edilmiş 

Oldurundan işbu gün ve saatte 
ll'ıahk d emeye gelmesi veya musad· 

ak bir vekil göndermediği tak· 
dird 
ıı. e gıyabında cereyan edeceği-
·ın davetiye makamına kaim ol· 

11\aıt .. 
uzere ilan olunur. (16876) 

-

Sıhhutinızi -Sevel't!eoiz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARHAL ARI 

ıl 

Heryerd~n israrla isteyinüı 
Selinik Sergisinde Büyük 

Mükafat 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

39/609 sayılı dosyada kira kar-

şılığı olarak rehin hükmünde bu· 

lunan ve satılmasına karar veri· 

len 1344 lira kıymetinde manifa· 

tura eşyası ile mecurda bulunan 

raflar, tezgah ve vitrin ve saire 

açık arttırma suı;eti!e Beyoğlun· 

da İstikl51 caddesi Elhamra hanı 

altında 260 No. lu mağazada 18 ni-

san 939 salı günü saat ondan itiba

ren satılacaktır. O gün teklif olu· 

nan bedel muhammen kıymetin 

% 75 şi bulmadığı takdirde satış 

geri kalarak ikinci arttırma sureti· 

le 22/4/939 cumartesi günü ayni 

saatte ve ayni yerde tekrar satıla· 

cağından alıcı olmak istiyenlerin 

mahallindeki memura müracaatla-

rı ilan olunur. (1281) 

bekliyenler de vardı; hiç birinin 
bu feci hal gözüne çarparak, hiç 
olmazsa bu saygısız herifin yü. • 
züne sert bir yüzle dahi baknu • 
yorlacdı.. 

Sabrettim, ettim. Nihayet, ne 
sabrımın ne tahammülmün takati 
kaldı. Bu adama. o aralık ağzıma 
gelen bir iki sözle hatasını anlat
tıktan sonra, köşedek: nokta bek· 
!iyen polisin nazarı dikkatini cel
bettim. İşin garibi bu \"ak'a afişler
den birinin önünde geçti! 

Tramvay geldi. Bındim, işime 

gittim. Fakat o gün asabım adam 
akıllı bozulmuştu .. 

* Bir başka gün .. Yine umumi cad· 
delerden birinde bir tramvay du· 
rak yerindeyim .. 

Tesadüf bu ya .. Tam yeni çöp 
kutularından birinin yanında du· 
ru~1ormusum . B'r .. , .. ,1 k gayri ih· 
tiyarl kafamı çevirdim, şöyle bir 
kutunun ir ııe h~ktun. Ne ~öre -
yim~ .. Bomboş! .. 

ni saatte ve mahalde ihalei kat • 129 28 9 70 Kadirgada Bostanı ili mahallesinde Şerefiye cadde-
iyesi yapılacaktır. Birikmiş vergi sinde eski 54 ve yeni 86 No. lu bermucibi çap 44 met. 

tanzifat vakıf icares! ve rüsumu re murabbaındald arsanın tamamı. 
tellaliye satış esmanından tenzil 210 26 15 77 Çemberlitaş Molla fenarl mahallesinde Vezirhan Ü· 

olunacak, 20 senelik vakıf taviz çüncü katta eski 9 ve yeni 13 No. lu kagir odanın ta-
bedeli müşteri tarafından verile· mamı. 

cektir. Yukarıda yazılı mahlül emlıikL.. satılmak üzere açık arttırmaları 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer on gün temdit edilmiştir. İhalesi 21 nisan cuma günü saat 14 de icra 
aiakade.rların hususile faiz ve me- edileceğinden taliplerin Çemberltaşda vakıflar başmüdürlüğü mah • 

sarif e dair iddia] arını müsbet ev· 1 İİIİİüİİlaiitiikiiaiilİİe~miiiiineiiİİmİİuii·"riiaiiciiaiia tiilİİarİİıii. mİİ(~2l4İ77~)miil~;-.~;::;-;~:;:;iiiiiiiiiı 
raklarile birlikte 20 gün içinde I! 1 Dr. Ihsan Sami - ... 
mahkememize bildirmeleri aksi Minimini yavrunuzun sıhha- İstafiLık0k Aşısı 
takdirde hakları tapu sicillerile tini dü.şününüz. Onlara çocuk İstafilokoklardan mütevellid 
sabit olmadıkça satış bedelinin arabalarının kraliçesi olan ve (ergenlik. kan çıbanı, koltuk-
paylaşmasından hariç kalacak • en iyi imal edilmiş. en fazla te- altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
ları ve daha fazla malumat almak kemmül ettirilmiş en sıhhl a- cild hastalıklarına karşı pek 
istiyenlerin mahkememizin 935/ rabayı alınız. Yeni gelen 1939 tesirli bır aşıdır. 
23 sayılı dosyasına müracaatları modelinin 50 den fazla çeşidi .Divanyolu: No. 113 

ı:z/ÇE6 ·.munıo uvıı vardır. Her yerden ucuz fiat 
ve müsaioi ~artlarla yalnız 

Sahibi ve nep;yatı idare em 
Baı muharriPi Baker Mağazalarında 

ETEM İZZET BENİCE bulabilirslniz. 
Soıı Telııı:af Matbaau 
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Dr. 
GÖZ BEKll.Uİ 

Murad Rami Aydı 
Taks.rn • Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 



SAYFAf 

Tane Kuruş Tane Kur~ -- \ 
Samsun 25 (Madeni kutu) 45 Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 
Samsun 20 30 Sipahi 20 35 
Salon 20 35 Yaka 20 30 
Çeşit 100 145 Çeşit 50 72,5 
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