
J 

r 

PAZAR 

14 
MAYi& 

1939 

iDARE YERi 

lataüı.11 N~• No U 
Telpaf ı y...__. sa..._ 

llTA NB UL 

, r 
ABONE ŞARn..Alll 

T6rkl19 '&enelıl 

9oO Kr. Seneliği 2400 Kr. 
JOO ICr. 6 aylıiı 1250 Kr. 
260 Kr. J aylıiı 650 Kr. 

90 Kr. f aylılı 350 Kr. 

HER YERDE 

3 
Telef on - 10711 

İkinci yıl - No. 369 
-- ~----............ ~------..;,,;.;:,,-.J -. GÜNLÜK SiYASi HALK <3AZl!!T.ESI 

P•ata ittllı.a•••• •İrmeait • •• • 
lelretler lçia 18, 14, 7.S H 4 lira 

KURUŞ 

Türk • ingiliz Anlaşması 
Her Tarafta Alkışlanıyor 

Paris Ve londra Matbuatı Bu İttifakın Dünya 
Sulhu Üzerindeki Büyük Tesirlerini 

Ettiriyorlar Tebarüz 
lngiliz Gazetelerinin Neşriyatı: 

NEWs CllRONtCLE'd • • ld :ıc. takdirde tngil 
hesine iltihakı ha ti bi en · cAsken bakımdan Türkiyenln sulh oep- MATİN'den: cTürkiye bir taarruza maruz ka ı,.,ı -
bir ingllb _ Sovy!: ima: ehemmiyeti haizdir. TUrkiyenln ta\•assutlan tere onun yardımına k~ MISlr ve Fillstlne bir taar ruz ol:ursa 

Fransız Gazetelerinin Neşriyatı: 
ının akdnde faydalı olabilir., Türkiye derhal bu memleketlere yardım edecektir., 

TAYMlS'den: clngilb "":- k. bul 
kuvvetli ve hatta dab -

4
urk paktı; ingllb - Polonya paktı kadar E POQUE'den: •Türkiye Karadeniz. giden boi a:dara ha ım unuyor. 

dAğll Bal a \'asidir . Bu paktı yalııım Akdenlt; mesetefuri.De Baltık denizi bir Alman gölü olalıdan beri İnailtere ve Fransa; Polon-
• ' kan meselelerine de Ş&nilldJr., yaya ancak Kara.denb ve Rumanya yollle yardımda bulunablllrler .• 

l ·ı· G n~ı ız azeteleri, Hatay Meselesi Hal Olunur Oluıimaz; Aynı Mealde 
Bır Türk-F ransı~ Deklarasyonunun Yapılacağını Tahmin Ediyorlar· 

t 
Berlin ve Roma matbu ıtı 
anlaımayı ltalya aley

hine görüyorlar! 
Londra, 13 (A.A.) - Gazetele!', 

Türk • İngiliz anlaşmasını selamla
m akta ve Türkiye'nin bilhassa Ru
manyaya verilen garanti bakımın
dan sevkülceyı ehemmiyetini ve 
ve coğrafi vaziyetini tebarüz etti~· 
mektedirler. Gazeteler, Türk • İngı
llz 'itilafı sayesinde bir İngiliz • Sov
yet paktına müncer olabilecek olan 
Türk • Sovyet münasebetlerinin sa
mimiliğinden bahsetmektedirler. 

Times şöyle yazıy.or: 

Danzig Meselesi 

Varşovada Alman Gazeteleri Ya. 
kıldı. Polonya Halkı . Danzig İçin 
Her Türlü Plebisiti Reddediyorlar. 

10 GUn lclnde Danzioe Seyyah Kıya
fetinde 30 bin Alman Askeri Sokulmuş! 
Parla, 13 (A.A.) - Figaro gaze· 

tesinin Varşova muhabirinden aldı-
. ğı bir habere göre son 10 gün zar
fında Dantzig ,,,ehrine 30,000 Nazi 
girmiştir. Bunlar, htrcüm kıtaatına 
mensup bulunmaxtadırlar. Yalnız 

kendilerini seyyah gibi gösteriY,Or• 
lar. 

Bundan başka Almanlar, hava 
yolile, Dantrıfg•e esliha ve mühim
mat ithal etmişleroir. Şarki Prusya.
dan gelen tayyareler, serbest şehre 
inmekte ve hamulelerini Ooşalttık
tan sonra dönıneklOOirler. 

Bu hidiseter , Aimmt - Leh bo· 
yunda hUkiim ıiü.rmeite olan huzur
suzluğu artiirmaktadır. 

B. Genevieve Tabouis, Oeuvre 
gazetesinde, buna mümasil habei1er 
vermektedir . Yalnız 30.000 rakamı 
yerine 4500 rakamını yazmaktadır. 

Alman gazef.el erl yakıldı 
Varşova, 13 (A.A.) - Halk bu 

1 
sabah Lodz lstasyonunaan çıkarken 

Almanyadan gelmiş o~an Alman ga-

l ·o.oiwa Hariciye Nazın M. B • 

zetelerinl yakmıştır. 

Plleblst ft.krlnl red 

Varşova, 13 (A.A.~ - Polonya 
efkarıumumiyesi, Dantzig hakkın

da her türlü plebisit fikrini reddet-
mektedir. 

Nasyonal sosyalis makamların, 

1933 de diyet meclisinde ilk nazi 
ekseriyetinin alındığı günün yıldö-

(Sonu '1 inci sayfada) 

=-========================== 
Madrid geçit resmi 

Tilrklye milşterek müdafaa siste. ltalyan ve A lman tayyarecilerine madalyalar veren 
mine milhim bir siyasi ve sevkill· 
cey~i yardım temin etmiştir. Tür- General Franko dün mühim bir nutuk söyledi 
kiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ( Yazısı 3 UncU sayfamızda) 
bağlara, yakında aktedilecek olan 
hgiliz-Til~iillAhnınlngil~-So~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

görmesine yardım etmesi lazımdır. yet itilafı için bir köprU vazifesi Ka-vgalı Futbol Maçı 
Daily Telcgraph, diyor ki: 
cMülecavize karşı kurulan cephe 

BGytık Millet Mecliaini lkl maddi ve sevkülceyşi ehemmiyeti 
n ene gllnka taribt toplantıaında BqYekilimiı beyanatta bulunurken • (Sonu 3 u.-o aayfad•) Dün Yapılan Işık- Haydarpaşa Li

ıceleri Maçında Mil:essif Hadiseler Türk - lngiliz ı1""""""',, . . . ~~Pr~en~s P~ol~~ Anla ı enı lkı Tefrikamız : 

Y .... ~"~!.h •• YALÇIN 1-Bir Eski istaıili'ul Po- Floransada 
it.{~filterc ile aramızda · aktedilen ı• M H 
b:ra:d~~t~: mı:mlc~ette .umumi ıs u·· du··ru··nu·· n atıratı 
ı:ılandığı . nunıyct ile kar-
~ na hıç .. h 
Çünku bu h şup e etmiyoruz. 
sulh ve emnier şeyden evvel bir 

Yet at fd ' .. 1cti Bü ilk B c ı ır. Turk mil-
y arptcn sonra h 

~ı bir faaliyet ıle dahir · k~mma- Eski fstanbul Polis Mü
islahatını temine çalışı;kı: ışhaf .v~ 
:mü b n ancı nase etlerde en dürüst b' 
lnimlyet · ı b ır sa-
4 ı e arış siyasetine taraf 
'1.ıı.r olmuş v k -
itr e ·ornşularile tedafüi 
t ı~aklar ve itiliıflar ile Yakın şark 
a ıyi b' -

tır. ır hava yaratmağa çalışmış. 

Yeni giriştığimiz taahhüt b' . b 
Yoldan a ızı u 
arası ıni'ırmaınış, bilakis milletler-
niyete i&t~asebetlerdc sulha ve em-

. ınad eden h 
tnızin tabn bi attı hareketi-
ırncvkl. almıst r neticesi şeklinde 
leketimiz h~dırt. l Bu itibarla mem. 
.il- u arı dahT d 
e;U "kadar Dıılkanl 1 ın e oldu-
fiklerinılzce, gar~ dost ve mütte
hattA Roma - Bcrli devletlerince, 
le f i b' n mihverin b Y ır nazarla görül . ce i-
'he etıniyaruz. oce~ınde §Üp. 

T" ki urkfye ile İngiltere buai~ 
• enizde bi rtec h ' 1:1 .. n Ak-
!teka.bn . avuz kar~ısında mü-
~iYo:-lar.6:ıyet taahhUtlerine giri-
vıı.-ı ' daha umuını daha d 
, ""ı Vf: esasıı bir ' e-

:tddeıneetdi B anlaımanın mu
r. Ugün yalnız Akde 

~~dl'AJ..çJN -
<Sonu 3 Uncu aa7facla) 

dürü Emekli Tümbay Ha

lil Aşıroğlunun hatıratı 

Urnurnı H•rp nlhayeUnde 
ve rnUtareke devrinde 
cery•n edip timdir• k•· 
d•r glzll k•lmıt birçok 
rnerakh, hlrlhl hldlaele
rln iç ruzunu •rdınlab
roruz •• 

2 -Çakırcalı Efe 
YAZAN:MURADSERTOGLU 

Pek Yakında Başlı yacağız 

Yugoslav Naibi ıerefine Yerilen 
ziyafette Mussolini de bulundu 

Roma, 13 (AA.) - Yugoslavya 
Naibi Prens Paul ile refikasını Flo
ransa'ya nakleden trenin arkasından 
kalkan hususi bir trenle Hariciye 
Nazırı Kont Ciano, Maarif Nazırı 
Alfieri ve daha birçok zevat hareket 
e'tmişlerdir. Bu ikinci tren Floran
sada birinci ıtreni geçecek ve bu su
retle her iki nazır da misafirlerin 
muyasalatında istasyonda bulunabi· 
lect-l:lerdir. 

Ziyafet Bir ltık liseli oyanca ıahadan baygıa çıkarılırken 
Roma, ıs (A.A.) - Yugoslavya ( Y•zıaı Beflnclde ) 

Naibi Paul ve Pren:ııes Olga Yugos· _..;. ____ ~l!!mm!!!l!lm!!!--l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!lm!!!~-----!!!m!! 
lavya elçiliğinde Kral ve Kraliça 
şerefine bir ziyafet vermişler ve bu 
zlyafetite Mussolini ve Kont Ciano 
da hazır bulunmuştur. 

Prens Paul ve maiyeti bu sabah 
.Florans'a hareket etmişlerdir. 

Ingilterede 
Askerlik 

Londra, 13 (A.A.) - Avam Ka· 
marası dün akşam 110 reye karşı 

218 reyle asken mükellefiyet kanu
nunun en ehemmiyetli maddesini 
kabul etmiştir. Bu maddeye müste
niden hUkfimet 20 ve 21 yaşındaki 
gençleri altı ay müddetle askeri ta
limler yapmağa davet ede6ilecektir. 

HER SABAH 

Türkiye Ve Dünya Sulhu -------Türkiye Cümhuriyetinin mUmeY,
yiz vasıflarından birini cSulhsever
lik, iç ve dış siyasette vuzuh ve 
dUrUstt. kelimelerile hUlasa edebili- · 
riz. 

Şimdiye kadar sulh dostu oldu
ğumuzu her vesile ile tekrarladık. 

Barışın sakin havası içinde, asırlar
ca ihmal edilniiş, yurdumuzun ima· 
nndan başka bir rey c!üşünmüş 

değiliz. Mübarek Türk köylUsilniin 
hakkı olan huzuru ve refahı ona ve
rebilınek ~n büyük gayemizdir. 

Blitün cihan bilmelidir ki Milli 
hudutlanmuı içiııda sulhlln nlm~tle
rlni katre katre tadarak yapmak 
istiyoruz. Kimsenin toprağında, nıa

lında, menf aa.tlerlnde ıödlmllz yok
tur. Ancak kimsenin de öz toprağı
mızda, öz malımısda ve & menfa· 

atlerimizde gö.U olmaması 1tartlle. 
Son Türk - lngillz anlaşmasının 

bütün ruhu bu bir kaç cUnıl& U. htl-
19.sa edilebilir. 

A. CEM.4..LEDDlN SARAÇOGLı' 
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Zehirli sütlerin 
Yar•n ' M. SIFIR Tahlil Raporları-• 

Teirib N. 90 

Yusuf Beyi 
Ve Dalgın 

Düş ün celi nın Neticel~ri 
B 1 t Zehlrlenma hldl•••I u muş D mlkrolllk ........... Heri 

gelmlf 
27 vatandaşın -zehirlenmesine se-

'I uayırola Yaz Başım. rok Mea- hep olan sütlerin Belediye Kimya-
n~ ~~ y • hanesinden tahlil raporları çıkmış-

rulsu·· na" z·, Rahatsız Etmeyeyim ,, tlT. Raporlara nazaran zehirlenme 
hAdisesine sebep o.lan IÜ tler ınağ

' ' - .... .... • şuş değildir. Zehirlenme hadisesi 
- Pazartesi günü iyi mi? Bal;; -- İ§itmi§1im o iha1nin iimini de. mikrobik1ir ve sütlerin pis tutul-

dört gun var ttrada. · Aferin ryi bu1muşsunuz. meşgul ol- ması yüzünden hasıl olmuştur. . 
_ Belki daha evvel de geliriz. duğunuz besbelli işte. 1'akai, tut'tu- Sıhhiye Vekaleti de İstanbqldakı 

Oiur ya, uygun bir ıvaziyet, tati&ait rabilccek miyiz b uhabisleri?.. hadise ile alakadar olarak 1stanbul 
l:ıır fıısat bulursak ne diye gelmi;·~ - Elbette efendim. Belediyesine bu hususta bırçok su-
'lim? .-.. Muhakkak mı Mehmet Ağa?.. aller sormuştur. Vekalete tahlil m-

- Te§ekkür ederim- Yalll1% S· tngıliz dO!'itlanmıza mabcnp olmıya- porlarının neticeleri ve sor.ul~n s~
~e bir şey renbih edeceğim. Biziınle hm sonra?w nllerin cevapları gönderilmışt'ır. Dı
gdrıiştüğiinüıü, ~·ene it yaptığınızı - Elbette muhakkak efendim. İ- ğer taraftan Ve.kllet İstanbuldaki 
labii kimseye soylemiyeceksiniz. Bu .kisinin de birer adamlanm elde et- süt meselesinin esaslı şekilde halle-
görtipıeler de, yapacağımız itler d~ 1ik. dilmesini İstanbul Belediyesinden 
mmızda mahtl kaJacek - Adamlanm mı el<M ettiniz?.. istcmjştir. Belediye 1ktisat :Müdür-

Maııalı bir gülüşle tlÖZ vermis, - Evet efendim. lüğü bugünlerde süt fabrikasının te-
l:ıu b.iyaııet ocağında.o, bu meliııel - GörüfŞeydik onlarla. sis edilip edilmiyeceği hakkında 
bucağından nefretle çıkıp uzaklaş- - Biz de, h.ıngi gün ~ln emrede- kıt'i ;karannı verecektir. Belediye 
tıuıtık. ceğinjıi sorımya geldik beyim. )fol- şehirde satılan si.itlerin mümkün ol-

0 gece Halep soka,ğmda, Ymuf la, cübbesinin kollarını sıyırarak, duğu kadar temiz olmasını temin et
beyin bulunduğu puwiyooda klik. ~·oirli bir hareketle ;k.oltuğunda mek maksadile süt tevzi mahalle· 
Molla ve Nemrut Mustafa ile ara- . iÖYle bir oturup k&lkhktan aonra, rinde devamlı teft,ler yapmakt1l-
mızda geçen IMJeri, bize yapdan haykırır gıbi: dır. 
biyanet teklirmi olduğu gıbl anlııt· - Bu AApm Mehnvt aia, bu ak- BeJedive talimatnamesine uygun 

k. Koca yüZbaşı söilerlmizı ıni· .pm. Hiç va.kit geçirm1ye g~lmez. olmıyan .. bazı tevzi mahalleri kapn-
hayet.ine dek dinlemi§ ve memnun Medic;, muvafakat cevabı bekln' tılmıştır. 
bir tavırla: gjbi göıwrini gözl~rlme dikmişti. ~~ww""""vv"""""""""""""""'""""'""""'~""I 

- öyle ise jtle:r yolunda çocuk- , dü ündüğümü görünce de teli&lı bir ,_v_UA._Y __ :e;_ı'!,!.: 
ıar, demişti. Şimdi bajbaşa verelim, tavırla sormu tu: '-'j J, laf da 
iU Mollanın veyahut Nemrut J.Jus- - Neve dü ündün ya, Mehmet A- vau lluaf11 ,aza 
.:afanın pis vücutlarını ortadan ;kal- ğa?.. tetktk'ar yapacak . 
ftırroak çarelerini düşünelim. - Bu kadar tez isti ecf'ğinizi bi.:. 

Tam bir saat bu iş üzerinde g~- )eydim, beraber getirirdfoı. Bugün 
tiişmüş, muhtelif tedbirler bulmuş- bulup ge•ireceğiınizi pek ummuyo
fuk. Karar Ye.receğimiz sırada, H:ıı· rum da onun U:in dü~ilndüm. Fakat, 
friye Nazın Ziya paşanın yaveri SÜ- m damki emrctt'ini1~ öteberiye baş 
ı·ari yuzbnşısı Kamıl bey de bulun- 1

1 
vurur, bulm1va çal~ınz 

Puğumnz odaya anmzın girmışti. Bi - İsimleri 11e bunların? .. 

Vali muavini Hüdai Karataban 
dün vilAyete bağlı mülhak kazalar
da tetkiklerde bulunmak üzere İs
tanbuldan ayrılmıştır. 

~·· 
n böyle düiilnccye dalmı.ş 1·e biraz - c mbaz Mehmedin adamının Cezalandırılan esnaf 
ıa kızarmış görünce Yusuf beye i~ırıi He inli Nuri. Yozgatlı Ah- Beyoğlu kazasında 245 esnaf Bele-

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

ıc...,_atife borpu Wediye 
memurlarından kesilen 
paralara dair Dir izah 

Gazetenizin ıo mayıe 939 tarih
li ıaüsluuıınm ikinci sayfasının 4 ün 
cil sntununda (Okuyucularımız di
yor ki) başlığı altında neşrolunan 
y9.Zlyı okuduk. . 

Burada ismi jdarehaocnizde 
mahfuz olduğu bildirilen, bizce 
m~bul muhterem ortağımız, ne gi
bi bir sebebe mebni olduğunu ko
laylıkla kestiremiyeceğimiz bir id
diada bulunuyor. Her şeyden evvel 
ifadede 'bir yanlı§lık olduğunu te
be.rtiz ettirmek iateriz: 

Belediye memurlar kooperatifi 
ortaklarının para ihtiyaçlarını an
cak senenin muayyen devrelerinde 
tatmin eder. Bu devreler bu seneye 
kadar: Nisan ve Il. nci teşrin ol
mai Uzere aenede ili defa idi. Bu 
zat ~uğ"'.ınun bula olduğu bir za
manda 75 lira ataığuıı aöylüyoıC'. 

Biz, en son geçen sene NiBanında 
par:a verdik. Bu zatın ifadesine gö
re biz.e na1tiffen 75 lira borçlu ol
duğu kabul edilirse, üti ~rayı al
dığından bu güne kadar bir sene 
geçmiş demektir. Yine kendi ifade· 
~ne göre, her ay muntazaman is
tikraz ett1ği paranını 6 (altıda bi
rini) versey"di 75 liranın itfası bir 
seneyi mi bulurdu ! Kaldı ki eski
den müdevver bu gibi muacceliyet 
te.betniif borçlan dahi kooperatif, 
gayesinf göwıı1inde bulundurarak, 
taksitlere bölmektedir. 

Bu ortak hakikaten 37 ,5 lira 
vermif olabilir. Fakat bu, iddiası 
gibi 6 ay vadeli yeni bir istikrazın 
nwfı değil, diğer ihtiyaç maddeleri
nin muayyen ve iki tarafça kabul 
edilmi§ takSitleri olabilir. Şöyle ki: 

lönmü.ş ve : rnedinkı e Ri7.eli Bekir. diye talimatına uygun hareket et-
- Jia.YrQla yüzbaşım, demişti. _ Bunların nasıl adamlar oldulı:- medikcrınden dolayı ceuılandırıl- eşyası. 

~-ır ~ pliba. Rababnz J nnı orup ö endıntz m'i? .. Sakın _ bılir. Bu maddeler tabiidir ~ 1 m~~~ 

Bir ortak belediye kooperati
imden, gayet kolaylıkla açılan bir 
kredi ile: 1 - Erzak, 2 - Melbusat, 
3 - y;emek, 4 - Muayyen devreler
de nakit, 5 - Mahrukat, 6 • Giyim 

!tmiş olmıyaylJP. biıi aldatmasıniar sonra?.. ...a t'tt r ki istihlak edilecekleri müddetlere 
Birbirlerile biraz şakalmı~p gü- - . . . .. 'eh re gelen I Y-.U 3 diğer bir tibide :nllatlarma göre 

.ilştükten sonra, dü3\ince halkasına - Neve cevap vermedin ya ... , de- plam f taksitıendirilir. Bir ayda istihli.k 
Kamil bey de dahil olmuştu. Saat- m k sen dC' süphelisin? . Belediye Sıhhat Müdi.ırlügümin edilecek olan bir erzakı şüphesiz 
ıerce suren g<5rüf}me bir karara Rolümun en mühjm kısmı basb- yaptığı tetkikler neticesinde .§eh~ (ayni ihtiyaç her ay ~kerrUr ve 
J>ağlanamarol§ ve nihul<'et iki yüz- mı"' ı. Mollanın hakkımızda göster- sevkedilcn yogurtların gayri sıhhi tatmin edileceğine göre) bir ayda 
başı da, bizim Molla ile Neı~ruda ıir gibi d \·randı ı emniyet \'e i•i- şerait al~ında ııaklcdıldi~, yoğurt tahsil etrneTc iıdiza eder. Şimdi bır 
güler :ruz gösterip yaltaklanınanıw, madmı sağl mak ~e sağlamlandır- tnblalarınm pis olduğu ve bilhass'1 ortak kooperatifinden: ıo liralık 
kendileri tal'tllından tertip edilecek mak icin b'raz daha kurnazca hare- yogurdun kaymak kısımlannın daı- erzak, 5 müsavi taksilte kesilmek 
haberleri onlara götürüp bir müd- keti iMarlamı5tım. İnadıma sözünU ma tozlu olduğu tesbit edilmiştir. üzere 25 liralık mahrukat, altışar 
~et oyalamamızı münasip görmüş- ifittnemiş" gibi görünmüı ve _derin Halkın sıhhati için çok muzır olan taksitte kesilmek şartiTe 30 liralık 
~r ve uü Unlıa kararw .undilik te düfilncelere dalın~ gibi bir tavır ta. bu halin önüne geçmek maksadile elbiae, 30 liralık giyim eşyaaı, ve 
birle, hasıl elacak vaziyete göre ha- kınmıştım. Biraz ionra, gözlerimi Belediye alakadarlara tiddetli biı· 48 lira da nakit para alsa bunlar 
reket edilme&ini uygun bulmUjlar- gözlerine dlkrnlş ve: b·ı i<;in ayda 10, 5, 6, 5, 8, ki cemıuı 
dı. Yusuf bey, işin üzerine dt1şll- (Devamı var) tamim göndermiştir. Tamimde ı - 83 lira normal taksit vermeai icap 
lü·,,.H;p ,._11 _ :ı- Nebrut ı. .. ~-&-..3- hassa yoğurt tablalanna yoğur- . 

1 ..- .-uaaa ... -~- eder. Mesken ve manevı ihtıyaç a-
ftlpbe uyandırmamak için pazartesi Prost Geldi dun imal tarihi ve imal mahallini rından gayri hemen bfttün ihtiyaç-
stmönden evvei kendilerine sidil· gösteren etiketler yapııtınlması em· lanm kooperatif vasıta.ile kolay-
memeaini ft bu dört gün içinde de rolunmaktadır. tıkla tatmin eden bir ortak büfün 
bizim Eminönll. Galata laJonu, Şftl- 8ehlrcllk mllle ...... • HeJalarda11 para ihtiyaçlarını dıŞandan temin etse 
Nmin1 tarat1armda metrU1 oluyor Val ........... ve 9•11t- •hnmayaCi. k idi hepsi için ayda maaşından beş 
Jöril.nmemizi tavsiye etmifti. Kl- 111111• b ...... ı _ Sultanahmet ve Taksim hel81a- veya on lira harcıyarak mütebaki 
mil beyle birlikte ayak üzeri uydur- Şehircilik mütehaasuı Prost dun ,rından para alındığı ve bunun balkm istihkakını tasarruf mu ederdi? 
duklan bir havadi8i bize oracıkta sabah fehnmize gelmi§tir. Bay Prost iikayetini mucip olduğunu gören be Tenkit, bir İ§lelmenin iU.i için 
esberletmit, zlhııimlz.e yerlettlrmit- istasyonda Belediye İmar İfleri lediye, 1 hazirandan itibaren bu gi- en iyi bir rehberdir. Fakat yerinde 
u. müdürü Husnü tarafından karşılan- bi yerlerden para almamıya karar yapalmak ve bir tetkik mahsulü ol-

Tayin olnan günde1 Molla Beyin ml§tır. . ~- doğ 'il_,_ venni§'!.ir. rnak şartiler. 
odasında ve menhU1 huzurunda 1- PrOft, ıstuyonu.an ~ca ~ arJertnl lllrff• Muamelitımız hususunda efka-
Wk. Biz daha kapısının etitinde l- diyeye giderek Emınonü Imar pli-1 Etfence Y ol ııumumf}'eYf ve alikadar maka-
!un, oturduğu yerde, tıpkı yatalak nına naıaran yapılan maketi tetkik lerl tetkik unuyor matı her in için :feovire imade ol-
ve aç göılü ihtiyarlar gibi. yuvala- etmiıtir. Belediye. yaz mevsiminin yaklaş- duğumuzu aruderken bu tav7Jhin 
nndan fırlıyacak derecede açtığı Prost, fstanbu1'da ilk olarak Ka- mas; do1ayıs11e bütün gazino, çalgı1 ı muhterem gaul.enizin ayni sütu-
16zU!rint yüzümüu dikmi,ti. Kırp- dıköy ve 'Osküdarın Nazım planını kahve ve kır kahvsi ve plajların ınunda derciiıi sayğılanmızla rica 
madan bakıyor, halimizden ve tav~ yapacaktır . .Bundan aonra İstanbu- tarifelerıni tetkik etmekte ve ucuz- ederiz. 
rımızdan mana çıkarmıya çalışıyor- lun tatbik planlarını hazırlıyacakt1r. luk teminine çalıjD\aktadır. YENt 8ABAll -llitanfbğlml-
du. Tam eteklerken gu-lümsemiş ve: Mütehassıs Prost'un Ankara'ya gı- . . .ı· ğü' b r.a biw9 l5ooperaöf _..hlll.ı;,ı,r,_ 

Beledıye iktisat Müdimü u --.r,• _ s•_, m•mnun ~ecek hayırlı hn- dip İstanbul'un Nazım plAnının tas- b b" rıü• )'llkaı*i metrtu-.. •)'Mil· 
ua "' müesseee sahiplerini ırer ırer ça-berler gebrdik Molla Bey. Pek ya- dikinde bulunac~ı .Sylenmektedir. koydak. Fakat yum ba men.ıa 

JıP.rKak onlarla görüşmektedir. Be- 1 __ .- ~•· _.. .n.a i kmda verdiğiniz adreslerden biri i- '"'• te~enrrw. ve &J .. ,._yet 
le, sizce adresi malum olmıyan dl- T A K V J M lediye, bilhasıa bu gibi yerlerde mu,_.._,. ...... yelll ltfr 

İnhisarlar Yeni 
Fabrika ve Bakım 
Evleri Yaptırıyor 

Mudanyada Y111i Bir Yaprak 
Tiitün Fabrikası Ya11taeak 

İnhisarlar İdaresi, memleketin 
muhtelif tütün mıntakalannda fab
rikalar ve tütün ı.işleme evleri yap
tınnaktadır. Mudanyada modern va 
büyük bir yaprak tütün işleme ve 
bakımevi yaptırılacaktır. Bu binQnm 
yapılmasile Mudanya şehircililt 
noktasından da bir yardım görmüş 
olacaktır. İşleme evi mıntakanın bü
tün ihtiyacını karşılıyacak derecede 
büyük ve her türlü asri tesisatı havi. 
bulunmuş olacağından kullanılacak 

işçi ve mütehassıs miktan da o nis
bette fazla olacaktır. 

Bundan ba§ka inşaatı bitmek ü
zere olan Malatya tüfün fabrikası, 
bu yaz makineleri kurularak işle

miye açılacaktır. Bitliste de inşaatı 
bitmekte olan tütün atölyesinin res
mi küşadı önümüzdeki Cümhuriyetı 
bayramında yapılacaktır. Bu atölye· 
nin iptidat ekli de modern tarza if
ra~ edilmiştir. Sonbaharda faaliyc· 
te geçecektir. 

Elektrik, 
Tramvay, Tünel 

Beledlyeye devri pazar
tesi gUnU Millet Meclleln
de mUzakere olunacak 

Vali ve Belediye Reisi DolCtor 
Lutfi Kırdar tramvay, elektrik ve 
tünel müdüriyetlerinin Belediyeye 
de\•rini temin edecek kanun layiha
sının Meclis encümenlerindeki mü
zakerelermde hazır bulunmak üze
re bu jkşam Ankara'ya gidecektir. 

Fakat kanun Jnyihası Meclis En
cümeninden çıktığı için Belediye 
Reisinin gitmesine lüzum kalmamış-
tır. 

Haber aldığımıza göre kanun li
yihası Millet Meclisinin yarınki ~el· 
ses'nde müzakere olunacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi ancak ayın 
21 nci pazar günü Ankara'ya gide
cek ve şehir bütçesini götürecektir . 

tmUSABLABDA : ------
inhisarlar kolo-ıyası 
İnhisarlar İdaresinin piyasata ye

ni çıkarmıya karar verdiği yükse!< 
dereceli inhisar kolonyası bu ayın . 
yfrmisinden itibaren satılığa çıkarı-) 
lacaktır. İlk olarak yalnız k~k~su j 
limon çiçeği esansı olarak hakıkı 80 f 
derecelik bir nevi hazırlanmaktadır.~ 
Bu kolonya ferahlfttıcı ve sinir buh- ! 
ranlarına karşı çok elveri§lidir. Bir 
tip üzenne çıkarılacak olan bu ko
lonyaların yanm litrelik fişeleri pe
rakende olarak 100 kuruşa satıla

caktır. İlk teerübeler müsbet netice
ler verdiği takdirde ileride başka 
kokularda ve muhtelif derecede bir
knç tip kolonya daha terlip cdilecelc
tir. 

DUfUk t! arecell ralu 
çıkanhyor 

İnhisarlar İdaresinin birkaç za
mandanberi etüd etmekte olduğu 
dü~ük dereceli içki çıkıirnıak için 
yapılan tetkikler sona erdiğinden bu 
nevi içkilerin piyasaya çıkarılması 
icin hazırlıklara başlanılmıştır. 

ğer birini auç htünde tutturacatız. """ .. • .. ... _,,, mü~erilerden alınan co 10 garso•ı meldmMI -.n:•r+ 
Diyerek geri geri çekilmiştim. Ha. 14 Mayıs 1959 PAZAR hissesinin müessese tarafından ve-r-------------... 

tn Mollanın memnwtlueundan yü- rilmesini temin için çalışmaktadır. Ailae~ diflnctlfk flP1ll kUmpa~ya 

, Bundan başka likör, şarap, ve em
sali gibi az alkollü içkilerin piyasa
da sürümünü fazlalastırmak için i
cabcden tedbirler alınmıya ba§la
mııtır. Kahve ve lokantalarda kah
ve, çay ve diğer içkilerin yerine ge
çebilmesi iç:in icabeden müsaadele
ırin de verilmesi mevzubahistir. Bu 
takdirde ruhsatiye ücretlerinde de 
tenzilat yapılması muhtemeldir. 

Zn nr.ımn• -.ll.leri de IÜZÜ'-"'_.ü YeRI iki refllJ 
u •oa .... ..,. ""0&9' ff•--ı ,,,. R L!aı ı 1u.• Nazlı ve anası Meryemle iki çocu--1tık. """-yifll ı..-vı·ru -~-n kıra- ...- :~ e .... e • .,e ~ Şehz d b A1·--

aı ne a.c., -~~~ &a.Jı ı M A y ı S IW Edirnekapı - 1 e aşı, JUki• ğundan mürekkep bir dilenci kwn-
rak soruyor, heyecanından affeder· ray • Beyazıt bulvarlarının nfüj panyası; suç üstü yakalanmıflardır. 
sin'iz, yorıun bir manda Jibi solu- hahne üraiı kararlaştınlmqtır. Dört dilenci Sultanahmet Birind 
Yo_..u: R.aı hmr: 9 ~~ h 

ıa Ceza ma kcmesine verilmişlerdir. 
- Kimler olduğunu söyle baka- llAAJnr.O: : Mahkeme heyeti, anasile kızının 

yım Mehmet Ağa!.. 1 Fırtına Ü b• • inkarlarına rağmen cürliın1erini sn-
- Biri azın tanıdığınız cambsr niverıitede ır tayın bit görmüş ve ikisini de sekizer gün 

Mehmet. Dijeri de nakliye yfizbaş~ 0,ı. ~~~ :..!: , l"'7 Köprülüzade Baıy .,.;: Fuadın ye- boğaz tokluğuna amme hizmetlerin-

11 Ahmet. Akee•• ıt,ıa _ Yata& 1 21.te rine Üniversite Edebiyat Fakültes de çalışmıya memur etmıştir. 
- Yozgat1ı Ahmet dedikı.riml iR 1 .. __ • ıı.lf Tür~·at Enstitüsü Direktörlülfine Çocukların cü~m1eri sabit görül-adam?.. .,. ...... ••:1 ..., .. . ._ 

Rahmi Arat tayin olunmuştur. memiştir . . - Ta kendisi Molla }h,y, 
• 

11.ALEtVLDDIDEı 

DAVET 
Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası Cemi

yetinden: 
Cemiyetler kanununun. nizamna

memizde icabettirdiği tadılat hak
kında karar vermek üzere (27) ma
yıs 1939 cumartesi günü saat {14) t~ 
azamızın Cağ:-loğlunclaki Eminönü 
Ualkevi salonuna teşriflerini rica C'· 

dcrlı 

Türkiye ve lngilteren 
Sulh yolundaki 

aalaşmuı 
cTürkiye ve BUyUk Britanya 

kfuneti, vulrubulacak bir teca 
hareketinin Akdeniz mıntak 
bir harbe saik olması halinde bir 

...;ı; .. ' ]erine bilfiil yardım edeceklerU» · 
tete dün, gerek Büyük :Mil 

Meclisinde ve gerekse Avam . 
rasında btltün dUnya müvacehe 
ilin edilen hakikat budur. Bu iki 
tır.ın içerisinde bulunan büyük 
na o derece kuvvetlidir ki, ıulhtl 
ven ve her hangi bir ihtiras ~e 
hakimiyet emelleri yüzünden 
lan ihtiyar dünyanın genç ve Y 
aakinleri, eulhii konımak cihetin 
büyük bir adım abl<!~ı !_ster iS 
mez sarilımi o7arak kaôuı ca , -
lerdir. -

Türkiye hükumeti, senelerin , 
tecrübelerfn kavileşfirdiği bir an 
neyi dalına gözünde tutmuş, ve , 
li tutmakta bulunmu§t:ur. Bu an 
nede, her hangi bir devlete k~ 
gerek maddi ve gerekse manevı 
betten, o milletin hayati menfaa 
rini haleldar etmiyecek bir siy 
takibi idi. Türkiye bu prensibi, 
sılmaz bir liar olarak eline almıŞ, 
hiı.diAtın gösterdiği seyre ra~ 
bu yoldan hiç aynlmalil.l§tı. Ve 
gün de ayrılmamıştır. Fakat bir dlfll. 
let, mensup olduğu beynelmilel ""
mianın ferdi olmak itibarile s~ 
meydanında müsbet bir rol. oJll'ri 
malı: mecburiyetinde olduğu kadııfı 
milli ve hayati menfaatler ~ 
dan da, milli emelleri ve inlritaf 
mtalanm da ihmal etmemek ~ 
reündedir. Türkiye bütün hüsn~ 
yetle~e rağmen. son günletae Af'. 
rupa havasında gerginlikler vü 
getiren ve bir takım devletlerin 
tadan yok olmasına kadar gideD 
müvazenesizlik kar§ısında sulh 
milli menfaatleri bakmıından 111 

yakkız ve hidisatı takip eden lılt 
siyaset gtidecekti. 

Balkanlarda 've Akdenizde 
kua gelen son hidiseler, Tür 
bükiımetini milli ôir emniyet 
lesi kargısında bulunduğu kan 
ni orta.fa 'ioymUI, ve Tlirilyenitı 
taraf ve lakayt bir vazıyette 
mıyacağı hakikatini göstermifti 

Türkiye bükiımeti, muhte lllf 
BatVekilinin de arzettiği gibi, 
bir aıaıiadar devleti hakkı oldui' 
istifadeden mahrum etmiyen ve ~ 
kat hiç bir Hegemonya hevesine 
kin bırakm.ıyan bir Akdeniz ııiıl' 
mının kenditinin daima gö~ 
tuttuğu bir miDl emniyet 
olduğunu göstermiştir. 

Türkiye, beşeriyetin sürüklene* 
ği büyük feliket lafilsmda, 1 
durmanın yerine, l>ünun önthae ~ 
çebilecek en müelısir çarenin 
sulh için birleşen memleketlerle 
bi göze alarak auJh gayesinin rA.1-.lill'! 

kuku zımnında bir 1:etriki wuı.a:ırı! 

muvafık görmüştür .• 
Bu sebeptendir ki, bir gün 

kiyenin hak ve menfaatlerinin ih 
teşebbüsü karşısında, TUrkler, ırfll. 
zaffer ve kudretli ordusunun 
maz azim ve tecrübesi lle biri 
mUdaf aa edilen hakkın mey 

koyduğu kuvvete de istinat ederf 

silihile ve kanile mukavemet e,tn1~•• 
tabü ve o nisbette sulhe hidiDl 
vaziyet olduğunu mlldriktirler. 

Türkler, Belkanlardaki .ıı.-•ı 

muvazenenin, Akdenizdeki enıro 
prensibinin bozulması ihtfm 
karşısında, diğer sulh taraftarı 
letlerle de teşriki mesaiyi anyact 

tı. Bu normal bir siyaset Jtatd 
Ve bu arada yine BUyUk Britan 
İmparatorluğu ile mtışterek me 
atlerinin birbirine uyfunluğunu 

rünce beyinlerinde blltlll bir Jt 
raberliği yoluna gitmeleri de 
tabii bir siyasi ıwu.e idi. Ve 

dan her hangi bir devletin ~ 
lanmala da hakki yoktur • .vaa, 
lqma eaar&nnın ruhunu tePil 
den filCir, bu ieblrliğinin hiç bir~-
lete k&rfl olm•m•m, teca.wtiıEilıtlll!!Jlll 

mıfrat ve nlyetltr faf!'"amaendl" 
Bu yüzden fngiliz ve Tllrk 

ması aulh yot\ınl!a dikilen btt~ 
:kıymetine paha biçilmez bir lbld 
ki bunun karşısında inaanlık aJl 
sulhtlıı korunması y11zUnden ıU1'~ 
hisleri besliyeblltr. 

Dr. Reıad SAGAY 
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~ ...... ~ : Türk - lngillz 
Türk-İngiliz Anlaşması Anlaşması 
• (Boa ta f 1 . . =- (Battarafı 1 inci ıayfamı%da) 

""Y ra ı ıncı sayfada) ·k· 
büyük bir kuvvet temin etmiı::fü. I le karşılamaktadır. Gazeteler, sulh- nizden gelecek taarruza karşı ı ı 
S lh h · -. cu devletlerin parlak bir adım attık- devleti mütekabil yardım taahhüt
l;ak~~~r e;:s~ı~~i~~.:akdire liyık larını, çünkü Türkiye'nin askeri ba- !erile bağl.ıy<m vesika yarın ayni 

Daily Mail, şöyle diyor: kımdan fevkalade mühim olduğunu emniyeti Balkanlara da te§mll ede-
T rld Ih ve Boğazları elinde tuttuğunu yaza- cek ve Türk Cümhuriyetinin kara 
~ u ye su dosllaraa iltihak ve deni7. hudutlarının emniyeti ga-

edıyor. Bu suretle Ruman .. rak bundan böyle bir harp takdirin-
f1111sınm en büyük mani~~ muda- de İngiliz gemileri için Boğazlardan ranti allına girmiş olacaktır. 
biri ortadan kalknuş ol arından geçmenin temin edildiğini yazıyor- Bu taahh~idü imzalarken duydu-

N C uyor.a ı ğumuz memııuniyette hiç bir dev-
ews hronicle yazıyorz ar. !ete karczı ne bir teca\•üz hissi var-

cAskeri b k d . . Timcs gazetesinin diplomatik ·-s 
l a ım an Turkıye'nin dır, ne ·bir gurur ve meydan oku-su h cephesi ·ı ·h mu~rriri diyor ki: 

h . ne 1 lı akı hayati bir ~- İn ma arzusu. Bizim en çok memnu -
enınuyeti h · di giliı - Türk paktı İngiliz - Po-aız 'r. Türkiye'nin ta- niyetimiz bu yeni diplomasi vesika-vassutlar b. ı lonya kadar kuvvetli ve hatta daha 

fın akd
1
. ır ngiliz - Sovyet itili- sının cihan sulhunu takviyeye hiz-

ın ınd ! d 1 vasidir. Türkiye veya İngiltereyi 
e ay a ı olabılir Bö met edecegv i mülahazasından ileri 

le bir itilMa sulhu emin bi · .Y- Akdenizde harbe sürükliyecek her 
tin d tr r esasa~- hangi bir tecavüz veya Türkiyenin geliyor. ·Türkiye ile İngilterenin 
r""""aed e 1

0
rmek bakımından son d~- elbirli"'i yapmaları Şarki Akdeniz 

'"'"' e m t el b ve İngiltere tarafından "aranti edi- 6 
s ac ir mahiyet a~' 8 üzerinde şayet bazı taraflarda bir 

mektedir.a ·- len devletlerin ve Türkiyenin men-
( tecavüz niyeti mevcut ise bunları Manchest G aatlerine dokunacak her hangi bir 

er uardian yazıyor· nevmid edecek bir mahiyeti haiz -
cTUrkiye•n· t .1 · hareket bu iki devleti yanyana bu-

l ~ . ın ngı tere imparator- lacaktır. dir. 
U.su lçın haiz. olduAu .. h .. nun·. t· T .. k. · b·· t·· d l tl l 
hatırlatm-'- b h .s " .. ı\e ı y· T ' b k 1 ur ıyenın u un eve ere cuc d . ıne ımes gazetesi q ma a e-
k . . ey u edir. Atatürk'ı.in münasebatı şimdiye kadar gayet 
uvvetlı \' .. ı kt sinde ci\ı.ole yaşıyor: 

ın _ 1 "' ıa mane idaresi bu r.J dürüst ve dostane olmuştur. Bun-
Cuueketc d "" İngiliz - Türk paktı yalnız Akde-unyanın bu k d dan sonra da ayni mahiyeti muha-nıOnferid b" · ısmın 3 niz meselelerine deg·n, Balkan mesc-

"I'\."' k. , . ır vazıyet temin etmic::tir. faza edeceğinde hiç şüphe yolc.tur . 
.ı. ur ıye nın M k l<' lelerine değil Balkan meselelerine ~u .. . os ova ile dost..ıuğu Bu imzalanan anlaşmanın mihver 
~ yuk Bntanv ·ı s de şamildir. Balkan antantının bir lf "a 1 e ovyeU~r B 'rli devletlerince bir dereceye ka -
b\~rasında bir köprü vazifesi göre- uzvu olmak itibarile Türkiye esa- dar nahoş ka~ılandığı, belki de 

ı ır.a - sen bu mıntakada fevkalade alaka-· suitcfsir edileceğini tahmin edebili-

!. Fransız gazetelerinin dardır. Bariz bazı müşküllere ra,ğ- riz. Böyle olursa cidden müteessif 
memnuniyeti men Ankara Bulgaristanın Balkan olacağız. 

Paris, 13 (AA.) _ Fra antantına iltihak edeceğini ümit c- Türkiyenin Almanya yahut İtal-
teleri Türk f · · nsız gaze- diyor. Londrada da İngiliz hükume-
dota ' _ - ngılız anlaşmasından ya aleyhinde ne gibi bir emeli mev-

. ten yı lmuftef'ıkan memnuniyet gös. tinin bulgurlar tarafından yapılan cut olabilir? Muhal bir farz eseri o-
Yor ar. sikayetlere çare olmak üzere bir larak, Almanyanın veya İtalyanın 

~atin diyor ki: tarzı hal bularak Türk hükıimetine yıkıldığını bir an için kabul etsek, 

h u anlaşma karşılıklı olup b" teklif edildiği zan olunuyor. bundan Türkiyenin hissesine zerre 
arp takd· · d ır Türkiye ile Sovvctler Birlig·ini bi-Ve .M ırın e Türkiyenin Filis+h " kadar bir menfaat isabet etmez. Bi-

ısıra yardımını ve di- ribirlerine rapteden bağlar artık naenalt?.v h ne Almanya, ne İtalya, 
tan d t ·ı ger taraf- ş· d. t 11· 1 a ngı terenin Türk' ım ı ng ız • Sovyet münasebet eri Türkiyenin kendi aleyhlerinde bir 
riım etmesine ist nad eı~~~~t yda_r- için bir irtibat vazifesi de görebilir. tertibe iştirak ettiğine, yahut böy-

rkty~ bir taarruza m e ı r. Türkiye He bilyük Britanya an- le hareketleri teşvik eylediğine 
~akdirde İngiltere onu:ryu:rdkaldığı sında teati olunan muslihane teah- manttkan ihtimal veremez. Biz an-
11;oşacak M ımınA hQtl M k ve ısır ve Fir ti . e os ovanın besleyebileceği cak kendi müdafaamızı, kendi em-
arruz olursa Tü k" ıs ne hır ta- ihtirazları ortadan kaldıracaktır. rn r ıve derhal b niyetimizi düşünüyoruz. Bundaki 
~.lckcUere Yardım edecektir u Çünkü Şarki Avrupada bir ihtilaf hakkımızı da dünyada kimse inkar 

Yyetler birliğ· n R · çıktığı takdirde Sovyeller Birlii'l'i edemez. 
da Tü.r1., . 1 e umanyanın 

-Alman 
ittifakının 

İtalyan 
Metni 

Matin Gazetesi İki Memleket Arasıadaki Son 
Anlaşmanın Tam Metnini Ele Geçirmiş 

Paris, 13 (A. A.) - Havas bildi
rioyr: cMatin• gazetesi, Alman -
İtalyan ittifak muahedesinin met -
nin ineşretmektedir. Bu haberi, bü
yü kehemmiyetine ve gazetecilik 
bakımından sansasyonel mahiyeti -
ne binaen. mes'uliyet ini • Mtin• 
bırakmakla beraber, vermemezlik 
edemiyoruz. 

«Matin• ga?.elesinin Roma mu -
habirinin gazetesine bildirdiğine 
göre, İtalyanın Berlin büyük elçisi, 
Almanya ile İtalya arasındaki as-

keri ve siyasi paktın metnınin tes
biti hakkındaki Alman tekliflerin -
den dün gece Romayı haberdar et
miştir. 

Sekiz maddeden terekküp etmesi 
istenen bu pakt, on sene için mute
bero lacak ve bu müddetin hita -
mında yenilenecektir. 
Paktın askeri kısmının bizzat B 

Hitler tarafından tesbit edilmiş o
lan metni, şu cihetleri tasrih eyle
mektedir: 

1 - Bir Avrupa anlaşrrıazlığt tak
dirinde, Roma ve Berlin, derhal as
keri müşaverelerde bulunacaktır. 

Bu müşaverelere memur şefler, 
gizli munzam bir protokolle şahsen 
tesbit edilecektir. 

2 - Akit taraflar, menfaatlerini, 
ayrılmaz bir surette birbirine bağlı 
telakiki etmeyi taahhüt eylerler. 
Bu demektir ki, akit taralardan 
doğrudan doğruya yalnız birini a
lakadar eden bir anlaşmazlık tak -
dirinde de her iki akit memleket 
bir tek askeri blok teşkil edecek ve 
derhal kumanda ve strateji hare -
kltı birliği vücude getirecektir. 

3 - Akit taraflar, ancak birlikte 
ve aralanndı anlaıtıktan sonra si-

!ahlarını terketmcyi taahhüt ey -
lerler. 
Paktın siyasi kısmı, Rqma • Ber

li n mihverinin esaslı prensiplerini 
ve bunlardan başka ayrıca aşağJda
ki iki mütemmim noktayı ihtiva et
mektedir: 

l - Her iik taraf, kar-?ılıklı ola· 
rak, her birinin sarih muahedeler 

ve antantlarla teyit edilmiş dost -
luklarına hürmetıi taah'hüt eyler -
ler. 

2 - Her iki taraf, iki memleket 

arasında evvelce müşaverelerde 

bulunmadan, bundan böyle, her ne 
mahiyette olursa olsun hiç b~ ye
ni anlaşma müzakere ~ imza et -
memeyi taahhüt eylerler. 

B. Hitlerin Romaya yaptığı tek -
liflerin . diğer esaslı noktaları, mü -
masil diplomatik anlaşmalarda mev
cut mutad noktaları tqkil etmekte
dir. 

R 

letonya Ve 
Estonya 

7 _ _,__--: 

Almanı• ile •demi teca
vüz pakh yapıyorlar 
Riga, 13 (A.A.) - Hariciye Na

zırı Wilhelm Munters ile Estonya
nın bir ademi tecavüz paktı akdi i
çin Almanya tarafından yapıJan tek. 
lifi kabul ettiklerini ve bunun istik
lil ve bitaraflık politikasile telif ~
dilemiyecek bir şey olmadığını bil
dirmiş, Sovyetlerin de ayni suretle 
bütün komşularile ademi tecavüz 
paktları akdettiklerini hatırlatmış
tır. 

1 auye ıle anlaşmalar akd - tecrit edilmiş bir vaziyette kalmıya- Zaten mihver devletleri mütead-
O d~hn "~nsanında ~m~ ca~~ dit~b~l~e~reh~d~~kh~============================= 
!'etle hareket et " aynı ~u- Almanyanın ne iktisadi, ne de si- h" 1 E ı c f gözönünde t t m

1 
ek uzere olduğıı leri beyan etmi~Ierdir. Bu ıs er sa-

h u u ursa u • . yasi bir ihatası mevzuubahis değil· mimi ise - ki samimi diye kabul ede- r z u r u m u a e r e 
arp takdirinde ' mumı bır dir. İşte Chamberlain'in A\'am ka- İ 

. leUere ait baro ~azların du dev- biliriz - aynı dostluğa ngiltere ve 
1 lunduruıaca • gemllerine açık bu- marasında «'Büyük Britanya ile Tür- Fransa devletlerinin de iştirak et- su•• ru•• ımek ı•stenenler 
1 le tl . ğı ve karşı taraf memı kiye için diğer hükumetlerle de an- meleri onlar için yalnız bir mem-
' ~e enne ise kapatılaca~ı tezah:~ !aşmaktan mene'tmiyeceklir.a yo- nuniyet vesilesi teşkil etmelidir. 

er. lundaki sözleri bunu teyit eder. Çünkü kendilerinin Türkiyeye teca-
~.ue şöyle yazıyor: Daily Telt'gt'.aph gaT.etcsi de şöyl~ vüz etmemek yolundaki emellerine 
ngılız - Türk ani diyor: başkalarının ·da iştirakleri istedikle. 

ce rnühitndir Türka.şması son dere- Bulgaristan mütalebatım tehir et- ri gayenin daha kuvvet bulması de. 
iİ.den Boğ zl. ıye Karadenize 

a ara h 4 k. rnediği ve Yugoslavya da Balkan mektir. 
Baltık "-- · . . 8 ım bulunuyor A 
d ~ızı hır Alınan .. 1- ntantı komşulannın siyasetine 

anberi İngilt go u olalı. müzaheret göstermediği müddetçe 
Yaya ancak Kere ve. Fransa Polon- Balkan devletlerinin tam birliğin

Türkiyenin vatan hudutlarını mü
dafaaya inhisar eden bu açık ve dü
rüst hareketi mihver makfellerinde 

._j't 

-ır,; / '\../~· 
• 

· tı 1..t. ~ !,1_,.,. Lf :.: ..,... - ,.,,.-:-- . . . 
J. ı.J.•ı.J' , ... ,. t 

~ ... 

Yoluyıa y d aradenız ve Ruınanva d~ bahsedı·ıemez. 
F· ar ımda bulunabil" ı ~ 
Ş ıgaro fÖYle yazıyor· ır er. Anc9k şurası var ki, artık bugün 

suitefsire uğradığı veya memnuni
yetsizlik uyandırdığını görürsek bu
nu ancak bir türlü tefsir kabil ola-

a....-. 

.. Unu kaydetmek u · . . Büyük Britanya doğrudan dogvru'-·a 
ıılız _ Tü' k ~zımdır kı In- R .J 

r aniaırnası ah ' umanya ve Polonyaya yardım ede-
\reya bu nokta ı · · m dut .şu bilir. Çünkü Boğazlar yolu ona açıl-
0, Akdenız· Y istıhdaf etmiyor. 

Jci b nııntakasma şam·ıd· mıştır. Bugün hem Yunanistan, hem 
' u çok gen· b" 1 ır. de Rurnanya İnailtere'den hava yo-~er. Keza ış ~r sahayı ihtiv.ı ·"C 

şu cihet d luyla da yardım görebilirler. Çün-
lnek lbırndır ki 

1 
e rnütalea et- kü İngiltere Türkiye ile yaptığı an-

ı rıanfstan için d .,.:ve bu yalnız Yt.ı- lafma sayesinde Akdenizde \'e 
\'egoslavya i . e~ıl, hatta Rumanya .M 
'-• Çın de f ka erkezi Şarkta askeri üsler elde et-u.undir- İngili'z .. ev iade mü-
L T k miş oluyor. 
11:anlara da 11... - .ur anlaşması Bal 

De Y"'mildır. Türk - Fnınsız deklarasyonuna 
mek oluyor k" t 

ıiyasetleri A ı, ngiliz ve T" • doğru 
• Vi"Upan b urı< Londar, 13 (A.A.) - Havas mu-
ar:namile bfriblri ın u kısmında habiri bildiriyor: 

bulunuyor. Bu hu:s intTuak etnıı4 Gazeteler. B. Chemberlain tarafın-
ernrtnde birinci d sulhun tarslni d 
leşkfı ed erecede bir uns ttn Avam Kamarasında diln yapı· 

er. • ur lan beyanattan dolayı büyük mem-
Ptgaro'mın bir ııuniyet izhar etmekte ve Londrı 

:Paris, 13 (A.A ~azısı 
efne Londra'dan.)b:-ld~~~aro gazete- siyaat ve diplomatik mahfillerinin 

A. ı ıril fikirlerine tercüman olan Türk - tn-
nkara ile M sk ıyor: gUI 

ili bir anlaşm oh ova arasında zım- 7. antantının İngiliz diplomasisi 
l'ldır ki İngtu: a~ıl olduktan son. icfn tecavüze karşı bir mukavemet 
~rar verılrnt_.i-r T~k muahedeslM cep~esf te~ilinde büyük bir muvaf. 
lllUrnettntn -!'t · yunkQ Türk hü. :Cakıyet teşkil eylediğini bildirmek-
lbua'htden~"u aleası Şudq,r k' b tedir. 
ltırnıdır. ıtaır:sas fartı Sovyetı,y u Gazetelerin tahminlerine göre, 
barru A.nkar h" •r- Hatay ıneselest halledilir edilmez 

t talt:dfl'ind a uküm.eu bir k. b 
Yhardımını Mosk°":.nus ordularının - ~ u hal keyfiyeti her halde geclk-
akkına bile tnalik dan talep etmek nııyecektlr- ayni mealde bir Türk -

•- Binaenaleyh lSyle o~~ iıtiyor. Fransız deklarasyonu bugünkil 
Ulgflfz ve P'rans '4QlJl edilir lrt Türk - İngiliz deklarasyonunu it· 
'1 ıt nazırı , ınam e&tcekttr. 
h ParJArnento1arında y arının ken- Bar:ı gazetelerin ileri sürdüğü ye
tb:at Afoskova ile c aptıkları he. gAne hakikt ihtiraz kaydı, İngil 'ız • 

Zıtkerelere L erıyan eden S 
terçevesf l J ondranın teklif] ovyet mftzakerelerinin daha neti
"' l\f ç nde Yenı bir 1ı er( celenmemit olması ve c::imdiye kadar OSkova'nın ız vereC'..Qk 13 1 -s 
ltneı kurın~ 'talıebf lzerfne de u garls'tan ve Yugoslavyayı tecavil 
baktır. ternaıları VUkub 

1 
~ karşı koynuya azmetml~ dev1et-

ltıgfliı g--..... .. 1 __ • d u ı- er arasına almak kabil olmamış bu-
~ .. ~ lunrnasıdır. 

t 7t •kt 1lararetli 
0lldra, 13 11\'lz\Za" • Al~n oazeetlerinin ncıriyatı 

lluatı, ~gfJf {A.A.) - fna;li ... ~erlın, 13 (A.A.) - D. N. B. bildi-
z - 'rar1r a• ~ mat- ."or: 

t>•lrtını hararet. 
(8oau, inci aylada) 

bileceğinde tereddüdümüz yoktur; 
bizim emniyetimizi garanti altında 
görmek istemiyorlarmış diyeceğiz. 

Onlardaki ademi memnuniyet Türk 
hükumetinin ne kadar doğru görmÜf 
ve doğru hareket etmiş olduğunun 
en birinci delili olacaktır. 

Vaziyetimiz pek aşiklr idi. Orta 
Avrupadaki son vaziyet ve Balkan
lara İtalyanın gelmesi, bütün Bal
kan adasını kaplıyacak ve tabiatlle 
Türkiyeyi de çerçevesi içine alacak 
büyük çapta bir istila hareketinin 
mukaddemesidir. Bu takdirde Tür-

kiyenin her vasıtaya müracaat ede
rek kendisini müdafaa imkinlarını 
temine çalifmuı bir vazifedir. Şu 

" . 

' halde yaptığımız en muvafık bir ha-
rekettir. Yahut Balkanlar üzerinde 
beliren bu tehlike bir vehimden iba-

J ... ıtürk'tla k•peclea Bay Cafere pderdijt telpaflardu bin 

rettir. Bu halde olsa olsa biz nafile 
bir zahmet ihtiyar. etmiş sayılabili
riz. Bu zahmet yalnız bizi ali.kadar 
eder. Başkalarına bir zarar vermez 
ki dostlarımızdan bir kısmı bun
dan şiklyette kendileri için bir hak 
görsünler. 

Milli mücadeledeki fedakirlıkla
rile ve himıetlerile tanlDDll§ Erzu. 
rumlu Bay Cafer, evvelki gün mat· 
baarnza gelerek elinde tutmaJCta 
olduğu 3 mayıs tarihli cTan• gaze
tesllıi önümüze attı ve parmağile 

gazetedeki şu satırları gösterdi: 
cO gUnkU celsede, meşrutiyet, 

kanlı ve kirli ellerin hlmmetlerile 

mecliste boğulup kef enlenirken Ca
falotlunda koyun tüccarlarından 

.;urumlu cC• beyin konağında da 

Hiç şüphe yok ki devletler bir
birlerile itillf ve ittifaklar gibi ta
ahhütlere girifmiyerek kendi bq
Iarına yaşasalar çok iyi olurdu. Fa
kat bunun içın her milletin emniye
tini başka bir çare sayesinde garan- '!!!!'!!llll!'!!llll!~lli!!ll~!l!!!!!!l~llllllllllll!!!!'!!llll!'!!llll!~ 

tini karşılamıya ve bunun önüne 
ti altına alını• olmak ı·cap ederdL. b 

-s geçmek mecburiyetinde idik ve u 
Sosyal hayatta zabıta kuvvetlerine 
güveniriz ve komşularımızla birlik- mecburiyet hiç bir noktada ihtilftf 
ter aktetmeyiz. Beynelmilel hayat- halinde bulunmadığımız, uzak ya
ta ise ancak müdafaa sistemlerile kın hiç bir tehdide maruz olına
milletler kendilerini emniyette bu- dığımız, sulh ve müsalemet tarafta
lablliyorlar. Bu umumt cereyan için- n olduğunda şüphe etmediğimiz İn
de açıkta yaln11 kalmak muhakkak giltere ile bi1.i birleşmeğe sevket
blr felA.keti tizerimize çekmek olur- miştir. HükQmet iyi yaptı. 
du. Blı melhua bir hücum hareke- •· • Hüseyin Oahld YALÇIN .. 

bir toplantı yapılnuştı. Kapiten Ha
lidin arzu ettiği ihtilal partisinin U
çünctı müzakeresi yapılıyor, bir hl
yanet temeli daha atılıyordu.> 

Bay Cafer bundan sonra koltu
funun altında tuttuğu bir albüm.ı 
bize uzattı Burada kendisinin istik

lal harbinin başından sonuna kadar 
yaptığı kahramanlıklar birer canlı 

vesika halinde görilnUyordU. Ata
türk başta olmak üzere bir çok de
ğerli kumandanların kendisine gön
derdikleri telgrafiarı, tafimatlar ve 
şifreler halk kahramanı Caferin 

TUrk istikUil savaşında ne kadar 
bUyilk bir rol oynamış olduğunu 

gösteriyordu. 

Biz, kendisine cTana gazetesi
nin bunu bir maksadı mahsusla yaz
mış olacağına ihtimal veremediğimi
zi anlattık. Bu hakikati cfki.rıumu
mlyeye açıkça bildirmeyi bir vazife 
say~ 

CTF 
JQTa,-, -

: 
Döviz Kaçakçılı
ğı Yapan polisler 
Pragda 20 polla memuru 

tevkif olundu 
Zürih, 13 (A.A.) - Burada do

laşan bir Şayiaya göre, Pragdaki 
Gestapo polis teşkilatına mensup 
20 kadar memur döviz kaçakçılığı 
yapmak cürmünden tevkif edilmiş
lerdir. 

Emin bir mcnbadan bilQ.irildiği-
ne göre Brüm polis gefi, 20 kadar 

Çek polis memurunu tevkif ettinJlit 
tir. Bu tevkifatm, Çek nasyonalist 
risaleleri tabı ve tenli i§lerile all
kadar olduğuna dair şayialar dolaş
maktadır. 

Madritdeki Zafer 
Resmigeçidi ---ltalyaa ve Alman tayyarecile

rine madalya veren Fraakoya 
nutuk s6yledi 

.Madrit, 13 (Hususi) - Zafer geçtt 
resmini şimdi 19 mayısta yapılacağl 
söylenmektedir. 

Dün Barajaz hava meydanında ve 
40.000 kişi huzurunda tayyarecilerin 
geçit resmi yapılmış, fakat; hiç blr 
hava hareketi yapılmamıştır. Gene
ral Franco, 16 Alınan ve İtalyan 
tayyaresini askeri madalya ile taltü 
etmiştir. Franko, sonra bir nutuk 
söyliyerck ezcümle demiştir ki: 

cSizi temin ederim ki, bugünkü 
hava kuvvetimiz, yarın havalanmı
zı tcchiz edeceğimiz cihazlarla yüz 
misli artacaktır. Hava kuvveti, hazır 
bir vaziyette bulunmalıdır. Büyük 
İspanya'yı yaratacak olan, çelik ada
lelerdir.> 

Franco, nutkunu: c Yaşasın İspan
ya, yaşasın İtalya, yaşasın Alman
yaa sözlerile bitirmiş, hazır bulunan
lar da ayni sözleri tekrar etmişler
dir. • 

Bundan sonra önde Alman ve on
larJ takiben İtalyan, İspanyol tay
yarecileri onar kişilik sıralar halin
de kolları ileriye doğru gerili oldu· 
ğu halde, Franco'nun önilnden geç
mişlerdir. Bu merasimde İngiliz, 
Fransız, İtalyan, Alman ve Japo:ı 
hava ataşeleri hıwr bUlunmuşlar

dır. -·-
ldanua mahkOm olunan 

Çek latl•ll 
Pnig, 13 (A.A.) - Alman diva

nıharbi, Çek faşistlerinin şefi gena
ral Gajdanm samlmt arkadaşı Valc
laviezek'i milli Çek zihniyeti saha
sında Biyul faaliyette bulunduğuo
dan .. dolayı idama mahk\ım etmiş
tir. tdam hükmü, Pflzen'de infaz e
dilmiştir. 

.Hitler Ribbentropu 
otelde ziyaret etti 
Münih, 13 (A.A.) - Hitler, Al· 

man Hariciye Nazın Von Ribben· 
trop'un inmiş olduğu otele gelerek 
Von Ribbentrop'la görUtmtijtür. 

Von Ribbentrop Berline dönmüş 
tür. 

-·· Bovyetlerln Çin• 
••k•r gGndertlllderl 

yalanlanıyor 
Moakova, 13 (A. A.) - Tas a

jansı M,000 Sovyet ukerinin flma
ll garbi Çinae Ha!nkltn'a gitmek 
i1zere Sovyet topraklarından hare
ket ettikleri hakkında Japon men
balar.ından lşaa edilen haberleri kati 
surette tekzip etmektedir. 

-·-
Leh kahramanının hab

raaı taziz edlldl 
Varşova, 13 (A.A.) - Dün bü

tün giln, Pilsudski'nin hatırasını 
takdis etmek Uzere arkası kesllmi
yen bir çok heyetler, Cihannümanın 
önünden geçmişlerdir. 

Akşam, umumi meydanlarda a
teşler yakılmıştır. Mareplin öldil· 
ğU saat olan 20,45 te düdükler öt-
müş, çanlar çalmıt, toplar atılmış 
ve Mareşalin hatırasına hUrnıeten 
Uç dakika sUkQt edilmiştir. 

Sokaklarda her ttlrlU f ae.li vet 
durmll§tur. Yoldan geçenler, ıapka
ıa. mı çıkarmışlardır. 

Akpm, radyo Pilsudski'nin eser. 
lerlnden ve nutuklanndan parçalar 
okumu§tur. .. 



Sahte Dişçi 
DUn dlplomaeız bir dlfçl 
rakalanarak mUddelumu

mumllljie verildi 
Diploması olmadığı halde dişçilik 

yapmıya kalkışan Mehmet ismind~ 
bir adam, polis tarafından yakala· 
narak dtin Adliyeye teslim edilmiş-

'TENISA8AH 
- ·-- - - - - • -7 

Güzel Kamelyayı 
Neden Vurdular? 

-4-

~'Kamelyaya Hangi Hain ElKıydı. 
tir. 

Mehmet, Ceza mahkemesine sevk 
olunacaktır. 

Kaçmak Um idi Kalmarrmiştı 

Damdan 
Kurşun 

Biliyorum. KaJ'!defim Aşkına 
Benli Hatun Yalvardı: ''Beni Burada Bırak. Atına Mukabil Ondan Ne · Alıyordu ?,ı 

.atlıyan Atladığın Gibi Çamlıbelin Yolunu Tut ! ,, 
Hırsızı 

Sultanahmette Sanayi Mektebi Ü· 

zerinden kurşun çalmakta olan Sa
mi isminde bir hırsız, dün gece sa
baha karşı kendisini polislerin his
sedip yakalıyacaklarım anlayınca, 

kaçmak istemiştir. 
Sami; bu suretle damdan yere at

lamış, fakat; agır suret1e yaralan· 
mıştır. 

Yaralı hırsız; baygın bir halde 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış-

OENtZLERDE: 

lzmir seferlerir·de tadilat 
Denizbank'ın Ayvalık tarikile İz

mire işliyen ara iskeleleri postaları
nın gidiş ve gelUj .seferlerinde bazı 
tadilat yapılmıştır. Bundan sonn 
Ayvalık ve Küçükkuyudan İzmire 
giden vapurlar Ayvalığa kadar gi
derek fstanbula dönecekler ve İzmi
re uğrarruyacaklardır. 

Marakaz ••ferlere 
bafhyor 

Bir müddettenberi İstinye havuz
lannda tamir edilmekte olan Mara· 
kaz vapuru evvelki gün havuzdan 
çıkmış, dünden itibaren mutat Mu
danya seferlerine başlamıştır. Ma· 
rakaz'ın seferlere başlamasile bu 
hatda hazan husule gelmekte olan 
aksakJ;klar bertaraf edilecektir. 

1 VVVVV'V'VV 

tKTISAT tŞLEIU : -
f ngiltere ile ticaretimiz 

artıyor 

İngiltere ile yapılan son siyasi an
laşma.;: ı _ : ·:::-: muhtelif rnemleket
Jere ihracat yapan müesseselerde ve 
piyasada çok ıyi bir tesir husule gc
~irmiştir. İngiltere ile iş yapan ba
zı müesseseler Türkiye mahsulleri
nin bu anlaşma ile İngiltere ve do
minyonlnrında iyi bir mahreç ka-
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- Neden cevap '\"ermedin Hasan'! Beni seviyor 
musun'! 

- Seni 5e\iyor muyum? Bunu nasıl sormağa 
cesaret ediyorsun'! 

- Şimdi belli olacak. Eğer beni seviyorsan söz
lerime itaat etmen tazım. Şimdi söz nr bakalım. Ben 
ne dersem yaımcak mısın'! 

- Sen ne dersen yapacağım! 

- O halde beni burada bırakacaksın! Ve atına 
atladığın gibi yalnız başına Çamlıbele ı,tiıl~5fn1. 

Onlar sana yetişemezler. 

- Ya sen? 

- Beni burada bırakacaksnı~ 

- Seni burada bırakmak mı? Bunu bana tekllt 
etmeğe nasıl cMarct ediyorsun'! Bana eğer bu dağ· 
lan yerinden oynat deseydin, yahut güne§i gökten 
yeN indir deseydin bunu yapmağa teşebbüs eder
dJm. Bu uğurda hayatımı seve seve vermekte bir da
kika. rereddüt etmezdim. Fakat bu &öyledlğinl asla 
yapamam. • 

- Dinle Hasan! Bu gelen ordu ile ba.,a çıkma
mıza. imkan yok. Ellerine düşersek ikimiz de helik 
oluruz. Halbuld sen beni bırakıp gidecek olursan 
belki kalpsiz kardeşlerim bana merhamet ederler, 
onlara yalvarırım. Belki kalplerinde ufak bir his k~l

mıştır. Beni de öldürmezler. Sen de babapm yardı
mile bir ordu düzer, Erzunımun Ü.iitüne gelirsin. Yine 
beni alırsın. 

- Ya kardeşlerin seni affetmezlerse! 
- O zaman, her vakit göğsümde taşıdığım ze-. 

hirll han~ri kalbime batınr, kendimi öldürürüm. 
Böylece ancak benim soğuk cesedimi elde edebilir· 

ler. Sen her bahar mezarımı ziyaret eder ,.e üzerine 
bir kucak sarı gül atarsın! Senin bu ,·efakarhğm 
benbn ruhumu öbür dünyada şad eder. 

Bu sözler, Hasa.na okadar dokunmu~tu ki gayri 
ihtiyari gözlerinden yaşlar boşandı: 

- Benli Hatun, dedi. Sözlt>rlnle kalhlml parı;a-
• 

ladın. Yalvarırım sana, bir kelime daha söyleme! 
Sana inandığıma en büyük ~yler üzerine yemin 

ederim. }~ğer benim kaçmamla kardeşlerinin seni 
sağ bırakacaklarma inansam buradan kac;mam, fa

kat kendimi ayaklarının dibinde öldürürdüm. Halbuki 

zalim kar(lCtilerinin senin üzerine birer cana\'ar gibi 
saldıracaklarma asla şüphem yoktur. Binaenaleyh 

bana düşen iş, seni kanımın son damla.sına kadar 
müdafaa etmektir. 

Benll Hatun ne yapsa. Hasaru fikrinden vazge~l
remiyeceğini anlayınca birdenbire kollannı ~vgllisi· 

nin boynuna doladı. 1ki sevgili göz yaşlan i91Dde ku
caklaştılar. Kimbilir, belki bu onların ilk ve son ku
cakla.~ması idi. 

Kara Vezirin canavar ruhlu dört oğlu ile kara 

ruhlu adamlanndan mürekkep ordusu bu manzarnyı 
gördüklerinden kuduracak gibi oldular. Bu ne cüret, 

bu ne küstahlıktı? Kara Vezirin güne~ren bile kıska· 

uıp gizliyerek büyüttüğü, güzelliği dillere destan kızı, 
~yle binlerce kişinin gözleri önUnde bir yabancı ile 
öpüşsün! Bu olur şey değildi. 

Atlannı daha kuvvetle mahmuzladılar. Ve daha 
korkunç naralar at.arak, kılı(larım daha hiddetle 
sallıyarak ileri atıldılar. 

Doğnısunu söylemek lazımsa Benli Ha.tunun 
Basandan hiç ümidi yoktu. Ne de olsa onu çocuk 

addediyordu. Bu kadar genç, bu kadar narin bir de

llkanhnın böyle bir sürü canavarla başa çıkamıya

cağı muhakkaktı. O, şimdi sadece dellka.nlnun g~ 
terdigi mertliie hayran hayran bakıyordu. 

Artık takipçiler iyice yafffaşmışlardı. Basan 
sakin bir tavırla belinden uzun kılıcım sıyırdı ve 

Benli Hatuna uzun uzun baktı. Bu, onun son bakışı 
oldu. Zira a.z &onra takipçilerin en önünde bulunan 
Kara Vezirin en büyük oğlu Basana yetişmiş ve 
elfndıe salladığı günü bütün kuvvetüe savurmu§tu. 

Benli Hatun genlerini yumdu. 

Zira Basanın bu müthiş darbeden sonra sağ kal
masına imkan yoktu. Her an Haunın acı acı bağır

ma.4'ını bliyük bir elemJe bekledi. Fakat beklediği ol

madı. Hasan bağırmadı. Benli Hatun bili gözlerini 
a(m.ağa cesaret edemiyordu. Hasani öldüren darbe
nfn kendi b~ma da inmesini !>ekliyordu. 

Böyle ne kadar beklediği kestirilemez. Yalnız 

bir anda acı \'e kalın bir sesin toprağı titrettiğini 

duydu. Korku ile gözlerini açtı ve gördüğü manzara 
kar~ısmda tüyleri diken diken oldu. 

En büyük zalim ağalM>ysi yerde upuzun yatıyor 
ve Hasan elinde biraz C\"\'el ağabeysinin tuttuğu 

gürzü tutuyordu. 

Ne olmu~tu? Bu i~ nasıl \'ukua ~elınişti? Gör
düğü manzara hakikat mi, yoksa rüya mı idi? 

Kör Hafız da Alekonun ftşıkların· j 
dan biri olduğu için onun vasıtasile 
Alekodan bir çok şeyler öğrenmek 
mümkün olacaktı. Meseleyi Hafıza 
açtığım zaman Alekoyu getirtme
nin ehemmiyetsiz bir iş olduğunu, 

fakat hepimizin mes'uliyetini mu
cip olacak bır hareketten içtinap et
mek icap ettiğini söyledi. Kendisi
le hiç kimsenin vakıf olamıyacağı 

gizli bir yerde Alekoyu söyletmeyi 
tensip ettik. 

Bundan bir iki hafta sonra Hafız 
Alekoyu getirtti, beraberce bir kaç 
gazino dolaşarak içtik ve en nihayet, 
kafalar iyk.:? tütsülendikten sonra, 
küçük Perapalas tabir olunan Ma

dam Sürpiğin hanesine gittik. Ha
fız daima bizi arkadan takip ediyor, 
Alekoyu tak:p eden hafiye olup ol
madığını tarassut ediyordu. O za
man saraya mensup herkesin arka
sında bir çok hafiyeler dolaşır, sara

ya ait <'srarı faş etmemelerini temi~ 
ne çalışırlardı. Alekoya bir çok yer
lere gitmeği teklif ettiğimiz hald~ 
hiç birini kabul etmemiş, yalnız 

Sürpiğin evine gel!'Yleği kabul et
mişti, burada Sultana isminde bir 
sevgilisi olduğu için burasını tercih 

etmişti. Madam Sürpiğe gittiğimiz 
zaman Sultıwa Dudu yoktu. Sürpik 
bizi karşıladı, Sultananın evde ol
madığını birazdan geleceğıni söyle-

di. Hafız. mutadı üzere rakı istedi. 
Bize nefis mezelerle süslü bir sofra 
hazırladılar. O zamana kadar kati 
derecede tütsülenen kafalar bu ü-

' çüncü veya dördüncü mecliste bir 

göileri gibi gözler, penbe kadife te· 
ni gibi tatlı bir ten görmedim. sa· 
rayda bu kadar sultanlar gordüt11t 
her biri uzak diyarlardan güzellik• 
!erinin hatırı için alınıp getirilmiş· 
Ier, içlerinde Kamelya gibi bir güze
le ras~gclmedim. O ne şirin, o ne 
zarif endamdı. Geçerken periler 
sultanı gökten inmiş de aramızda 
dolaşıyor sanırdım. Söz söyler'J<e!l 
de boğazında sanki bülbüller öter· 
di. Rum güzeli diye atalardan din· 
lediğim:z efsanelerdeki güzeller bll· 
nun hizmetkarı bile olamazdı. 

Aleko anlattıkça heyecana kapıJı: 
yor, kalbi yaralanmış bir kuş gibi 
acı bir sesle anlatıyordu. 

- Öyledir de bu güzele kardeşin 
nasıl kıydı? dedim ... 

- Ah beyim, ona kardeşim de 
kıymadı .. beni söyletmeyin kalbirtl 
ateş doludur. Onun içinde neler, ne
ler var!. 

- Kamelyayı senin sevdiğini 
söylüyorlar, belki bu kalbindeki a· 
teş onu yaktı. Teskin edilmiyen s· 
teşini onu öldürmekle kandırdın··· 

Şimdi de burada Sultanayı seviyor· 
sun. 

- Kamelyayı vurmıya hangi na· 
in el kıydı, biliyorum. Kardeşirtl 

sanki aşkına mukabil ondan ne alı· 
yordu. Biz ancak, artan kemikleri 
yiyen köpekler mevkiinde idik. A· 
sıl lop eti bizim paşa yiyordu. 

- Hangi paşa? .. 

- Bizim Zekiye Sultanın paşası. 
Nurettin Paşa.. Padişahın damad11 

Gazi Osman Paşanın oğlu imiş. 
- Yalan söylüyorsun, dedim, J{a· 

melya Yankonun metresi idi. Tal<· 
simde onunla beraber yaşıyordu. 

- Ah beyim, bilmeden ne kadar 
kat'i söylüyorsun. Yanko bir bet• 
berdir. Kamelya gibi Beyoğlu güze· 
line onun kazandığı para ile bir çift 
ayakkabı bile alınmaz. Onlar heP 
oyundur. Paşa bir akşam Beyoğlurı· 
da Kamelyayı görmüş. Sokakta" 

(Devamı var) 
ı:anmış olacağı kanaatindedirler. İn- ============================================================ 

kat daha dumanlandı. Aleko artık 
ne söylediğini bilmiyor, adeta he
zeyan ediyordu. Ben Hafızı artık i
çirmeden menettim. Zira daha faz
la içerse bir şey söyletmek mümkün 
olmıyacaktı. Hatta bir müddet sar
hoşluğunun itidal kesbetmesini bi
le beklemek icap etti. Biz öteden 
beriden konuşuyor, Alekoyu bura
ya maksadı mahsusla getirdiğimizi 
ihsas etmek istemiyordum. Konu
şurken sözü Beyoğlundaki dilber 
kadınlara intikal ettirdik: 

geçerken arkasına dizilen aşıklarıJl1 

görmüş. Bu güzellik sultanının }\a· 
ra gözleri onun kadına ve aşka doY· 
mıyan kalbini de yakmış. KamelY9 

Beyoğlu giizeli diye her mecliste 
anılır. bir geceyi onunla berabef 

giliz firmalarından bazılarının mü
messilleri memleketimize gelerclc 
tiftik ve yapağı üzerine mühim mik
tarda mübayaatta bulunmak üzere 
1etkiklerdc bulunmaları bunun bir 
delili olarak gösterilmektedir. 

Meslekte 50 nci Yıhnı DOidu-.. - Hele Kamelya, dedim, heps· in 
padişahıydı. Hınzır uşak o sultan 
gibi kadına nasıl kıydı? 

Veni kırkım yapaklarn1z 
Şark vilayetlerinin yeni kırkım 

yapakları için başlamış olan müzaı

kereler bitmiştir. İzmir fabrikaları 
bu mıntakadan kilosu 63 kuruştan 

100 bin kiloluk büyük bir parti ya-
pağı almışlardır. 

Sirkeci • Filorya hattında yeni 
tarife:er bu sabah başlıyor 
Devlet Demiryolları banliyö tren· 

lerinin yeni tarifelerinin tatbikine 
bugünden itibaren başlanacaktır. İ
darenin evvelce verdiği karara gö
re bu tarifelerin ayın l~ nde tatbiki 
icabederken mevsimin hayli ilerle
miş '~ florya ve dığer sahil mınta .. 
kalara halkın fazla miktaroa rağbet 
etmesi hafta tatili günler}{ıde bu 
hatda fada izdihamı mucip oldu
ğundan tarifenin tatbikatına bir gün 
evvel baılamak mecburiyeti hasıl 

olmuştur. Yarından itibaren eski ta
rifelere nazaren beş tren daha fazla 
tahrik edilecektir. Fiatlar geçen se
neki gi.bi ipka edilmiştir. Birinci 
mevki gidip gelme 34, ikinci mevki 
23, üçüncü mevki 17 kuruştur. 

• 

Doktorların Jübilesi 
1 

"j{_... 
' . . ~ .). 

M~slek hayatında 50 nci yılı doldurmuş olan ~ · 
doktorlar ıerefine tertip olunan jübile dün 
akşam T okatliyan salonlarında prxlak bir 
şekilde yapılmıştır. Du merasimde yaşlı 
doktorlarla şehrimizin tanınır.ış tabipleri ve 
Üniversite Fakültesi profesörleri hazır 
bulunmuşlardir. ' 

Bugün YVONNE PRINTEMPS 1 ~-.--P-•E• KBuırnn ! bGyilk n güzel film birden 

Slnema•ında MELEK ve 
FRESNAY PIERRE 

Siaemaıında tarafından temıil edilen 

ARTİST AŞKI 
Şahane bir afk romanı 

Bu,Un saat U ve t de tenzilitlı matineler 

1-A L T 1 N ~A A B U O 
Baf rollerde: MIREIL~E llALLIN 

2- Mr. MOTO KA't'fLLER KULÜBÜNDE 
Fransızca slSzlü büyük sergüzeıt filmi 

Buıtın aaat 11 Ye 1 de tenıilitlı matineler 

Hafız da benim teessüflerime iş
tirak etti. O da Alekoyu söyletmek 
için: 

- Onu zannederim, Kirkor değil. 
Yanko öldürttü, dedi. .. 

Aleko sarhoş olduğu halde hemen 
itiraz etti: 

- Ona Yanko acğil başkaları kıy
dı, dedi ... 

Aleko içini çekti, gizli kalmış bir 
yarasına dokunulmuş gibi adeta bü
tün vücudü bir sızı duydu: 

- Ah, Kamelya, dedi. O cihanın 
güzellik padişahışdı. Sultanların 
sultanı, güzeldi. Ben Kamelyanın 

geçirmek için\ beyler, paşalar inıı· 
da koşuşuyorlardı. Onun perestiş· 

karı olmıyan hiç bir genç, hiç bit 

devlet adamı yoktu. Hepsi KameJyllı 
Kamelya diye yanıp tutuşurlard1• 
Nurettin Paşanın onu ilk görüşte 

gözleri kamaşmış. Her kadına sahil' 
olabilirken böyle bir güzellik padi· 
şahına sahip olamamak gururull8 

ve hırsına dokunmuş. Derhal arl\ıı· 

sından takip ettirmiş. Kamelya 0 

zamanlar Alman hastahanesi ya • 

nın9aki evde kardeşimle berabet 
yaşıyordu. 

(Devamı var) 

Bugün SARAY sinemasında 

GüzeVsİd~:vimli ANNABELLA'yı Son 
ÇeYirdij"İ 

MACERA KADINI 
Nis. Parla, Loadra ve Monte Karlonun büyük ote · ıerinde cerey•• 
eden ~üyük atk• Lüks ve macera filminde l'Üzellifi ve tıkhğı j)e 
parladıfını l'Örünüz Foka Jurualı fagiltere mecburi aakerlik ..,e-

selesi, Avrupa siyaseti, Hollaada ailihlaaıyor ve saire ••• 
Buırüa ıaat 11 ve 1 de teaallitlı matineler 

A 

Bu g Ü n L A L E de 
1\ OLİVIA DE HA VILLAND - GEORGE BREN 

MARGARET LİNDSA Y 
gibi üç büyük artistin yarattığı: 
Fran•ızca aözlU : Battan b•fa renkll 

ALTIN HARBi 
Tabiatın güzelliğini; Aşkın de~·inliğiai; hareketin en heye" 

canlııını toplayan en ifizel filmdir 
Bugün 11 vt: 1 de Ucuı Halk matineleri. Telefon: 4359S 
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:1940 HA RBi 

Işık- Haydarpaşa 
Maçında .Kavga 

Lisesi 
Çıktı 

neden böyle şeyler J:ıep başımıza ge
lir?> diyordu. 

İngiliz kabinesi, Veveyde bir kon· 
ferans aktederek Versay muahede
sinin kat'i tadili zamanının gelmiş 
olduğunu düşündü. Duf Kuper'in, 
Ellen Vilkinsonun Randof ÇörçiPip 
sulhperverane nutukları bütün Av
rupa'da akisler yapıyordu. Benito 
Kruzo ile Korlis Laman da Ameri· 
kac1a bunların mesaisine yardım edi· 
yorlardı. Papaı, Kenterburi Piskopo
su, İsviçre devleti reisi mahir ve ih· 
tiyar Benes te ötekilerin gayretleri· 
ne kendilerininkini m.ve ediyorlar
dı. 

Maç Işık Lisesinin Galcbesile Biterken Halk Sahaya 
Hücum Etti. Bazı Müessif Hadiseler Oldu 

- /'")! nın hücum et'tiği görüldü. İşte o es-
" . -.-=:...... t~ nada seyirciler sahaya hücum ede-

::;;:~~.~ .. ~ rek I~ık lisesi futbolcularını ve ha
kemi kovalamıya başladılar. 

i 
Bu arada sahanın en iyi oyuncustı 

olmaktan başka hiç bir kabahati ol-

mıyan Salim, seyirciler tarafından 

nakavt oluncıya kadar dövüldü. Di· 

fer l§ık oyunculan da dayak yemek

ten zor kurtuldu. 

talil• T ıu eten mıatakaama girerll.ea 

1934 - 35 içtimai ihtilaflardan son· 
ra sulh işinde daha samimi olmuş o
lan Fransaı Luse ve Şavan gibi ha· 
tiplerinde zeki sulhçular bulmuştu. 
Hanri Fortla Reis Vilsonun inisya
tifleri bir kere daha yadedildi. Ci
hanşümul bir sulh tasavvuru insan
ların hayalhanelerinde bir kere da
ha yaşadıktan sonra sönüverdi: 

Kavıayı teabit eclea fototraflarclaa biri 

Bilhassa hakeme hücum edenle

r!n ortaya savurduklan küfürler, 

stadın her !taraı1tndan işitiliyordu. 

Bilhassa bu kavganın oyun bitmesi

ne ilç dakika kala başlaması ve ev
velce de buna benzer bir vak'anııı 
olması gençlik namına bizi üzüyor. 
Mekt'eplilerin klüplerde oynamaları 

disiplin noktai nazarından menedil

dikten sonra Maarif Vekaleti Beden 

Terbiyesi erkanından birinin gözü 
önünde cereyan eden bu hadise bizi 

-·-&undan başka harp malzemesi alıcı. 
t .. d 'ı 
en~ı e cbitaraf. sayJbyordu. Bu 

•lelade bir formüldü amma yine ikı 
'.~ne müddetle Alman garp cephe
,ı~~en harbi uzak buJundurmağa 
ti:afı geldi. 

İtalyanların Fransız cephesine 
~a~ı takındıkları tehditkir vaziye
ıtın ızahı kabil değildi. Fakat Fran-
~~z ha~a o~dularının arasıra yaptık. 
. rı gosterış uçuşları yakın komşu
larını sinirlendirmekle beraber yi-
:ne olduk"-" uyu t b' . • r- ş urucu ır ~esır icra-
sından da geri kalmıyordu. 
ri Bu •mahdut:. 1940 harbi, milletle
m? 1913 ha.rbine atılmakta göster
b ışı oldukları heyecana nisbetle ta 

ka~ nngıcından itıbaren pek so\'' .. k 
almıştı. • nu 

Harbe orduları b b . 
Jar. d . . a era er cıktısa~. 

.a ış:~rak etmişti. Mücadele u-1 
cuz bır mucadele olmuştu. Umumt 
l>kar?la az malzeme kullanmak mer 
e1.ınde idi. 

v 'Maamafih bu yeni harp ~akino 1 
e fon bakımından Çindeki J -

muharebesine üstündü Ask • apon 
,keınların . d . erı ma· 
b"ll emrın eki yollar, otomo-
ı er, kamyon} . . 

lektrikl. ar, şımendıf erler, e-

l ı malzeme, çeşit "eşit tuhfek-
er ve b'" .. k ~ 

Ce h u;:ı . hava kuvvetleri vardı. 
P e gerısmde kimyevi madd"l 

ve her r· l" h ... er 
kala uru arp malzemesi fabri-
Pi an muntazaman çalışıyorlardı. 
rr/kdc .muharebesi hiç vukubulma-

a ta ıse de ki 
Parlaktı • myacılar harbi pek 
di ölüm. Ş~.rkı Prusyanın cmütema- ı 
dnn . k•. lu gazlarla her türlü var-

ım anlarında k 
olması ç· d n uza laşiırılmış 

• • ın e yap 1 
harekatı 

0 
• ı mış olan askeri 

0 ç k gende bırakıyordu 
zaman Polo . 

tirildi ve nya ordulan birleş-
de tntbikı· md~~~f~ kiyetsizlik halin

uşunul ·· 
pluna tc-vfik Ş rnuş olan ikinci 
hududuna k:~ kt~t1inden Bohemya 
· ar ı saha· 

sıperlerine sokuld 'a yayılarak 
siperlere arkaları u. Bu ordular bu 
lizyayı bir sistem n~a~Y?Yarak Si
ınıya başladılar H esınde ufalt-

. er gec t 
nıuharebesi hem B ı· e ayynre v erın ve h 
arşova üzerinde b ' eın de 

Y ırer <leh 
aratıyordu p 1 enneın 

leri fa l . o onyahların tayyare
z a, fakat Al 

daha iyi . man tayyareleri 
idi B ve pılotları da daha ust 

· una kar p a 
ayyen b' şı olonyalılar da mu-

ır Yere id' 
bomba attıkt g ıp kocaman bir 
lerine a·· an sonra üssülhareko onen ha ~-
çok vardı. va torpidoları pek 

Bohernya d 
C a tıpkı Fr • 
erberliğini ansa gibi se-

d Yapınış 
erhal girrneın· r ' fakat harbe 

duları mcmlek~l~r'i Çekoslovak or
Çfnde, dağlarda vey nMin sınırlan f. 
b a acar h d 

oyunca intizar halind u udu 
lardı. Avustu c bulunuyor. 
tattı rya asabi, fakat b•t . ı n. 

Cenup muhareb . t 
parlak surette b esı t:alyanlar için 
harbi ile resın ab~ledı ve Polonya 
rn 1 en ırleşm · n cereyan . ıyerek nor-
ta ını takıp etti B . 

n, Arnavut] k . ulgarıs-
goslavyaya h~r v~ Macaristan Yu
Yan tayyareler· P hılan et\iler. İtal
Ve Hırvatistan; c S avayı knrarttılar.-

a ırbfstanın pek az 

şehri bombardımandan kurtulabil-' 
di. İtalyan merkez filoları Dalmaç-' 
ya limanlarile adalarını işgal etti
ler. Fakat İtalyan kıtalannın Sil
vanya ve Hırvatistan dağlarında i
lerleyişi tahmin edildiği kadar ko
lay olmadı. Zağret polunu zorlayın
caya kadar altı hafta geçti. 

Bu havali dağlıktı. Gaz ve maki
ne kullanılmasına müsaade etmt
yordu. Kat'i bir darbe indirilebile
cek hayati noktalar yok gibi idi. 
Halkın dağ muharebelerile uzun 

1 

ananevi bir ülfeti vardı. Köylüler 
ş~hirlilerin bombardıman edilip e
dılmemesine ehemmiyet bile vermi
yerek ve harbi kabul etmiyerek çere 
muharebeleri ediyor ve İtalyan ka
rargahlarn1da kurşunları gece gün
düz vızıldıyordu. Besarabya hudu
dunda mühim bir kızılordu bulun-

Harp tekrar Lehistan Ukrayna- Liseler şampiyonunu tayin edecek 'darpaşa kalecisinin hatası yuzun-
sında (burada. köylüler ihtilaI ede- olan Işık - Haydarpaşa karşılaşması den kaleden içeri girdi. Bu golün 
rek görünüşe göre Sovyet malzeme dün Taksim stadında üç bine yakın şevki ile harekete gelen Işıklılar, i
ve zabitlerile mücadeleye başlamış- bir kalabalık önünde yapıldı. ki dakika sonra sol iç Şeref önü boş 
lardı) ve Alman toprağını işgalden Maçın şampiyon takımı belli et- ve müsait olduğu halde topu kaleci
kurtarmak için yapılan kuvvetli bir mesi bakımından hayli enteresan o- nin göğsüne nişanlıyarak takımını 
ileri hareketle başladı. Alman)ar lacağı zannediliyordu. Eğer oyunun ikinci galibiyet golünden etti. 
mütareek esnasında geceli gündüz- sonunda müessif hadise olmasaydı. · 10 d8.ki.kalık ilk devre 0-1 Işık li
lü çalışarak havacılıktaki gerilikle- Muhakkak ki, maç çok zevkli ola- sesinln galebesile bitti. ikinci on da-
rini ternfiye ç~lışmışlardı. caktı. Aşag"ıda tafsı'l8tile anlataca"'ı- k k b 1 d ,. I .. .. 

Y d h 
ı li ı 5 i anın aş a 16 1 za_man şıgın mu-

eni tipte a a1 sür at tayyare er .. 'f hAd' · bertaraf eder-
k "ld" 1"!' •• bi it ı ö 1 t 1 mız muessı ıseyı dafaaya çekildi"'i v~ Haydarpac::anın 

ve pe o urucu r m ra y z ca . F 'd K 1 
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"' 
etmişti. Birkaç hafta hava muhare- sek iki takım hakem erı un 1 ı- sıkıştırdığı görülüyordu. İkinci da-
beleri o derece şiddetlf oldu ki, böy- cm idaresi altında şu kadrolarla sa- kikada Haydarpaşalılar sağdan Fik
lesi o vakte kadar hiç görülmemi!' haya çıktılar. ret vasıtasile bir akın yaptılar. Ha-
olduğu gibi bundan böyle de görül- Işık lisesi - Adnan; Salim, Nec- kem ·düdük çaldı ve düdük çaldık-
miyecektir. mi; Yavuz, Rifat, Ayt~kin; Niyazi, tan beş altı saniye sonra da top lşı1t 

Almanlar yavaş yavaş kifi bir fis- Adnan, Hüseyin, Şeref, Nizamettin. kalesine girdi. 
tünlük elde etmiş olduklarından Haydarpaşa - Sabri; Cemal, Sü- Işıklılar hakemin düdük çalması 
torpillerlle gazlarını ise karıştırdı· leyman; Kadri, İsmail, Tarık; Fik- ,,. 

ret, İbrahim, Şinasi, Hidayet, Ga
zanfer. 

Oyun, oldukça zevkli ve enerjik 
olarak devama başladı. İlk dakika
larda Haydarpaşa hakim oynuyor
du. İkinci dakikada Işık kalesi zir gol 

fehlikesine maruz kaldı. Işıklılar gol 
tehlikesini atlattıktan sonra açılmı

ya başladılar. İki tarafın zaman za
man güzel hücumları arasında ge
çen ilk devre 0-0 berabere bitti. 

• 
çok düşündürmektedir. 

Bilhassa oyunile şampiyonluğu 

hak eden bir takıma karşı maçın so
nuna üç dakika kala yapılan bu 'ha 

reket müsebbiblerinin meydana çı· 

karılarak cezalandırılmalarını bek
liyoruz. 

Oyundan sonra hakem polise ver

diği ifadede oyunun mağlup takım 

tarafından sona ermemesi için kes

tirildiğini söylemiş ve şampiyonlu

ğun Işık lisesinin hakkı
0 

olduğunu 
ilave etmiştir. 

İkinci devre rüzgarı lehlerine e
lan Işıklılar Hnydarpaşayı sıkıştır

mıya başladılar. Oyunun şampiyon
luğu belli etmesi yüzünden sertliğe 
kaçan taraflar ıoluyorsa da hakem J 
bunları cezalandırıyordu. Fakat bu 
cezalar tesirini göstermiyor, Hay
aarpaşalılar daha cüsseli oldukların
dan avantajı kendi lehleı::ine çevire-

Iıık lisesi - Haydarpaşa liseıi maçn dan bir sahae 

SOD 
biliyorlardı. Işıklılar, devrenin orta-

1ıo.stem bir Alma~ taakı lanna do~ru biribiri arkasına mu-

masın 1 ·ve köylüleri de homurdanıp lar. Loç ve Varşova tehdit olundu. hakkak iki gol kaçırdılar. Işık müda
d~~ masına rağmen Yugoslavyayaı Buralardan sivil halle çıkarıldı. Po- faası Salimin bilgili ve enerjik ça
mut.emndiyen malzeme gönderen lonya cephesi yarıldığından Silizya lışmasile gol olmasına mani oluyor 
Rumanya henüz bu gUrült'ilnün içi- ile muvasala tesis olundu. Bunun ' ve Haydarpaşa'nın en tehlikeli o
ne alılmıyordu. Macarlar Yugoslav üzerine muharebe sahnesi genişle- yuncusu Fikreti gÜzel marke edi
hududunu aşarak Belgradı tehdide di. Rusya tarafından teşvik gören yordu. 
başladılar. Fakat kuvvetlerinin kıs· Litvanya, eski Vilna şehrini zapte~ İkinci devrede, her iki farafın 
mı küllisi Çekoslovak hududu bo· ti. Avusturya, hem İtalyanın ve hem · . 1 sil O O bit'ti o cansıparane ça ışma e - . -
Yunca vakayie muntazır kaldı. de Almanyanın yanınq_a vaziyet a- yun, onar dakikadan ikT devre daha 

Sene sonunda muharebe acaip bir larak garp ve cenup ha~p sahneleri uzatıldı. İlk 10 dakikalık devrenin 
şekilde inkıtaa• uğradı. Prağın, Lon- ara~n~a tatlı vasıl vazıfesl glSrmf- 4 üncü C1aklkasında Işık lisesi sol-

dranın, Parisin mütemadi gayret- yeS aşk.~l ı. b k açığı Ntzamettinin bir şandeli Hay. 
le · ev .u ceyş a ımından manası:ı 

rı muvakkatıen semere ver-
di. Almanya 

1
•
1
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1 
olan bu hal, teknik bakımdan fev· 

u os av- kalade muvaffak bir hAdise idi. 
yayı işgal elmiş olanlar bulunduk- · Berline karşı yapılan ilk taarruz 
lan yerlerde kaldılar. Fakat bu asri teçhizatla ve asri askerliğin a
mıntakalar ayrıldı ve muharebe zami bilgisile yapılmıştı. Bu 'doğru. 
durdu. Muharebenin büsbütün önü- dan doğruya cKalpgaha. havale e
ne geçmek ve iki yangın ocağının dilen bir darbe oiacaktı ve Polonyıı 
birleşmesine mani olmak için bir erkanıharbiyesi buna, 1914 te ·A.1-
takım teşebbüsler yapıldı. Birkaç manların Paris üzerine yapmış ol
h~f~~ b.~nun imkanı bulunacak gibi dukları taarruza güvendikleri gibi 
gorundu. Almanya ile Polonya he- güvenmişlerdi. Fakat Polonyalılar 
men hemen ayni niyetleri beslemek- bu taarruz için pek çok mütehassısa 
t · d danışmağa mecbur olmuşlardı. Fren-
e 1 l'l.Qr. Çünkü Leh ileri hareketi d R t d İ sa a, usya'da, Çekoslovakyada, s-
urmuşt u. talya ise çetin bir çete veçte malzeme hazırlayan fabrika-

muharebesi yapa yapa koca bir Iarda bu taarruzun şekline aalr 
memleketi işga l etmektense eline malUmat hasıl olmuş bulunduğun-
geçirmiş olduğu Dalmaçya ile ikti- dan taarruz planının ana hallan 
fa etmeyi düşünüyordu. Den'ilebi- Varşova'da olduı.u kadar Berl'inde 

yüzünden oldukları yerde durmala
rı ve hakemin de golden evvel favl 

vermesi golün sayılmamasına sebep 

oldu ve bu defa da Haydarpaşa o-

yuncularile seyircilerinin sinirlen

. mesine ~ep oldu. 
Devrenin bundan sonrası Hay

darpaşanın hakimiyeti altına geçer

ken oyunun bitmesine üç dakika ka

la müessif hadise baş gösterdi. 

Haydarpaşa sağ içinin yaptığı ha-

re keti hakem f avülle cezalandırdı. 

Favülü çekmek üzere hareket eden 

Işik lisesi bekine b'ir Haydarpaşalı: 

lirdi ki med · t. 5 cnıye ın ruhu bir kere de öğrenilmiş bulundu. 
daha uyanarak sanki: c Yer yüzünde . ..- '(Devamı var) ' ııık lisesi dlıık~ kadroslle _ .. 

T aşovanın lskası 
Erbaa, (Bususı} - Taşovanın 

KelkiC ırmağından sufafiillıiın için 
yapılacak (Regülatör) ve kanalın 

mütehassıslannca avan projesi bir 
ay evvel yapılmış ve Nafıa Vekfıleti 
Sular Umum Müdürlüğüne gömle
rilmişti. Salahiyettar makamlardan 

alınan bir habere göre: Regülatör 
ve kanar projesi uzermCfe yeniden 
incelemeler yapılmaktadır. RegülL 
tör için Tconulacal<piiriiiün çok gö· 

rUldUğü ve sular umum müdürü Sa· 
lıhaftin Bükenin mıntakamıza gele
rek regUIA.tör masrafının daha aşa; 
ğıya düşurUlmesi çarelerini araştı
racağı anla§ılmakla<lıt. Vaziyetin 
tavazzulıu ve projemin kat'i bir ~e
kil alması ancalt Sal&.hattin Büke· 
nin geliginden sonra belli olacaktır. 

Basri Vnlil -·-
Çorluda teftişler 

Çorlu, (Hususi) - Trakya kaza 

ve kasabalarında tetkik gezisi ya
pan Trakya Umumi Müfettişliği 
k UltUr mil§avirl CelAI Gökçay bu a
rada Çorluya da gelmig, tetkiklerine 
ba§lamıetır. 

Diğer taraftan Trakya Halkev
lerlni tefti§ eden Halkevleri mUfet· 
tişi Behçet Kemal Çağlar, bu arada 

Çorluya da gelınta ve Halk evini tef• 
ti§e b~elamıştır. 



'la;fall' 

Nazar Boncuğu 
Y•zan : Seniha DINO 

Münire, on ~ekiz yaş.mı ikmal et
meden anne olmuştu. Kendinden 
yirmi beş yaş büyük olan kocasını 
pek çok sevmesine rağmen bahtiyar 
değildi. Zıt olan ahli.kları ev hayat
larına tam bir ahenk verememişti. 

Yegane eğlencesj.ni dokuz aylık kızı 
Nevin teşkil ediyordu. Çocuk ta nur. 
topu gibi gayet zeki bir yavru idi. 
Her gelen misafir çocuğun hoo gü: 
lüşlerine, tombul tombul kollarına 
bakarak: 

-cNe cici çocuk ... Ne hoş şey!. 
dedikleri zaman genç annenin yüre
ği oynardı. Nazardan çok korkardı. 
Misafire çocuğu çıkarmamağa ka · 

rar vermi§ti. On aylık olmadan ço- . 
cuk yürümeğe bile başlamıştı. Ev-

; de misafir hissedince yavaşça kal-

kar, odaya giriverirdi. Genç anne
nin y\UU tekrar saranrdı. Misafir
lerin bu defa da: A yürüyor no-
noş ... Kaç aylık oldu? demeleri an-

: neyi meraktan çıldırtırdı. Düşündü, 
taşındı. Evladına nazar değmemesi 

için kocakarılara danıştı; tütsüler~ 
inanmağa başladı. Nazar boncuğu 
takılmasını da tavsiye eden bir yaşlı 
hanıma hak vererek, Modadaki e
vinden çarşının yolunu tuttu. Nevi
ne nazar boncuğu anyordu. Çok gU 
zel, şöyle gösterişli boncuk bulmak 
gayesile gözleri aktar vitrinlerinde, 
dalgın dalgın yürüyordu. Bulmuş
tu. İstediği gibi gök.mavisi, naızara 
çarpan boncuklan bulmuştu ... Yav
rusunun kolunda göze çarpacak bu 
boncuğun pazarlığına koyuldu. Ak
tar: 

- Yaşında var mı efendim? 
On aylık oldu. 

- Gürbüz mü? 
- Maşallah çok gürbüz. 
- Allah nazardan sakla.sın .. Ta-

bii çok cips ... tstanbulda mı doğdu 
efendim! 

- Peştede doğdu. 
- Öyle ise durun size daha gü-

zel boncuklanmı göstereyim. Dedi· 
ği zaman Münire Peşteyi düşünü

yordu. Kocasile balayını orada ge· 
çirntl§Ierdi. Münire Peşteden çok 
hoılandılı için orada epeyce zaman 
kalmışlardı. Nevin de orada dünya
ya gelmi3ti. Münire şimdi önünde 
duran yüze yakın, iri iri güzel bon
cukları gördükçe artık sevgili yav
rusuna nazar değme korkusu kal
madığına tamamile l:ani olmuştu. 
Aktar yine söze başladı: 

- Peşteden yeni mi teerif etti· 
niz hanımefendi 7 

- Altı ay oldu. 
- Kimbilir ne mUııkülatla geti· 

rebildiniz ! 
- Oh, sormaY.Jnıı!.. Yalnız~ 

da aeyahat ediyordum. 
- Cidden çok mil§kül. .. tnvallab 

bir kaza filin olmadı ya!. 
- Hamdolsun ... 
- Yaramazca da olacak? 
Münire bu sefer aktarın fazla 

gevezeliğine tahammill edemedi. Da· 
ha doğrusu Nevine boncuğu takma· 
dı. Aktarın nazar değdirmesinden 
ürkütü. , 

cEvet, yaramaz. diye sözü ka· 
pamak, boncukları alıp eve koşmak 
arzusile çırpınıyordu. Fakat nere
de... Geveze aktarın sorguları daha 
bitmemişti: 

- Saçları uzun mu hanımefen
di? Uzunsa ... örünüz de ucuna takı-
nız. 

- Yok, olamaz. Okadar güzel 
saçları var ki. Mümkün değil öre
mem Acaba nazar değmemesi için 
muhakkak saça mı takmak lazım
dır? 

- H:ı.yır hanımefendi... Kuyru
ğuna da takılsa olur. demesile, MU· 
nire ğayriihtiyari bir çığlık kopardı: 

- Nasıl ! Nasıl ?.. Evllrumırı 
kuyruğuna m1? Nevinciğimin kuyru 
ğuna mı? _ 

- Evladınız mı dediniz ... Nevini 
niz mi? Fakat hanımefendi bunlar 
katır boncuğu .. :. 

İpsalada. Büyük 
Kalkınma İşleri 

• i lpsala, ( Hususi ) - 2600 den 
tazla. nüfusu olan ve Edirneye bağlı 
bulunan kazamız son sen~lerde ge
rek imar, gerek ticaret ve gerekse 
ziraat bakımından nazan dikkati 
celbedecek inkişaf ve terakkiye maz 
har olmuştur. 

Kasabayı süsliyen yeni binalar 
ve bu arada büyük bir ihtiyaça kar
şılık veren küçük, fakat temiz bir 
oteli vardır. Kaza:1m kültür duru
mu her glin biraz daha ilerlemekte 
olup 1briktepe, Eeatçe, ve Sarıcaali 
köylerinde birer ilk okul binası mey 
dana getirilmiştir. 

Kazanın zirat ve ekonomi duru
muna gelince merkezde faaliyete ge. 
clr:ilen selektör makinesi çiftçiye çok 
faydalı olduğu gibi, yeniden tesis e
dilen tavuk ve tavşan istasyonların
dan halle hakkile istifade ImkAnla
nnı bulmu§tur. 

21 dekar bir arazide ve kasabtl 
civarında kurulan kollektif fidanlık 
ta yeni bir fidanlık binası meydana 
getirildiği gibi, meyvalı, meyvuu: 
fidanlar yetiştirilmekte ve bunların 
sayısı her gUn artmaktadır. lbrikte
pe köyünde de bir fidanlık kurul· 
muştur. Ayrıca Topçular köyilnde 
blr Atatürk anıtı yapılml§tır. 

Ziraat idaresi tarafından çiftçiye 
akala cinsi pamuk tohumu dağıtıla
rak ektirilmiştir. Eskiden iyi bir is
tihsal merkezi olan ckozacılığm ~ da 
tamimine çalışılmaktadır. Bu yıl tec 
rübe mahiyetinde olmak Uzere :w ' 
kutu ipekböceği tohumu beslenmek· 
tedir. 

Edirne meyvacılık ve aşıcılık kur 
sundan mezun iki tarımba§l ziraat 
mualllminin nezareti altında far.la
lı bir §Ckilde çalışmaktadırlar. . 

Kazanın M'eriç nehri snhilindo 
bulunuşu meralarında hayvancılık 
bakımına ve çeltik zirnatine çok el
veri lidw. Son ~llnrda gerek ha~-

vancılık, gerek çeltik ziraati bir hay. 
li rağbet bulmuştur. 

Buraya bağlı olan Pazardere, Ha 
rala, Balancık, Karpuzlu, Koyunte
pe, Yapıldak ve Koyunyeri köylerin 
de yeniden birer köy konağı inşa e
dilmiştir. 

Kasabanın Halkevi yeni kurul
muştur. Bu arada gençlik ve spor 
hareketleri de başlamış ve İpsala 
spor kllibü adile bir klüp teşekkül 
etmi§tir. 

Bu teşekkül ayni zamanda genç
liğin kültürel hareketlerile de ilği
lenmekte ve mecmua, gazete, kitap 
ve radyo gtbl vasıtalardan isti
f adelerini de temin etmektedir. 

Meriç nehrinin tqmuından ha
sıl olan su birikintilerinin muhite 
musallat e~iği · sıtma hastalığı da 
yapılan ciddt ve devamlı mücadele· 
ler neticesinde şiddetini kaybetmeğe 
başlamıştır. 

•• il 

Çorluda Evkafın yaptı-
. racalı bln•lar 

Çorlu, (Husust) - Asfalt yol 
UıtUnde ve Çorlunun en güzel bir 
mahallinde (1300) metre murabbaı 
bir arsaya 938 senesinde inşası mu
karrer olan zemin katları mağaza 
ve Ust katları kabine olarak kulla
nılacak modem evkaf binaları büt
çe itibarile yapılamamı§tı. Bu bina
ların 939 malt yılı içinde inşası ka· 
rarlaştırılmıştır. 

* BUyUk Türk mimarı Mimar Si-
nan iı.bidatından olup Balkan harbi 
sıralarında.nberi minaresi ve dı3 kub 
beleri yıkık bir halde bulunan ve 
Çorlunun yegane mabedi olan bu 
oomi muhtacı tamir bir halde idi. 
Haber alındığına göre evkaf umum 
mUdUrlilğUııce bu cami de bu yıl ta
mir görecei Abidat arasında bulun· 
maktai!Ir. , _ 

--, T E N 1 S A 1 A fi'. 

mötti AIAllM. Sult n ziz Devr· 
Bir Polisle Bekçiyi Başpehlivanları 
y arQ./ayan Azılı Şerir ı -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-

- 40 - YAZAN: SAMI KARAVEL Mevkuf Bulunduğu Hastahane- v 

den Kaçan Ihsan Çetincin Ayı O Pe V 11 

lzmi~:.~!.a:~.ı~b~s~ d.:~~!1~~b:. deliğin- Kazık çiy& Seslendi 
kalılardan İhsan Çetincin Manisada den girmiş, bir dürbin, bir kaç fo-
mevkuf bulunduğu hastahaneden toğraf makinesi ve 150 lira para 
lzmire kaçarak gelmiş ve sonra Kon çalmış, bir daha !zmirde görülme ''Oğlum, Haydi Kalk Soyun ! 
yaya geçtiği anlaşıldığından orada mişti. 

yakalanmı§tır. Zabıtamız, civar vilayetler zabı-
Bu meşhur hırsız; vaktile )zmir tatarına bu azılı hırsızın fotograf • 

n Karşıyakada 14 ev ve mağaz,1 larını göndermiş ve yakalanmasını 

Davullar Çalmağa Ba,ladı,, 
soymuş olan bu sabıkalı, bir gece istemişti .. 
hırsıı:lııt maksadile girdiği Kuzuoğ- lhsan, bınirde kaldığı takdirde 
ıu çar§Ulm<la Moreno Ganatonun yakalanacağını anladığı i<:in bura
ecza deposunda elektrik lAmbaları- dan Konyaya gitmiş, fakat orada 
nı yakmış ve bunu gören bekçi, der- henüz faaliyete geçmek için fırsat 
hal polisleri haberdar etmiş, bu ma- bulamadan şu suretle yakalanmış-

tır: ğaza ile dtfer mağazaların tavan a-
rasınaa heyecanlı geçen bir takip thsan, Konyada tütün ve müs· 
neticesinôe yakalanmı§, bUtün suç- kirat bayii B. Şükrü adında birine 
lannı itiraf etmiş, mahkemeye ve- müracaat ederek !zm°1):-de BaŞturali 
rilıniş, jandarma nezaretinden kaç- caddesindeki mağazadan çaldığı fo
mış, tekrar yakalanmış, müteaddit toğraf makinelerinden birini ver· 
suQlarından dolayı on iki yıl, dört miş: 
ay hapse mahköm edilmişti. Hiç u- - Ben buranın yabancısıyım, 

mulmadık zamanlarda ve hayret e;. bu makineyi sana üç liraya rehin 
dilecek tarzda zabıta. elinden kaça- bırakmak istiyorum. 
bilen bu şehir hırsızının İzmir ha- Demiştir. B. Şükrü, üç linı.yı ver 
pishanesinae mahkumiyet müddeti- miş, fotoğraf makinesini · almıştır. 

· d ld bekl · k Fakat iki saat sonra 1hsan tekrar nı o urması enır en onun ye-
ni bir kurnazlığı görülmüş, thsaa gelmiş: 
Çetin Cin, bir deli gibi hareket ve - Bana daha üç lira lazım. 
tavırlar yapmağa başlamış, bazı Diyince, B. Şükrü: 
mahkumlara hücum etmiş, hatta - Ben senden zaten şüphelen-
bir kaç kişiyi dövmüş, bir kaç kişi- miştim. Bu makine, hırsızlıktır. Şiın 
den de dayak yemişti. di polis çağırıp seni yakalattıraca-

ğım. Bu azılı, doktorUü-ifından mu· 
ayene edilince onun sinir buhran
larını tedavi etmek için Manisada 
emrazı asabiye hastahanesine gön
derilmesi muvafık görülmüş, ayni 
zamanda kendisinin hastahaneden 
kaçmaaına mani olacak tedbirler a
lınması hastahane başhekimliğine 
bildirilmi§ti. 

İhsan Çetin Cin, hastahanede 
tedavi edildiği sırada bir gün ora
dan kaçmış, 1zmire gelmiştir. Bir 
ay evvel Başturakta bir mağazada 
yapılan hırsızlığın, şekli itibarile o
nun eseri olduğu anlaşılmış, zabıta 
onu yakalamak için sıkı tedbirler al
mıştı. 

Hül&sa; Kazıkç1yı Pelli köyünde 
daha ziyade tammıştım... Sabahtan 
akşama kadar yanından ayrılma· 

dım. Ağzının içine bakıp dinledim. 
Çok az konuşuyordu. 

Ço'k hırslı ve asabi bir adam ol· 
malda beraber yavaş ve liğar bit· 
insan imiş gibi görünür hali vardı. 

Uzatmıyayım; ikindi oldu .. orta
lığa gölge düştü. Artık güreşe baş· 
lamak zamanı gelmişti. 

Güreş köyün harman yerinde 
olacaktı. Köy iki taraflı insanlarla 
dolınuştu. Hüseyinin taraftarları ile 
Kazıkçınm tarafdarla.rı adeta bir
birlerinden ayrılmış gibi idiler ... 

Fakat; yine birbirlerile güzelce 
konuşuyorlardı. Köyde daha ziyade 
Hüseyinin taraf darları vardı. 

Güreşin başlamak üzere olduğ·u
nu davul, zurnaların harman yerine 
girip pehlivan havasını vurmaların
dan anlamıştık .. 

Araboğlu Kazıkçıye seslendi: 

- Oğlum, haydi kalk soyunma
ğa başla ... Davullar, zurnalar· pehli· 
van havasını vurmağa başladı. 

Kazıkçı uzandığı yerden heyecan 
sız bir tavırla kalktı ve soyunmağa 
başladı. 

Hatta; kisbetinin keçebentlerini , 
bağlamak için ben yardım ettim. O 
kadar soğukkanlı idi ki; hayret e
dersin... Hiç heyecan duymuyor
du. 

Nihayet; harman yerine geldik .. 
Yağlanma başladı. Kündeci Hüseyin 
de gelmiş yağlanıyordu. 

Fakat; ne yalan söyliyeyim, Hü · 
seyinin yüzü sararmıştı. Fazlaca he
yecanlı olduğu görülilyordu. Sinir 
içinde idi vesselam . 

Bekir, oralarda bile değildi. Bir 
kere olsun ne yan gôzle, ve ne de 
uluorta hasmına dönüp bakmadı bi
le .... 

İhsan Çetin Cin, ucu demir bir 
ip merdivenle en yüksek binaların 
Üzerlerine, pencerelerine tırmanmak 
ta bUyük bir çeviklikle tehlikeli va-, 
zfyetleri atlatarak istediği binaya 
girmekte idi. Başturaktaki mağaza-

eg 8G 8R 

Trakyada Çalışkan 
Bir Köy 

Diye ortaya bir söz atmış, bunu 
söyler söylemez, thsan Çetin Cinin 
dükkanın önünde taban kaldırıpj' 
kaçtığını görmüştür. Bunun üzerine 
B. Şükrü, oradan geçen bir bekçi ile 
bir polise vakayı anlatmış ve kaç
makta olan hırsızı göstermiştir. Po
lis memurlle bekçi, ihsanın peşine 
takılarak onu Takip etmiş ve taban
calarını çekmişlerdir. 1hsan, Konya 
sakaklarını bilmediği için kaçarken 
bir çıkmaz sokağa dalmış, orada ya
kalanacağını anlayınca yanında bu
lunan tabancasını çekmiş, üzerine 
gelen polis ve bekçiye ateş etmeğe 
başlamış, ikisini de yaralamıştır. 
Silih seslerine yetişen polisler, İh
sanı ip merdivenle çıkmaz sokakta 
bir dıvara tırmanırken yakalamış
lardır. Şimdi Konya mahkemesine 
verilen ou sa6ıkalı, son suçlarından 
dolayı da ayrıca. ıu~hküm edilecek

Halbuki; Hüseyin müt·madıyen 
\ Kazıkçıyı kontrol ediyordu. Kazıkç1 
\ eğilmiş, paçalarını bağlıyordu. Ben 

de sırtını yağlıyordum. 

tir. 

Taşova 
Tütünleri 

Çorlu, (Hususi). - Misinli kö
yü 270 hane, 1130 nüfuslu, tek kat
lı ve beyaz sıvalı evlerile Çorlunun 
büyük ve şirin köylerinden biridir. 

HaIKı çalışkan ve ekmeğini top
raktan çıkarmağa azmetmiş bulun-

maktadır. Cömert topraklarında her 
türlü hububat ve nebatat yüz gül-

düri.il!ü bir şekilde yetiftiği gibi pa
ra kazandıran muhtelif f asil el ere 

mensup mevat ta tecrUbe tarlala· 
rında görillmektedir. 

KöyUn &bidesi, Cilmhuriyet Halk 
Parti blnaaı, heyet ve okuma odası 
ve köyiln uf ak tefek ihtiyaçlarını 

giderecek bir kudrette demirci, ka
laycı, bakkal ve kahvehanesi mev
cuttur. 

Su ihtiyacı bol suyu bulunan ku
yular ve akar çeşmelerden temin e-

dilmektedir. NUmune bahçesi, fi
danlık, ka vaklLk:, bağlıklan, bunlar-

dan başka dalma faydası görUlen 

ecza dolapları, köy müraselat, me
varidat ve {evziatını bir noktada ce-

meden posfa kutusu, tek mualllmli 
ve 100 mevcutlu üç sınıflı bir mek
tebi vaidır. 

Muhtar Rıza Asin, muallini Ah 

met Ziya Adal ve koy katibi SUley
manın köy kanunu çerçevesinde bu 
töyiln mahalli ve mUlki amtrli~i 
temsil edilmektediı'. 

hıni SELA1'. 

iyi Fiyatla Satılıyor 
Erbaa, (Hususi) - Şi~diye ka

dar 1000 çiffç! tütüntinU derambar 
etıniıı ve satmışb. Piyasa umumi
yetle ilk devrelerden aaha iyi git
mektedir. BUhasea son bir hafta i
çinde engin, orta fiyatları müstah
sili memnun ve tatmin edecek bir 
tereffü göstermektedir. 

Alıcılar: İnhisarlar, Oustro·Tiirk 
Felemenk - Türk, Şevki önder oğul
ları, Hekim oğulları ve daha bazı 
firmalardır. Yüksek kalite tütün fi· 
yatlarının da yükseleceği ümidi var
dır. 

Tokat ve Niksar mıntakalannda 
da alım satımlar devam etmektedir. 
Bu ilci mıntaka iıyatları Erbaa pi
yasasına tabidir. 

Köy mübayaası henü başlama
m.ıştır. Kaymelerin normal şartlar 
dairesinde yükselmesi demek mUs

tahsilin efmden alınan değer fiyatla 
çıkması deme.Kfir. Bu bakımdan pt-' 

yasaların iyi olması şüphesiz ki tli
tUncülükle geçinen Taşovalıları mem 
nun eder. 1 

Çorluda yeni hoparlör 
Çorlu, (Hususi) - Haikevimizin 

aldığı yeni ·hoparlör evin cephesine 

konmu5=ur. Her gün istekli bir din
leyici kitlesi bu vasıtadan milli ve 
beynelmilel neŞriyatı takip etmek 
suretiJe faydalanmaktadır. 

Aman Yarabbim ; ne adaleli qırtı 
vardı bu adamın ... Adeta; iki iri to
rik balığı ense.:ıinin kökünden beline 
kadar uzanmış )·atıyo~ gibi adaleler 
vardı. 

Çok geçmeden kıbh.:ye dönüp dua 
ettiler .. ve ihtiyarlardan biri meyda 
na çıkıp seslendi: 

- Arkadaşlar!. Güreş kıran kı
ranadır... Hariçten karışmak yok 
tur .. Suya, beze, yağa gitmek te yok. 
tur. 1 

Davul, zurnalar yanık, yanık 

pehlivan havasını tekrar vurmağa 
başladı. Peşrev başlamıştı. 

KUndeci HUseyinin çok canlı ve 
diri olduğu görUIUyordu. Herkeste 
ses, soluk kesilmişti. 

Ben de, Araboğlunun yanma o· 
turdum. Gtireş meydanına karşı çok 
güzel bir yerde idik. 

llk hamleyi HUseyin yaptı. Na
rasını sallıyarak hücum etti: 

- Haydi Kazıkçı be! 
Diyerek çift paçaya daldı. Ka

zıkçı, Hüseyini çarÇabuk karşıladı 
ve mukabil hücuma geçti. 

tki taraf ta birbirine zorlu bir 
surette saldırıyordu. MUdaf aa güre .. 
§i yoktu. Hücum ve çabuk yeniŞme 
tabiyesi vardı. 

Be§ dakika geç l'edi. Kazıkçının 
narası işitildi: 

- Hay<'fi ahretlik be!. 

Nara ile karışık çapra?a girmesi 
de bir oldu. Zai.en; Kazılı çı çok sey
rek nara atan bir pehlivandı. 

Her narasının altında muhakkak 
gizli bir kuvveti vardı. Hüseyin çap 

razdan kul'tulmak için manevrsY11 

başladı. 

Fakat; demir peuçeli Sıvaslı b•9 

mını mengeneye sokmuş, sil.rüp dil' 
ruyordu. Nihayet; çengelliyerek şl· 
tına aldı. 

Durmadan; meşhur kazığını vı.ıt 
du. Hüseyin Bekirin kazığından ku:· 
tulmak için kendini öne attı. DönUP 
budamak istedi. Lakin, bu zorlu kil' 

zığı sökmek imkan haricinde idi. 
· Ben, olduğum yerde tir, tir til• 

riyordum. Heyecanımdan kalbilll 
göğsümden fırhyacak gibi idi. 

Araboğlu da heyecanlanınıştı· 
Oturduğu yerde gidip geliyordu. 

Benim fazlaca heyecanlandığ11111 
gören Araboğlu: 

1 
- Murat, ne var ne yok oğluıtl · 

- Aman usta:: ne tatlı ve heye-
canlı güreş bu .. 

- Şimdi görürsün bak ne ot•' 
cak KUndeci Hüseyin?. 

- Kurtulabilir mi dersin? 
- O, kazık yerini buldu mu btP' 

madı mı? .. Artık bu oyundan kurttl' 
lamaz Hüseyin ... 

- Çok çabuk olacak bu ii de#' 
ne?! .• 

- Eh! .. Nihayet on dakika··· 
Hüseyin, kazıktan kurtulma.k. I· 

çin koca gövdesile çırpınıp duruyor· 
du .. 

Bekir de; hasmını bir yandan gırt 
hlklayıp mağhip etmeğe <;alışıyoı-d~: 

Hakikaten; Bckirin Kazıkçı fS 
kabı yerinde bir teşbihti. 
Hasmı imkanı yok olduğu yerrt& 

JcS,' kıpırdanamıyordu. Sanki; iskele 
1
, 

zığı gibi olduğu yere çakılmış l<S. 
mıştı. 

Mekteplerde kayıtlat 
ııe v~kit başhyacak 

. ,re 
Ankara, :' •> (Telefonla) - Lıse 

1
j 

orta mekteplere aJı,1acak parss . 
yatılı talebenin müsabaka Jmtib8:. 

ları, muallim mektepleri, or.ta "'.1e 
1
, 

tepler, liselerin birinci ve iktuc1. 
5
1
, 

nıflarınm bütünleme ve engel itl{· 
tihanları, orta mekteplerin son sıO~ 
larının sözlü, dışardan bitirme 1~ 
mezuniyet imtihanlarına ve lıseıcr el 
son sınıflarının bütünleme ve eııg~· 
imtihanlarına 1 eylıllde başlan~csti· 
tır. Liselerin son sınıflarının ıf11111• 
hanları 8 eylülde, parasız yatılı ôl' 
lebe müsabaka imliyanları t> eY1 

1, 
de, muallim mektepleriyle, or ~ 
mektepler, liselerin birinci ve iklll 

sm;flarının bütünleme ve engel 1~ 
tihanları, orta mektep bitirme ır1\1, 
hanlarına dışardın girenlerin lf'I\ JO 
hanlariyle mezuniyet imtihanları 
eylulde bitirilecektir. 

1
• 

Liselerin son sınıflarının met~. 
yet imtihanları 9 eylftlde başlı 

01
• 

caktır. Llseletin son sınıflarınırı ıtl 
gunluk imtihanları 18 eylftlde b 
rilecektir. ,. 

Maarif Vekaleti, derslere baştııtl) 
c•k g>lnleri ayrıca tesbit e<Jere 
mekteplere bildirecektir. 

·yamanlar kampı ,ı 
tzmir, ( Husuat ) - Yaırı~,~ 

sıhhat ve neşe l.tmpının 25 hai'0r 
tarihinde açılarak iki buçuk a'/ 
vam etmesi kararlaştınlmıştıt· IJ19 

Veremle mUcndele cemiyeti 1'~1 
hazırlıklarile me§guldUr. Kar§l) ı~ 

10 ile Yamanlar arasındaki dağ e<Jile' 
bu sene esaslı surette tamir ~ 
cektir. Ka.reıyaka - Yamanlar tıP 
si için bir kamyon veya otobUS 69 

alınmasına toje~bUs edil.ı:ni§tlf· 
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{Baştarafı Üçüncüde) 

· Gazeteler; Chamber1ain'in dün A
vam Kamarasında yaptığı beyanat 
hakkında neşriyatta bulunmakta ve 
Türk. İngiliz karşılıklı Yardım pak. 
tının otorıler devıetleri çember altı
ruı alm.nyı istihdaf eden İngiliz si
Yasetınm yenı bir unsurunu teşk;l 
eylediğini söylemekfodir. . 

a a 1 
Siyasi mahfillerde hassaten teba

rüz ettirildiğine göre, İngiliz-Türk 
anlaşması, İngiliz - İtalyan Akde
niz anlaşması ili? doğrudan doğruya 
tezat halindedir. Zira Türk - İngiliz 
anla§mnsı. §arki Akdenizde statü -
koyu radikal bir surette de,ğiştir • 
ınekiedi.r. halyan mahfilleri, An -
karanın, 1ngiliz politikası kombine
.zoİılarına bu derece tek taraflı ola-

YENISABAR\.. 

1 
60 Yetim y avronun Sevindiril

• 
rnesıne F ırsat Verdi 

Vö1~tscher Beobachter diyor ki: 
1ngtl tere • Polonva ve fn ilt 

T" k" .J gı ere -
u~ ıye P ktlarının müşterek bir 

V.asıflar.ı ''arrl.ır ve o da samimiyet
~ Arı bulunınaiandır. Her iki ha
dısede de tumturaklı üadelerle bu 
P~ktlarm hiç b r ~ka devlet aley
hı~e müteveccih bulunmadığı temin 
edilmektedir. Fakat hakikatte 1ngil-

ı 'tere - Polonya pnktı münhasıran 
1 Aln_ıgl\.,n aleyhine mütevecdhtir ve 
İngıltere ile Türkiye arnsındaki pakt 
da münhasıran İtalya aleyhine mü
teveccihtir. 

B. Chaınberle n 'in Balkanlar hak
kında. b~tün söyledıkleri, İngiliz 
h rpcılt:rınin bugünkü çember alt:
na alma siyac:etlerile kendi meşru 
~~nfaatlerini muhafaza etmek de

rak girmekle, ac.aba müslüman men
faatlerine iyi hizmet ettiğini ıSanıp 
sanmadığını soruşturmaktadır. Tür
kiyede çok iyi biliriz ki, araplar ln
gil terenin hodbin tahakküm siya -
setine karşı şiddetli bir mücadelede 
yalnız Filistine inhisar etmemekte
dir. İtalyan .siyasi mahfillerinin 
fikrine göre, Türkiyenin hattı hare
keti, devamlı bir sulh ve Balkan 
yarımadası devletlerinin ekonomik 
salahı siyasetine pek müsait bir 
hattı hareket değildir. Burada söy
lendiği gibi, Balkan devletlerinin 
tabii dostları, diğerleri gibi Bal - ' 
kanlarda hegemonya hedefleri ve 
askeri hedefler gütmekte olan mih

f ı' fakat yalnız meıi:czt deYlctleri ==================== 
1 °~kutınak ve r~m eylemek istedık- Danzig Meselesi 
k nl 

1 
lspat di ·or. İngilizl;r, Bal-

an arda emni t · • (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

ve rdevletleridir. 

m k h ye 1 Yemden tesıs et-
lo e akkını nereden alıyorlar? Po- nümü olan 21 mayıs için bir plebisit 

?Ya ile olan paktın da başka bir hazırlamak emrini aldıkları şayia
?nısal teşkil ettiği bu gibi megalo- sının çıkması üzerine, bazı gazete
rnan teşebbüslerin namusknr bir ler bu şayjalarla meşgul olmakta
~ulh slyasetile hıç bir alakası yok- dır. 
~r. Bunlar, hô.ltı, menfur Veırsav 1..eh milli Jmlıramnwn batua.sını 

:ı;niyetl.?in UJı_am ettiği hareketler- tnziz nıf>rasimi menolundu 
· Bugun İngıltere, Fransa'nın 919 Dantzig, 13 (A.A.) - Ayan mec. 

da oynadığı avni rolü O\ namak is•i- lisi Mareşal Pilsudski'nin öltirnünün 
Yor. ve kendisini bütün Avrupa'da yıldönümü münasebetile serbest şe
ha:Kıml mutl k vaziyetine kovuyor hir arazisinde kfün Wrzcszcz spor sa 

Berlincr Lokal Anzeiger divor kl· hasında dün al{şam yap.ılması mu
Almanya'nın çember alt.Jn; alı ~ karrer bulunan toplantının menedil

rnası yolunda her gi.in yeni bir ad :ı eliğini Polonya komiserine bildirmiş. 
atılıyor. Chambcrlain'ın prog ım tir. 
budu G" ramı - . . 1 
t . r. un geçmıvor ki, İngilizlc't' .Ayan meclısı, konulan memnu -
ngılterenin dünvanın en sulhper. yete rağmen, bu toplantı yapıldığı 

Ver devletini 1c kil ettiği ve bu _ takdirde, Leh halkının emniyeti me
b~pten bütün dığcr milletlerin t ~- suliyetini yüklcncmiyeceğini bildir
dı~ altında bulunan hi.irriyctler~ni nıiştir. Umumi Polonya Komiseri 
mudafaayı kendisine hizmet C?dindt Dantzig'li Polonyalıları Mareşal Pil
ğtnı bildiren bir nutuk sövle- . - sudski'nin hatırasını taziz için ter
ler veyahut hır bevanatia b 1mesın- tip edilen bu tezahürata iştirakten 
~ar. Gün geçmivor ki. C~ unbma- meneden bu karara şiddetle itiraz et laın k nd· . . am er- _ ti 
. • ısının rtamamh:l<:' h . ınış r. 

hyenlt' . 1 h nro s-
. ~n inde çalı tığını t'~ ba- Varşova, l3 (A.A.) - Danzig'deki 

sıt ~.ıhınlcr iç'n bile ispat edecek Polonya fevkalUde komiseri, Polon
tedbırlt'r alındığını hildırmesin ya gazetelerinin bayiinin cameknn-
l~Ps'~l Türk devlet ada~hmn; İn- ları kırılarak dükkamn t~ribınin 

~ tt're nin bu harbe ve rember al- ve Mareşal Pilsudiski'nin resminı1 
~na alm,vu tnhrik si.., asetine iltiha- yırtılmasını Ayan Meclisi nezdinde 1 
ha karar VE.'rdircn sebepler acaba protesto etmiştir. 
~ angı sebppJ rdir? GPçen seneler Yüksek komiserin protestosu 
1 arfınd~, Tü~kive, İngiltereden d~- Varşova, 13 (A.A.) - Danzig'deki 
~u iv~ tecrUbC'ler almış değildir. Polonya yüksek komiseri, evvelki 
O mı Harpten sonra İngilizln.. gece Leh gazetelerini nakleden ara· srnan) t "'•· 
dı] ı mparatorluğunu parçala- , baların hasara_ uğramasile neticele-
ği ~~ O zaman İngiltere fle iş birli- nen h5diseyi, Ayan Meclisi nezdin
datıı~mış olan tslAm milletleri al- de protesto etmiştir. 
ruı Şbr. Arap ımparatorluğu ku- Alman balıkçısını Polonyalılar mı 
dev%~~ış, ~alnız 1ngntere'ye ıttlbl ( öldürdü? 
gUn b er vUcude getirilmiştir. Bu- w Berlin, 13 (A.A.) - Ofra ırma
İngnt.z uralarda İngiliz süngüleri ve gından geçen bir Alman balıkçısı, 
boğrnııkt altınları hürriyet azmini ırmağın Almanya'ya ait olan kıs-

13 h adır. mında Polonva orman muhafızları 
dit ~ft1n Türkfye hiç bir suretle teh- tarafından öldürülmüştür. Balikçı, 
V'e SUk~dn değildir. İtalyanın sulh kendisine ırmağın Polonya'ya ait 
nlZde 'r~akkavu~turduğu bir Akde kısmına gecmc>k hakkını veren da-

' ur ıye uh • · i bi h. h 1 b Avrupa 1 ' m temel her türlü ım r musaadenameyl ami u-
taraflık ~:haşrnazlığında tam bir bi- lunmakta idi. 
t Bfaıa nd b"li •• .. ••••••,P•••••••••••••a•••••••-••••••• ngiltere fle "' e ı r. Türkiye, 
hiç bir ey k Yaptığı bu tlazarlıktan lnglllz hUkQmdarları 

Roma 13 (~z.a:>ma7 Amerika yolunda 
l3ütün t . - D. N. B. Ottowa, 13 (A.A.) - Sis dola-

23 Nisaa bayramı dolayısile 

Ayvalık (Hususi) - Sakarya ilk 
okulunun değerli hlmaye heyeti 23 

nisan çocuk bayramı münasebetile 
(60) fakir çocuğu göğüslük, ayak-

00 !Hı 88 

ıeYindirilen öksüz yavrular 

kabı ve çorap vermek rnıretne sevin
dirmiştir. Yukarıdaki resim okuluıı 
himaye heyeti ile giydin1en çocuk
lan göstermektedir 

00 mı 

lediye 
i endi 

Bu Münasebetle Yeni Azalar 
Vali Ve Belediye Reisi Şerefine 

Bir Ziyafet Verdiler 

hmit belediyesi ziyafetindeıa bir görünQş 

1zınit, (lıususı'") - l.zmitte ihti- liye mahkemeleri reisleri, gazete~.i
IUh olan belediye seçimi yenilenmiş ler, muhtelif teşekkül ve halle ~u- • 
ve eski bele'ö'iye ~rnr bUtün halkın messilleri hazır bulunmu§ ve zıya
arzusu ve .rrtrraT<ne tekrar belediye fet çok samimi bir hava içinde fikir 
reisliğine seÇiımlştir. ve gönill birliği ile nihayet bulmuş-

Bu münasebetle belediye azalan tur. Bilhassa vaii Ziya Tekelinin İz:
Vali ve Parti ba§kanubız Ziya Teke- mit halkına her tUrlU yardım ve mü 
ıı şerefine belediye bahçesinde 200 zaheretten geri kalmıyaeağını vfı.det. 
kişilik büyük bir çay ziyafeti ver- mesi uzun ve sürekli alkışlarla kar
mişlerdir. Ziyafette Yali, Amiral şılanmışhr. Ziyafetten sonra bir d~
Mehmet Ali, devair müdürleri, bele- niz gezintisi yapılarak dağılınmış
diye azalan, ağır ceza, hukuk ve as- tır. 

Sokakta Kanlı Bir Boğuşma 
• 'l'ur'k Pak~lyan gazeteleri, İngiliz_ yısile lngiliz hükumdarlarını hA

Yenı bir ının, çember siyasetinde nı.U bulunan cEmpress of Aus
tebnrUz e~:rhale teşkil eylediğini tralia> vapuru tekrnr süratlni kıs· 

G ırınektedir 
• lornale d't · mak mecburiyetinde kalmıştır. Ev
,dekıarasy0~u talın, İngiliz - Türk velce tahmin edildiği veçhile vapu-
ıısınaa, bütü~una tahsis ettiği ya. run pazartesi sabahı Quebec'te bu· 
İtalyaya ka bu .. sistemin bilhassa lunabileceği zannedilmektedir. Va· 
~u~unu blld?ı rnuteveccih bulun - pur Terre • Neuve'Un 200 mil şar-

Kadınlı Erkekli Kavgacılar Bir 
Birine Girdiler, İki Kişi Yaralandı 

hcndı kukıa:ı:n1ekte ve Londranın, kında bulunmaktadır. arck t rını İtal 
1 

in eturtneğ Yaya karşı ============== ç mtı ltarn e rnuvaf:fak olmak 
11Yleınektedtr.Parala.r Sarfeylediğini SAMSU~ YERU MALI.AB 

SERGtSt 

............. __ 
fzmir, ( Hususi ) - Tepecikte 

Kuruçay mahallesinde arap saçı gi
bi karışıltôir hadise olmü§ ve iki ki 
ei bıçakla yaralanmıştır. Hi.cliseyi 
kısaca anTatahm: 

nan Bn. Sudiye adında bir ~adın 
vardır ki bunun ifadesi Ayşenin ko
cası Hur-şitle kayınbiraderi Osmanı 

kızdırıyor. Bunları arası ailevi 
bir meseleden dolayı esasen açıktı. 

Sudiye, Osmanın kız K'ardeşi Sa
niyenin kocası olan Demiroğlu E
sada göz dikerek Saniyenin ortağı 

PAZAR: 14 5 939 

12,30 J?rogram. 
12,35 Müzik (l{üçük orkestra • 

Şef: Necip Ar)nn) 

ı - Czernik - Danseden kalp-
ler - Konser valsi. 

2 ..:. Bizet - Arleziycn süit No.l ı 
a) Prelü.:. 
b) Mcnuct 
c) Adaciet\ 
d- Karillon 
13,00 Memleket saat ayarı, a- j 

jans ve meteoroloji haberleri. 
13,15 Müzik (Küçük orkestra -

Şef: Necip Aşkın) devamı 
3 _ Pachcrnegg _ Viyana süiti 
a) Küçük geçil resmi. 
b) Operada balet müziği 
c) Grnbende g.ezinti. 
d) Praterde atlı karınca 
4 - Leopold-Karlsbad hatıl"\1sı 

l5 - Dohncyi • Rapsodi Do ma~ 
jör. 

6 - Gıessmer - Kırlanğıçlnnn 

vedaı 

13,50 Tür& müziği 
l - Su:dnak peşrevi 
2 - Arif beyin Suzinak şarkı: 

(Beni bizar ederken) 
3 - Suzinak şarkı: (Görlince 1 

gerdanında) 

4 - Zeki Arifin Suzinak !)arkı: 
(Sevdim seveli) 

5 - Şükrünün Hüzzam şarkı : 
(Ay öperken sularını) 

6 - Hüzzam tUrkU: (Ata bine-
sim geldi) · 

14,20-14,30 Konuşma (Kadın sa
ati - Çocuk terbiyesine dair) 

~yfat 1 

Türkl rin milli şairi 
cTaymis. gazetesinin 28 nisan 

939 tarihli aylık nüshasının bibli
yografi kısmından: 

cTürkiye mntbuatını son zaman
larda al[ıka ıle he)fecanlandırarak 

leh ve ..leyhinde f.ıkirle!· yürütül
mesine vestlc olan en mühim eser, 

Türkive matbuat aleminin eski ve 
-::.ı·.m~ış muharrirlerinden Eşref E
dib'in neşrettiği (Mehmet Akif: Ha
yntı ve eserleri) ndlı kit.2.p olmuş
mr. 

Mehmet Akif, Türk ruhunu iyi 
anlamış ve ona heyecanlar yaşat· 

mıs, halle tarafından sevilen bir şair, 
ale~li bir vatanperverdir. 

Türldycnin 1908 de başlıyan son 
siyasi tarihinin hemr.n her 'Safhası 
onun sıirlerinde tecelli etmiştir. 927 

den itibaren Türk matbuatında ya
zıları görülmez olan bu şair, 937 se
nesinde vefat etmiştir. 

Türklük i lemine en yüksek heye
canlar veren ve Cümlıuriyet Hük1l
meti devrinde bestelenen c İstiklal 
Marşı• nın güf .c i de bu şairin ese
ridir. 

Mehmet Akif hakkında Türk 
malbmıtında çıkan tenkit ve tahlil
ler, bu şairin halkın görlişünü, cf. 
karı umumiycyi aksettirmekte bil

) ük bir islidat sahibi olduğunu ve 
görüslerile memleket halk:nın ekse

riyetinin düşiıncclcrine tercüman 
olduğunu tebarüz ettirmiştir. Meh
met Akif hakklnda Eşref Edib'in ve 
diğer muharrirlerin de yazıları da 
bunu göstermi tir.> 

15,30 Milli kilme müsabalralan 'r ENi NESRIY AT 
(19 mayıs stadını.lan) J~Kl\fAN IIEIUl\I · 

17,30 Program. Lokman Hekimin (30) UlJCU sa-
17,35 Müzik (Pazar çayı - PL) yısı çıktı. (Zayıflık başa beladır. 
18,15 Çocuk saati Her derde bir yuvadır.), (Eskim~ 
18,45 Müzik (Şen oda mi.iziği: apandisiti nnsıl anlamalı?), (Hekim 

!brahim özgür ve Ateş böcekleri) gelinceye kadar npandisitli hastaya 
19,15 Türk müziği (Fasıl hey~- nasıl bakmalı?), (Kabakulak hasta-

ti) alığı nasıl bn.şlar?), ( Kabakulak 
20,00 Memleket saat ayarı, a- hastalığını nasıl iyi etmeli?), (Baş 

jans ve meteoroloji haber?eri dönmesi, göz karai·ması nelerden i-

20,15 Türk müziği Jeri gelir?} gibi k1ymettar makale-
1 - Şehnazpuselik pe~vi · ler vardır. 

2 - Dedenin ŞehnazpuseTık ôes ı •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••n 
tesi. puselik saz semaisi. 

3 - Cavide Hayrinin Şelmazpu. 2100 Neşeli plaklar • R. 
selik şarkısı: (Ateş gibi) 21'10 Müzik (Riyaseti Cümhur 

4 - Lemfnin Şehnazpusclik şar band;su _Şef: 1hsan ırnnçer) 
kı: (Nim firkat şfıle paş) 

1 
S ''ıı1"Q 

Ö • - ~ - ousa - .aı- :.-5 - Sedat ztopragın Şe~naz- 2 _ Rameau • Tambourin 
puselik şarkı: (Gfış edip çağlamak) 3 - Vincent D'indy • Wallens-

6 - Reşat Erer: Keman taksi-
mi. tejn'in kampı 

7 - Şehnazpuselik şarkı: (Yan
dım deminden) 

8 - Denizoğlunun Şchnazpuse 
lik şarkı: (Yolun bulamam) 

4 - \V agner • Parsif al 'Prelüdü 
5 - Weber • Valse davet. 
22,00 Anadolu ajansı (Spor ser-

visi) 

9 - Dedenin Şehnazpuselik yil
:rlik semai: ,Bir dilberoir) 

10 - Sedat öztoprağın Şehnaz-

22,fô Müzik (Cazband - Pl) 
22,45-23 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 

lstanbul Defterdarlığından: 

• 
f uhammen kıymeti 

Lira 1{. 
Emniyet MUdUrlilgUhde mevcut sahipsiz muhtelifülcins 
(175) kalem eşya 

Hocapaşa Maliye şubesi binasında mevcut 
dolap, koltuk, soba, sandalya, yazı masası 

ibaret (67) altmış yedi parça hurda eşya 

müstamel 

vesaireden 

Defterdarlık binasında mevcut ve 276 parça müstamel 

yazı masası, koltuk, sandalya, elektrik sobası vesalre 

Defterdarlık binasında mevcut (14) parça müstamel 
sandalya, koltuk. 

Sultanahmette muhtcrik adliye binası bahçesinde mev
cut yıkılmış ceviz ağacı 

Yanan Üsküdar adliye binasiemanet dairesinde mevcut 
muhtelifillcins eşya. 

Yanan Üsküdar adliye binası emanet dairesinde mevcut 

on yedi aaet av ttlfeğf (RtlıSa.tnameyj haiz C8hasa 
satılır). 

155 75 
' 

48 70 

168 85 

15 00 

6 00 

218 80, 

23 50 

Yukarıaa bulunouklan yer f.aztlı muhtelifülcins eşya, sandnlyalar. 
gösterilen muhammen bedeller üzerinden açık arbrma ile snWacaktır. 

thale 23 5 939 salı günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 temi· 
nat akçelerini vakti muayyeninde yatırarak mezldir gfin ve saatte Def
terdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde mUteşekkil komi yona müracaatları. !s~~~t!8!~Tı1atrosu 

{)-' an. g(lndnı ~ •dllflan 
8~6dar f n irah 

.... babç~ai 

19 Mayıs 939 da başlıyacak 
beşinci Samsun yerli mallar ser. 
gisine i§tirak sanayicilerimizin 
Vazifes!dir 

Kuruçay mahallesinde oturan ve 
cambazlıkla geçinen üç kardeş var
dır. Bunlar Osman, Bekir Ye Hur
§ittir. Bu üç şahsın eşleri olan Fi
dan, Ayşe ve Sabriye tUtun mağaza 
sında ameledir. 

(3059) 
olmuştu. I===============::::::::=======:::::::::.::======================== 

BUYUK MOs MERE 
l' eıııısil, V uy et 

Hokkab ı e, 
Gece ]( dıkL 
..- Y•t -r kuşdili 

rosu da MEDİffA 
n 

• 81 M 
Y eııi içtimai ahlak yerli malı 

kullanmağı emrediyor. 
Yurttq; 
Da.ima yerli m~ kullan. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 

Yine tütün mağazasında çalışan 
Mehmedtn C§i Aliye ile Hurşldin ka
rısı Ayue iki gün evvel kavga edi
yorlar. Aliye, Ayşeden kurtulmak 
icin kenaısini bıçakla yaralıyor ve 
cUrmüme~hut mahkemesinde 17 gün 
hapse mahkfım ediliyor. 

Bu hfı.disenin muhakemesinde 
mahkemece şahit olarak istima olu-

Bu şahitlik meselesi de araya in- Emlak ve Eytam Bankasından : . 
zimam edince evvelki akşam KemP.r lcra dosya No. Nevi Gayrimenkulün mahalli 
de Teneke mahallesinae kadınlı, er-

kekli rakipler karşılaşıyorlar. Sokak 
ortasında saçsaça, başbaşn geliyor
lar. Osman bıçağını çekerek Sudi
yeyi, Hurşit te Aliyenin kocası Meh 
mcdi kabasından yaralıyorlar. Y:ı

ralılar hastaneye, suçlular hapish;ı
neye sevkedilmfşlerdir-

938 69 Yalı Kuzguncuk Paşa Umanı caddesi eski 

120 yeni 149, 151 numaralı 

Hesap No. 

B. 17 .. 
Bankamıza ipotekli olup Üsküdar lcra. memurluğunca yukarda nu-

marası yazılı dosya ile 22 6/939 per§embe günü açık arfiırma ile satıla
cak olan gayrimenkulil alanlar arzu eaerlers Banka gayrlmeıikuı muka-

bilinde, mevzuatı dnhilinde pa.ra. ikraz edebilir. .(8140). · 
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MIZANI aleminde bir hadise... inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

B•yanlar:· SUZAN MAHMURE, .. FAiKA 

ve ae,lkta,h KEMAL SENMAN 

17557 
Gönül Bahçeleri 

Ayşe Teyze 

BAYAN F •• ô. 
Atkından Uaaadım 17547 .Yakan Dudaklar 

COLUMBIA PLAKLARINDADIR. 

Pazarlık Usulile Eksiltme İlanı . 
Naf~a Vekaleti Samsun Su işleri Sekizinci Şube 

Mühendisliğinden : 
Pazarlığa konulan i&: 

.... ""\ -
1 - Hamzalı bataklıkları ıslahı kanalları ile Aptal ırmağı islah ka· 

nalı Uzerine yaptır:ılacak altı adet b t.onwme köy yolu köprüsUnün inşa.
ııdır. Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruş olan bu iş 2:S/4/939 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiat üzerinden ve pazarlık usulile yapılacaktır. 

3 - Pazarlık 25 Mayıs 939 tarihine rastiıyan perşenbe günü saat 
15 de Samsunda Su işleri sekizinci şube mühendisliği binasında eksiltme 
komisyonu odasında icra edilecektir. 

4: - 1stekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

tileri genel 11artnamesi, umum su işleri fenni şartnamesi, hususi fenni 
prtname ve projeleri 180 kuruş mukabilinde Samsunda Su İşleri Sekizinci 
ıube mühendisliğinden alabilirler. 

5 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 2005 lira 86 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve mUma.sil işleri yaptığını gösterir vesika ibraz 

etmesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gUn evvel ellerinde 

bulunan bütUn vesikalarla birlikte bir istida ile idareye müracaat ederek 
bu tee mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
prttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar pazarlığa iştirak 
edemezler. (2951) 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyango~u 

ikinci Keşideı 11- Haziran -939 dadır. 
BUyUk ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.00(), 12.000, 10.000 
liralık . ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık. iki adet mü
kô:f at va.rdır .•• 

Yeni tertipten bir bllet alarak ı,tırak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun me•'ud 
ve bahtlyarları araaına glrmı, oluraunuz ••• 

111 UJLll!j 

SUT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmiştir 

Dlln,uıua sailam ve en ucuz , 
1 ,-

SOT MAKiNELERi dir. 
Paalaıamaz, lekelemnea 'H boz""° 
maz. Yedek üaamı daima meY

cuttu:, Miele makinelerimize 
mahsus huıuıt yatımız gelmit· 
tir. Fiatı diğer yailardan 
daha ucuzdur. Anado~uda acen-

te aranmaktadır. 
'rürkiye umum.dnposu Jak Dekalo ve Şsı. İstanbul TahtakaJe No. 51 
/ TAŞRA SA l'IŞ YERLERi ı 

Ankara acentemiz Yuıuf Eaendemir •• otutıarı 
Adana ,, Ömer Batefmes 
Konya ,, ,'Cehmet, ŞUkrU, Necati K&fıkçı 
Ceyhan ,, SaW Akman 
Gazianteb ~ Munfoflu M. Şakir Öz .. ker 

Erzurum ,, Net' et • 'c>lakoflu 
Polatlı 

" 
Süleyma. \ Uzıeneci 

Eskiıehir •• Alanyalı 'bdurrabman Şeref 
Trabzon 

il 
Polathaneı.\ kardeşler 

Trabzon 
" 

'Kurumahmb t oğla Hafız Salih 

Bolu 
" 

Mehmet Ybader 

Siva1 
" 

Mustafa Gö1.ü Küçük 

---------------------·-------~ 
1 Devlet Demiryolları llanlan 

MuhammP-n' bedeli 891 lira olan Komodin, resim sandalyası (döner), 
tabura, iki gözlU storlu dolap, döner yatar koltuk ve 4 metrelik çift tahta 

merdiven gibi ahşap eşya 26/ 5/1939 cuma giiuü saat (10,30) on buçukta 
Haydarp~şa gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme 

usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 66 lira 83 kuruşluk muvakkat teminat ve 

kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme günü saatine kadar 

komisyona müracaatları lazundır. 
Bu işe ait ,.artnameler komisyoadan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(2898) (3232) 

Her güzel k3dının yegane 
Jiişüncesi 

O: Jt~~Jtv~~iıfe 
verdiği Yidi tuttu Ye tutm:ıkta· 
dır. Ne mübal~ğa ve ne de 

inkisarı hayaldir. 

Ci: .Jpacalf D, t :ıni 
bir kremin işi değildir. Binbir 
isimle türlü mübalağa ile size 
teklif edilen kremleri ihtiyatla 

karşılayınız. 

J' ,, 

' 1 

1 SAGLIGINIZi' 
KORUYUNUZ: 

En boş ve tabii meyva 

uurelerinderı yapılmııtır. . 
T aklid edilmesi kabil o!

mayan bir fe:ı harikasıdır. 
INGILtZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCiLU • lST ANBUL 

Sahibi: A. Cemaleddin Sara~ğlu 

Neşriyat müıliirii: l\lacid Ç'ETiN 

Ba.11ıhlığı yer: I\JatbaaJ Ebiizziya 

I - Çamaltı tuzlası için uartnamesi mucibiııce 160.000 Kğ. ağır diZei 
J ağı kapalı zarf msulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 11200, muvakkat temi.o.atı 840 liradır. 

m - Eksiltme 23/ 3/ 939 perşenbe günü saat 14: te Kabatqta Le\'a• 

zım şubesi mUdUriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV, - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - tsteklllerin kanuni vesaikle % 7,3 güvenme para.et makbuS 
veya banka teminat mektubunÜ ihtiva edecek kapalı zarföı.rın ihale saa• 

tinden bir saat evveline kadar mezk'fu- komisyon l>a.~kanlığına makbuS 

mukabilinde vermeleri llzımdır. (3201) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
1 - tstanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve Hususi id•· 

reden mUteşekkU mahalli idare emekli ve öksilzlerinin 939 yılı birillcl 

altı aylık yoklamaları 12 Mayıs 939 dan itibaren başlamıştır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ilmühaberlerini oturmakta olduldafl 

nahiye müdUrlUklerine tasdik ettirdikten sonra resınl senet, aylık cüzdaıı' 
ve nüfus tezkerelerile birlikte mayıs 939 sonuna kadar ait oldukları be" 

lediye gubelerine müracaatla yoklamalarını yaptırmaları ilin olunur . 
.,, (3220) 

, ., 
' 

Senelik muhamııı.,. 
kirası ilk temin~ 

Divanyolunda Hact Rüstem mahallesinin Medrese 
sokağında 2 numaralı Darüssuade ağası Mehmet 
ağa mektebi 

Çenberlitaşta Atik Alipaşa mahallesinde Cami av

lusu sokağında 1 numaralı Atik Alipaşa mektefil 

Kantarcılarda Kepenkçi Sinan medresesinin 2 N. 
odası 

Çenberlitaşta Atik Alipaşa mahallesinde Mehmet 

120,00 

60,00 

12,00 

paşa sokağında 3/ 5/ 7 numaralı kargir ev ve dUkkin ,180,00 

Kantarcılarda Kepenkçi Sinan mahallesinde Ke-
penkçi Sinan medresesinin 12 numaralı odası 

Rüıotempaşa mahalle.c;inde Balıkpazan sokağında 
17 N. dükkan 

Kantarcılarda Kepenkçi Sinan mahallesinde Ke-

24,00 

144,00 

penkçi Sinan medresesinin 1 numaralı odası 24,00 

Veznecilerde Camcı Ali mahallesinde tramvaY, 
caddesi sokağında Kuyucu Muratpaşa medresesi 24,00 

Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinin Çenberlitaf 
sokağında 74 N. dükkan 60,00 

Kapahçarşıda Gelincik sokağında 27 N. dükkan 12,00 

Kapalı~arşıda 'l'anm Taşhan sokağında N. 1 dükkan 12,00 

9,00 

I 4,50 

1 o.91. 

13,50 

.!,. 1,80 

10,8G 

1,80 

1,80 

· Kapalıçarşıda Divr ik sokağında 21 N., dükkan 18,0G 

4,50 

o,90 
0,90 

1,30 

Beyazıt Soğanağa mahallesinde Tavşantaşı soka-
ğında N. 1 Abdullah paşa mektebi 60,0V 

Unkapanmda Yavuz Ersinan mahallesinde Zeyrek 
sokağında 5 N. dükkan 81,00 

Zeyrekle Çinili Hamam solu;ığında 2 N. Hacı Kasım 

ağa mektebi 12,00 

Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde Takvimhane 

sokağında 33 N. taş mektep 36,00 

Şehzadebaşında Hüseyinağa mahallesinde Kırık 
Tulumb1. sokağında 11 numaralı Darülhadis Bos-
nevi medresesi 

Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Mek

tep sokağında 4 numaralı AbdUsselam mektebi 

Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde As· 

malı türbe sokağında Kavaf Şemsettin türbesinin 

1 numaralı odası 

84,00 

60,0\ 

120,00 

4,50 

6,30 

o,90 

2,70 

6,30 

9,00 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahallel' 

teslim taıihinden itibaren birer sene müddeOe kiraya verilmek Uızere a)'f1 

ayrı ~çık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdilrlüğilııd' 
görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veY' 

, mektubile beraber 30/ 5 / 939 salı günü saat 14 buçukta Daimi EncUmend' 

bulunmalıdırlar. (1) (3392) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : .. 
• • • Or. Hafız Cemal 

Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 

ve cumartesi sabahları 9 - 11 i 
fukaraya T. 22398 i 

Boğaziçinin En Güzel 
Ve Kullanışlı 

Y ALiSi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lıtinyede iskeleye bir da"' 
kika mesafede otobüs durak 
yerindedir. Ela,-eıı fiyat!a ,. .. 
blıktar. G6rmek Ye gezmek 
istiyenle: latinye iakele mr 
muru Cemile yahut Galata 

tstanbul 4 üncü icra memurin- rıhtımında Kefeli Hoaeyitl 
ğundan: ban dördüne O katta Sfbıusiy• 

Paraya çevrilmesine ICarar veri- mürecaat edebilirler. 

len hane eşyasının birinci açık art- -============= tırmasınm 17 mayıs 939 tarihine te- !!!! 
sadüf eden Çarşamba günü saat GÜMRÜKLE.RDE İŞLERİ ovJ 
9,30 da Beyoğiunda Hamalbaşındn. MÜESSESELERE 
ömer Hayyam caddesinde 146 No. Ç" k y ğl 
da paraya ~evrilecek ve kıyn:etleri- a er azaro u 
nin % 75 Ştni bulmadığı surette 2 Gümrük komisyoncusu 
inci açık arttırmasının 19 mayıs Galata: Ka.raköy, Çanak-
939 tarihine tesadüf eden cumartesi çılı han 
gUnü aypi mahal ve saatte yapıla- • No. 34. 35 Telefon: 35,95 
oağı ilin olunur. ·~ , _........ 


