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Sonra 
Büyük vrupa Har • 
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şlıyor? 
lngiliz Ve Fransız Başvekillerinin Teminatından Sonra 

Kücük Devletlerin Harb Hazırlıkları Arttı , 
Qefçika Bugün 50,000 Askerini s·ıah Altına Çağırdı, Romanya 
'---H u d u d d a A c ı k Ta h k i m a t ~, V e T a h ş i d a ta B a ş 1 a d ı 

y ~ç;en k İspanyollar Cebelütt~rıkın iki 
~a:e~::, Tarafını Tahkim Ediyorlar 
n .. b tehlikesi önlcnmiıtlr. 
-lııcalıt bu önlenmeyi uzun 
bir ıulhun prantisl telik.ki 
•lnıeie imkin yoktur. Bü-
1ilk barb hazırlanıyor. 

Bir Alman 
Filosu İspanyol 
Sularına Geldi 

Londra 14 (Hususi) - Franto 
İspanyasının Cebelüttarıka karp 
Septe ve İspanyol topraklarında 
giriJmif olduğu geniş ıahklmat 

hareketi burada dikkatle taltib 
edilmektedir. İtalya ile Almanya· 
nın İngiltereye karşı yeni bir telı
did vasıtası hazırlamakta olduk • 
!arına şüphe edilmemektedir. 

Kadiks'den Cebelüttarık'ın et
fına hergün yüzlerce kamyonlarla 
muhtelif çapta toplar, mitralyöz
ler ve cephane taşınmakta ve 
bunlar Alınan teknisyenlerinin 
nezareti altında yerlerine yerleş
tirilmektedirler. Bundan maada 
birçok tank ve zırhlı otomobiller 
de Cebelüttarık ınıntakasına ıev
kedilmektedir. 

Son üç gün içinde Hal!nea 'ya 
üç binden fazla asker gelmiştir. 

İspanyada dahili harb bittikten 
sonra, henüz terhise başlanınıı 

değildir. Cebelüttank mıntaka -
sına ta!ışid edilen asker !er ara • 

Kabineye ahrunast istenen eski 
Hariciye Nazırı Eden 

1 

smda İtalyan gönüllülerinin bu -
lunduğu da haber alınmıştır. 

Septe ve Melile limanlarında da 
büyü knakliye gemilerinin faa -
liyetl gittikçe artmakladır. 

BİR ALMAN FİLOSU 
AKDENİZE GELİYOR 

Berlin 14 - Hükıimet Akde -
nizde bir gezinti yapmak üzere, 
Doyiçland tipi son model iki kru
vazörle, birkaç denizaltı gemisi 
ve hafif tonilatoda bazı gemileri 
İspanyaya göndermişlir. Bu gemi
ler bir ay kadar İspanya sularında 
kalacaktır. Alman hül!Clmeti İn -
giliz amirallık makammı bu ka
rardan habarder etmiştir. 
EDENİN KABİNEYE ALINMASI 

İSTENİYOR 
Londra 14 - Başvekilin beya

natı sırasında muhaliflerin söy -
!edikleri sözleri tefsir eden gaze
teler, bugünkü vaziyette kabine
nin kuvvetlendirilmesi fikrini 

Jngilterenln A kdenlz filosuna mensub aenız aev ıermaen Dın 

pek de o kadar gayri makul bul
mamaktadırlar. Bu meyanda eski 
Hariciye Nazırı Erlen'in kabineye 
alınması yolundaki cereyan da 
gittikçe kuvvetlenmektedir. Bun
dan maada bir iaşe nezaretinin ih
dası da mutlaka zaruri görülmek
tedir. 

Londra 14 (Hususi) - İngiliz 

Makineye Verirken: 

Belçikada ve 
Ro:anyada 

Yeni Tadbirler 
[lngiliz ve Fransız Başve

killerinin nutuklarında Yu -
nanistan ve Romar.yaya ver
dikleri teminat ve bunun mil
eyyedeleri devletleri ııeni 

bO§tan ve harbe doğru daha 
hızlı bir htırekete geçirmif • 
tir. Bu sabah aldığımız aıa • 
ı}ıdaki telgraflar bu kanaati 
takviye edecek mahiyettedir:] 

BELÇİKA 50 BiN KİŞİYİ 
SİLAH ALTINA ÇAOIRDI 
Brükse.l 14 (Hususi> - Hü

kfunet hududların emniyet 
altında bulundurulmıtSı hu -
susnndakl askeri tedbirleri 
tasdik <>imiştir Bu tedbirler 
dolayısile elli bin kişi silah 
altına çağınlmıştır. Liyej ve 
N amür istihkamları topçu 
kıt'aları vazifeleri başında bu
lunmaktadır. Tayyareye kar-

(Devamı 6 ıncı aahif~ıU) 

kabinesinin müzakereleri esna -
sında, cmilll işsizler cemiyeti. 
azasından on kişi, ellerinde bir 
buçuk metre uzunluğunda ve bir 
metre genişliğinde Nevil Çem -
berlayn'e hitaben yazılmış büyük 
bir kartpostal olduğu halde, Baş
vekfilet dairesinin öcüen gelmiş
lerdir. Polis bunların kartpostalı 

vermelerine maru olmuştur. ım 

hadise, oraya toplanan ve kartpos
taldaki yazıları okuyan halle için 
bir eğlence mevzuu olmuştur. 

Bu yazılar, Çemberlayn'I dikta
törlerle dsot olarak gösteriyor ve 
Başvekilin İngiliz işçis ine düşman
ca hareket ettiği kaydolunarak 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lPolonyaya Karşı Yeni 
Hareket Başlıyor mu? 

Hitlerin 20 Nisana Kadar 
Bekliyemiyeceği Söyleniyor 

Polonya Hariciye Nazırı Bek'in (aol da), İngiliz Hariciye Nazın :..Ord 
Halifaks ile (sağda) Londr ada yaptığı mülakatın şimdi 

aeıaı mı ~ıkacak? (Ortada Polonyanm Londra sefiri) 
· (Yazısı 6 ı1Wı sahifede) 

•• 
SON SOZ 

• 
/ngilteae ve Fransa Yeni 
İstilalara Nasıl Karşı 
Koyacaklarını Bildirdiler 

İngiliz BaşW!kili Çember • 
!ayn Avam kamarasında bek
lenilen ve •son s&• olarak 
tavsifedilen nutkunu söyledi. 
Fransız Başvekili Daladye de 
beyannamesini neşretti. 
Aşağı yukarı birbirine pek 

1 benzıytm bu nutuk ve beyan
namenin esas hatları ıun

lardır: 

ı - Arnavutluk iatilıiya 
maruz kaldığı zaman, Lond
rad.tki elçisi vasıtasile, İngil
tereden elinden gelen yardı
mı yapmasını istemiştir. Bu 
ta!eb hakkında Çemberlayn 
sadeoe şu sözleri söylüyor: 

·Bütün dünya efkarı umu
miyesi bir defa daha bu zor
balık tezahürü karşısında fev
kalade mü .. essir olmuştur.• 

2- Yunanistana gösterilen 
yardım garantisi, Fransanın 

ısııarile Romanyaya da teşmil 
olunmuş, ve Yunanistanla 
dostluğu malüm bulunan mil
letlerin yanında yer alabil -
m elr 'çin onları kuvvetlendir· 

Hamid refikası Ltlsyen'le beraber 

Hamıaın 
öldüğü 
Acı Gün 
Bugün Üniversiteli 
Gençler Bir ihtifal 

Yaptılar 

Fransız Başvekili Daladye 
Parlamento kürsi.lsündc 

meliyiz. Türkiye bundan ha
berdar edilmiştir. 

3- İtalyan - İngiliz Akde
niz anlaşmasının feshine lü
zum görülmemiştir. Yalnız 

vutluğun işgali dolayısile, te
Başvekil Çemberlayn Arna• 

(Devamı 6 ınc1 sahifede) 

Göbels Bu 
Sabah Gitti 

İki gündenberi şehrimizde mi
safir bulunan Alman Propaganda 
Nazın Her Göbels, bu sabah, sa
at dokuzda, Yeşilköyden Yugos
lavyaya müteveccihen, hususi tay
yaresile hareket etmiştir. 

Her Göbels, •benzin almak Ü· 

zere. Belgrada inecek, oradan da 
Almanyaya geçecektir. 

Göbels'in şehrimizi ziyareti esna
sında aldırdığımız resimlerinden 

biri Bugün büyük Türk şairi Ab -
dülhak Hamidin ölümünün üçün- ı--M-•İ_H_A __ N_İ..,K ... -
cü yıl dönümü münasebetile Üni-

' te konf 1 d b' Yazan: Muhabere subayla!'llıdan 
versı erans sa onun a ır . 
ihtifal tertib edilmiştir. İhtifalde üste~e.n REBtl SAREVIN 
edebiyat fakültesi profesörlerib- jda da halledı.lınış b.akalorya mesele
den Ali Nihad, doçent Sadi ve fa- Her .b~hsln ~ihay~tınde ve <?n sonun
külte talebelerinden gençler söz lerını havı oldugu halde, çıkıyor. 
1 k H • ·d· d b' h" · t' · Aynj muharririn (Fizik . 2) a ara amı ı, e e , uvıye ını, (F 'k J) F ' . • 

hayatını anlatan konferanslar ver- akınızı d: • ( ızık : 1) kitapları 
· 1 d' Y a çıkacak. 

mış er ır. -------------

• 
1 
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1 HADiSELER KARŞISINDA 1 
..__------Son Telgraf-· - -
YENİ STADYOMUN 

BÜYÜKLü(;.0 KARŞISINDA 

D 
olmabahçede inşa edilecek 
yeni bir şehir stadının pro
jesi hakkında, dün bir ga

zetede ta!silat okudum.. o kadar 
şahane bir yer olacak ki, imren -

elim. Bu yaşa kadar spor nedir 
bilmiyen ben, Dolmabahçe stad -

yomunun lnşasile beraber sporcu 
olasını geldL 

Stad, tamam 25 bin seyirci istiab 
edecek büyüklükte olacakmış. 

Müthiş bir rahatlık ve konfor J.. 
çinde bulunacaksınız. 

Bu büyük iş. bir buçuk senede 

tamamlanacak .. Bir buçuk sene 
sonra bakalım, sporcularımız nasıl 
çalışacaklar_ Şimdiye kadar bo
yuna: 

- Yer yok, saha yok, diyor Jardı. 
Hani bir fıkra vardır: Bir köy 

düğününde yeni gelin olan kıza: 
- Oyna, demişler .. 

- Yerim dar, demiş. 
Yer bulmuf)ar: 

- Haydi, demişler_ 

- Yenim dar, demiş.. 

KRALİÇE DE BU ARADA 

KURBAN GİTME'ilN 

Yunanistana iltica eden bedbaht 
Arnavudluk Kraliçesinin, sıhhi va

ziyetinin çok bozulduğunu ajans
lar haber vedyor. Zavı.llı Krali -
çe. İki günlük liılmsanın, soğuk 

bir gecede kilometrelerce yolcu -
luk yapması, elbette iyi değildi. 

Temenni edelim ki, Arnavudluk

tan sonra. Arnavudlu.lı: Kraliçesi 
de kurban gitmesin.. 

YAZ MEVSİMİ İSTANBUL 

iÇlN HASTALIKTIR 

Valimiz, cyaz geliyor. serlev -
halı yeni bir tamimle, Belediye 
şubelerinin mevsim vazifelerini 
hatırlatmış .. Malüm ya, güzel yaz 
ayı, İstanbul için, ayni zamanda 
hastalık ayıdır. İyi temizlenme -

miş gıda maddJeri, sebze ve mey
valar, toz toprak, binbir türlü has
talık yapar. Allah vere de. bu yaz, 
yeniden tifo yüzü görmesek .. Va
limlzin bu alakasına teşekkür et
mek lazımdır. 

HARPLERDEN SONRA 

DEGiŞEN AHLAK 

Piyasada bazı sahtekarlıklar 
meydana çıkmış .. Yerli malını İn
giliz kumaşı diye satıyorlarmış .. 
Dünyada sahtekarlık nekadar aldı, 
yürüdü.. YinP, bereket versin, bu 
berikiler kumaşın milliyet ve men
şeini değiştiriyorlarmış.. Ya öyle 
hadiseler oluyor ki, milyonlarca 
insanın milliyetini, bir günde de
ğiştiriveriyorlar .. 

Böyle sahtekrlık!3:, umumi 
harbden sonra çıktı ve dal budak 
sardı. Acaba, yeni bir harb çıkar
sa, insanlara ne gibi içtimai. ferdi 
ahlaksızlıklar hediye edecek.. Bü
yük harbin, cemiyetler üzerindeki 
ahlak bozucu tesirlerinden şika
yet edip dururken, yeni bir harb 
tuz biber ekmese bari.. 

DEVE KİNİ ÇOK 

MEŞHURDUR AMMA." 

Deve kini meşhur·'ur. Bazıları 
buna inanmazlar. Fakat, işte size 
bir hadise: 

Çanakkalede, kafasına sopa ile 
vuran sahibini birdevP öldürmüş .. 
Bu ne kin! Halbuki, devenin çok 
sabırlı ve kanaatkar bir hayvan 
oluşu da meşhurdur. Acaba, ne
den sabretnıPmiş de, hemen hare
kete geçmiş?. Demek ki, büyük 
harbden sonra, insanlar gibi, hay· 
vanlann da ahlakı, huyları, tabi
atları değişti. 

Zavallı hayvanlar, bütün cefayı 
insanlardan görürler. Üstelik de 
insanlardan aşağı addedilirler. 
Halbuki, hayvanların ne kabahati 
var?. Onları terbiye eden, ehlileş· 
tiren biz değil miviz?. nasıl bir 
terbiye verirsek, öyle yetişmiyor
lar mı?. 

AHMED RAUF 

IK'üçüK HA8ERLE~I 
* Bu senenin ilk iki ayı içinde 

memleketimizden 20 milyon 688 
bin 31 liralık ihracat yapılmıştır. 

* Franko hükümeti, hükiıme -

timize bir tebliğ göndererek İs -
panyanın Akdeniz s:ı.h!llerindekl 

iki yerin bütün gemilere kapalı 
olduğunu bildirmiştir. 

* Dahiliye Vekaleti; şimdiye 
kadar 62 şehir ve kasabamızın i

mar planlarını tanzim ve tasdil< 
etmiştir. Bunların arm:ında Ya -

lova, Mecidiye köyü V'i! Florya ile 
Kalaınq civarı da vardır. 

* Vali ve Belediye reisi Liıtfi 
Kırdar Büyükadaya giderek bazı 
tetkiklerde bulunmuştur. * Yeincami avbsundaki 55 
dükkanın istimlak bedellerinin 
tesviye olunması muamelesinin 
ikmaline daimi encümen tarafın· 
dan karar verilmiştir. *- Hasan deposu l' angınında 
husule gelen enkazın sür'atle kal
dırılması hakkında B•lediye re~ 
!iği sigorta şirketine tebligat yap
mıştır. * Uruguay hükumeti Milletler 
Cemiyetinden çekilırıeği karar -
laştırmıştır. 

Halkı 
Paras .z 

Okutanlar 
Vekalet Millet 

Mekteblerinden E:.azı 
W.uallimleri Taltif Etti 

Maarif Vekaleti, bu yıl Ağrı, Ba
lıkesir ve Bingöl v~.yetlerinde a· 
çılan millet mekleblerinde parasız 
çalışarak muvaffakıyet göııteren 

49 başmuallim, muall!.m ve mu -
allim veki',"ni birer takdirname ile 
taltif etmiştir. Taltifname alan -
ların isimleri aşağıdadır. 

Ağrı vilayetinde: Merkez mek
tebi başmuallimi Keınal Turan, 
ayni mekteb muallim!erinden Os
man. Alaedd!n Beken, Haydar Ti
bet.Basri Gü:akın E!eşkirt ka -

zası mektebi başmual!imi Ramiz, 
ayni meklebde muallim Necati, 
Memduh, doğu Beyazıd merkez 
mektebi başmuallimi Sabri, ayni 
mekteb muallimlerinden Yusuf, 

Mustafa, Tutak kazusı merkez 
mektebi başmuallimi Osman, ay· 
ni mekleb muallimlerinden Şem
seddin, Diyadin kazast merkez 
mektebi başmual!imi V. Dursun, 
Diyadin kazası nüfus memuru Ce
liil, Diyadin kazası Taşlıçay na • 
hiyesi muallimi Zekeı-;ya. 

Balıkesir vn5yetinde: Gazi mek-. 
tebi muallimi Gülsünı, Mithatpaşa 
mektebi muallimi İff~\. Namık 

Kemal mektebi muallimlerinden 

Beyaz, Gazi mektebi muallim -
!erinden Zakire, Alişuııri başmu -

allimi Niyazi, Milhaipaşa mek -
tebi muallimi Ferid, Karabey 
mektebi muıılhmi Hikmet, Mit -

hatpaşa mektebi muallimi Reşad, 
Alişuuri mektebi muııllimi Şahin, 

İvrindi Osmanlar köyü muallimi 
Ömer Lutfi, Manyas Darıca köyü 
muallimi Selami, Manyas Cum -

huriyel meklebı muallimi Niyazi, 
Çavuşköy mııallim vekili Basri, 
Gönen birinci mekteh muallimi 
Kumil, ikinci mekteb muallimi 

Nuri ve Enver, Edre!llid İsmet 
Paşa mektebi başmuallimi Halid. 
Edremid Gazi mekteb; başmual -

!imi Abidin ve Kem•l, Edremid 
Cumhuriyet mektebi başmualliml 
Tahir, Edremid İnör.ü mektebi 

başmuallimi Emin, Edremid Ka
dıköy mektebi başmuallimi Sezai, 

Edremid Avcılar mel<teobi başmu

allimi Sezai, Edremid Göre mek
tebi başmuallimi Hakkı, Edremid 

Sarnıç mektebi başmuallimi Sa
lim. 

* Emin oğlu Hayri adında biri 
kendisini bilmiyecek derecede 
sarhoş bir halde Sirkecide dola -
şırken yakalanarak mahkemeye 
verilmiştir. 

* Beşiktaşda Muradiye soka
ğında Gülbaharın oturduğu ev • 
den yangın çıkmış ise de siraye
tine me~·dan verilmeden söndü -
rülmüştür. 

* Bükreş - Bombay arasında 
Eefer yapan bir Romen tayyaresi; 
bozukluk yüzünden Bodrum civa

nnda yere !nmeğe mecbur kal -
nuştır. 

* İtfaiye efrad, imir ve me
murlarının maaşları~ bir miktar 
zam yapılacaktır. 

* Geçen salı günü ekseriyet ol
madığından geri bıraınlan berber
ler cemiyeti idare heyeti intihabı 
önümüzdeki salı g'.inü yapılacak
tır. 

* Menderes yeniden taşmış ve 
ovada 50 bin dönümlUk mezruat 
sular altında kalmıştıı. 

* Vatman Ahmed oğlu Ademin 
idaresindeki tramvay Beyoğlun -
da tramvay amelesinden Ahmed 
oğlu Mustafaya çarpırak başın -
dan yaralamıştır. 

Halifenin Sarayında 1 

1 
Bir ispanyol Güzeli ------· 1ııribi Roman: No. 5J 

- ~foryana'y ı kaçırmağa gel • 
mişt!m. Bu gec~ de yakalanma -
saydıI!l, onu kaı;ıracak!ım. 

De i. 

El!:arıs hJ} retirıden dudakları

nı ıısırıyordu. 

- Şimd. Haccac bı..rada olsay

dı, bu a:.ta'Tlln boynu&u koparır -
dı. Fakat, ben bunu yapını) aca -
ğım. 

Ded... İspanyol cas...,unu sor
guya ~"ı!ktı .. iJkönce s..rtım, sonra 
ayakl;rını okşadılar .. Bağırttılar. 

Elli.iris: 
- Şöyle bakalım, dedi, nereden 

Yazan: CELAL CENGiZ 

gilıyordun her gece?. 

- İjbiliye kalesinden .. 
- Kale kapısından mı çıkıyor-

dun?. 

- Hayır. Kaleden iple sarkarak 
iniyordum. 

- Şehire arkadan yol var mı?. 
- Var amma .. Bunu yalnız biz 

bıliriz. 

- Biz bulamaz mıyız? 
- Siz değil, dünyanın bütün 

şeytanları bir araya toplansa, bu
lamaz. 

- Bana hakikati söylersen, se
ni serbest bırakacağım. 

- Bildiklerimi söylemeğe ha
~ırım. 

Elhiıris tekrar sordu: 
- Maryana kimin kızıdır? 
-0, kellesini koltuğuna alan 

bir köylü kızıdır. Kralın sarayın· 
da terbiye görmüştür. 

- Demek Don Petro'nun kızı 

değil, öylemi? 

-Hayır. Petro'nun kız çocuğu 
yoktur. 

- Bizi aldattı, öyle mi?. 
- Yalan söylemek casusun va-

zifesidir. Casus sözüne inanılır 

mı hiç?. 

Elharis güldü: 
- O halde sen de yalan söylü

yorsun! Sana da inanmıyorum.. 
Kollarını ve ayaklarını bağlatıp 

katırların arkasında sürükletece
ğim seni ... 

- Yapabilırsiniz! Fakat, düşü
nün ki, ben bir casus değilim. Sa
dece Maryana'nın 3~ıklyım ... Onu 
saraydan kaçırmak 

POL • 
1 s '~Palas,, 

Denilen 
Oteller Ve .. Mahkemeler 

~--- .. ·~ı • ,.~ • 

Hırsız 
Sözüne 
• 

inanma! 
Çalınm ış • Eşya Satın 
Alan ~ir Koltukçu 

Mahkum Oldu 

D
ün birinci sulh cezada Mah· 
mud isminde bir koltukçu 
meşhur sabıkalılardan Hü

seyinden; yeni İzmir ıımbarında 
hamal iken çaldığı eşyayı alarak, 
başkalarına sattığı içiıı muhakeme 
edildi. 

Mahmud ıiünkü duruşmada şu 
ifadeyi verdi: 
•- Ben Mahmudpaşada koltuk

çuyum. Geçenlerde, bir gün dük
kanıma, kendisiin tanımadığım bir 
adam geldi, bir miklu eşyası ol
duğunu ve satacağını söyledi Ken
disine: - Pekala, getir. dedim. 
Bilfıhare isminin Hütı:?yin oldu -
ğunu öğrendiğim ad•m. satacağı 

eşyayt getirmek üzere dükkanım· 
dan çıktı. gitti ve arJuan yarım 

saat geçmeden, bir elinde, bir oto
mobil dış liistiği, diğPr;nde de iki 
paket olduğu halde tekrar geldi. 
Paketlerden birinin içinde üç 
metre kadar kumaş vardı, diğe -
rinde de on bir aded kıraval.. 

Kendisine bunları nereden al· 
dığını sordum. Anlattı: 

- Bu kumaşı, kendime bir la· 
kım elbise yaptırmak için almış

tım. Fakat hastalandım . Birkaç 
güne kadar emrazı zühreviye has
tanesine yatacağım. Bu sebeble 
onu salıyorum. 

Listiği geçenlerde otomobilini 
satarak memleketine giden bir şo
för arkadaşım verdi. 

Ben geçen seneye kadar seyyar 
kıravat satıcısı idim. 1''akat esnaf 
tezkerem yoktu. Bir r,ün belediye 
memurları beni yakaladılar, ceza 
aldılar, bende korklunı ve artık 
bu işden vaz geçtim. Bu kıravat
lar geçen seneden kalmadır. 

Onun bu sözlerine ınnııdım. Ku
maşı on ve lastiği üç liraya aldım. 
Kıravalların da b~herine 15 ku· 
ruş verdim. 

Ayni gün lastiği Hüseyin ismin
de bir şoföre 3,5 liraya sattım. Ku
maşla kıravatları da eski Şeref 
oteline götürdüm. Orada otelin 
müşterilerinden Fehmiye, kumaşı 
on bir liraya verdim- Otel katibi 
Vehbi de kıravalları satın aldı. 

Mahmudun sabıkalı ve eşyanın 
da htrsızlık mal oıdluğunu bilmi
yordum. Eğer bunu bilseydim, ta
bii almazdım.• 

Mahmuddan sonra Fehmi, Veh· 
bi ve şoför Hüseyin, şahid sıfatile 
aarguya çekildiler. 

Hiiklm. dinlenen şahidlerin ifa
delerinden koltukçu Mahmudun 
suçunu sabit gördii vı; Hüseynin 
sabıkalı olduğunu bildiği halde, 
ondan bu çalınmış eşyayı aldığı 

sına mahküm ettL 

için aylarca uğraştım.. Muvaf -
fak olamadım. Bu hileye başvur
dum. 

- Onu neriye kaçıracaktın?. 
- İşbiliye dağına ... 
- Orada ne yapacaksın?. 
- Dağlılar arasında yaşıyacak-

tım. Harb bitince köyüme döne· 
ceklim. 

- Papas Fernando'yu İşbiliyede 
gördün mü? 

Ben kale içinde bir askerim. 
Geldiğini duydum. Amma, ken • 
disini görmedim. 

- Kale kumandanı ne zamana 
kadar dayanacak karşımızda?. 

- Açlıktan ölünciye kadar. 
- Şehir içinde erzak yok mu?. 
- Var ... Fakat, çok az. 
~ Yerliler müdafaaya taraftar 

mı? Yoksa, kalenin teslimini mı is
tiyorlar? 

- Derhal teslim olmak istiyor
lar. Li1k n kumandan bırakmıyor. 
Teslim olmak istiyenleri birer bi-

Senin 
Alacağın 

Olsun! 
Rebeka Kocasını 

Kovdu mu, 
Kocası mı 

Yoksa 
Kaçtı? 

Ne Gibi Evsafı Haiz 
Olacakları Tesbit 

Edildi 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kiletl, İstanbul, Bursa, Adana. 
Trabzon gibi birinci sınıf şehir -
lerdekı otellerden başlıyarak mem
leketimizdeki bütün otellerin e
saslı şekilde tanzim ve istirahats. 
salih, temiz bir vaziyete getirilme
leri için bütün Belediyelerin na
zarı dikkatiPi celbetmiştir. 

Bu suretle; tekmli şehirlerdeki 

S 
ultanahmed biruıci sulh ce- oteller sınıflara ayrılocaktır. cPa
za reisi Bay R~şid Mah - !as. ismini taşıyacak otellerdeki 
kemeye gelmiy~n davacı · müstahdemlerin hepis, colelcilik 

Baruh'un hazırlık tahkikatındaki kursu•ndan mezun ve muhtelif 
ifadesini okumağa başladı: yabancı dil bilir adamlardan ola-

•- Rabeka, benim nikahlı ka- caklardır. 

rımdır. Onunla sekiz, on seneden- Ayrıca bunların her birinin en 
beri evliyiz. Kendisile geçen se- az yarısından fazla odalarında mu
neye kadar gayet iyi geçiniyor - hakkak birer banyo ve birer hal.i 
duk. Fakat geçen sene, bir gün bulunacaktır. Her od~da bir tele· 
karımla bir hadiseden dolayı kav- fon olması da mecburıdir. bütün 
ga ellik. Rabek.ı. bu kavga esna- cpalas• lar muhakkak kalörifer -
sında. galiz küfürlerle bana ha· le ısılılacaklardır. 
karel etti. Söğdü. saydı. Fakat, 1 inci sınıf odaların karyolaları 
bununla da öfkesini yenemedi. h kk k b :nu a a ronz olarak, bir yatak 
Pürhiddet be .~ırarak: için 4 aded yatak çarşafı, 4 aded 

- Ha.vdi, evimı· lerkel'. Senden yorgan çarşafı ve 4 yastıkla 4 yüz 
nefret ediyorum, ıgreniyorum. havlusu bulunacaktır. 
Seni bundar sonra bir dakika bi· 

Her odada tazyikli akar su mus
le görmeğe tahammül edemem .. 

luğu lavabolar bulunacaktır. 
Dedi ve beni evden koğdu. 

Birinci sınıf otellerin içleri yağ
Ben şirketihayriye \'apurların -

lı boya olacak, otelin bir gazino 
dan birınde k~hveciyim. Geçen -

ve lokantası mevcud bulunacak~ır. 
!erde, bir gfin, vapurda büfcmin 
önünde. birkaç arkada~ oturmuş, 2 inci sınıf otellerın içleri ise; 
konuşuyorduk. o sırada karım muhakkak muşamba döşeli ola -
Rabeka geldi ve bana hitaben: caklır. Bunların her katında da 

bir istirahat ve kabul salonu bu· - Utanmaz, namussuz, edep -
lunacaktır. siz, alçak adam, dedi. Bana ihanet 

ediyorsun, b•şka bir k2dınla yaşı· 
yorsun öyle mi? Senin alacağın 

olsun! .. 

Rebaka. a":ıbiyettcn tir tir tit
riyordu: 

- Eğer ben de seni öldürmez -
sem, bana da Rebaka demesin -
!er! ... 
Karım, bundan sonra büfeye 

girdi. Eline geçirdiği fincanları 

yere fırlatarak kırdı ..• 
Suçlu Rabeka ağlıyarak, hadi

seyi şöyle anlattı: 

•- Yalan söylüvor bay hakim, 
Baruh yalan söylüyor. Ben onu 
kat'iyycn e•:den koğmndım .. • 
Kadın içini çektı: 

c- Ah bilmezsiniz bay hiıkim 
şu zavallı, şu bedbaht Rabeka bir 
senedir, Barııh yüzünden neler 
çekmedi. neler!.. Kocam şimdi is
mini halırlıyamadığım o kadınla 
tanıştıktan sonra, arlık bir daha 
eve uğramadt, Rabckasını unuttu, 
o pek çok sevdiği çocuklarını ha· 
tırlamaz oldu. 

Bir gün vapura gittim, Baruhu 
buldum ve ona: 

- Baruh, neden artık evine 
gelmiyorsun?? .. Nedeıı bize '>~k

mıyorsun? Bak, bir senedir, aç 
ve sefil sürünüyoruz. Çocukların, 
bir kase sıcak çorbaya hasret kal
dılar. Onlara hiç acımıyor İnusun? 
Bir ah!Aksız kacltn seni başlan çı
kardı. Sen de bu kadına uydun, 
evini terkettin, karını, çocukla -

rer yakalayıp kale burçlarında a
sıyor. 

Kumandanın bir göz işaretile 

zabiti tekrar döğmeğe başladılar. 
Bu, çok yalan söyliyen, çok şey
tan bir gençti.. Arabları kolayca 
aldatacağından emin görünüyor
du. 

Dayak yerken bağırmıyor, sa -
dece inliyordu. 

Elhiıris, casusun yanına sokul-
du: 

- Adın ne senin? 
- Filip ... 
- Baban var mı? 
- Evet.. 
- Ne iş yapar? 
- Köyde çiftçidir. 
- Müslüman ordularının bü -

tün Endülüsii sardıklarını duyma
dın mı?. 

- Duydum amma ... Bundan ne 
çıkar?. Bizim köyün bağlarını da 
her yıl böcekler sarsr .. Bir avuç 
kükiirtle dağıtırız onları. 

1 
KISA POLiS 
HABERLERi 

ı,~~~~~~~~~-· 

* Şoför Kemalin idaresindeki 
313 numaralı otobüs Sultanah -
medde 32 numaralı tramvayla 
çarpışarak her ikisi de hasara uğ
ramışla;·dır. 

* Üsküdarda Muradreis ma -
halle ;inde oturan Mehmud oğlu 

Hayrirı n evinden yangın çıkmış 
ise de sirayetc meydan verilme -
den ~öndürülmüştür. 

* Üsküdarda SeEmiye kışla 
caddesinde 69 numaralı Hasanın 

dükkiınından yangın cıkmışsa da 
sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

rını unuttun, dedım ve ilave et
tim: 

- Baruh, bu yaptı{!ın ayı bdır. 

Bu yaştan sonra <ana çapkınlık 

yakışmaz. 

Kocam bana kızdt. dciğmek için 
üzerime hücum etti ve o sırada 
kolu, büfedeki masa üzerinde bu· 
Iunan fincanlara çarptı, fincan -
!ardan birkaçı yere düşerek, kı· 
nldı.. 

Şahidlerin de sorguya çekil -
meleri için duruşma 20 nisana bı
rakıldı. 

MEHMED HlCRET 

Elharis fena halde hiddetlen -
mişlL 

Bu ne küstah, ne ölümden ve 
dayaktan yılmaz gençti! 
İspanyol casusu fazla birşey 

söyliyemedi. Yere yatırdılar ... Ba
yıltıncıya kadar döğdüler. Fakat, 
Filip, bildiği hakikatlerden hiç
birini söylemedi. Sadece: 

- Maryana'yı seviyorum.. Onu 
kaçırmak için gelmiştim. Ben ca
sus değilim. 

Dedi ve gözlerini kapadı. 
İspanyol genci ölmüş müydü .. 

Yaşıyor muydu?. Belli değildi. O
nu gece yarısı sürükliyerek, El
hiıris'in çadırı önünden uzaklara 
götürdüler. 

Şimdi, bu hadiseden sonra, ye-
nidr,, sorguya çekilmek sırası 

Maryana'ya gelmişti. 
Elhli.ris: 
- Yarın sabah o fettan kadını 

güneşle beraber uyandırıp bana 
getiriniz. 

Diye bağırdı. - Devamı var -

İki Cephe Arasıııdı 
Diplomasi Mücadeı 

~.ıı~ 
ruu: Ahmed Şükrü ,.,.,. 

Mihver devletleriyle deP1~ 
devJeller arasındakl cUpl• 
mücadelesi orta ve şarki /\' 
nm küçük devletleri ctr 
toplanmıştır. Almanya taralı 
orta Avrupada lndiriln dar 
sonra İngilteer, yüz otuz sene 

ve!, W.!iıam Pitt'in Napoll 
karşı tertip ettiği ·Büyiİ~ I 
fak•a benzeyen bir şebeke ~. 
lamak için faaliyete gcçıı•" 
İngit:7 hükumeti, bir taraft-'d 

mesele ile meşgulken diğer tJI 
tan İtalya .l'.rnavutluğn bir d 
indirmiş ve Balkanlara ay·ak 

11 
mıştır. Şimdi anlaşılıyor k• 
yanın bu hareketi arta AvrııP' 
Balkan de\'letlerini korkut 
İngilterenin tcsebbüsünii ' 
düşürmek mahadına nıat•' 
Çünkü gerek Almanya ve gc 
İtalya, İngiltere tarafındaıı '' 
şilen bu teşebbüsün müsbel 0' 

ce vermesinden korknııJıt• 
lar. Binaenaleyh İngiltercrıiP i 
diplomasi mancvrasuıı suY9 

ürmek Alman ve İtalyan dıŞ 
litikasının bugün en esaslı ~ b 
fidir. He riki otoriter devlet 
nu, küçük devletler üzer J1~ ; 

detli bir tazy "k yapmakla eld\ 
miye çalışmaktadır. Bitler \ 
liamshafen'de söylediği ııııtt~ 
küçük devletlere karşı şu tc~ 
savurmuştu: 

- Eğer küçük devletler, l 
tere na mve hesabına ateşterı ~ 
tane çekmiye çalışırlarsa, P~r 
maklarının yanmasından şik-'~ 
etmesinler. 

Mussolini de Arnavutluk d r 
bes"nden evvel irat ettiği bir •' 
tukta şunları söylemişti: ft' 

- Eğer demokrat devletler. , 
manya ve İtalyaya karşı bir '~ 
he kurmıya teşebbüs ederle ;Jı 
biz de derhal taarruza ge~ecc•, 

ıı• 
Anlaşılıyor ki Arnavuth•• r 

istililsı işte bu taarruzdur. f•~4' 
bu taarruz başladığı bir sırı f 
pek küçük denilmese de .or'. 
bir devlet sayılabilecek oları 1 

lonya, İngiltere ile delôkras~~~ 
imzaladı. Bundan sonra Irıll 
diplomasisi, Romanya ve yııor 
nistanla meşgul olmıya ba~l•1' 
Filhakika her iki devletin de ··: 
ziyeti Palonyanın vaziyetirıd' 

daha nazi~tir. Romanyaya ,.er 1' 
cek b'r İngiliz garantisinin nıİI ~ 
sir olması için bazı şartların • 
tahakkuk etmesi lazımdır. /\µ 

takdirde İngiliz garantisi Roııı• 1' 
yayı Alman tehlikesinden kııt1'' 
ramaz. 

Y • 1. ..~t· 
unanıstana ge ınce; Arna• r' 

tuğun istilasından evvel İngiJtC 
- İtalya rekabeti karşısında bl 
devlet için vaziyet kolaydı. ,.~· 

" denizde hangi devlet daha ııo 
vctli ise, Yunanistan da 0 devıcl' 
le beraber yürümiye muburd11

' 

Fakat Araavutluğun İtalya tot~ 
fından işgalinden sonra bu de• 1 
Yunanistanın karadan da k•''r 

ı· 
ıusu olmuştur. İtalya, Arna• O 

luğu lotilil eder etmez, Yunnııi' 
tana teminat verdi. Ş mdi iıı~.;I• 
tere, Polonynya yaptığı teld;ll 
Yunıınistana da yapınca, İtalY~ 
Yunanistanın İngiltere taraf1D ' 
dan verilen bu teminatı knbııl el' 
me.•iııi, kendüsne karşı •ha~•; 
ne bir hareket• teli'kki edece!(~ 
ve evvelce verdiği teminatı gt 
ala<•ağını bildirmiştir. Yunaııi!' 
tan cidden mtişkUI bir vaziyetti"' 
d. it 1 nı··. . •1' ır. a yanın ve ıgı temııı cJ 
inanarak İngiliz garantisini r 

~· mi etmeli? Yoksa İtalyaya rııc._ 

dan okuyarak emniyetini tngil'
1 

garantisine mi bağlamalı? 

Pazarlıkla Satış 
Kontrol Edilecek 

Pazarlıksız satış kanununun 
hemehal tatbiki için yenı tedbir' 
ler alınmıştır. 

Ezcümle; belediye ınufettışıeıL 
I<°' Beledıye murakıblarından baŞ 

İstanbuldaki İktısad Vekaleti 1<
0

1 trolörlerinin de, pazarlıkla s,", 
yapan esnafı yakalaMak husıı 

sunda Belediyeye yardım etnıele' 
ri kararlaştırılmıştır. 
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Ciinün Meselesi: -
Et Fiatlarında 
Nisbetsizlik 

Pazarlarda Ucuz Et Satılırken 
Dükkanlarda Neden Pahalı? 

Ş 
ehrin en büyük derdlerin
deu biri d<: et meselesi

. . dir. Balkın sıhhi şartlar 
ıçınde ucuz ve temiz et yeme-

sini lemin için belediye et fi
~~tlanıu tesbit etmişti. Kasap 
ükkanıarmda satılan etler, bu 

tarife üıerinden satılmaktadır. 
({asap dükkanlarında • dükka
nın semtine göre - Karaman, 

lCıvırcık, Dağlıç, sığır, dana, 
llnzu nevilerine göre et fiyatla

!'J 38, 43, 45, 55, 60 kuruş ara-
sında oynamaktadır. 

kasap dükkanlarında satılan 
bu etlerin bu kadar mütehav -

Vil fiatlarda satılması mesele
sini bir tarafa bırakalım. Et 

meselesinin, bir de pazarlarda
lti satış vaziyeti vardır. Bura
larda kuzu eti 35 kuruşa sat:ıl
llıaktadır. 

Nasıl olur? Diyeceksiniz. 

Bu etler böyle satılmaktadır 
ve Üzerlerinde mezbaha dam
gası vardır. Şüphesiz bu dam
galar sahte değildir. Sahte ise, 

et kaçak demektir. Belediyenin 
takibat yapması lazımdır. Ka
çak değilse, bu etleri nasıl o
luyor da bu kadar ucuza sata
biliyorlar, ve niçin dükkanlar
da etin kilosu, belediyenin nar
hı üzerinden bu kadar pahalı
ya satılmaktadır? 

Pahalılıkla, ihtikarla, pislik
le mücadele etmeye mecburuz. 
G1da maddeleri arasında etin 
bazı yerlerde bu kadar ucuz sa
tılması, halkı sevindirmekte -

dir. Vaziyet şunu gösteriyor ki, 
şehrin •birinci sınıf• semtlerin· 

rinde oturanlar, bu imtiyazla
nndan dolayı eti pahalıya ye
mek mecburiyetinde kalmakta-

dırlar. ı 

Seyyar Esnaf İçin 
Kıyafet 

Ucuza Çıkacak Y eknasak Bir 
Kıyafet Nümunesi Aranıyor 

Belediye reisliği seyyar esnaf için J deki kaplar ve .~asıtalar. içinde 

de bır muvafık. kıyafet nümunesi 

1 

satm~l~:'"'nı.~ ~.a onlıınmesı muva
bularak tekmil seyyar esnafın yek- fık gorulmuştur. 
llasak bir şekilde giyinmelerini te- Bunun için seyyar esnafın sa-
llıin etmeği kararlaştırmıştır. tabileceği maddelere aid muhte-

Bu maksadla muhtelif Avrupa lif kaplar tesbit olunacaktır. 

h Hem sıhhi ve hem de modern 
le irlerindeki seyyar esnafın va-

tiyeti ve kıyafetleri tetkik olun
lllaktadır, 

Bu tetkiklerden sonra kabul e
dilecek olan kıyafet nümunesi; 

Yerli kumaştan ve çok ucuza çıkar 
bir şekilde olacaktır. 
Ayrıca seyyar eroafın muhtelif 

ltı.addeleri başka başka şekiller -

Muvazzaf Yeni Askeri 
Hakimler 

Ordumuzun muvaun:C askeri ha

kiın kadrosuna, dün, yeniden se
kiz genç katılmıştır. Yeni askeri 

hakimleri şunlardır: 
Baba Recai Beşiktaş, Hasan Gi

resun, Fethi Düzce, Edib Mudan- ! 
Ya, Cevdet Gemlik, Mthmed Yoz

l!ad. Refet İstanbul, Necdet Cer
lahpaşa. 

--0-

Avrupa Trenlerinin 
Saatleri Değişiyor 

15 mayıstan itib:ıren konvansi
Yonel trenleri şehrimize !i,45 de 

gelecek, 22,30 da hareket edecek
tir. Ekspresler de 7,22 de gele -
Cek, 22 de hareket edecektir. 

bir şekilde bulunacak olan bu kap
ların da, pek ucuza mal edilme -
sine itina edilmektedir. 

Diğer taraftan seyyar esnafın 

kazanç ve geçim imkannlan ile 
bunların arttırılabilmesi ve kim· 
sesiz seyyar esnafın barındırıla -
bilmeleri için de esaslı tetkıkler 

yapılmaktadır. 

Bahcesi genişletilecek 
Mektebler 

Nişantaşında 15 inci ilk mek -
tebin civarındaki yerler istimlak 
olunarak bahçe genişletilmektedir. 
Cağaloğlu birinci, Fatih 40 ıncı, 

Eyüb 36 ıncı, Üsküdar 22 inci 
mekteblerin çocuk bahçelerinin de 
civarlarındaki arsalar istimlak o
lunacaktır. 

Belediyeler imar 
Müdürlüğü 

Açık bulunan Dahiliye Vekaleti 
Belediyeler imar müdürlüğüne 

kadastro fen müşaviri mühendis 
Halid Ziya tayin edilmiştir. Halid 
Ziya, memleketimizde ilk defa o
larak kadastro meslekini tesis et
miş, bu vazifede on dört seneden
beri mesai sarfetmiştir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 130 Yuaıı: M. Sami KARA.YEL 
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Yanlış Kapı Çaldın 

B 
ir İtalyan gazetesi de, aklı 
sıra Türkiyeye bir ihtar 
yapıyor. Limanlarımızı şu 

veya bu devlet gemilerinin isti
fadesine arzedersck, İtalyan ya· 
yılması Arnavutluktan sonra, E
ı:e denizine, Karadenize kadar 
uzarmış.. 

Bir kere bu deli saçması yazı
nın birkaç noktadan gaf olduğu· 
nun söylemek lıizım. 

1 - Türkiyeye ihtar kılıklı söz 
söylemek kinısenin haddi değil -
dir. Bunu bir çılgınlık tel3kki 
eder. O çılgınlara acırız. 

2 - Türkiye yapacağı işler hak· 
kında kimsenin sözü ile oturup 
kalkmaz. Aksini vehmetmek bu
dalalıktır. Budalalara acırız. 

:ı - Eğer bu sözler bir tehdit 
maksadile yapılıyorsa, yanlış ka
pı çaldın arkadaş! 

Bugünlük bu kadar! 
BURHAN CEVAD 

Amerika 
İle Ticaret 
An/asması • 

Türkiye - Amerika arasında ye-
ni akdolunan ticaret anlaşmasın
daki y.ıni hükümlerin iki tarafın 
nef'ine olarak genişletilmesi muh
temeldir. 

Yeni anlaşma ile gümrük ten
zilatın dan istifade eden belli başlı 
mallar ve tenzilat nisbetleri şun
lardır: 

1 Ezeli Ve Ebedi Hikaye 1 

Sütlere Kimler Su 
Karıştırıyor ? • 

Mahkemeye Verilen Sütcüler 
Kabahati Mandıracılara 

Yüklüyorlar 
Hileli ve sıılu süt satan sütçü -

!erin sıkı bir surette takib edil
meleri ve mahkemeye verilme -
!eri hakkındaki emirden sonra dün 
ve evvelki gün muhtelif mahalle 
aralarında ve sabah erken saat -
lerde heinen bütün seyyar sütçü
lerin güğümleri ve sütleri mua -
yene olunmuştur. 
Diğer taraftan sulu süt satan 

üç kişi de Su!tanahmed sulh birin
ci ceza mahkemesine verilmi§ -
!erdir. 

Bunlar; dünkü muhakemelerin
de sütleri mandıradan aldıkları gi
bi sattıklarını iddia etmişlerdir. 

Limandaki 
Ecnebi 

Gemileri 

Ayni suretle sütlerinde su gö -
riilen sütçülerin hepsı kendileri 
kat'iyyen hilekarlık yapmadık -
larını sütlere mandıralarda su ka· 
rıştırıldığını, bu sebeble İstanbul 
halkına sulu sütle~ içiren hakiki 
kabahatlilerin mandıra sahibleri 
olduğunu iddia etmışlerdir Bu se
beble, mandıralarda sütlerin tevzi 
zamanında da imi ve sıkı kon -
trollar yapı!lması alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Bundan başka; Birkaç defa su
lu süt sattıkları görülen sütçüle -
rin de; kat'i surette i/ıten meno -
lunmaları kararlaştırılmıştır. 

Adalarda 
Yapılacak 
Su is1<elesi 

Boşanma 
Vak'a ları 

Arttı 
Buna Mukabil 

Evlenmelerde de Tezayüt 
Göze Çarpıyor 

Son aylar zarfında şehrimizde bo

şanma vak'larının arttığı görül -
mektedir. 

Bilhassa İstanbul hukuk malı -

kemelerine bu hususta yapılan 

müracaatlar; geçen senenin ayni 

aylarına nazaran dana çoktur. 

Diğer taraftan 2-3 aydır azalmış 

olan evlenme muameleleri de mart

tan itibaren tekrar çoğalmağa baş
lamıştır. 

Evlenme vak'aları çok olan .ev

lendirme memurlukları. nın ba
şında Fatih, Beyoğlu gelmekte -

dir. Evlenme vak'as, en az olan 

evlendirme memurluğu da Ada
lardır. 

Mekteblerde 
Yeni Spor 
Yurdları 

Maarif Vekaleti mekteblerde 

teşkil edilmiş bulunan mekteb 

spor yurdlarının gelir ve masraf

ları ile bütçelerinin tasdiki, mu· 

hasebe işleri hakkında okullara 

Para İle Vatan 
Satılmaz 

A 
rnavudluk sarayının yük -
sek şahsiyetlnınden biri, 
son Tiran hildi,eleri hakkın

da, Londrada çıkan De}' ii Ekspres 
gazetesine bazı hatırnlar:nı anla
tıyor. Bu zatın söyle~ığine göre, 
şubat ayı içinde 1:alyanlar, Kral 
Zogo'ya müracaat ed~r21< şu tek
lifi yapmışlar: 

- Sana 20 milyon altın frank 
veriyoruz. Arnavudlui{ti bize sat.. 

Kral Zogo, bu gari\ı alış veri~ 

teklifi karşısında şu cevabı ver
miş: 

- Arnavudluğu ancak cesedle
rimizin üzerinden ge~erek fethe
debilirsiniz. 

İtalyanlar, Arnavudluğu para 
ile satın alamayınca, harble al -
mağı kararlaştırmışlar. Nitekim 
de öyle yaptılar. küçıiciik Anra , 
vudluk üzerine 170 harb gemisi, 
400 tayyare, 35 bin asker gönder-
diler. Tabii, ordusuz, silahsız olan 
zavallı Arnavudluk, bir iki gün 
içinde, eridi, gitti. 

Yine İngiliz gazetelerinin yaz 
dığına göre, vaktile, İtalyanlar, 

Habeş İmparatoruna da ayni tek
lif etm~ler. Yani para mukabi · 
!inde, Habeşistanı satın almak is
temişler. 

Binek otomobilleri. her nevi 
şişeleri ve aksamı. karoseri ak -
samı, tekerlekleri ve aksamı yüz
de 60, her nevi elektrikli tebrit 
makine ve cihazları yüzde 12, 
radyo ahize cihazları yüzde 75, 
radyo için birleştirilmiş mütefer
rik parçalar yüzde 81!, yazı, he -
sab, kayıd, tefrik ve tasnif maki
neleri yüzde 12, bazı n~vi işlenmiş 
deriler yüzde 40, bazı nevi ağır 
derilerden yüzde 5. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti, umumi hıfz:ssıhha ka -
nununun bazı maddelerini değiş· 
tirmek üzere bir kanun projesi 

hazırlamıştı. Bu kant!nun konso
losluk vizeleri ve ölü nakliyatına 
aid maddelerini tadil etmekte olan 
projenin ihtiva ettiği esaslara gö-ı1 

re, Türk ve ecnebi limanlarından 
Türk limanlarından hirine gelmek 

üzere hareket eden her gemi bir 
sıhhat patentesini hamil olacaktır. 

Denizbank ile Belediye arasın
da yapılan müzakereler netice -

sinde Adalara bu sene içinde içe
cek su temin edilmesi kararlaş • 
tırılmıştı. Su nakliyatı yapacak o
lan Denizbank su tar.klarının Bü-I 

yükadada yeniden yapılacak bir 
iskeleye yaneşmabrı takarrür et
tiği halde bu iskelenin inşası et
rafında yeni bir mesele meydana 
çıkmıştır. 

Bu iki müzayede işi de, bir ne
tice vermedi. Çünkü. isanların 

paraya karşı hırsı nekadar artmış 
olursa olsun, nihayet. vatan asla 
satılmaz. Para ile memleketler sa

bir tamim göndermiştir. Buna gö- tın almak istiyenler, bir kere daha 

re mekteb spor yurdları gelirleri anlamışlardır ki, para büyük bir 

-o---

Eski Cami 
Helaları 

Tamir Edilecek 

Türk gemileri patenteleri üze -
rinde konsolosluk vizesi bulun -
masını mecburi kılan memleket • 

lere mensub gemilerden hükume
timiz konsolosluk vizP.si arayacak
tır. 

Hazulanan projelerde bu iske
lenin su çimentosu ile inşası ka
rarlaştırılmış, yalnız halen mem· 
leketimizde bu nevi hiç çimento 
kalmamış olduğ'!ndan iskelenin 
inşası da bittabi biraz geri kal -
mıştır. 

talebenin vereceği ihtiyari aidat, 

teberrüler ve müsabalrnlar hası -

]atından ibaret olacal<tır. Masraf-

!arı ise spor ve oyun malzemesi, 

müsabakaların, gidiş geliş masraf

ları, müsabaka tertib masrafları 

mekteblerde spor tesisleri, saha 

masraflarından ibarettir. Mek -

teblerin spor dereceleri, yurd baş 

kaptanları ile yurd spor kaptanları 

ve mekteb hesab memurunda mü

rekkeb bir heyet ta~dfından ha

zırlanacak ve mekteb müdürleri 

tarafınd&n tasdik olunacaktır. 

Spor yurdlarının muhasebesini. 

mekteb hesab memıdarı tutacak 

tatbik kontrolundan da mekteb 

kuvvet olmakla beraber, vatan sa· 
tın alacak kadar değilid. 

REŞAD FEYZi 

Mıntaka 
Ticaret 

Müdürlükleri 
Ticaret Vekaletinin yeniden 

kurulmasından sonra, şehrimizde 
ve diğer şehirlerdeki bazı iktı -
sadi müesseselerin vaziyetlerin -
de değişiklikler yapılacağı anla -
şılmaktadır: 

Ezcümle her şehirde kurulma» 
muv..ı!ık görülen mıntaka ticare t 
mi:dürlüklerine ticaret odası ve 

Belediye reisliğinin şehrimizin 

bütün semtlerinde yeni halalar 
yaphrmak suretile İstanbulda u
mumi halalar adedini arttırmak 
istediğini yazmıştık. 

Ecnebi limanlanndan gelen tek
mil gemiler, ilk vasıl oldukları 

Türk limanlarında ve münhasıt·an 

Türk limanları arasıncja munta -
zam sefor yapan milli gemiler ise 
ilk hareket ettikleri Türk liman
larında sıhhi muameleye tabi o
lacak, müteakıben uğ11yacaklan 

Türk !imanlarında sıhhi muame
leye tabi olmadaıı yolcu çıkara -
bileceklerdir . 

Belediye su işlerinin hazirana 
kadar tam bir faaliyetle başlıya
bilmesi için bu mesele etrafında 

yeniden bazı kararlar almak mec
buriyetinde kalmıştır. Bunun için 
Belediye fen heyeti başka tip çi

mentolar ile bu iske!eyi yapmak 
için tetkikatta bulıınmaktadır. 
Bu imkan mevkii fiile çıkmadığı 

takdirde su çimentosunun Avru
padan temin edilmesine kar,:ır in
~aat geri bırakılacaktır. 

müdürleri yurd başkanı sıfatile Türkofis vazifelerinden mühim 

Bu hususta yapılan tetkikler ne
ticesinde şehrimizde 200 den faz
la yeni hala yapılmasının faydalı 
olacağı görülmüştür. Fakat bunlar 
için; mühim bir para lazım oldu
ğundan Belediye reisliği haJa ih
tiyacını şimdilik şu şekilde temin 
etmeğe karar vermiştir: 

Türk limanl;ırına gelen ecnebi 
harb gemilerile ecnebı donanma- !==-======;.;======= 
larına mensub muavin sefineler ve Ecnebi memleketlerinden geti-
hükümdarları, devlet reislerini ve rilen ölülerin nakline müsaade e

Cumhuriyet hükumetini ziyarete dildiğine ve naklinde sıhhi mah

gelen zatları hiımil hususi yatlar zur bulunmadığına aid idareden 

ve gemiler patente göstermeğe verilmiş ölü nakil vesikası göste-
mecbur tutulmıyacaklardır. Sari rilmiş olacaktır. • 

hastalık çıkan bir limandan ha - Diğer taraftan, patenteyi hamil 

mes'ul olacaktır. 

Devlet Dem iryolları 
Memurlarına Kolaylık 

Devlet Demiryollar; umum mü

dür! üğü, haziran 1939 tarihinden 

itibaren memur ve müstahdem -

!erinin hasta olan aileleri efradına 

refakat edecek olan 15 yaşına ka

bir kısmı d0 vir olunacaktır. Ala
kadar tüccarlar, ticari mı.ııımela
tın ve tüccarların meşgul oldu~u 
hususların halen oldc·P,u gibi, ct:
caret odaları• ve Türkofis gibi il i 
ayrı teşekkül arasında dağılma

sının bu suretle önleneceğini söy· 
lemekteclirler. 

Bunlara göre; mıntaka ticaret 
müdürlüklerinin yeniden ihya o· 
lunması kırtasiye muamelatını d 
azaltacaktır. 

İstanbulun her tarafında eski
den yapılan camilerin halaları ta
mir olunacak ve halka açılacak -
trı. 

Esasen bu'lların mühim bir kıs
mının az bir masrafla tamir ve 
masrafla ihtiyaca muvafık bir 
şekle sokulmalarının mümkün ol
duğu anlaşılmıştır. 

reket eden gemiler müteakıb Türk olmaksızın Boğazlara gelen tran
Türk limanında sıhhi muameleye sit gemilerin gösterecekleri sıhhi 
tabi tutulacaklardır. 

dar çocukların da meccanen nak- --------------J 

Bu mahallerden bazılarına ila
veler de yapılacak kadın, erkek 
kısımları ayrılacaktır. 

beyanname veyahud uğradıkları 

Kolera, VP.ba, çiçek, şarbon, cüz- ecnebi limanlardan aldıkları güm
zam ve ruam hastalıklarından ve- rük veya liman perfiierinde o Ji. 

fat edenlerin nakli memnu olduğu- manın sıhhi vaziyeti hakkında sa
gibi vefat etmiş olanların bir sene liihiyet sahibi makamlar tarafın. 

geçmedikçe mezardan çıkarılarak! dan verilmiş sıhhi meşruhat, pa· 
başka bir yere nakli dı= yasaktır. tente yerine kaim ol;ıcaktır. 

lini kararlaştırmıştır. 15 yaşından 
küçük çocuklara da aileden birisi 

refakat edebilecek ve bu aile ferdi 
de meccanen naklolunacaktır. 

Kadroda çalışanlardan birinin ce

nazesi de istenilen yere mecca
nen naklolunacaktır. 

miyor dersin?. - Haydi git tetkik et ve çabuk torluğun istiJ.a devirlerinde Kı - fetine girerek dolaş ... Vaziyeti öğ-
- Bilmem Paşam?. hal:,er getir bana... rım akınçılarile Macar ve Nemçe ren, bilfilıara, bir çaresini bul Ra-
- Ne düşünüyorsun?. Çavuş başı etrafı kolaçan et - ovalarında at oynatmış olan kah- miz Paşaya git!. Seni tanır ... Ben-
- Galiba, bütün İstanbul, ye- meg" e başladı. Nihayet; mahzen ramanların torunlarından biri idi den selam söyle ve halimizi an-

niçeriler de dahil olduğu halde tarafının Ebüssuud caddesine na- Ruscukta yeniçeri ocağı ortaların- !at!. Bir an evvel imdada gelsinler. 
silahlanıp aleyhimize dönmüşler- zır olan kısmından görünmeden dan birine mensuptu. Çavuş ol -

Biliyorsun §imdilik vaziyetimiz 
dir. Sahilleri tuttuklarından Ra- kaçıla-bileceğine hükmetti. Bu - muştu. Bir çok muharebelerde bu-

mükemmeldir. Değin bin, on bin 
miz Paşa ve Kadı Paşa maiyeti rada küçük bir mahzen deliği !unmuş, herşeye akıl erdirmiş bir 
aekbanları İstanbula geçemediler. vardı. Llkin, bu delik oldukça bahadır idi. yençeri bile bizi olduğumuz yerde 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bu işi Bir Düzene 
Koymak Lazımdu 
Belediye lokantasında yemek yl

JJen bir memur bn.%asile şu mek -
tabu aldık: 

c.Belediye lokantasında yeır.ek 

pqldlerJ evve1ce daha iyi idi. Son 
uman.tarda bozuldu. Miktarı da 
azaldı. Doymayınca para ile ilive 
yemeklerden ybontak 

- Sultan Mahmud,a ne dersin? yüksekti. Fakat; ip ve kuşak va- Cüce Hasan, Alemdar'ın karşı- bastıramazlar. Haydi bakalım, Al-
Ytniçeri!er Jı:azmalarla tavanı de bulunan Alemdar ve maiyetıni !ah muinin olsun 

d - Herhalde sarayı da muhasara sıt.,,ile aşağıya indirilebilirdi. sına geldi. Ne için geldiğini ve ... 

iıive 7emelı: llSUlü kalktı. Öi
Jeyln :re-mek paydosu bir saattir. 
Bo müddei urfında yemetlmlzl 
ylyip işimize yetişmek mecburl
yeUndeylz. Halbuki, belediye lo
kanlumda oervts yapan ıranon

lanlan dıserlsi bem bu lfln pro
fesyonel adama deilJ, hem de mlk 

elmeg· e teşebbüs ettikleri sırada muhakkak surette vurabilecek - C" y p d · etmişlere benziyorlar. Çavuş~aşı; tetkikatını on beıı ne emredileceğini bilmiyordu. uce asan; aşasın an emrı 
Alemdar'ın maı·yetinde bulunan lerdi alır im b k · d · - Acaba; ortalığın halini an - yirmi dakikada bitirmişti. He - Fakat; Paşa sıkıldığı zaman en a az oyun esıp ışarıya 
bir Arnavud zorbası tavanl çık- Vakit öğleyi geçmişti. Daha ha- Jamak ve bize malumat getirmek men Alemdar'a gelip lazım ge- tehlikeli ve zorlu işlerde maiye- çıktı. Çavuşbaşı; Hasan'a yol gös- B lokantanın hususiye« şudur: 
lı. Dama ha'kı'm olan bı'r bacayı •A Alemdar' k t ak ·çın· k'm ~ ... L •-- r ~-

tarları azdır. 

,.. ı ur arm ı 1 • için bir adam yollasak olur mu?. len ma!Umatı verdi. tinde bulunan Arnavutlara ve terip dışarı sa!ıvermeğe çalışı - Herkes, ~ ~~a- ur ın.~ 
siper aldı. Kazmala•ı·a damı del· "s 'kler Bab '!' g im · ı· em k l•lp ırllı:l .. e mecburdur · ecı ıa ıye e emış ı. - İyi amma; bu muhasarayı ya- Şimdi dışanya kimin çıkması Boşnaklara emniyet etmeyip Cü- yordu. Cüce karşısındaki Ama - 7 e Y ' "°" 
nıek istiyen ~niçcriler üzerine Al d M t f p . d d H , ğ Binaenaleyh ona göre ledblr al 

,. em ar usa a aşa, ım a rıp dışarı çıkmak kolay mı?. lazım geldiğini düşünüyorlardı. ce asanı ça mrdı. vudun hiçbir düşünceye sahib ol- mak IWmdır. Gelip oturoyorsu 
kurşun yağdırdı. Yeniçeriler si- gelmemesine bir türlü mana ve- - Evet; bu muhasaradan canlı· Nihayet; çok zeki ve evveldenberi Cüce Hasan; vaziyetin çok va- madığını anladı ve duralıyarak nm. 111nuı ıreç ııtı.enı., yemek bl 
perszi apaçtk damda tutunama- remiyordu. Ramiz Paşa ve Kadı olarak dışarı çıkmak kolay de - Alemdar'm maiyetinde bulunan him olduğunu biliyordu. Bu ae - §unları söyledi: ttyor. 
dı!ar .. Birkaç kişi ölü vererek kaz- Paşa kuvvetleri çok kahir olduk· ğildir. Fakat birkaç kişi feda e- Cüce Hasan namında birisinin gön- beble çağırılmasının hayra de • Ç Dün saat on ü~c yirmi vard 
nıalarını b k k k l p k t - avuşbaşım; hiç bu arkam- ırtuım, yemek kalmamı•tı. Böyl 

ıra ara açtı ar.. !arı halde neden aşayı ur ar • dip gizlice şehre salmak lazım - derilmesi kararlaştırıldı. lalet etmediğine vakıftı. Boyun ke- ' 
Eğ daki elbise ile dışarı çıkabilirıni - ıreç ırltmekten maksadım, tenha 

er; Arnavud zorbası bacaya mağa gelmiyorlardı. dır. Hatta:, Ramiz Paşaya kadar Cüce Hasan,· zayıf, kısa boylu serek Paşanın huzurunda durdu. 
çık yim? Soyunmak, hiç olmazsa bir !aşmasını beklemek lflndl. Bu k 

...oJl'-11....---...!:~ı ~m!!!e~v~z;!_i ..!a~lm~a~m~ı1ş_:v~e~b'.!;u:..:;;cıe;:s~a;;_·ı_:B~ir~a~ra~lık Alemdar maiyetinde varması ve halimizi bildirmesi zeki bir adamdı. Ayni zamanda Paşa şu emri verdi: operatltln ..,..,... memuriyet 
ırgad elbisesi giymek lazım değil 

-~·~•"-.ru.ıl'1Sl'8lc..1:.1' l>·...:....ım:mıu.}'.!af!!ık~o;uı~u!;r·~-----~ çok cesurdu. - Hasan; çavuşbaşının göstere- mi? dedi yel....,lt. kırta817ecl adam dei 

Devamı var) açıkırös birini retırmelL.• ...... ....,.._,,'ilA...:J'laıuııoc._aı.sJ.iın...Kı.:ır~ım,!!'!.~t[at~a~r-:.J~c!eğ~i~d:eli~·k~t~e=n',.!çı~k~;~k~e~n~d~i~n~i~k~ims::e-::_l_:=,--~~-~-J!~~:_~~~~~b~u~~;ten~1~e~tış~m1ş~~te<:rü~·~·ııe~u~,;ce;n1 
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BAYATIN ACILAIUNA 

TAJIAMl\rt)ı. MİSA.Li Berlin-Ro 
Mihveri Ne a 

a 
cakl 

li)') azı kimseler vardır ki Qfall: blr 

~ bat atnsından, haflf bir n .. -

leden muztarlb oldular mı bütün l'ÜD 

1lk:.i.7et ederler: BAHAR· KOSTUMU 
~~~~~~~~--------~~~__;=-~~~ 

Eilhass3 Yugoslavyanın Vaziyeti 
Hakkında Türlü Tahminler Yürütülüyor 

Roma, Şimdiki Halde Yugoslavya 
Dostluğuna Ehemmiyet Veriyor 

IA 
rnavutluğun işgali ile İtal 
yan mehafili Yugoslavya -
nın bu emrivakı karşısında 

sey;rci kalacagı kanaat:ndedır. 

Çünkü Belgrad hükümeti daha ev
vel İtalya tarafından haberdar 
edilmiş, olacak şeyden haberi var
dı. Hem de iki hafta ewel Bel -
pada malümat verilmişti. 

Popolo di Roma şöyle diyor: 
•Yugoslavya Krallığı İtalyanın 

dostluğundan ve sadakatinden e
min bulunuyor•. 

İtalyan mehafilinin gösterdiği 
vaziyetten anlaşılıyor ki Yugos -
lavyaya karşı hoş görünmek İtal
yanlarca pek muvafık sayılıyor 

1 

- Ah! Bu bq afrısı. •• 

Diye 3.leml bizar ederler. AmerUı:a
lllD sa1ı1ı mıJ7onerlerlnden elmu kı

rah Sör Abe Balley, bu ctbllere çok 
l'üıtl blr ders veriyor: 

Yetmlt iki yaşında bulunan mllyo. 
neriu sol ayafında bir oıba.n çıkar • .-ıt

tllı;çe büyür. nlhayet kanı-ren olur. A-
7•iını kesmek JizLm ı-ellr. Amellyat 
yapı!dıkLan ıkl saat sonra Sör Abe, 
kendıslnl ıesJIJ elmek lslb'eıı doııl

larw.a: 
- Adam sendet der. Niçin Ül:Ülil .. 

7or5unuz- Ayatımın blrl kcslldl lse 

ne uran var. Tek bacakh diyecekler 
detll mt?. Varsın desinler •• Sıhhatim 

yerinde ya!. 

Nekahet devresi ceçer. Elmas kıralı 
7at.Lkla.o kalk.ar. bastonla dolaşmıya 

ba,ıa.r. Bir ı-tin, her nasıLıı;a mrrdl

vendf'n dli~rr, sat ayatı kırılır, bunıın 
da ke~llmt'Si li7ıın grlır. 'Ve kcslllr. 

Sör Abe, ameliyattan evvel do'lt -
laruıa. habrr verilmemesini operatôr
drn rica eder. 

Yeuntştlk ihtiyar bu amellyah da 

aUalır. ve neş'e~lnl kaybetmiz. 

- Ya ayatımı frda etmek, ye da 
hayatımdan var:reçmek l.l:ı:ım ı-eld.L 

BUit.ereddud blri..nci:rl kabuJ f'ttlm. 

Doktorlar da memnun, ben de

Hayatın darbelerine, acılarına ta -
hammül bu kadar olur deill mlf, 

KOŞUCU 

ian Pol, sokakta ıeno bir k1'la ko

nutoYor. Spordan, bilhassa koşucu -

hıktakl mehareUnden bahsediyor. 

K
aç günden
ber!, Hilmi 
Ue k~rısı 

Nevcivan sayfiye 
kavgası yapıyor -
lardı. Hilmi bu se
ne Boğaziçine git
mek taraftarı idi. 
Bunun için de B~ 
ğaziçinin, her nok· 
tadan güzellikle -

1 rini ve faydala • 
rını sayıp dökü -
yordu. Nevcivan 
ise Adalara git -

mek fikrinde idl 
Büyükada veya 
Hcvbeli .. O da, A· 

daların ezeli şöh· 

retini ballandıra 

ballandıra anla -
tıyor, Boğaziçinl 

batırıyordu. 

Nihayet evvelld 
akşam, Hilmi, eve 
barut ııibl asabi 
geldi. Daha içeri 

ı girer gırmez: 

J - Nedir bu hal? 
Sayfiye kavgası e· 
de ede yaz bite -
cek .. Bütün evler 
tutulacak .. İstedi

1 Yazan: REŞAD FEYZİ J 
nı kafese koymak teşebbüsüne fi 
rişmeğe karar verdi. 

O akşam evine gayet neı'ell gir" 
dl.. Kapıdan adımını atar atnıaJ 

karısının yüzüne bir fiske vurdu: 
- Nasılsın Nevcıvan.. Bug~ 

sendeki bu ne şıklık yahu?" 
İçeri girdiler .. Hilmi, bir kol • 

tuğa yatar gibi uzandı .. Karısı, 1'0' 
casını memnun görünce sevini ~ 

yordu. Hilmi bir artist gibi sö:ıl 

başladı: 

- Çok mes'udum Nevcivan .. /'.• 
ma nekadar mes'udum bılsen

H•I• seni o kadar seviyorum Jı:{, 
Saadetim bir kat daha artıyor. 

- Çok neş'elisin Hilmi.. Bugıll 
bir fevkaladelik var •~nde .. H• · 
yırdır inşallah" 

- NeV.civan .. Sana en iyi l<U
maştan, en iyi terziye derhal bir 
kostüm diktiriyorum .. 
Kadının gözlerinin içi ıevinçlt 

parladı. 

- Sahih mi söylüyorsun!. 
- Tabii.. 
- Ah .. ö:vıe ~Miya~ı:n var fd .. 

Yalnız deniyor ki Yugoslavya 
artık İtalya ile Almanyanın ara -
sındadır. Onun için hareket et -

mtyecektir. Hatta Yugoslavyayı 

tamamıle Berlin - Roma mıhveri
ne almak da düşünülmüyor de -
ğild.r. 

1 

Arnavutların bala İtalyanlara muk •vemet etmekte olduklaTı Arnavut
lutun cenubu şarkisindeki dağlık araziden bir manzara 

saitin azlığına bakmıyarak üzer- reketi sadece şunu üade eder ki 
!erine gelenlerin maddi kuvve- İtalyaya tiıbi olan bır memleket 
tine karşı memleketlerini müda - İtalyanın hımayesine geçmiş olu-

Birdenbire rüzS"ir. l'tnç kızın p.p .. 
kasını uçuruyor. Jan rot 7erlnde11 lu

maldanmıyor. Genç kız: 

- Kquculklakl meharetln1zden bah

sediyordunuz. Halbu.kl ppk&mı bile 
koşup ıutamadwı:ı!. 

ğimiz gibi bir ver bulamıyaca ğ ı z 
B~n. yarın gidip Boğazda bir ev 
arayacağım.. Ve derhal kiralaya
cağım. 

Hilmi, zekbına g!l\•enen insan
lardandı .. Beş altı ay say :iye ha- 1 

yatında, bu emelinin tahak.kukunıı 
temin edebilirdi. 

Zaten düşünüp duruyordum. Sofi' 
baharda yaptırdığım kostümle ıı•• 

<ıl ~01<ağa çıkabilirdim. Bu sc• 
modeller öyle başka, öyle bqka Jcf 
Derhal farkedilecek .. 

- Üzülme karıcığım .. Sen üzül· 
me .. 

- Peki amma, Hilmi paranııJ 

Roma mehafili Arnavutluğa s
ker çıkarma vak'asının cuma gü
nü yapılmış olmasını da İtalya 

hesabına bir muvaffakiyet sayı -
yorlarmış. Çünkü o gün hıristi -
yanlarca paskalya günleri s:ra -
>ında mukaddes bır giındür. Lond
ranın diplomatları tabii yortu mü
nasebetile işlerinden uzaklaşmış
lard. inı:.ılız diplomatlarının ısti
rahatte oldukları bir giınde İtal
ya da 1'arekete geçmiştir. Fakat 
İngiliz matbuatı böyle demiyor. 
Öyle bir günde İtalyanın Paskal
yaya hürmet etmeksizin küçük 
bir memlekete hücum ettiğim ya
zarak bunu acı acı tenkit ediyor
lar. 

faa çın kan dökmekten çekınme - yor. Bu esas ıtibarile İtalyanın da- jaıı Pot süküneUe cevab "Verir: Nevcivan birden sinirlenmişti. 

Ayağa kalktı. Kocasının otur -
duğu koltuğun karşısına geçti. 
.İki elini kalçalarına koydu: 

Hilmi, bu düşüncelerin! karısı var mı?. 
diler. Demek ki taarruz eden ne hili bir meselesi sayılır. Adriyatik 
kadar kuvvetil olursa olsun bir denizinin şark sahilinde olan şey-

- Bir dakika sabredln12- Ben ra .. 
klplerlme dalma avans veririm. Şap

kanız yilz metro kadar uıaklaşsm da 
l'ôrtirsünüz. Ko,up yakal17or murum, 

7akal.Jyamı1or muyum!. 

Nevcivana anlatama?rlı. Çünkü, 1 - Var tabil .. Müdür oluyo -
Nevcivan şirketin müdürünün ka· rum .. 

Arnavutluğun işgali hal ve is
tikbal için türlü ihtimalleri ha
tıra getiriyor. 

Arnavutlar kendi ellerinde ve-

memleket elindeki vasıta ne ka- !er umumi vaziyette esaslı bir de-
dar zayıf görülürse görülsün ken- ğişiklik yapacak değildir. Fakat 
dini müdafaada tereddüd etme - Yugoslavya için endişe verecektir. 
meli. Avrupa matbuatının nazarı Çünkü bu Balkan milleti kendisi-
dikkatini Arnavutluk üzerine cel- ni bu suretle tehdıd altında göre-
beden en mühim keyfiyet işte bu cektir. 
oldu. Deylı Ekspres gazetesi Ar- Yugoslavya iktısadi sahada Al-
navutluktan bahsederek İngiliz - manyanın nüfuzu altındadır. Çün-
iere şunları söyliıyor: kü Yugoslavyanın istihsaliıtının 

1927 scnesindenberi Arnavut - üçte bırini Almanya satın alıyor. 
luk sözde müstakil bulunuyordu. Almanyanın harice sattığı eşya -
Fakat hakikatte İtalyaya tiıbı bir nın beşte biri de Yugoslavyaya 
memleketten başka birşey değildi. sevkediliyor. 
İtalya Arnavutluğun ordusunu Arnavutlar döğüşmeğe alışmış 
düzeltti. Memleket servet mem- bir ırka mensupturlar. Çete mu-
balarını işletti. harebeleri yapacaklardır. Bu iti-

!talyanlar bu vaziyeti kendileri barla ormanlık, dağlık yerler ken-
!çin tesis ettiler. Çünkü Fransa dileri için mükemmel birer sa.k-
Yugoslavya ile ittafk akdetmiş bu- !anacak yerlerdir. 
lunuyordultalyamn şimdiki ha- İtalyanlar nihayet görecekler -

-=============;=============== dir ki kendilerine tabi olsun diye • 

Lindberg Amerikaya Gitti 
ele geçirdikleri yer k.,ndilerine 
tehlikeli bir yer obcakt r.ı!talyan
lar kendilerine muhtaç olduğu 

bir zamanda dağlı Arnavutlar ona 
karşı isyan edeceklerdir. 

.r müddettenberi A vrupada 
bulunan meşhur tayyareci 
nuralay Lindberg (Akitan

ya) vapurile Amerikaya gitmiştir. 

Miralay Lindberg, Cumhurrei
si Ruzvelt tarafından davet o -
lunmuştur. Mühim bir vazifeye 
tayin edilecektir. 

EN CIDDJ OKUNAN KITABLAR 
!ngilterede yeni açılan bir kütüphanenin tesisi 

tuk söy liyen salahiyettar t'.iri şu son zamanlarda 
kitabların okunduğundan bahisle demiştir ki: 

münasebetile nu
en çok ne çeşid 

- Bu zamanlarda en ziyade okunan kitablar politikaya, milletler 
arası siyasi vaziyetine dair yazılan kitablardır. Diğer mevzulardaki 
eserler aranmıyor. Bunun da sebebi herkesin harb olup olmıyacağını 
merak etmesidir. 

' 

Eğer bir gün Yugoslavya da 
düşmanları tarahndan taarruza 
uğrarsa bu memleket de muka -
vemet edecektir, Yugoslavya da 
döğüşecektir. 

Bundan altı yüz sene ~vvel İn
gilizlerin söylediği şu söz şimdi 

Yugoslavlar için de düstur olma
lıdır: Hürriyetimiz için döğüşü -
yoruz. O hürriyet ki hiç bir insan 
hayatını !eda etmedikçe onu kay
betmeğe razı olamaz!. 

Bu sırada fapka, yuvarlana ruvar
lana rıhtım kenarına ıtder ve de.nlze 
el üşer.,. 

C'EU.AD TIAYVANLAR 

E5k.I zamanlarda, cellltlık tok bakir 
cörıiJürdü. ııanc. ceıt:illarla temas eı
mezdl Cellil.tlar, umumi bir n~trelle 

karşılanırdı. Bu sebeble celliUı.lr. yap .. 
mail lstt1en1f'r bulu.nmazdL 

İşte bunun lçlndir ki Yahudiler. Ro· 
malılar idam mahlr.Omlarlll.l vahtl ha1-

vanla.nn önüne atarlar, parçalattınr .. 
lardL 

imparator V:ı.Janslyen samanında 
erllii.thtı iki renç a71 1ap11ordn. idam 
cezalarının tatbikini seyreden halk, 

cellit ayılara birer lillab takmqlardı. 
Blrlne (kUçük mücevher). öt.ekine 

de (masum) dlyorlardl. 

Blr &"Ün, bu lklncislnl serbest bı • 
rakmıya karar verdllet. Şehre yakua 

yüksek bir datm tepesine S"Ötürüp bı
raktılar. YalnlJ. blqeyl dütiinmedUer: 
Ayının ._.ı_ 

(l\lasum), çamlann arasında dolatır, 
J'becek bi,..er bulamaJ'ıDC& 1avq J'•
n.t ndlye iner, teaadüf eıtitı koyun 
ıürülertne saldırır ve pob&Dlar tarafın .. 
dan öldtlrülür. 

KIBRIS ADASI 

Ak.denizin .. rkında; Anadola ile S•· 
riJ'e aruındadır. Mesahal sa&blyes.t 

9,UZ kllomelro, nö!WJa da 3Sf,HO dlr, 

Bunun 70,000 1 mllslilmandır. 

ltıbruın havası ,.tbel •• mutedildlr. 
1115 de, Bertin muabedeslle i:ncUtere ... 
ntn blma1eslne verlld1 Ye 10 maı119ZS 
de lmparatorluta llhak olundu.. 

- Sen bana baksana, dedi .. Say
fiyeye gitmek ihtiyacında olan a
sıl benim.. Bütün kış hastalıkla 
uğraşlım. Bi'laenaleyl• savfiye ye
rini seçmek hakkı bana aid olmak 
Jazım gelmez mi? .. 

Hilmi, baktı ki, münakaşa uza
yacak, kavga olacak.. Sustu, hiç 
cevab vermedi .. Hatta, sakinleş -
mege calısarak ayağa kalktı. Gu -
!erek kansına: 

- Haydi Nevcivan, dedi, yemek 
yiyelim .. Karnım çok aç .. 

Yemeğe, hiç konuşmadan otur
dular, hiç konuşmadan kalktılar. 

Yine, hiç konuşmadan yatağa gir
diler. 

Ertesi gün, Hilmi, karısını ikna 
edip, mutlaka Boğaziçine taşın -
mak için çareler. vesileler düşü -
nüyordu. Yazıhanesinde çalışır -
ken, zihnindeki şey sayfi -
ye veri meselesi idi. Hilmi. Bo
ğaziçinl şunun için ısrarla isti -
yordu: Şirketin müdürü bu yaz 
Boğaziçine taşınıyordu. Hilmi de, 
müdürün komşusu olacak, müna
sebeti ve samimiyeti artıracak, 

belk' de poker nartilerine, icki 
sofralarına iştirak edecek, bu su
retle de, şirkette, kendisine iyi bir 
mevki yapacaktı. Hilminin gözü, j 
şeflikten kurtulup şube müdürü 
olmaktı. Ayrı oda, telefon ve maq 
zammı.. J 

rısına, bir kere, bu kış ortasında 
bir baloda rastlamıştı. Bir saat ka· 
dar görüşmüşlerdi. Nevcivanııı. 

bu kadına karşı, daha ilk ve son 
gördüğü o baloda, antipatisi uyan
mıştı. Eve geldikleri vakit attı, 

tuttu. Hilmiye: 

- O ne biçim müdür karısı. de
mişti. Koltuğunun altında bohçası 

eksik .. O nekadar kendini beğen
mek .. O ne ukalalık .. Bari aklı bir 
şeye erse.. Eski kaval tüfenkler 

gibi ağızdan dolma .. Şuradan bu
radan üç beş laf kapmış .. Boyuna 
söylüyor .. Karışmadığı, bilmedigi 

mevzu yok .. Sonradan görme ol -
duğu üzerinden akıyor. 

Böyle bir mazi de vardı. Blna

enalo\' lı Hi'n ·na 
açamazdı .. Karısı, derhal itiraz e· 
decek, onların oturduğu civara bi
le, asla, taşınamıyacağını söyliye
cckti. 

Hilmi mütemadiyen düşünüyor
du. Ne yapıp yapıp, müdürün ev 
tuttuğu Boğazın en güzel köyün- ı 
de, onlara yakın, bir ev tutmak 

lazımdı. Çünkü, bu hadise, Hilmi 
için hayati bir istikbal meselesi idi 
Şube müdürü olunca, maaşı 150 
liradan 200 liraya çıkacaktı. 

Fakat Nevcfvanı nasıl ikna et
meliydi?. Bir türlü, hir tedbir, bir 
çare düşünemiyordu. Nihayet, 
kurnaz bir tabiye ile. genç karısı-

- Benım karımdan hiçbir şüphem yok. Yal
nız, içimde en kiıçük bir şüphe bile kalmasın diye 
onu izlttmek istedim. O kadar! 

Ve Çetin de buna ianmış görünüyordu: 
- AUah düşürmesin amma, yine bir şeyiniz 

olursa buyurun · os 
- Polis işi bu bayım, polis işi. Neler olmaz, ne

ler yapılmaz?. Sokakta gördüğünüz üniformalı po
lis sayısından çok sivil çalışan polis va. dıı ' r 

ki, bir büroda çalışanların bile çoğu bir'birlerinl ta
nımazlar. Servisler hep ona göre kurulmuştur. Ba
zısı hiç daireye uğramaz. Ne bileyim, fotografçı 

dükkanı vardır. Hatta, kundura boyacılığı yapar." 
Seksen yere girer çıkar. Seksen kişi ile konuşur. 
Dertli dertli anlatır. Alacağı karşılıkla:a bakar. İşi
ne yarıyanları seçer, rapor eder. L olar başka 

Diye doktoru uğurladı. Doktor Çetin'in el.ini • No. 
llkar ve: •m•••••• ı~o ---·-Yazan: ETEI\1 İZZET BENİCE ------

- Aramızda kalsın. 

Teşekkür ederim. 
Yarın o iki arkadaşı beklerim. 
Derken içinde hem yeni bir üzüntü, hem de 

kendi kendisinden bir utanış vardı: 
- Karım bun lan duyarsa, bir dakika benlı:r ıe 

yaşamağo katlanmaz .. 
Diye, mırıhdanıyor ve sonra yine kendi kr ,. 

disine hak veriyordu: 
- Ne yapayım elimde değili 

İŞ GÜN~ -
Doktorun beklediği günde geldiler ve Ç ttin'in 

kartını verdiler. 
Doktor kartı okudu: 
- Ha .. Siz misiniz?. 
Kendilerini tanıttılar: 

- Şeref. 

İkisi de Çetin'in söylediği gibi otuzar yıl po
lislikte bulunmuşlar, emeklıye ayrılmışlar. Bırisi 

başkomisermi§. Ötekisi de izleme bürosu şefi imi.f. 
Sadık: 

- Bayım. lstanbulda tanımadığun kadın yok
tur! 

Diyordu. Ş~ref de onun tıpkısı: 

- En zor izlemeler'. bana verirlerdi İttihatçı
ların zanıanından başlıyarak polisin izlediği neka
dar büyük durumda adam var ise h~psinin peşinde 
bendim. Hiçbirisi kendisini izlediğimi sezmemiştir. 
Bir bayanı izlemek kolayın kolayı!. 

"lele Şeref bir olgu da anlattı, doktoru hayret 
içinde bıraktı: 

- Abdülkadir Kemali'yi izlemek için beni ö
devlemlşlerdi. İstanbulda cToksöz. gazetesini çıkıt-

ra. gazete çıkardı. Gazetesine aylar olarak girdim. 
Gece gündüz beraberdim. Gazete kapatılıncıya ka
dar yanında çal;ştım. O değil, bütün Babıali benim 
polis olduğumu?. ayırdımına varmadı. Hem hergün 
Emniyet Direktörüne raporumu veriyordum. hem 
de Abdülkadir Kemali'dn aytar diye rakı praası çı
karıyordum. Dolgunca da aylık alıyordum! 

Doktor şaşkın şaşkın sordu: 

- Demek böyle şeyler de olur! 
Şeref, koltuklarını kabarta kabarta 
- Olur ya .. 
Dedi, devam etti: 

- Böyle bi:'kaç arkadaş vardı ki, onların polis 
olduğunu yalnız biz bilirdik. Hükumetten yana ol
mıvan. şüpheli gazetP1t•ıde rıvt3r rl ye C:lıJ ·1 

Bilmem şimdi ne yaparlar?. Biz emekliye ayrıldık, 
tabü onları da kaybettik. 

kede casusluk ediyorlarmış gibi aracılarla ve şifre 
ile iş alırlar. Kimse onları tanımaz!. 

Doktor bütü!l bunları dinlerken hayretten hay
rete düşüyor, içinden: 

- Öyle ise bizim karının nereye girip çıktığını 
ıcığına cıcığına kadar öğreneceğim .. 

Diyor, sevinıyordu. Bütün bu konuşmalar, ıa -
nışmalar bittikten sonra, doktor: 

- İlkönce bayanı tanımalısınız. 

Dedi. Onlar da· 
- Evet! .. 

Dediler. Doktor: 

- Nasıl tanıtayım. En uygun şekU nedir!. 

• 

- Yok canım .. 
- Tabii. Maaşım elli lira .r-

tıyor. 

- Ah .. Ne iyi .. 
- Tabii ya .. Ar!ık istikbal be-

nim.. Derhal apartımanı değiş • 
tireceğim.. Yeni eşyalar alaca • 
ğım .. 

Hilmi, birden ciddileştl. Yer!ıı
de biraz doğrularak: 

- Yalnız, karıcığım, dedi, bO
tiln bunlar bir tek şarta bağll.o 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ankara Radyosu 
SIJQÖJf 

18,30 Prorram. 
18,35 Mildi< (Bir kuartet - PL) 
19 Konuşma. 

lt,15 Tl1rk müıltl (Fasıl heyeti), 
20 AJaM, moleoroloJI habulorl, ııl

raal borsası (!lal). 
ZO .15 Tıl rk m ilzlfl. 
Çalanlar: Vecihe, Falllnı ._... 

Refik Fersaıı. 
Okuyanlar: Necmi &lu Ab•• .... 

Radife Neydlk. 
zı Memleket aaat aran. 
!1 Kon~ma (HaftaWı IPOI' Hntlf), 
21,15 Esham, lahvlül, baıblı'• 

au1ıut bol'5Uı (!lal). 

zı. 25 N"''•ll plaklar - L 
!l,30 Müzllı (Senfonik plllılar). 
t2,3t Milzllı Melod.ller Ye .. u.u ... • 

Pi.) 
Z3 !llUzlk ( Cazband • Pi), 

U,45 - Z4 Son ajana ubul..t "" 
J'annki PTOl'r&m. 

YAal!f 
13.35 Mllılk (N .. 'ell mtlallı - PL) 
14 l\f"mlrket naı a7arı, aJa,m .. 

meteoroloJl haberleri. 
14,10 Türk mı.i1:ttl 

Çalanlar: Vecibe, Rept Erer, ~
de& Ko%anofln. 

Ok11.1an: Muu.!ter iıı.ar. 

1357 Hıcrl 

I 
1355 RumJ 

Sefer Nisan 
24 1 ---1939, Ay 4, Gün 104 Kasım 16P 

14 Nisan CUMA --
Vakitler Vaaaıı Ezani 

"L dı, •a <i. ---
Güneı 5 24 10 38 

Öğle 12 15 5 29 

İkindi 15 58 9 11 

Akşam 18 47 12 00 

Yatsı 20 22 1 36 
İmsak 3 38 8 52 
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l alebe Yurdunda Bir Saat-w-i~-r~:::-;,;sr~=:· 
Talebe Arasında lstanbu1da Beş Yıl ~~n::;~1!:~~:~~~.ldırmasını ri-

of d H 1 d B K S 
Cevabını verir. Beriki ısrar e

Ur u ğ u a e İ r ere İne m a Ya ::~~z~n71i!i~·i~~ğ:;~t:!~~ğ~~·v:;~ 
G i d e m. i y e n 1 e r v a r d 1 r ! Yoı~:ı~:::~a;!~;. kontrolu bu-

lur. Kontrol gelir, nezoketle İn -

Belediyemiz, Binblr Mahrumiyet İçinde Tahsillerine Devam Eden Bu 
Vatan Çocuklarına Hiç Bir Yardımda Bulunamaz mı ? 

gillzi selamlar: 
- Şapkayı kaldırınız!. .• 
İngiliz, yine ayni cevabı verir: 
- Kaldıramam! ..• 

Yazan: 
İSKENDER F. SERTELLİ 

G eçen gün Süleymaniyeden 
Şehzadebaşına doğru gıdi

Yordum. Yolda •Hukuk talebe 
Y'llrdu, önünden geçerken, kapı· 
da Yurd müessisi, Alaeddin'le kar· 
fıl~tım. Talebe yurdunu çoktan
beri ziyaret etmek isterdim. Bu 
karşılaşma güzel bir tesadüf ol -
du. Gençler bahçede öğle yemeği 
)iyorlardı. Yurd müessısi Alaed
din'Je, bahçeye bakan küçük rad
Yolu bir od•ya girdik. Samimi ve 
sıcak bir hava içinde yemek yi
Yen talebenin kısmı azami hukuk
cu olduğundan, buraya hukuk ta
!ebe yurdu diyorlar. 

Yurdun 80 erkek talebesi var· 
dı. Erkek talebe iki binaya tak -
•iın edilmiş. Yine o civarda bir 
diğer binayı da kız talebeye tah
lis etmişler. Orada da otuz kadar 
"'1z talebe varmış. 

Yurdun muessisine sordum: 
- Bu değerli ve faydalı mües-

ıeseyi ne zaman kurdunuz?. 
- Geçen yıl ağustosunda. 
Ve gülerek anlatmağa başladı: 
- O zaman cebimde on liram 

Vardı. Binayı tuttugumuz zaman 
•ncak üç talebe kaydedılmişti. Bu 
Vaziyet bir buçuk ay devam ettL 
F'akat, ümidim büyüktü. Memle
ketimizin böyle bır talebe yurdu· 
na ihtiyacı olduğunu biliyordımı. 
l'ıir buçuk ay sonra arkadaşlar ya
vaş yavaş gelmeğe başladılar. 
Maksadım tıcaret olmadığından, 

•ncak ay !ık masrafı karşılamak 
Ve arkadaşlarımın yatmak ve ye
inek gibi ihtiyaçlarını temin et • 
inek gayesi!P. herkesten ayda yal· 
ııız on beş lira alıyordum. Bu üc
reti bittabı diğer pansiyonlara nis· 
betle çok ucuz bulanlar yurdumu
ta koşmağa başladılar. Bu suret· 
le Yurdumuz kısa bir zaman için· 
d.e canlandı ve harekete geldL 

Talebeden bazılarına sordum: 
- Yemeklerden memnun mu

•unuz? 

1 
~ençler meydanda yemek yedik

erı ıçin, bunu sormağa da lüzum 
Yoktu. Sabah kahvaltısı ile öğle 
Ve akşam yemekleri üçer kap ve-

Kontrol asabileşir, ve: 
- Niçin kaldırmak istemiyor -

sunuz? Bütün kompartımanı kira· 
lamadınız ya ... 

İngil i z. istifini bozmaz: 

- Şapka benim değil de ondan .. 
Bir başka yolcu bıraktı. Vagon 
restorana gitti. 

(tOK TERBİYELİ BiR ADAlll 

Bir aile pansıyonunda. Bütün 
kiracılar sofraya oturmuşlar, öğ· 
len yemeği yiyorlar. Hizmetçi bir 
tabak kırmızı turp getirir Sofrada 
bulunanlardan biri hepsini taba-
41na boşaltır. Yanındı. oturan hay· 
retle: 

Sukuk talebe yurııu nda bir cnıp - Fakat, mösyö, der. Biz de 

riliyormuş. O gün talebe et ye
meği ile zeytinyağlı taze fasulye 
ve kaymaklı ekmek kadayıfı yi· 
yordu. Yemeklerden ve müesse -
sedeki intizam ve samimiyetten 
herkes memnun görünüyordu. 

Yurd sahibi Aliieddin de hukuk 
talebesinden bulunduğu için, ta
lebe arasındaki tesanüd ve arka
daşlık hisleri daha bariz bir şe • 
kilde göze çarpıyordu. Alaeddin: 

- Yurdumuzda konfordan zi
yade günlük maişetin ve ihtiyaç
ların teminine çalışıyoruz, dedi, 
arkadaşların arzusile bir radyo 
aldık ve bu yüzden aylık masrafa 
yarım lira zammettik. 

Bu sırada yemekten kalkmış o
lan iki erkek arkadaş holde dan
sediyordu. Kendi kendime: 

- Üniversite muhitinde bile 
•harem ve selamlık> zihn iyeti kök
leşmiş ... Yarın öbür gün hayata a
tılacak olan bu şuurlu gençlerin 
hiç olmazsa gündüzleri muayyen 
saatlerde - kız, erkek • bir arada 
bulunup hasbıhaller, musahab.ler 
yapması, bir arac",. egleomesi, bir 
arada derdleşmesi kabil değil mi? 
diye düşündüm. 

Geçen yıl Bursaya gitmiştim. 

İstanbul Üniversitesi edebiyat fa
kültesinden mezun bir genç bana 
bütün tahsil hayatını İstanbulda 
bekar odalarında geçirdiğini ve 
hiçbir aile ile temas edemediğin
den, cemiyet hayatından tamam 
beş yıl uzak kaldığını yana yakıla 
anlatmıştL 

Talebe yurdunu gezerken, Geçen 
yıl Bursada bana derd yanan o 
genci hatırladım. Yurd sahıbine 
düşüncelerimi açmak istedim. Ala· 
eddin, zeki bakı~larile ve müteva
ziane bir tavırla gülümsedi: 

- Hakkınız var, dedi, yirminci 
asmı Üniversite gençliği sınıfta 
bir sırada okurken, Ünive!'Site 
binasından çıkar çıkmaz neden 
birbirine yabancı kalsın .. Neden 
birbirinden uzak yaşasın? Demek 
istiyorsunuz .. Biz bu içtimai va
zifeyi de göz önünde tutarak ye
rimizi genişletir genişletmez çay
lı toplantılar ve müsahabeler yap
mayı düşünüyoruz. Bir ikı kere 
talebe kendi arasında bu toplan-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

turpu severiz .. . 

- Şüphesiz ... Fakat, her halde 
benim kadar değiL •• 

EV SAHİBi VE 

MİSAFİR ARASINDA 

Bu akşam yemekler cidden ne-
fis .•• 

- Ahçı kadının nışanlısı izinli 
ve mutfakta da ondan .•• 

ANNE ÖCÜDÜ 

- Anne!. .. Babam daima, bü
yük adamlar gibi hareket et, di
yor. Ne yapayım, bilmiyorum. 

- Ne yapacaksın?. Bildiğin gi
bi hareket edersin. Zira, büyük· 
ler tıpkı çocuklar gibi hareket 
ederler. 

• 
Japonyanın ipek 
Kralına Ne Oldu? 
FUJİMURA 

Bir Gece Denizin Ortasında 
Kayboluverdi 
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GINETTE DAREY. 

S 
evimll yıldız Ginnet Darey hayatından hah· 
sederken: 
- Ben, dedi. Tern mahallesinde doğdum. 

Bu mahz!le, biiiyorsunuz ya Parisın en tenha, en 
sakin bir mah .. llesidir. 

Hakikaten Ginnet, bütün aile kızları gibi an

nesi tarafından büyütülmüş, terbiye edi!ml;, oku· 
tulmuştur. 

- Beş yaşına kadar, annemin nezareti altında 
bahçede, civardaki ormanda oyunla vakit geçirdim. 
Beş yaşını bitirince operaya girdim. Dans sınıfına 
kaydolundum. Bu çok güç, yorucu bir şey ... Dört 
sene sonra opeıı<yı terkettim. Dansa pek istidadım 
olmadığını anladım. Sinemaya döndüm. O zaman 
henüz on altı yaşında idim. İlk çevirdiğim filim 
cGüneş diyarında. dır. Sonra da cCer.nete dönüş• 
b•ınu miiteakıL Tino Rosi ile Marinella filmini 
çevirdim. Son fılim cFransız şampiyonu. dur. Bun
dan evv~l güzel bir operette rol aldım: İl şatosu 

gangisteri. .. 
Şımdi birçok tasavvurlarım var. Sinemayı çok 

severim. Çok çalışkanım. Çal~adan dunıraam ca 
nım sıkıiır. İngilizce öğrenmeğe çalıpyorum. Lon 
drada bir filim çevireceğim. 

Evlenmek niyetinde olduğuma dair çıkan ta . 
yia doğru değil bu yaşda! .. Hiç düşünmediğim şe) 

bu ... Şir:ıdilik kımseyi de sevdiğim yok. Fakat, fil 
nu söyliyeyim kı sevmediğim adamla kat'iyyen ev 
lenmiyeceğim. 

Filim çevirmeğe gittiğim zaman arkadaşların 
gülerler. Çünkü beraberimde birçok şey götürürüır 

Çanta, kutu, manto, şemsiye, şapka illh. .. Buna raj 
men yine birçok şeyim eksiktir. 

Artistlik hayatıma gelince, dört sene. evvel 
yeni sinemaya başladığım zaman, rolün ortasınd• 
şarkı söyliyebilecek bir kız arıyorlardı. Arkadaşla 

rımdan birisile daima şarkı söylüyorduk. Bu rol• 
talih old~k. Bizden başka yirmi kız daha vardı. El 

!erinde notalarla gelmişlerdi. Provaya başladılar 

ve beni münasib gördüler ... İşte o ııünden sonra bü 
yük rolleri oynrunıya başladım. 

Gönül Bu Ya . 
ÇingeneGüzeli}eEvlenen 

Miiyonerin Macerası 

J 
ohn Şimlt 

adlı milyo • 
ner hır el • 

mas tüccan, Kap
tan kalkm!J• OD 

beı yaşında bir 
çiııgene dilberi ile 
evlenmek için Pa· 
rise gelmiştl 

' 

70 Yaşında Sırnaşık 
Bir Aşıkın Marifetleri 

Efkarıumumiye, İflas Tehlikesine 
Maruz Kalan İpek Tücca:ının 
Başka Bir Memlekette Sak!andığı; 
Zabıta da Japonyadan Dışarı 

Çıkmadığı ve Hazle Makulesile 
Düşüp Kalktığı Kanaatindedir. Misis Mary Dale Rei lfte'I' 

Kızın babası ve 
anası milyonerin 
izdivaç teklifini bil
yük bır memnu -

niyetle kahul et • 
mişler, h.ıftal~rca 

süren bir düğün 

yapılmıştı . 
Gece Sokakta Gene Kıza Söz • 
Ve Elle Tecavüze Kalkışmış 

P aris, 17 inci ceza mahke -
rnesi 14 temmuz şenliklerın· 
de geçen bir hadıse kahra-

tııa ı n ar ının davasına bakıyor. 
lh Maznun yerinde yetmişlik bir 
b !ıyar oturuyor. Saçları boyalı, 
ltıurııu patlıcan gibi şişmiş, ucu 
Pkırrnızı. 

~ fbavacı; ince ve uzun boylu, za-
1 bır İngiliz mürebbiye. Vak • 

ay, anlatıyor: 
d lVIatınazeı Diksen.- Büyük cad
ı:dc gıdıyordum. Bu adam peşi-

l
e takıldı. Söz atmıya başladı. 

a dırrn d tec .. a ım. Fakat sonra, elile de 

d avuz etmiye başlayınca bağır· 
ırn B· 

di. a. ırkaç ccntilınen koştu, gel-
\ar nı bu canavarın elinden kur· 

dı. 

Reis 
M · - Sarhoş muydu?. 

!lor atrnazel Diksen.- Burnunu 
ınıyecek derecede ... 

Bıriııci h"d, .... .. şa ı altmış yaşlarında 
"'Osyo Dür . n ıs. 

lıfis.- Mat az · 

ce koştum, yardım etmek istedim. 
Fakat midemin üzerine bir yum· 
ruk attı, beni de yere yuvarladı. 
Buna rağmen, tekrar kalktım ve 
ellerine sarıldım. Kızcağızı kur -
tardım. 

Reis.- Tebrik ederim, centil -
mence hareket etmişsiniz. 

Mösyö Düfis çekilir. İkinci şa
hid Düpon gelir. 

Reis.- (Maznuna): İsminiz, san
atınız?. 

Düpon. - Lokanta garsonu. 
71 yaşındayım. 

Reis.- Yetmiş bir yaşında mı? 
Maznun.- Evet ... Fena bir ni

yetim yoktu. Sadece okşamak is
temiştim. 

Reis.- Sabahın saat dokuzunda 
körkütük denecek derecede sar
hoş imişsiniz?. 

Maznun.- Gece bir yerde da· 
vetli idim de ... 

Mahkeme, yetmişlik çapkını bir 
a ha se ve 5 frank para cezası-

J 
apon ipek kralı Hasask Fu
ıimura'nın veraset davası 

sonuna ermek üzeredir. 
Nevyork istinaf mahkemesi re-

isi Edvar Arnov: 

- Fiyimura ne oldu, nereye git· 
ti?. İhtimal ebediyen anlaşıla -
mıyacak. Fakat, bunun bizce e
hemmiyeti yok. Kanun nazarın-

' da Fujimura ölmüştür. Sigorta 
kumpanyaları kendisini öldiırdü
ğünü iddia ediyorlar. Bunu isbat 
etmeleri lazımdır. Halbuki şim· 
diye kadar hiçbiri bunu isbat ede
medi. Şu halde, mukavele muci
cince, mıiteveffanın dul kalan zev
cesine 20 milyon frangı ödemek 
mecburiyetindedirler. 

Hasaski'nin zevcesinin avu • 
katları muvaUakiyetlerinden mem
nun. Müddei Misis Mary Dael 
Reissner'in vekili ayağa kaJkı -
yor: 

- Müekkilem, ~asiyetnameyi 

ibraz için mahkemenin bu kara • 
nnı bekliyordu. Buyurunuz vasi· 
yetnameyi... 

Demiştir. Ve bu büyük bir re
zalete sebeb olmuştur. 

DENİZDE GAİB 
Facia 14 ağustos 1931 de vuku· 

O gece, Beljenland Nevyorkun 
14 mil açıklarında bulunuyordu. 1 

Bütün fenerlerini yakmıştı. Bu 

Japonyanın en büyük ipek şirketi 
Ashoi - Korportasiyonun umumi 
mödürü Hasaski Fujımura'run hu
susi yatıdır. 

Yatta büyük bir ziyafet verili

yordu. Davetliler, üst güvertede 

dansediyorlar, flört yapıyorlar, i· 
çiyorlardL 

Fujimura, küçük bir salonda 
birka~ dostu ile bakara oynu -
yordu. İpek kralının en büyük 
zevki bu idL 

Sarışın ve güzel bir kadın, iki
de bir kapıdan başını uzatıyor, 

soruyordu: 

- Hasaski, daha çok oynıya -
cak mısın?. , 

- Hayır! Sevgilim ... Bitiyor 
Şimdi, yukarıda bekle beni ... 

Bu sarışın kadın Mary Dael Re
issner'den başkası değildi. İki se
nedenberi ipek kralının gözdesi 
olmuştu. Daima beraberinde bu
lunuyordu. Nevyorkun en kibar 
mahallelerinden biri olan Reyde 
güzel bir konağı vardı. 

Fujimura, saat 11 de oyunu bı· 

- Affedersiniz, dedL Müsaade 
edıniz, gııverteye çıkayım, biraz 
hava alayım ... 

Dedi. On dakika sonra Mary 
Reisner geldi, sordu: 

- Hasaski nerede?. 
- Güvertede olmalı!. 

İpek tüccarı güvertede olmalı!. 
İpek tüccarı güvertede değil -

di. O zamandanberi kayboldu. 

İPEK TÜCCARI YAŞIYOR MU? 

Amerikan zabıtası tahkikata 
başladı. İlk evvel, ipek kralının 
tamamile mahvolduğu, iflas et -
mek üzere bulunduğu anlaşıldı. 

Bankada ancak birkaç yüz dolar 
parası !<almıştı. Yatın müstahde
mini altı aydanberi aylık alına -
dıklannı söylüyorlardı. 

Tahkikat derinleştirilince bir 
çok şeyler meydana çıktı: Fuji -
mura gündüzleri şirketin işlerile 

meşgul oluyor. Akşamlan evinde 
tam bir aile reisi hayatı sürüyor. 
Fakat geceleri, müstear bir isim· 
le, gangsterlerin devam ettiği bar
larda, kumarhanelerde dalaşı • 
yordu, hazele makıılesi ile düşüp 
kalkıyordu. Sabık dansözle olan 
münasebeti herkesçe malum idi. 

Fujimura ne oldu? Yoksa ser· 

Şen\'kler nihayet 
buldu Yen! evli
ler bııl ayı seya
hatine çıkmayı dil
şündüıer. Güve • 
yin babası, oğlu -
nu ve felinini alıp 

Çingene dilberi Valantlıt Vale• (ıolda) tıe kocıu«. 
beaber Kap'a gitmesıne mani olmak utiyen a1UU1 

Kap'a gitmeğe karar verdi. 
Bundan tabii ne olur, değil mi?. 

Fakat, çingene kaynana ortaya 
atılmış: 

•- Olmaz. Ben kızımın izdiva
cına Fransada otur!T'ak şartile 

muvafakat ettim. Kap'a gitmesi
ne değil, Fransa hududu haricine 

vetini kaybedince kendini mü öl
dürdü? Yoksa, Amerikanın bir 
şehrinde saklandı mı?. 

Sigorta· şirketleri şu iddiada: 
- Kendini öldürdü?. 
Madam Fujimura, sigorta şir

ketleri aleyhine açtığı davayı ka
zandığı için seviniyordu. Fakat, 
sabık dansöz, musaddak vasiyet
nameyi çıkarınca mesele değiş -
miş, davanın yeniden rüyetine ka
rar verilmiştir. 

çıkmasına bile razı değilim .. • .. 
Demiştir. Güvey, büyük bir pa-

ra teklif etmiş, kadın, yüzüne bile 

bakmamış. Fikrinde ısrar eyle • 
miştir. Nihayet bütün kabile hal· 

kını ayaklandırmıştır. 

Fransa kanunu, çingenelerin iz· 

divaçlarıru tanımaz. Çingeneler df 
izdivaç şartlarını hükumete tes • 
çil ettirmezler. Fakat, kız henüz 
rüşdünü isbat etmediği için anası 

arzu ederse harice gitmesine mi· 
ni olabilir. 

Kap'lı milyoner Çingene kızını 
almak için 70,000 frank vermiş 

sonra, boynuna altınlardan ma • 
mul bir gerdanlık takmış, düğün 
için de 60,000 frank masraf etml§
t\r. 



Gazeteler Vaziyeti 
Nasıl Görüyorlar? 

ı.cCumhuriyet» Diyor ki: rek totoliter devletlere yeni blr 
emri vaki imkanı vermemesi la-

N adir Narii diyor kı: zundır. Sulh, ancak bu sayede kur-
Şarkta Rusya müthiş bir süku- 1 tarılabilecektir!• demektedir 

ta gömüldü. Oraları, dünyanın ge- ' 1 d . . ' 
ri kaıan kısmı için büyük bir sor. :«< k anı» Dıyor kı: 
gu işareti halinde duruyor. Ne İ Doktor Göbels'in bir sözü var
yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar? dır: cEn az tehlike ile en çok istl
Her!<es için meçhul. Bununla be- !adeyi temin edeceğiz.• Bu sözün 
raber, içinden ne bir ses, ne de Almanyanın hareket programını 
bir nefes duyulmıyan bir memle- teşkil ettiğini iki senedenberi 
ketin kendiliğinden dünyaya ni - görüyoruz. İtalyanın Habeşistan 
zam bayraktarlığını yapmıya kal- ve Arnavudluktan ibaret iki isti
kacağını zannetmek herhalde pek ]asına ateş ve kan karıştı. Halbu-
doğru bir görüş olmaz. ki Almanya alacaklarını harbsiz 
Kalıyor küçük devletler. aldı. 

Yugoslavyanııı kıskaç altına a
lındığı, Yunanistan ve Romanya -
nın doğrudan dcğruya ani baskın
tehlikeleri karşısında bulunduğıı 
bir sırada, dünya nizamı ve asayi
şi namına Balkanlardan bir ha
reket ümid etmek bo ıtur. Bu va
ziyette Balkanlılar, ancak milli 
istiklallerine tecavüz vaki olduğıı 
zaman ayaklanabilirler 

İngiltere, cesaretim toplamak 
ve tereddüdden kurtulmak için 
acaba bunu mu bekliyor? 

uTann Diyor ki: 
cİngiltere nihayet karar verdi. 

isimli başmakalesinde Zekeriya 
Sertel İngilizlerin karar verme -
den evvel inceden inceye bir işi 
tetkik edip hesabladıkla -
nnı, bunun için de hay-
li zaman kaybedildiğinı üa 
kat bir defa karar verdiler mi ar
tık davayı kazanıncıya kadar tut
tukları yoldan dönmediklerini 
kaydettikten sonra İngiliz Başve
kilinin dün Avam kamarasında 

irad ettiği nutku tahlil etmekte 
ve yazısının sonunda: 

.Yalnız; İngilterenin acele et
mesi ve tereddüdle vakit geçire-

' 

Fakat artık bundan sonra teh-
likesizce bir karış toprağı işgal 

edilecek memleket kalmamıştır. 

Almanya ve İtalya iç;n, artık en 
büyük tehlikeyi göze almadan, en 
küçük istifadeyi temin imkanı 

1 

kalmamıştır. 

«Yeni Sabah» Diyor ki: 
Balkan dPvletlerC:lin tngiliz -

!erle bir anlaşmay ka !km amaları 
tçin İtalyan matbuatı tarafından 
savrulan tehdidleri mevzuu bah
seden Hüseyin Cahid Yalçın: 

cNiçin telaş ediyorlar?. diye so-
ruyor. 

cOrtalıkta bir telaş, bir rahat
sızlık ve buhran husule geldi ise 
bunu ne İngiltere, çıkardı, ne 
Fransa ... Harb tehlik~si; İtalyan 
ve Alman tehdid ve taarruzları ile 
vücud buldu. 

İtalyanlar, neden Fransaya hü
cum etmeyip de Arnavudluğa sal
dırdılar. Çünkü Fransa demir leb
lebidir. Arn:ıvudluk ise zayıftır. 

Sair küçük devletler Arnavudluk 
gibi gafil avlanmama-t için -tedbir 
alırlarsa kabahat mi işleyecek -
ler?a 

Düşman Milletler 
Kim 1 erdir? 

Musolininin Söylediği Son Nutuk 
Fransada Asabiyetle Karşılandı 

Paris 14 (Hususi) - Faşist kon- ekseriya kapıldığı feverana atfe
gresinin hitamından sonra, Muso- dilmektdlir. 
!ininin Venedik sarayında söyle- Gazeteler, Daladiy::'nin beyan
diği nutukda sarfettiği bir cüm- namesinden sonra, Fransanın İn
leyi, Fransız gazeteleri asabiyetle giltere ile birlikte Akdenizde nl
tefsir etmektedirler. Musolini nut- zam ve intizarm müdafaaya az -
kunun bir yerinde aynen şöyle melmiş olan Fransanın daima sul
söylemiştir: hu koruma yolunda yürüyeceğini 

cDost milletlere karşı dostça ve yazmakta ve İtalyan milletine iti
düşman milletlere karşı da ga - dal tavsiye etmekted;rler. 
yet açık olarak, kararlı ve azimli ARNAVUD KRALININ TACI 
düşmanca hareket edeceğiz. Bu- ROMAYA GETİRİLİYOR 
günkü büyük işimizde bizi rahat Roma 14 (Hususi) - Arnavud-
bırakmasını dünyadan rica edi - luk tacım majeste Kral - İmpara

-
Talebe 

Yurdunda 
Bir Saat 

(5 inci ıayfadan devam) 
tıiarı yaptı ve hasbihaller çok sa
mimi bir kardeşlik ve arkadaşlık 
havası içinde geçti. Fakat, dedi • 
ğim gibi, bu yerimizin darlığı yü
zünden ihmal edilmiştir. 

Birçok memleketlerde bu gibi 
talebe pansiyonları ve yurdlan 
o memleketin belediyeleri ve ida
rei hususiyeleri tarafından yardım 
görür. Öyle talebe vardır ki, an
cak ve bin müşkülatla yurdun 
aylık ücreti olan on beş lirayı ve
rebildikten sonra, cebinde bir kah
veye oturmak için beş kuruşu bi
le kalmaz. Binbir müşkülat ve 

mahrumiyet içinde tahsillerine 
devam eden ve bütün zorlukları 
yenerek derslerine çalışan bu genç 
ler sinemaya, tiyatroya hasret çe
kerler. Bir gezinti yapamazlar. 
Halbuki belediyeler bu mücsse -
selere senevi ufak birer yardım -
da bulunsalar, bu gençler içtimai 
bir ihtiyaç olan bu kabil eğlence
lerini de az çok tatmin etmiş ve 
hayata gözü bağlı olarak atılma
mış olurlar. Talebe yurdunun büt
çesi talebeyi ancak doyuruyor, ya

tırıyor, ısıtıyor. Bu kadar az para 
ile bundan başka ne yapılabilir?. 
Yurdun yegane sermayesi, tale
beden aldığı aylıktır. Belediye 
bu yurdlara kücük bir yardımda 
bulunsa, yurd sahihlerinin yapa -
cağı ilk iş, şüphe yok ki salonla
rını genişletmek ve yurda biraz 
konfor sokmak olacaktır. 

Bununla beraber, tahkik ettim. 
Yurd, ucu ucuna yetişen bu dar 
bütçesi içinden her ay doksan lira 
kadar bir para arttırarak, fakir ta
lebeye yardım etmektedir. Niha
yet, yurd müessisi de ayni zaru
retler içinde yetişmış bir talebe
dir. Bana işin bu acıklı tarafın -
dan bahsederken: 

- Keşke elimize biraz fazla pa
ra geçse de, muhtaç arkadaşlara 
yaptığımız yardım miktarını bi
raz daha arttırsak, dedi. 

İstanbulda bol para sarfederek 
tahsillerine devam eden zengin 
çocuklarını istisna edersek; birçok 
mahrumiyetlere katlanarak, haf

taları ay !ara ve ay !arı yıllara kal
beden ve bütün zorlukları yene
rek tahsillerini tamamlamağa ça

lışan talebe zümresinin büyük 
bir ekseriyet teşkil ettiğini görü -
rüz. 

Talebe yurdlarında ve pansiyon 
köşererinde hayatla oenkleşerek 

tahsillerine devam eden Üniver
sitelilere İstanbul belediyesinin 
yapabileceği birçok yardunlar 
vardır kanaatindeyim. 

yoruz. Dünya bilmeli<\ir ki, dün tora takdim edecek oı:ın Arnavud 1--------------

HiKAYE: ve daima olduğıı gibi yarın da heyetinin bugünlerde buraya gel
yolumuzda şaşmadan yürüyece - mesr beklenmektedir. Faşist mec
ğiz.• !isi Arnavudluk müessesan mec-

Musolini'nin bu sözlerden ne !isinin müttefikan vermiş olduğıı 
kasdettiği sorulmaktadır. Bu nut- bu kararı tasvib etmiştir. 
ku dinleyen halkın: cKahrolsun Bu kararı rnüteakıo, Musolini -
Fransa! Parise gideceğiz, Korsi - nin Strael Venedik s•rayının hal
kaya gideceğiz, Tunusa gidece • kanundan kırk bin ki~iye hitaben 
ğiz!• diye bağırmaları, Musoliııi- söylediği nutku, gaze~elerde heye
nin nutuklarından sonra halkın canlı neşriyat takib etmektedir. 

SON SÖZ 

Bahar Kostümü 
(4 uncü sayfadan detıam) 

Büyük Avrupa 
Harbi mi Başlıyor? 

(1 inci sahifeden devam) rinden ıstifade etmelerine müsa- / 

kendisi ~!ngiltereye ihanet. le ade eden bir vesika imza ettiğine 
dair geçenlerde bir şayıa dolaşmak 

itham olunmaktadır. Nümayişçi-
ta olduğu bu mahfellerde beyan 

ler dağıldıktan sonra, postacı kart- edılmektedir. 
postalı Başvekalet dairesinin ka -
pıcısına teslim imiştir. 

Londra 14 (A.A.) - Hükümdar
lar dün Aldershof kampında ma
nevralara iştirak etmişlerdir. Ta

limlerden sonra Kral tayyare da
fii toplarla sahra topralannı teftiş 

etmiştir. Kral bundan sonra ma-

nevra sahasının ~erinden bom- ı 
bardıman tayyareleri uçarken kıt-

alarla irtibatı temin eden telsiz 1 

telgraf servisinin işlemesini sey - 1 
retmiştir. 

1 
İNGİLİZLl".R CEBE1'.ÜTTARIK
'.l:AN ENDiŞE ETMlYORLAR 

Londrı. 14 (A.A.)- İspanyanın 
komintern aleyhindeki pakta gir

diği zaman harb vuku unda Alman 
harb gemilerinin İspanyol üsle-

Cebehittarıkda ne karadan, ne 
de denizden hiçbir taarruzda·n 
korkmadığı deniz mahfellerinde 
söylenmekte ve son zamanlarda 
Cebelüttarı.kın müdafaa sistemini 
tamamile asrileştiren teknik bir 
takım hususi tedbirler alındığı 

hatır !atılmaktadır. 

BULGAR MECLİSİNDE HÜKÜ
METE ŞİDDETLİ HÜCUMLAR 

Sofya 14 (Hususi) - Gazete -
ler, mecliste hükUmete karşı gös
terilen şiddetli muhal~fetten bah
sediyorlar. Muhalifler Berline bir 
heyetin ne maksadla gönderildiği
ni sormuşlar ve bugünkü vaziyeti 
1915 deki vaziyete benzetmişlerdi. 
Hükllmet vaziyetin inkişafına in
tizaren şimd ilik harici istizahlara 
cevab vermiyecektir. 

• . • • • 
Polonyaya 

Karşı Hareket 
Başlıyor mu ? 
Londra 14 (Hususi) - Buraya 

gelen haberlere göre, Hitler'in 

50 inci yıldönümü olan 20 nisana 

kadar Almanyanın h~rhangi bir 

harekete geçmiyeceği hakkında 

bundan evvel ortava atılan şayia

ya rağmen, daha şimd;den bazı 

harekeller göze çarpmaktadır. 

O gün Dançig parlamentosunun, 

nasyonal - sosyalist meh'usları bir 

toplantı yaparak, Dançiğin Mil -

Jetler Cemiyeti ile aliıkasaının ke

silmesini ve Dançiğ statüsünün 

nasyonal - sosyalizm çerçevesi da

hilinde hallini, yani Almanyaya 

iltihakını istlyeceklerdir. Zaten 

Dançiğde bütün işle srerbest bir 

şehir olmak halinden çıkmıştır. 

Mecliste diğer ekalliyetlere men

sub aza, alıp yürüyen kuvvetli ce· 

reyan k:ı.rşmnda hiçbir ses çıka • 

racak vaziyette değillerdir. 

Almanların 20 nisarıa kadar bek

lemiyerek, Polonyaya karşı şid -

detli bir tazyika geçmeleri ihti -

mali kuvvetlenmektedir. 

Nafıa Vekili 
Geldi 

Hitlerin Doğum yılı merasimin· 
de bulunacak olan Nafıa Vekili 
General Ali Fuad Cebesoy ve 
Geneı·al Pertev bugün şehrimize 
gelmişlerdir . 

Kimsesiz Bir Get:n İş 
Arıyor 

19 senedir muhtelif memuriyet

Ve Belçikada 
Roman yada 

Yeni Tedbirler 
(1 inci •ahifeden devam) 

şı müdafaa teşkilatı mensub
ları ve bazı ihtiyat zabitleri 
de çağırılmışıtr. 

ROMANYA MünAFAA 
TERTİBATINI İLERİYE 

ALDI 
Londra 14 (A.A.) - Öğre

nildiğine göre Romen ma -
k"1Tllan 48 saattcnberi mem-
leketin müdafaa tertibatını 

hudud civarında tesis etme -
ğe karar vermişlerdir. Bu ter
tibat şimdiye kadar hududa 
30 kilometrelik bır mesafede 
bulunmakta idi. 
PARİSDE HAVA HÜCUM • 

LARINA KARŞI TEDBİR 
Paris 14 (A.A.) - Muhte

mel hava akınlarına karşı bir 
muhafaza tedbiri olmak üze
re Paris evlerinin üstüne kum 
dökülmesine karar vermiştir. 
Geçen eyh11 bul:ranı esna • 
sında da bu şekiide bir ted
bir alınmış oldu)!u hatırlar • 
dadır. Kt!mhır çıkacak yan -
gınların sirayetine mani ol • 
mak için evlerin en yüksek 
katlarına dökülecektir. 

Edirne de 
23 Nisan 

23 nisan Hakimiyeti Milliye bay

rarmnı geçirmek üııere Üniversi

teden 150 kişilik bir grup Trakya 

Umumi Müfettişi Kazım Dirik ta

rafından Edirneye davet edilmiş

tir. Kafile 22 nisan cumartesi gü

nü buradan trenle hareket ede -

cektir. 

lerde bulundum. Şimdi; işsiz ve 1-------------
himayeye muhtacım. Muhasiplik, 
katiblik, hususi muallimlik gibi 
herhangi bir işi - asgari bir ücret

le de olsa - seve seve kabule ama

deyim. 

Arzu eden iş ve hayır sahihleri
nin Yenipazarda Vatan otelinde 
Rıdvan adresine müracaat etme -
!erini dilrim. 

ZAYİ 

Üsküdar nüfus dairesinden al -

dığım nüfus tezkeremi kaybettim. 

Ymisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 

Üsküdar nüfus dairesince 

mukayyed Ömer Temel oğlu 

Seyid Mustafa 

içten 
Yıkılacak 
Kaleler! 

1 r ana 
Giderı 

Hey' etinıi, 
(1 inci sahifeden devam) 

da bütün varlıkları ile etraflarına 
çevrilen ölümlü, alevli, dikenli ve 
karanlık istikbal vadeden çem • 
berin dışına fırlamıya sevkede -
cektir. İşte, kısa veya uzun bir 
istikbal içinde tevkifi gayrikabili 
içtinab bir vakıa haline gelecek o· 
lan bu fırlayışlır ki, müstakbel 
büyük harbi yaratacak ve belki 
de yalnız harbedenler için değil, 

bütün medeniyet ve beşeriyet i
çin maalesef bu harb tarihin asla 
kaydetmemiş olduğu zalim ve 
vahşi bir devir olacaktır. Fakat, 
biz hadiselerin bütün bu psikolo
jik ve lojik sebeblcrine rağmen 
bir büyük harbden önce yukarıda 
~şaret ettiğimiz ve ilk merhaleler 
diye vasıflandırdığımız vakıaların 
tahakkuk safhasına konulacağına 
inananlar arasındn:rız ve_ tehli • 
kede mütecanis olmıyan millet 
teşclUilleri ile gaTantisiz ve ken
di kendisini müdafaa edemiyecek 
vaziyette bulunan küçük devlet· 
leri bu tehlikenin eşiğinde görü
yoruz. Bu millet ve.. devletleri 
ayrıca burada adlandırmağa lü -
ırum yo!>ıtur; Avrupa harita>ına 

sade bir bakış o adları daima bize 
ifşa edebiliyor! 

Hey'et ve Müfrezer! 
Samimi Merasif11 

Karşılandı 
İran Veliahdının düğO : 

hazır bulunacak olan Türk ~ 
Irak topraklarına girmiş ve 
sula kadar istasyonlarda ır 1 
ratla karşılanmıştır. Musul 
dudlarında heyeti ve Türkr> 
sunun mümessili olan kıl 

b''· Musul kolordusu. kurmay · 1 

Ancak, bugün için beşeriyeti 

ve Avrupayı tatmin ve teselli eden 
mes'ud bir hakikat varsa, o da 
cenubu şarki Avrupasında ve Bal
kanlarda tutuşabilecek bir har • 
bin önüne geçilmiş olması ve bü
tün bu hengameler arasında Cum
huriyet Türkiyesinin tuttuğu en 
salim, eu müessir ve en huzurlu 
yolun bir defa daha ınuvaffaki • 
yetle kendisini göstermiş bulun· 
masıdır. ETE!II İZZET BENiCE 

binbaşı Yusuf beyin riyaset'/ 
bir heyet karşılamış, Iralc t·; 
meli ve ordusunun selam \~, 
habbetlerini bildlrmıştir. il 
keri müfreze seliim resırııl' 
etmiştir. Heyet reisi, Gürıır~ 
İnhisarlar Vekili Ali Rana .. 
han askeri teftiş etmiştır. ~ 
reisi mutasarrıfın evine, diğ1e~ yet azası da otele misafir ed 
!erdir. Askeri kıtaatımız, k:u 
Irak askerlerinin misafiri o 
!ardır. Mutasarrıf heyet şef' 
bir zivafet vermiştir. Heyet 
s• ~erküke hareket e~ 

us><Üdar icra memurluğuı 

Bir borçtan dolayı . hacı.~ 
paraya çevrilmesine knrar ' 

}" bir adet Baltık marka iiç a• 
ve iki bobinli radvo iiE bir 
mavun ve avrupa mamulatı 
jer borcun ödenmemesinde! 
layı 21/4/39 cuma giı!"IÜ sa 
den 14 de kadar Beylerbeyi 
kaş caddesi 75-79 No. lu 
Molla köşkü önünde açık a 
ma ile satılacağından iste~ 
rin satış günü orada haz,r b 
durulacak olan memura !ll 

caa tları ilan olunur. 38/2 

Muhabere ve Münakale Vekal 
İstanbul Elektrik işleri Umuı 

Müdürlüğünden: 
1- CİF İstanbul teslim edilmek üzere muhammen bedeli 

İki bin beş yüz lira olan, •Tekerlekler üzerinde müteharrik ve 
500-600 litre yağ temizleyip kurutan. transformatör yağı kuru1 
hazı açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 24/4/939 Pazartesi günü saat 15 de İdarenin 
başındaki Metro Han binasının 5 inci katında toplanan arttırr 

eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
3- Muvakkat teminat 187,5 yüz seksen yedi buçuk lıradır. 
4- Bu işe aid şartname, mukavele projesi idarenin levaz~ 

düdüğünden ücretsiz olarak tedarik edilebllir. 
5- İsteklilerin kanuni vesikaları ile birlikte mezkur gün ve 

komisyonda bulunmaları. •2389. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Fenerde Mollaaşki mahallesinin yatağan hamamı sokağında 

lı kargir bina tehlikeli vaziyette maili inhidamdır. Mahallinde 
l~n tahkikatta: Sahibi bulunamamıştır. Tarihi ilandan itibaren 
zarfında sahibi tarafından yıktırılıp mahzuru giderilmediği tı 

yapı yollar kanununun 44 üncü maddesi mucibince Belediyece 
lacağı ve hedim masarifinin enkaz bedelinden tahsil edilecc 
olunur. (2543) 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalrı 
Komisyonundan: 

Okulumuzda 1982 lira 15 kuruş bedelli tamirat 21/4/939 
günü saat 14 de İstanbul İstiklal caddesi 349 No. da Liseler rı 
beciliğinde pazarlıkla ihale edilecektir. İstekliler bu işe ait n 
inşaat şartnamesini okuldan görüp öğrenirler. Teminat (148) 
kuruştur. Bu pazarlığa girecekler bu· gibi işleri yaptığına dai 
bul vilayetinden almış oldukları ehliyet ve ticaret odasının 
vesikalarile birlikte komisyona başvurmaları. (2528) (1 inci sahifeden detıam) 

minatının samimiyetini ihliil 
eden İtalyaya teessüfünü be
yan etmştir. İngiltere İtalya 
ile iyi münasebetler idame 
etmek ister. Yalnız İtalya bu 
arzuya i~tirakinin delilini 
göstermelidir. 

nin de çekileceği bildirilmiş
tir. Büyük Britanya hükumeti 
bu teminatı sened ittihaz eder. 

6- Şimdiye kadar sabır 

gösı<>rilmiştir. Bugün ufuk 
karanlık olmakla beraber, 
gösterilen bütün gayretlerin 
semeresiz kalacağına inanmak 
istenilmemektedir. 

Bu sene, sayfiyeye Boğaza gitmek 
şartile .. Çünkü, bizim şirketin u
mum müdürü de oraya taşınıyor. 

Ona komşu olacağız . Bizim şube 
müdürlüğümiiz, maaş zammı hep 
buna bağlı .. Boğaza tapnırsak, u
mum müdürle ahbablığı ilerlete
ceğim .. Ve saadetirnızin uzayan 
yolu açılacak.. Fakat. karıcığım, 

sen, o herifin karısını sevmezsin, 
sinirlenirsin.. onlarla komşuluk, 1 

ahbablık etmek istemezsin .. Fa - ı 

kat, ne yapalım ki. Saadetimiz 
için, hislerinden, kaprislerinden 1 

fedakarlık ~deceks . P .. 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 

4- Romanya ve Yunanis -
tan, istiklıilleri sarahaten teh
did altına girdiği ve buna mil
li kuvvetlerile karşı koyma
ğa mecbur kaldıkları takdir
de İngiltere ve Fransa bu her 
iki devlete iktidarlanndaki 
bü!ün kuvvetlerile yardım 

yapmakla kendilerini mükel
lef bilirler. 

5 - Musolini İspanyadaki 
gönüllüleri derhal geri çeke
ceği hakkındaki teminptını 

9 nisanda teyid etmiştir. Gö-

7- Demokrasi devletlerin 
yapılacak çok zor vazifesi var. 
Demokrasiler yalnız kendi is
teklerini değil, diğer millet -
)erin de ne yapmak istedikle
rini mütalea etmek mecburi
:y-etindedirler. 

8--- Fransa, İngiltere ile Po
lonya arasında, Polonyanın 

doğrudan doğruya veya dola· 
yısile tehdid edildiği takdirde 
istiklalterini müdafaa husu.
ıunda karşılıklı yardımda bu-

Nevcivan, bu sözleri ağzı yarı 

açık, hayretle dinliyordu .. Biredn 
ayağa kalktı. Kocasının yanına • 
geldi. Boynuna sarılarak: 

- Ah, kocacığım, dedi.. Bunları 
sana kim söyledi?. O kadını öyle 
sevmiştim, öyle sevmiştim ki .. O 
sıcak kanlı, tatlı sözlü kibar ha • 
nımefendi değil mi?. Daha ilk 
gördüğüm dakikada kanım kayna

nuştı. 

REŞAD FEYZi 

sa ve Polonya ittifakı da ayni 

Tarih 
No. 

1 
2 
s 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

11 

Mükellefin lsirn 
ve şö.ıreti 

Boğos 

• 
Sıtkı Adem 
Fatma Oktay 
Diyamandi kotaki 

• • 

Petro Yani 
İsmail Çavdaı 
Kazım Kanur 

• • 

• 

.~evi İ§tigali 

Sucuk ve salamur imal deposu 
Sucuk ve salamur imal deposu 
Ciğerci 

İçkili ahçı 
Şarap imalhanesi 
Şarap imalhanesi 

Zahire tüccarı 
Ekmek ve mezeci 
Komisyon ve ticaret ithalat işleri 
Komisyon ve ticaret ithalat işleri 

Komisyon ve ticaret ithalat işleri 

TicaretgAh 
adresi 

Derici S. 
Derici S. 
Gece kuşu 
Necati B. Cad. 
Dericiler 
Dericiler 

Ömer Abit Han 
Rıhtım Cad. 

• • 
• • 

Meymenetli Han 

Verginin miktın 
Kapı kazanç lbbarna• s 

No. buhran ceza menin 
L K. cild v. 

11 21 60 14 37 
11 21 60 84 28 

9 21 42 22 72 
252 82 68 84 29 

6 57 60 76 28 
6 57 60 9 14 

maa 
1/9 12 42 ceza 34 29 

61/1 12 94 • 89 27 
61/1-4 26 59 96 27 
81/1-4 8 87 97 27 

4 

3/10 22 68 95 13 
-- - . . vf: d 9 



ISTANBUL DEFI'ERDARUGINDAN: 

Tır11ı 
NQ. 

- 6 ıııeı eayra lan devam -
Verainin aıiktan 

Mülcellenn isi• 
ve t6iıreti 

Hnf iftira! 'J'icaretrlh 
adresi 

Kapı kazanç lııbarn .. 
No. buhran ceza aıeniıı 

12>~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Luka Haritanidia Birahane Necati B. C. 

13 Süleyman Kömür tüccan Merkez Rıhtım Han 
~ İstefan Topuz oğlu Mücellit Gümüş Han 

16 
17 

• • • • • 
Fehmi oğlu Fehmi 
Mehmet Adil Ayın 

Hasan Mehmet 

• • 
• • 
• • 

Manav 
Otelci 

Kahvehan• 

• 
• 
• 

Necati B. Cad. 
• • 

Mumhane Cad 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

36 
5/25 

5 
5 

106 
149 

14 
14 
18 
18 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

Hazım oğlu Saınuel 
Necati Sönmez 

Sandıkcı 

Tavukcu 

Necati Bey 168 
Ali Paşa Değirmen sokak 19 

45 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 
31 
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33 
34 
as 
36 
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43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
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77 
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85 
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89 
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Bostav Hüdaverdi 
Hans Müller 
Ömer Dikbaye-. 

Avadis 
Corcir Mülyer 
Mehmet Kumaşcı oğlu 

Şevket LQtfi Baltln 

• • 
Nurullah Evu 

Eftatyos oğlu Yani 
İnka Dimopolo 
Coşkun Pınar 
Kabal oğlu Yusuf 

• • 

Ahın.et Edirne 

Nesim oğlu Yasef 
Mehmet oğlu Nacı' 
Kadri oğlu Naci 
Bekir Sakı oğlu 
Yusuf Ziya 
Mustafa Türkan 

• • 
Mehmet Adil 

• oğlu İbrahim 
Abdurrahman Feyü 
El eni 
Herant 
İzak oğlu Hayim 

• 
Agop 

• 

Lazari oğlu Dimitri 
Adem oğlu Osman 
Receb ve Gündüz 
Rauı 

Bilal oğlu Mehmet 
Fuat 
Karabet oğlu Bağdasar 

Fehmi Akalın 
İstalyani İ.stavridi 

• • 
• • 
• • 

Mehmet ve Ali Tolon 
Kahmman Gençoğlu 
Kirkor Karabet 
Noyen Hamparsomyan 
Artin 
İbrahim kızı Elma& 
İsmail Hakkı 
Mehmet oğlu Mahir 
Artin 

İsmail 
Mehmet Gurur 
Şükrü oğlu Cemal 
Usta oğlu 
Şükrü oğlu Cemal 
Usta oğlu 
Mehmet Uçarlar 

Şevket Lütfi 
Yako ve Lazari 
Ahmet oğlu Mikail 
Lutfi Özbek ve 
Cemal Uman 
Lutr; Özbek va 
Cemal Uman 
Yani Gaçyan! 

• • 
Süleyman oğlu Ahmet 
Ali oğlu Halil 
Orhan 
Süleyman oğlu Alını.et 
Sabri 
Ford He'ldle 
İstefan İstavridi 
Raınazar 
Ali oğ .. ı Mustafa 
Mehmet İyldoğaıı 
Ali oğlu Şaban 
Remzi oğlu Şemsettin 

Kunduracı 

Depo 
Tavuk ardiyesı 

Pastırmacı 

Saat edevatı 
Lokanta 

!Cahveci 

• 

• 

Komisyoncu 
Muameler.ı 

Muakkip 
Otelci 

• 
Tütün yapra. 

Terzi 
Birahane 
Ahçı 

Otelci 

Kahveci 

• 
Otelci 
Kahveci 
Oyuncakcı 

Tuhafiyeci 
Kahveci 
Kundura eskicisi 

• 
Doğra maçı. 

• 

Kahveci 
Ekmek satış ye-J 

Tornacı 

Balıkçı 

Hurdacı 

Aktar ve tütüncü 

Kahvehane 
Od un satış yeri 
Mahrukat deposu 

• • 
• 

Lokanta 
Yorgancı 

Araba tamircisi 
Demirci 
Sobacı 

Bakkal 
Manav ve balıkçı 
tkmek satl§ı 
Sobacı 

Saat tamiı:l 
Pastırmacı 

Kömürcü 

• 

Araba tamiri 

Kahveci 
Soba taınirclsi 
Berber 
Kolonyacı ve !fi takibi 

Kolonyacı ve işi takibi 

Kundura tamin 

• • 
Kahveci 

• 
• 
• 

Terzi 
Dahili komisyon 
Odun kömür 
Mahallebici 
K~hve 

.CNber 
Ki'mürcü 
K&hveci 

• Hasan Han 
Falura geçitı 
Ali Paşa Değirmen 
sokan 
Gümrük 
Ömer Han 
Şarap iskelesi 

Kemankeş Cad. 

• • 
Rıhtım Cad. 

Büyük Millet Rm 

• • 
İzmirli oğlu Han 
Necati B. Cad. 

• • 
Kemer altı 

Şevket Paşa Han 
Necati B. Cad. 
Serçe sokak 
Necati B. Cad. 

Leblebici Şaban 

• • 
Necati B. Cad. 
Aynalı lokanta 
Necati B. Cad. 
Yüksek Kaldırım 
KaraoğJan 

Kemeraltı 

Kemeraltı 

Lüleci Hendek 
Lüleci Hendek 

Lülecihendek C. 
Tulumbacı Sıtkı 

Mandıra 

Bayazıt 

Sıra Kasaplar 
Tulumba 
BoğazkeseL 

Vekilharç 
Meclisi meb'usan 

Molla Bayırı 

• 
• 

Meb'usan Cad. 

• • 
Necati B. Caddesi 

• • 
• • 

Enli Yokuş 
Meb'usan yokuşu 

• • 
Necati B. Cad. 

Alçakdam 
Gümrük 
Karabaş 

Karabaş 

Gaz han 

Kemankeş Cad. 
Serdar Ekrem 
Necati B. C. 
Ağaç Tulumba 

Karanlık fırın 

Karanlık fırın 

Necati B. Cad. 
Necati B. Cad. 
Havyar Han 
Necati B. 
Meclisi Meb'usan 
Merkez Rıhtım Han 
Ömer Avni M. M. 
Halil Paşa 
M. Z. "Necati B. 
K, K. Necati B. 
K. Ali İlyasçelebi 
K. Ali Boğazkesen 

4/12 
8 
5 

31 
10/1 
1/2 

4 
32 
3\ 
34 
32 
34 
15 
20 
17 
13 

163 
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78 
80 

12 
147 
49 

149 

27 
?~ _, 

149 
2 
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49 
25 
44 
-14 
76 
76 
9 
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8 

00 
6 

la 
3416 

1 
26 
28 

113 
5 
5 
5 

87 
123 
421 
371 
439 
11 
3 
9 

439 

l/36 \. 
10/l 

28 
30 

• 

7 
32 
34 
34 

301 
10 

10 

3 
3 

343 
343 

8 
343 
142 

5/27 
113 

9 
161 
62 
40 
6 
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73 24 
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71 17 
14 28 
24 31 

66 31 
91 27 
90 31 

17 26 
8 27 

48 27 

76 8 
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50 13 
40 31 
25 3 

53 27 
maa 

20 ceza 59 13 
102 47 • 59 31 
21 60 86 11 

152 88 73 15 

22 68 
11 34 

99 42 
30 24 
35 53 
41 81 
1 13 

10 80 
14 40 
34 56 
34 56 

3 89 
1 28 

2 90 
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3 31 
8 66 

11 04 
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24 20 
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6 76 

71 23 
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Ca t . 
larda de ~ Malı:ye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi. ve eski adresleri yazılı eşhas yeni adreslorın ı bildirmPmiş ve yı:r,ılan araştırma-
teblif: ed.ıeulunıı;n~ış olduklarından hizalarında gösterilen senelere a'.t kazanç vergisi ~e z~.mlarıı ı had ihba:·naın .rı kend' rı!le bızzat 
01.ıuıur ınemıştır. Hukuk Usulü muhakemeleri kanununun 141, 142 ıncı maddelerı hukmune tevfıkan, teblığ )'erine !f-'Çm.!< üzere ıliin 

1-sotır T~LGBAF - l4Nl8AN .tm .. 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

ıırilcdan 

Y anrın ııöndilrme levazım 13 kalem 
., ileti we eczası 
., tulumbası 

.. bortıııııa 
Kamyon .. 
Satış kamyona 
Kamyonet 

2 .. 
s .. 

75 -'"' 
2 adet 3 tonluk 

l adet S,5 6 tonluk 
1 adet 2 tonluk 
1 adet 1 tonluk 

•ubamaıca Yiiı:de 7.S 
bedeli temiııab 

Lira K,. Linı K,. 

534 42 
1096.70 
595.
lt887 

48()\).-
4000.
aıoo.-

3o;o_-

4008 
622S 
o.6a 
8.91 

860.-
300.-
233.-
225.-

Eksilbnenin 

tcltli aaati 

açılı: eksiltme 
H H .. .. 
pazarlık 

açık e bil t.me 

" .. .. .. 
H U 

14 
14,30 
14,45 
ıs 

15.ilO 
15,U 
16,30 
l6,4S 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı 7 kalem malzeme hizalarında göste

rilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aaatleri hizalarında göster;lmiştir. 

III - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 

caktır. 

IV - Şartname ~ listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu pla

nı da görülebilir. 

V - Yavşan Tuzla..cı için alınacak kamyon ebiltmes!ne iştirak etmek istiyenlerin kataloglariylt 

karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerin 

iluıle gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri Jazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin c ."ilen gün ve saatlerde '):, 7;; güvenme paralariyle mezkur 
komisyona gelmelerL c2172 • 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 - Mevcud nümunelerine göre 1250 metre deniz eratı için şap
kalık beyaz bez, 1200 adet 1000 yardalık beyaz makara ve 60,000 adet 

beyaz kemik düğmenin pazarlığı 15/4/939 cumartesi günü saat 11,30 da 
yapılacaktır. 

2 - Bunların tasarlanan tutarı 1431 lira 49 kuruştur. 

3 - İlk teminatı 107 lira 40 kuruştur. 
4 - İsteklilerin teminat makzuzalrile birlikte Galatada eski ilha-

!At gümrüğü bınasındak i komisyona gelmeleri. (2487) 

Nafıa Vekaletinden: 
5/5/939 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası için

de Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis· 

yonunda 72000 lira muhammen bedelli 6 adet Traktör 6 kar küreme 
cihazı ile iki seyyar taş kıran cihazının kapalı zarf usulile eksiltmesi 

yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 360 kuruş bedelle Mal· 
zeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4850 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını, 

muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün 

saat 14 e kadar mezkur Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. (967) (1819) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
i,ıetme u. idaresi ilanları 

ıı-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muhammen bedelı (elevatörlü olduğu takdirde) 3000 lira (eleva
törsüz) olursa 240Q !ıra ?lan 2 adet küçük tip beton karıştırma makinesi 
17/4/939 pazartesi gi'nü saat on beşte Haydarpaşada gar binası dahi
lindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu
nur, tayin ettiği vesaiki ve tekJ,flerini muhtevi zarflarını eksiltme günü 
saAt (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komısyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2066) 

İlanen Tebliğ 
fstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 

938/1387 
Kadıköyünde !kba!iy'e mahallesinin Mehmet Ef. sokağında 3 No. lı 

evde oturmakta iken balen adresi meçhul Hüseyin Hüsnü'ye: 
1- Vakıf Paralar Müdürlüğünden 2492~ ikraz No. sile ve mukave

lenamesinde yazılı şartlar dairesinde % 9 faiz ve % 3 komisyonla 1/11/ 
932 tarihinde bissedarlarınız Azmi ve Şerife Bedia ile müştereken borç 

aldığınız (162) liraya mukabil birinci tierecede ipotek göstermiş oldu
ğunuz Kadı.köyünde eski Altunizade ve Hasanpaşa yeni İkbaliye ma

hallesinin eski Nişantaşı mütevelli yeni Mehmet Ef. sokağında esld 
29/10 mükerrer yeni 3 No. lı abşab evin borcu miiddetinde ödenmemi§ 

Fatih birinci hukuk mahkemesi 
satış memurluğundan: 

Ayşe Melahat. Zeyr ep ve Hii

seyin varislerinin şa} i ,n wutasar· 
rıf oldukları Fatihde Çarşanbada 
Beyceğiz mahallesinde Cami sır 
kağındaki eski ve yeni (1) No. lu 
sağ tarafı, Fazıl hane ve bahçesi, 
sol tarafı fırın sokağı, arkası Nuri 
hane bahçesi, cephesi ı ~a::n' sokağı 
ile mahdut 1566 ar§ın murabbaı 
miktarında Pvkafa nıülhak Kadı· 
askeri esbak Hasan za•.e Muhidd.n 
vakfından 3112 lira muhammen 
kıymetli maabahçe b~k<ir odaları 
izalei şuyu zımnında uı; k arttır· 
ma suretile 18 mayıs 9:!11 perşem
be günü saat 14 den 16 y& kadar 
mahkeme başkatiblil. cıdasında 
alttaki şartlar daire"inde satıla·· 
caktır. Muhammen kımrlin vüz
de yetmiş beşini bu!J•,ğu takdir· 
de ihale edilecek aksı takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere 2 haziran 1939 cuma 
günü ayni saatte ve ~yni yerde 
arttırmaya devam o\ı.r.arak en 
çok arttırana ihale ed·!Pcektir. 

1 - İşbu gayri m~nkulde gayri 
müseccel hak sahiblerinin 20 gün 
zarfında vesaiki ile birlikte satış 
memurluğuna müracaatı Jazım • 
dır. Aksi takdirde bu gıbiler pay
laşmadan hariç kain !ar. 

2 - Satış peşin para iledir. Art
tırmaya iştirak edecekler yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey vere
ceklerdir. 

3 - Bedeli ihaley: miadında 
müşteri vermezse ihale feshedılir 
ve gayri menkul yer.iden arttır

maya çıkarılıp iki ihale arasında· 
ki farkı zarar bila hüküm müşte
riden alınır. 

4 - Tarihi ihaleye kadar olan 
vergiler hissedarlara ve yüzde iki 
buçuk tellaliye ile 20 senelik ev
kaf taviz bedeli müşteriye aittir • 

5 - Şartoame bugiinden itiba
ren herkesin görebileceği surette 
açıktır. Fazla malumat almak is
tiyenlerin satış 116 No. ile memu
riyetimize ıııüracaatl<rı lazımdır. 

olmanız dolayıslle alacaklı Vakii Paralar idaresi tarafından rehnfn ı--------------
paraya çevrilmesi yo_lile satışı istenmiştir. İst. asliye 1 inci ticaret mahke-

2- Borcun takip günü olan 20/3/938 tarihinde baliğ olduğu miktar mesinden: 

(92) lira (71) kuruş teslimat çıktıktan sonra (186) lira (58) kuruş olup İ.st. maliye muhakemat müdür-
mezkür tarihten sonra her gün için faiz ve saire karşılığı olarak borca 

lüğü tarafından Çakmakçılarda 
(6) kuruş zammedilecek ve ayrıca bilfunum icra masraflarile takdir 
olunacak avukatlık ücreti de tarafınıza aid olacaktır. Sıvaciya hanında 14 No. da Nuri 

3- I!'.ıı iiilnın n~ri tarihinden itibaren 30 gün zarfında bu borcun ve Muhyittin aleyhl~rine mah -
ta.mamma veya bir filsmına veya yapılan bu takibe karşı bir itirazınız kememizin 935/886 N3. lu dosya
varsa dairemizin 938/1387 No. lı dosyasına yazı ile ve yahut şifahen sile açılan alacak d•vasında ila
bildirmeniz ve rahut da yine bu müddet zarfında borcu tamamen öde- nen icra kılınan teblignta rağmen 

meniz lazımdır. Aksi takdirde birinci fıkrada adresi yazılı merhun gayri gelmiycn müddeialeyh Muhittin 
menkulünüzün dairemiz marifetile paraya çevrileceği tarafınıza ödeme hakkında gıyab kar~rı verilerek 
emri ve senet sureti tebliği makamına kaim olmak ilıere 10/2/939 ta-
rihli icra hakimİiği kararına tevfikan 30 gün müddetle ilan olunur. (2537) muhaloemenin 3/5/939 çarşamba 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Büyükçekmecede P. T. T. merkezi bir kısım tamiratı keşifnamesi 

dahilinde açık eksillmeye konulmuştur. Eksiltme 19 /4/939 Çarşamba 
saat 15 de İstanbulda B. Postahane binası alt katta Müfettişlik odasında 

toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 1144 
lira 13 kuruş muvakkat teminat 85 lira 81 kuruştur. 

Taipkriu olbaptaki keşif, şartname ve saıre evrakını görmek ve 

muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkü.r 

Miidürlük İdari kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve sQatinde de 

1000 liralık bu işe ben7cr iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu 

ves:kalara istinaden İstanbul vilayetinden, eksiltme tarihinden 8 gün 

evvel münıcaalla alınacak ehliyet ve 939 yılına aid ticaret odası ve

s:kası vr rnuva'.!<kat teminat mı.kbuzu ile komisyona müracaatları. •2171. 

günü saat 14 e talik edildiğinden 

muayyen gün ve saa!t~ mahke • 

meye gelmeleri lüzumu iliın olu-

nur. 935/386 --------------
Halk c.-p~reti 

Bu akşam 
Zozo Dalmas gecesi 

(İstanbul kızı) operet halk şar
kıları E. Sadi Tek. 

Sahibı ve neşriyatı ıdure eden 
Btıf muharrı>i 

ETEM İZZET nı.;. 'ICE 
Son Telgraf Matbaası 
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