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• lngiltere ve Fransanın müşterek beyannamesi 
~.:========================================;.::=:===============================================~ 

lngiltere ve Fransa, Akdeniz ve Balkan Statükosunun 
cebren veya cebir tehdidi ile her türlü değiştirilmesine ı 
bütün kuvvetlerile mini olacaklarını resmen ilin ettiler 1 

• 

~=============================================================================-~ 

Cemberlaynin beyanatı "eoıan diinya, _bi~ defa, dahal Oaladyenin beyanatı 
zorbalık tezahuru karşısında 

"İngiltere, Romanya ve Yuna
nistanın istiklallerini müdafaaya 
ınecbur kalmaları takdirinde on
lara iktidarındaki bütün kuvvet
lerle derhal yardım hususunda 

kendini mükellef bilir,, 

''Bu teminab, bütün alakadar hükumetlere 
\'e diğerlerine ve bilhassa Yunanistan ile sıkı 
.ınünasebetleri olan Türkiyeye bildireceğiz" 

Londra, 13 (A. A.) - Başvekil 
Çcnıberlayn bugün öğleden ııonra 
.\vam Kamarasında yaptığı be • 
l'anatta, parlamentonun içtimaa 
davetini icap ettiren son hadisele
rin Avrupada ve bilhassa şarki Ak-

da onlara iktidarındaki 
bütün kuvvetile derhal 
yardım yapmakla kendi
ni mükellef bilir. 

denizde büyük bir endişe uyan • Bu beyanatı, bütün 
dırdığını söylemiştir. I. k d h .. • I 
Başvekil, 8 Nisanda Arnavutlu- a a il ar ukumef ere 

iun Londra elçhinin büy~.~ri. -1 ve diğerlerine ve bil-
lanya bükUınetinden kendısını il- h . . 
ınıı.;.ce müdafaa eden küçük bir assa Yunanıstan ıle sı-
ınıııete yardım için elinden geleni kı munasebetleri ma!Cım 
hpnıasını istemiş olduğunu söy • olan Türkiyeye bildire
'•lıtiş ve: •Bütün dünya efkan u
lııll.ıniyuıi bir defa daha bu zorba- ceğiz. 
lıı.. tezahürü karşısında fevkalade 
bıüteessir olmuştur• demiştir. 
Çenıberlayn, Büyük Britanya 

Ya..dıın garantisinin Yunanistana 
\>e Romanyaya Fransa ile mutabık , 

Fransız hükumef.i de 
bugün mümasil beye:• 
naatt bulunacaktır. 

0iıtrak teşnıll edilmiş olduğuım Başvekil müteakiben jııgillz • 
bildinniştlr: İtalyan Akdeniz anlaşması bak • 
Başvekil, Arnavutluktaki İtal • kında, bunun şimdilik feshedilmi· 

yeceğini söylemekle beraber de • 
miştri ki: 

fevkalade müteessir olmuştur,, 

l'ıuı tebaasının zulme uğramış 
01duğu hakkındaki hikayelere !na· 
lıtlnııyacağını kaydettikten sonra 
lııgUtere • İtalyan Akdeniz anlaş
tııasııun şimdilik feshine zaruret 
•lınadığını söylemiş ve Yunanis • #' 
laıı ile Romanyaya verilen garanti 
hususunda aşağıdaki beyanatı yap

( Ark;ısı 3 üncii sayfada) [ 

lıııştır: 

İııgiltere bükfuneti, Akdeniz ve 
llalkan yarımadası statükosunun 
ttbren veya cebir tehdidi altında 
lıer türlü dP.ğiştirilmesine m.inl ol· ' 
lııaya azami ehemmiyet vermek • 
'•d" ır. 

İrana giden 
heyetimizin 

seyahati 

"! 

Musul, 13 (A.A.> - Anado· 
lu jansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

İran Veliahdının izdivacı 

merasiminde memleketinıizi 

temsil edecek olan Türk he • 
yetini ve askeri kıt'asıru ha • 
mil hususi tren dün sabah 
kardeş Irak topraklarına gir· 
miş ve Telkösekten Musul'a 

Bu resim, milstakbel bir harpte ateş ve ölüm f bombardıman tayyarelerinin şehirlere taarruzla
kusan çelik kartalların şehirleri nasıl yakıp yıJ<a - rını, tayyareler arasındaki hava çarpışmalarını 
caklarını ve hava harplerinin dehşet ve fecaatini ve karanlıklar arasında saklı tayyareleri bulmak 
bütiln korkunçluğile. t~svir ~~n büyük bir ~an- ı için yerden f.ışkıran ve ~~mayı ta_nyan ışık d.alga-
sız san'atkarının eserıdir. Artıstın muhayyilesı, ağır larıru bu resımde işte boyle tasvır etmektedir ..• 

Dün öğle üzeri Roma ve civarında üç defa 
hava taarruzu ve müdafaa manevraları yapıldı 

kadar yolda istasyonlarda ge- _ 
.. • ' . k h llon Roma, 13 (A.A.> - Saat 10. dan manevraları iki saatten fazla sür· magaı:aların boşaldığı zamana te-

rek hukumetın gere a . ı .. .. · üf' • • . • d ti k t h" 1 · öğleye kadar Romada uç defa ha· mUlj ve duşmanı temsıl eden tay· sad etmıştır. 
samımı os u eza ur erıy- . . K t c· · R d 

"Fransa, Romanya ve Yuna
nistanın istiklallerini müdafaaya 
mecbur kalmaları takdirinde on
lara iktidanndaki bütün kuvvet-
lerle derhal yardım hususunda 

kendini mükellef bilir,, 

"Fransa ve Polonya menfaatlerini ihlal ede
cek her tehdide karşı doğrudan doğruya 

biribirlerini mütekabilen garanti ederler" 
iiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiliiiiiiiii,iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

Paris, 13 ( A. A.) - Bn akşam 
Başvekil Daladye Fran•ız milleti· 
ne hitaben metni Fransa ve İngil
tere tarafından müştereken tesbit 
olunan aşağıdaki beyannameyi 
neşretmiştir: 

Fransa hükftmeti, Akdeniz ve 
Balkan yarımadası statükosunun 
cebren veya cebir tehdidi altında 
her tilrlil değiştirilmesine mani ol
maya azami ehemmiyet vermek • 
:edir. 

Son hafta hadiselerinin dokur • 

duğu büyük endişeleri nazarı iti • 
bara alan Fransız hükO:meti, Ro • 
manya ve Yunanistanın istikliıli • 
ni sarahaten tehdit edecek ve Ro
manya ve Yunan hllkfunetlerinin 
buna milli lruvvetlerile karşı koy
mayı bayati menfaatleri iktiza • 
sından bulacaklan bir teşebblla vu 
lruunda Fransnnın onJaTa lktida • 
nndaki bütün muaveneti derhal 
yapmakla kendini mükellef bildi
ğine dair Romanya ve Yunanista• 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Tehlike ve istifade 
Şehrimizin iki günlük misafiri olan Alınan Propaganda Nazırı 

Doktor Göbels'in bir sözü vardır: 
•En az tehlike ile en çok istifadeyi temin edeceğiz!• 
Bu sözün Almanyanın hareket programını te<jkil ettiğini iki 

senedenberi görüyoruz. Vakıil bu söz Alınanyamn asla bir tehlike
yi göze almıyacağına delalet etmez. Ancak Almanların tehlikesiz 
ve kansız istifadeleri tercih ettiklerini işattt ediyor ki mavekalar 
da bunu göstermektedir. 

Filhakika İtalyanın Habeşistan ve Arnavutluktan ibaret olan 
iki istilasına da ateş ve kanın karışmasına mukabil Almanya Çe· 
ko • Slovakyayı bile harpsiz aldı. Bununla beraber İtalyan istilala· 
rmda da kan olmakla beraber tehlike yoktu. İtalyanın ne Habeşis
tan tarahndan, ne Arnavutluk tarafından mağlup edileccğiııe kim
se imkan görmemişti. 

Ve bugüne kadar bu iki müttefik hiç bir tehlikeye ınaruz kal
madan dört bükı'.imetl dünya haritasından sildiler. Habeşistan, 

Avmturya, Çeko • Slovakya, Arnavutluk" Bunların hiç birisi, ken· 
dilerine taarruz edenlere mukabele edecek halde olmadıktan baş
ka biç bir devletten müzaheret değil, teşvik ve tc~ci bile görmüyor
lardı. 

Artık hu kadar tehlikesizce bir kanş toprağı işgal edilecek 
memleket kalmamıştır. Geride kalanların en küçüğü bile havadan, 
denizden, karadan gelecek mermilere göğüslerini çevirmişler: ·Dö
ğiişeceğim, yenileceğim; sonra teslim olacağım! . diyor ve hemen 
hepsi arkalarında Fransanm ordusunu, İngilterenin donanma,ını 
yardıma hazır görüyorlar. 

Bınaenaleyh lngiltere 
hükumeti, Rom nya ve 
Yunanistanın istiklalini 
sarahaten teh ·t edecek 

1 

\le Romanya ve Yunan 
hükumeti erinin buna 
milli kuvvetlerile karşı 
koymayı hayati menfaat
leri iktızasından bulacak· 
ları bir teşebbüs vukuun-

le karşılanmıştır. Hudut ya- va taarruz ve müd:ıfaa manevra ·ıY·areler şehrı bombardıman etmıır OR laRO JIRO Oma a 
kınlarında heyeti ve Türk or· !arı yapılmıştır. tır. Roma, 13 (A.A.) - Kont Clano, 

(Arkası 3 iincil sayfada) ı - Roma, 13 (A.A.) - Roma civa-

1 
tl'ç defa hilcum yapıl. mış ve ü • tayyare ile Tiran'dan buraya av. 

Almanya vıı İtalya için artık en büyük tehlikeyi göze almadan 
en kllçiik istifadeyi temin imkanı kalmamış olduğuna göre harp 
korkusunun uzaklaştığına şüphe yoktur. 

\ı ~ rında bu sabahki hava müdafaa ~ilncüsü tam öğleyin dairelerin ve det etmiştir. KEMALiST 



SAYFA! -

Musanın Hayalı 

Korah'la tabileri Musaya sopalar
la hücum etmeğe karar verdiler 

Bir de bize Tanrının bize olan Burada sefalet ıçinde kırılan bu 
gazabından bahsediyorsun. Tanrı 1 halk ta mukaddes değil midir? 

asıl saan ve Haruna gazap etti ve 1 Tanrının cemaati üzerinde kendi
biz hepimiz sizin yüzünüzden bu- nizi neden hakim kılmak istersi-
rada sefil kalıyoruz. niz ... 

Ve sonra h~p bir olup Musa ile Musa bunun üzerine onlara: 

Harunun çadırlarını taşlamağa ni· - Mademki benden §Üplıe edi • 

yet ettiler. yorsunuz, ,ıledi. Yanıı için haz•r -
Bu hali gören ve bu halk için.de !anınız ve yarın Tanrıya kurban 

Musaya y('gane inanan ikı. kişı, iki verdiğimiz yerde toplaıunız. Tan
kabUe reisi, Yeşu ile Kalıp tees • rı size orada büyüklüğünü göste -
surıerinden ustlerini b~larını yol- rır ve hakkın hangi tarafta oldu -
maktan başka bir şey yapamadılar'. ğunu bütün Beni İsrail kavmi gö-

Musa, bu halden çok müteessir rür, anlar. 

olmuştu. Korah ve avenesı dağıldılar. 
Cenabı Hak Musaya tekrar hi -

tap etti: 

- Ya Musa.. dedi. Bu kavim 
daha ne vakte kadar beni tahkir 
edecektir ve ne vakte kadar gös -

terdiğim bunca a!Ametlere inan -

mamakta devam edeceklerdir. Ben 

onların üzerlerine ta.in göndere -
ceğiın ve hepsini mahvedece -
ğim. [•] 

Ertesi günü kurban meydanın -

da toplandılar. 

Kor ah daha a k;amdan kendine 

taraftar halkı kandırmıştı. Bunlar 

ellerinde sopalarla gelecekler ve 

kendilerıne verilecek bir işaret ü

zerine Musa ile Haruna hücum e

deceklerdi. 

Vaktaki içtima mahailinde ta -

Musa, kavminin bu suretle ve marn oldular. 
gazabı DAhiye uğrıyarak tamamen Bu sırada Musaya şöyle bir hl • 
mahvedilme tehlikesınde olduğu- tabı iliihi sadır ildu: 

nu görünce başını secdeye koydu - Ya Musa ... Sen ve Harun bu 

ve yalvardı. adamların yanlarından uzaklaşı -

- Yarab! dedl Sen bu kavmi 1 ruz. Ve kavminize de size tabi ol
himaye ettin. Onları zulümden 
kurtardın. Şimdi böyle çölde ifna 
edecek olursan bunu duyacak o -

mak istiyenlerin sizin yanınıza 

gelmesini söyleyıniz. Ta k1 ben a-

!anlar kudretinden şüphe edecek- sileri şanıma liıyık şekilde imha 

!er . .>en sabursun yarab_ senin edeyim. 
merhametin çoktur. Günahı ve is-/ Musa bunun üzerine halka: 

yanı affedersın. Mısırdan çıkalı • - Korahın ve onunla beraber 
danberi bu kavmi çok kere affet- olanların yanlarından çekiliniz, 
tin. Bu sefer de affet. dedi Çünkü onların isyanlarının 

Tanrı bunun üzerine Musaya: cezalarını görmeleri ve mukadder 

- Münacatını kabul ettim ve olan akibetlerine düşınelerl pek 
onları affettım, dedi Fakat onlar 

1
. yakindir 

mademki beni tahkir ettiler. Ec-
... .. Birçok halk bu sözlerden kor -

datlarına vadettıgım ulkeleri gö-
remiyecekler ve burada ölüp gi - kup kaçı§tılar. 
deceklerdir. O ülkeleri onların bu Bir kısmı tereddütte ıdı. 

İspanyaya gide
cek gemilerimiz 
Bazı şartlara riayet 

edilmesi bildirildi 
Milli İspanya hükümetı Harf -

ciye nezareti memleketimizdeki el 
çisi vasıtasile Türk denizcilerine 
bir tamim yapmıştır. 

Bu tamim ile İspanya sularına 
gidecek gemilerin hangi şartlara 
r:ayet etmeleri lazım geldiği bil· 
ci.~ ılmektedir. 

İICDAM 

ı Belediye vergi 
tahsilatı arttı 

Vali dün kazalara yeni 
bir tamim gönderdi 
Belediyeler tarafından son ay -

!arda alınmış olan esaslı tedbirler 
sayesinde belediye tahsil işleri 

fevkalade bir inkişaf göstermeğe 

başlamıştır. Bu yıl Mart gayesine 
kadar yapılan tahsilatın yekfuıu 

geçen sene Mart ayı gayesine na
zaran 1.200.000 lira fazladır. Bu 

muvaffakiyet bekayaların ısrarla 

takip edilmesi sayesinde elde e -
dilmiştir. 

Adliye ~rldorlannda ı 
24SAAT 

Sahte mühendis k.ef a
letle tahliye edildi 
Birinci Cezada, 850 lira dolandırmakla 
maznun Almanın muhakemesi yapıldı 

Sahte tayyare mührndisi diplo • len resmen mühendis değil tek 

masile stiş tayyare şirketine mü- nisyen olduğunu, bu veziyetl an 

racaat ederek kıymetsiz bazı tay- !attığı takdirde şirketin hizmetin 

yare planları mukabilinde 850 lira 1 glremi~eceğini. ~.ü~ündüğü için e<I 

dolandırmak suçundan maznun Al velıi soylemedıgını, fakat şırkett 
man tebasından Hörst Franke'nin bir müddet çalıştıktan ve mesais · 

muhakemesine dün birinci asliye le müesseseyi müstefit ve mem 
ceza mahkemesinde devam edil - nun ettikten sonra bilmünasebe 

miştir. anlatmayı daha muvafık buldu 
ğunu bildirmekted;r. 

Buna göre, l ı n~ anın Akdeniz 
sahillerindeki Sagunto limanından 
Adra limanına kadar olan kısma 
hamulesi ne olursa olsun hiç bir 
geminin üç mil yaklaşması yasak 
edilmh,tlr . 

Beledıye şubelerile mülhak ka- Dün dinlenen şahitlerden Kitap-
Anglikan kilisesi başpiskoposu çı Kaps, Fran ke'nin kendisine: 

ile İngiliz kraliçesinin kız kardeşi zaların tahsil işleri üzerindeki va-
Maznun bu istidava iUvete 

tercüman vasıtasi12 ş~nları söyle 
Üç milden daha az bir mesafede 

bu sahiilerden geçecek gemiler 
zaptedilecektir. 

·
ziyetleri v_ ali ve Beiedı'ye Reıs· 1• •İsviçre Federal Hükumeti ve 

ve kocasını hamil bulunan Ameri-
k 

tarafından ehemmiyetle takip 0 • imzasını havi kôğıtlar bastırttığı - miştir: 
alı mil ·a rder Morgenin yatı dün 
akşam limanımızdan hareket et _ lunniaktadır. Şehirde yapılması nı, bu adamın İsviçre konsoloslu-ı . - Eğer tevkif. edildiğiı:" zama 

Kartagene müstahkem mevki -
inden Farda Torre lamesedan li
manına ve oradan Cap Palesa li -
manına kadar olan sahillere üç 
mil yaklaşacak gemiler tahtelba
hirler tarafından batırılacaklardır. 
Bunlardan b~ka İspanya liman -
!arına gidecek gemilerin Barse -
!on, Palma ve Majorka limanları
na tercihan girmeleri istenmekte
dir. 

miştir. Sı'yyahlar yanlarında mil- mutasavver bütün icraat ve imar ğunun bazı işlerini takip eden sa- 1 şırket bana verdığı 850 lırayt l.s 
yarder Morganın oğlu bulunduğu işleri tahsilata dayandığı için be_ lahiyettar bir mensulıu diye ken-, .ı>seydi derhal iadP edebilirdı 
halde dün şehirde gezıntiler yap- lediyede evvelemirde bu işi çok disine tanıttırılmış olduğundan Hugün bu parayı nakden veremez 

mışlar. _ Ayasoiya. ve dığer .müz~ -jsıkı tutmak lüzumu birinci dere- istenile~ .kağıtları b.astığını ve !es- sem de 8~0 lirayı öde~i~te.n sonr. 
!erle abıdelerımızı gezmı5lerdır. · cede bir prensip meselesi addo - lım ettığını, bır muddet sonra da alınmak uzere otomobıhmı kendi 

Resimde başpiskopos ile İngiliz lun'1luştur. Mali sene sonu yaklaş- bu kağıtların polis taraiından !erine rehin olarak bırakabillri 
kraliçesinin kız kardeşim Ayasof- ması münasebetile mülhakata bir Franke'den müsadere edildiğini Bu da benim dol~ndmcılık kasdil 
yadan çıkarken görüyorsunuz. tamım gönderilmiş ve kaymakam- işittiğini söylemiştir. lhareket etmediğimi isbat eder. 

BELEDiYE 

0----

Dr. Göbels 
Bu sabah Almanyaya 

avdet ediyor F azarlıksız sa tıs kontro'U 
' Evvelki gün Radostan tayyare 

sı'.'ılaştı ile şehrıinize gelmiş olan Alman-
Pazarlıksız satış k~nununa mu . ya Propaganda Nazırı Doktor 

gayir hareket edenlerle mücadele Gôbels dün Valiye kartını gönder
için Belediye İktısat Müdürlüğüne miş ve İstanbulun temaşaya değer 
bağlı mürakiplerin kMı gelmediği yerlerini, Ayasofyayı, müzeleri, 
anlaşılmış ve Belediyer.in müraca- İpodromu. Süleymaniyeyi gezmiş
atı üzerine İktısat Vekaleti teşki _ tir. Misafirimiz bir aralık Türk 
!atına bağlı bir çok kontrolörler! rnüziğı dinlemek arzusunu göster
de dünden itibaren belediye milra miş ve Taksimde bir gazinoya gl
kiplerile işbirliği yapmışlardır. Bu derek bir buçuk saııt kadar bura
işi takibe IYl"'mur edilen mürakip. da kalmış ve müzisyenlere bahşiş 
ve kontrolörlerin a1edi (25) tir. vermek suretile memnuniyetini 
Bunların tuttukları zabıt varaka- beyan etmiştir. Misafir bugün öğ-

leden evvel yine tayyaresile ve 
!arı Daimi Encümene havale olun- B Ik ı ı·ı B ı· ak a an ar yo ı e er ıne uçac -
makta ve ilk defa yakalanan esna- tır. 
fa 20 lira nakdi cezo kesilmekte, 
tekerrürü halinde dükkan sahibi 

ların tahsilat işlerile bizzat ve ya- Bundan sonra maznun mahke - İkinci celsede muhakemeni 
kından alakadar olmaları ve tah - meye bir istida verdi. Bunda şirke Hörst Franke'nin ~ili lira nak 
silat vaziyetlerini adım adım takip te müracaatında göstermek mecbu kefalet mukabilinde tabliyesi 
etmeleri kendilerine tebliğ olun - riyetlnde kaldığı pasaportundaki ve kendisinin Jstiş şirketine ver 
muştur. Bütün tahsil ve tahakkuk 

<Diplomalı Yüksek Mühendis. diği kıymetsiz tayyarn planlarını 
müdürleri hesap işleri müdürünün 
. . d b' 

1 
kaydının mt>vcudiyetınden dolayı tetkik edilmek üzere davacı şir 

rıyasetın e ır top antı yaparak 
alınması icap eden tedbirlerı !es •. sahtekar zannedildiğ\nr anlatmak- ket tarafından mahkemeye ibrıııt 
bit etmişlerdir. Buna göre 1939 ta, halbuki kendisinin Münlhtekl na ve bir şahidin celbine kar 

tayyare mühendis mektebini bitir~ verdiğini tebliğ edilmiştir. Frank 
diğinL ancak bir dergten son im - eli! lira nakdi kefalet \'erdiği ta~ 
tihanı vermemiş olduğu için hA - dirde bugün tahliye edilecektir. 

yılı tahakkukatının tahsil şubele
rine vaktinde verilmesi için ta -
hakkuk şubeleri üzerinde sıkı bir 
kontrol tesis edilmiştir. 

1939 tahakkukatı bu ay içinde 
tahsil şubelerine verilecek ve tah
sil şubeleri Mayıs içinde icap eden 
hazırlıkları bitirip Hazirandan iti
baren yeni mali sene tahsilatına 
başlıyacaklardır. 

DENiZ --
"Trak" a bir saç lavha 

IAzım 

Esnafı haraca 
kesmişler! mı 

Eir muavin ve bir pol:s 
irtikap suç·ıs tevkif edildi 

'Hapishanede bi 
kalas satışı 

!ki mahkOm tir kalası 
söküp satmak istemişler 

Emniyet Müdürlüğü, mıntakala- Hapishanede Hüseyin w Ham 

rı içinde bulunan bir hanın sahibi- adında iki mahkum hapishane b. 
"- .. · d b ı k ama ni adeta haraca bağlıyan iki polis ..... mm uzerın e u unan oc . 

MAARiF 
bir hafta müddetle ticaret icrasın- Deniz Ticareti Müdürlüğü Fen k l dil. e bir kalası yeriı\den sökerek hapı 

memurunu ya a amış ve a y -

rada doğan çocuklarına nasip ede- Musa onlara· dan menolunmaktadır. f;enişliyen ve yeni yapılan Heyeti dün Kasımpaşa havuzları-
ceğim ve içlerinden yalnız ıki ki- - Eğer bu insanlar burada ve i itfaiye efradına zam yapıldı k I na giderek Trak vapurunun yara -

ye vermiştir. 

Aldığımız malumata göre ha -

hanenin çamaşırcısı Recebe parÇ 
!ayıp yakması için satmak iste 
mişlerdir. Recep kalası alma~ 
ve mesele adliyeye intikal etm şi ki sana tabi olmuşlardır. Yeşu 1 her insanın öldüğü sekilde ölecek İ f . . 'f l . . .. d me tep er !arını muayene etmiştir. Vapurun 

.. t aıyenın vazı e er1nın gun en N' 15 · · 
ile isti.sn edeceıim. Bun -ı olurlarsa, cümle lnsanl4ra vaki ışantaşı, ınei okul civa - tamiri için teknesind~ki saç lev -

la k güne artması ve yangın söndtlrme rı d k' r al · t· ı· k. ·ıe b 
rı avmine böylece söyle. [ .. ] olan bunlar üzerine de vaki olur- n a 1 a s arın ıs ım a 1 1 u halardan birinin değiştirilmesi za-
M'usa, Tanrının buyruğuna uya· sa o zaman Tanrı beni size pey - den başka ''azifelerde de kullanıl- rasının. genişletilmesin<' karar ve - ruri görülmektedir. Bu takdirde 

rak Beni İsrail kavmınin büyük _ gamberr olarak göndermedi telak- akta oldukları nazarı dikkate a - rılmiştır. Bundan başka Cağaloğlu . .. . . 

dise şudur: 

Unkapanı polis komiser muavin- tir. 

!erinden Ulvi ile ;ıoliR memuru 

Cemal Küçükpazai da Ali adında 

Dün birinci sulh ceza mah \;em 
sinde Hamdi tahliye edilmiş old 
ğu için bulunmamış, yalnız Hü lınarak itfaiye amir efrat ve s0 för- 1, Fatih 40. Eyüp 36 ve Üsküdar 22 vazıyet guçleşmıştır. 

!erini çadırının etrafına topladı. ki edebilırsiniz. [Llkiu eger Rab inci mekteplerinin bahçelerı ci _ Çünkü Traktaki tekf'e 
Onlara Tanrının emrini tebliğ etti. ı , k !Ad b' !erinin maaşlarına zam yapılmış -

bir adamın hanına gıderek temiz -
saçları yin sorguya çekilmiştir. Netice 

lik kaidelerine riayet etmediğin - muhakeme Hamdinin arandırıl 
.ev a e ır şey yal)ar, yer açı • varındaki arsaların da istımliık e-ı hususi cinste olduğundan şehrimiz 

Bu şiddetlı ceza kararı hepsini · · tır. Bu zam bu seneki bütçeye kon 
müteessir kıldL ılır \'e onları, onlara müteallik o- dilerek buraya çocuk bahçeleri in-] de bulunmamaktadır. Av.upadan 

• . . muştur. İtfaiye te,kiliitı genişlet:, 
B ka . d 1 k b' !anların killesını yutarsa, onları . . .. şası kararlasmıştır. getirilecek saç levhanın da en aşa-

u vmın ıçın e azı ı a ıle . . . , . , lcceğınden kafı sofor bulunmadığı · 
.. 1 . d Ll . d K dırı dırı aguşuna alırsa o zaman • Bu yıl yapılmakta olan Cerrah-

reı.s erın en ve vı soyun an o- . . takdirde şoför muav;nıerinden tef . . . . 
rah adında biri vardı ki Musanın bu bedoahtların Rabbı tahkır et - rahpaşa 45 ıncı okul bınası ınşaatı 

' . . . rik edilecek gençlerin bir kursta 
tahakkümünü bir türlü çekemi _ tiklerıni bıleceksıııız .. (1)] 

yordu. Yanına kendi gibi daha on ((Arkası tJar) 
kişiyi alarak halkın karşısında ve 
tekrar Musaya itap etti. 

[•] Ahdi Atik. Kitabı ildad: Bap: 
- Ya Musa.. dedi, sen bize Tan- 14 • ayet: ıı. ı.z 

rı nam na buyruklar söy lersın. 

yetiştirilmesi kararla:;mıştır. 
bitmiş ve civarında bulunan bahçe 

istimlak edilerek bu mektepte bir 
Yanılmak ve cezay~ çarpılmak 

. çocuk bahçesi inşa edilmsei karar-
korkusile halkın yan~ını ltfaıyeye 

1 
t 

aşmış ır. 

haber vermekte çekindiği nazarı Cibalide Küçük Mustaiapaşada 
dikkate alınarak bUl"dan sonra 

ğı bir ay kadar bir zaındn kaybet -
tireceği anlaşılmaktadır. 

EKONOM I 

TUrkoflste tayinler 
Türkofis İstanbul Şubesi Müdü

rü Cemal Ziya Ofis Reıs Vekill'ği
ne ve eski Reis Vekih Nihat ta İk-

den ceza zaptı yapmak istemişler - ması için başka günı> bırakılmlŞ 

dir. Bunun üzerine han sahibi yal-ı' t!r. 

varmış, handa ikam et eden adam- ;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--; 

!arın vaziyetleri ve içtimai sevi - kimliğire verilmi ·!er ve tevkif 

yerleri itibarile hanın bundan faz- di1mişlerdir. 

la temiz görünmesine imkan olma- Sorgu tahkikatının ikmalini ın 

dığını söylemiştir. Neticede her ay teakip maznunlar mahkemeye <J 

bu iki memura beş lira verilmek ri1eceklerdir. 

üzere uyuşulmuştur. Memurlar ilk Dün bir gazete, Emniyet İkin 
aylığı almışlar, fakat ikinci aylığı ci Şube Müdürlüğüne mensup b 

ılmadan hadise haber alınmış ve memurun da rüşvet suçundan m 
[••] Ahdi Atık. Kitabı idad: Bap 

Halbuki Tanrı senden uzaklaşmış- 14 . ayet: 14 - Z5 
tır ve bizim içimize yaklaşmıştır. (1) Ahdi atik - bap: 16 . Otuzun-

vanlışlıkla ve hüsnüniyetle yangın 

!ıaberi verenlerden ceza alınma -
masına karar verilmiştir. 

yapılmakta olan ilkokul inşaatının 
tamamlanması için hususi muha -
sebeden tahs;sat istermiştir. Mek- tısat Vekaleti Müste~arlığına ta - yakalanmışlardır. nun bulunduklarını yazmışsa 

ha- l bunun aslı ve esas! yoktur. 
Sen, Tanrı mukaddestir dersin... 1 cu ayet. 

M 1 11 r R o m an : Tefrika No. 33 
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tep bu yıl bitirilecektir. yin edilmiştir. Yakalanan memurlar sorgu 

TDlbSDMO 
Hüseyin Ralı nl G 0 R P 1 N A R 

mnııınıınıııınını ınnmnn ıuuııııııııınınınııınnıuıııı ınıuıııııı mııııııııınnnının 

l k A Is 
· d" · ğ d ı d 'b · ·d k B im dah mü dan tılsımı kolayca aşırır. Kendi altını, urbalarının ceplerini, büt" 

Aybayı dım yo uşunu, pta i- işın onmıyece i nazariyesine bil- ve sa asının en tat ı per esini bul- 'ı u nüshai şerifeyi ziyaret !çın a e· renme ... unu ça ayı a • d 
b h . tt' go"ğsu" ne takar. Kapıyı örter. Oda· yerleri, gözleri yuvalarından 

nan mahallesini, Nohutlubaba der- fiil, bittecrübe kanidi. Hesap pus- maya uğraşarak: ta kalbımde dini bir aşk uyandı . nasip ir zamana te ır e ı.. .. 
gfıhını, seher vakti hazretın selvi- !asından zihni ve eli alışrruş ol - - Ali Beyefendi maceranızı din- boynunuzdan çıkarmayınız. Şöyle- Ali Bekir, birdenbire masanın ü- dan savuşur... n fırlamış, saçları ürpermiş sar 

1 · k d E ı· b' 'k' "k 22 bir telaşla arar, arar, arar ... Tı!Sl !er, mezar ar arasından tec('l!isini, duğu bu hileyi hayatın her husu- !erken kendimi kah roman oku- ce gömleğinizin arasından bir göre· zerıne apan ı. vve a ır ı ı yu • 
pir inini, yılanları, billür köşkü, suna teşmilde kendine büyük bır )orum, kiıh rüya göruyorum, kiıh y·m... isek hüngürtüden sonra hazin hazin Ertesi sabah Ali Bekir dünkü iş· yok ..• 
tavussüvar üryan melekleri. tıl- mümarese geimi~ti... AptjJsinan sinema seyredi:,:orum sandım .. ili· Ali Bekır başı biraz önııne dü~ük i ağlamıya ba~ladı. Aklına Pervin retin humarile başını yastıktan kal Büyük bir yeis buhranı için 
sımlanmayı kendi gördüğü ve bil- mahailesıni, türbeleri, tekkeleri, j hikayenizi o kadar çok cazip ve yayıkça bır tellf'ssümle elini üst gelmişti. Kızı nereye kapamışl.ardı? dıramaz. Döıeğin içinde bir yandan kıvranıp çırpınarak düşünür. Dil 
fiil hissedebildiği, yanı enfüsi taf- harabeleri boylamağa ne lüzum tatlı, liıtif ve fevkalade buldum. gömlegınin arasından iÇ fanilesine Onu nerede, ne vakıt, nasıl gorebl- öbür yana yuvarlanır. Dimağından kü Amavutköyü işret aleminin 
siliıtile anlattı. Vekilharc hayret- vardı.. Kır se[pmi~ sJkalile huzu- Böyle bir vak'anın kahramanı ol- dogru sokarak müselles şekilde si- lecekti? İştiyakla YÜ"rği sızım sı- ağır ağır çözülmiye başhyan kesif altı kadehinden sonra dumanla 
ten hayrete düş~rek dinledi. Tılsı· runa çıkacağı dervi~in lıituf ve him mak hakikaten bir bahtiyarlık, ıi- yah bırşey tuttu. Göğsünün aralı- zım sızlıyordu. Bu ani_ galeyana şa- bir sisin arasından dün ne~ede. ol- mış olan hatıratını delmiye uğr 
nıa nailiyetın çok bü~~uk. fedakar- , metınden ziyade hiddet ve g:ızabı- deta bir sereftır. Fakat sızdeıı bir· gından biraz dı.arıya çekerek dün- şıran vekilharç Efendı soruy~rdu: duğunu, konağa nasıl geldığını. o- şır. Vekiil.arç efendinın tılsımı ı 
lıkiara tevakkuf ettıgını anladı. nı cellx-tmcsi muhtemeldi. Genç şev istirham edeceğin• bu kadar d . 1. d ha · eler dener - Ali Bey ne oldun? Bu aglama d" " k' t d " esvabı Jı ., · . . ya a ın1' ı ma um, zın " nu oşese ım ya ır 1.~ 1~ 1'.. - yaret etmek istediğini, hattJi e 
Abdullah Neyyir ,,.frndi kırkını Ali Bekirde oldul!u gibi hazreti Ok garaıbe ve kalfa hanımın sıze kar>;ı \kıymette bir pırlantası olanlarda nedir? nı kim soydu~unu dusunur .. hep 1 B b"b h b8 
geçmlş adamdı . Çenes ııin ak düş· yanusun Vekilharc Efendiden kir- bu düşkünlüğüne sebep olan bu gÖrülcbikcek bir gururla: Ali Bekir yarısını içeriye, yarısı· bunları birrr b'rer keşfe uğraşır. okşadığını hatır ar. u ı a a s" 
muş kıllarını nvuçlaya, avuçlaya, 'H çamaşırını ıstıycrek onu müba- mübarek tılsımı bir dakikacık ol- _ i~ıe ... dedi... nı dışarıya akıtarak bir kadeh daha H .. d" kt gözünü açınca neyi Abduliahın aşırdığına hıÇ ;~ı 
beş on dakika derin bir sakal bıyık rek dudaklarının takbill!e şeref- sun goremez mi~.·im? doldurup çektikten sonra: er gun oşe e . . hesi kalmaz Sultanı aşkın tı 

Vekilharç elini uzattı. Parmakla- h · · · kl bir hasıs gıbi h kkııı 
falına ''ara. r.ak d_üş.ündü. Okyanu- yap eylemesi ihtim. al.dc.n pek uzak- 'ı Ali Bekir, iskemlesinin üzerı.nd.e .. - Köyüm, anam, babam, kardeş· ı azınesını yo ıyan . · k hakkında ketum olması a 

rının ucilc bu mübarek şeyi bıraz 1 ğl t ı ı·ı takdis ve tazız etme b )1 
sun teceliısıne ıntızaren kırk sa - tı. Binaenalevh pır ınınden tılsım doğru oturamıyacak kadar içmış ı- !erim aklıma geldi de on ara a ı- 1 sımını e 1 e . . .. verdiği nasihatlere rağmen u 

. . .: .. 1 k I . . okşıyarak: mutadı oldu'"'ndan hemen gogsu- ld rnına n 
bah Aptalsınan semtıne devam et- almaktakı turlu zoru , mu\•affa- ken bunca karşısında ayılmıva ug- yorum... 1 .. ı;- .. .. .. . sız vekilharca açılmış o u.,-
se de hazret onu tılsımına lıiyık kiyetsizlik ve mahzurlara maruz raoarak düşündü. Kapakları ağır- - Teşekkür ederim... Delikanlının lüzumundan fazla nu araştırır. Vucudunu~. neresın~ demetten başını göğsünü yunırı.1 
görerek ayni aşk ve ;evk ile pir kalmakdansa Ali Bekirin boynun- la>;mış gözlerile, yere düşürmüş ol- Demekle iktifa etti. Elini çekti. sarhoş olduğunu gören Abdullah E- ~aldır.sa ~lı "'.'şluğa tesa.duf eder. !ar .. fakat ne kadar döğünse fay<J.: 
inine kabul ve ayni merasimle dakini çalmak en muvafık bir ha-, duğu birşeyi arar gibi önüne bak- Abdullah Neyyir Efendi'nin niyeti fendi, onu hemen bir otomobılP uç koşelı mubarek şeyı bulamaz. var mı? Giden gelir mi! Fel~kebi 
neşvedar edecek miydi? Her he- rekettl. Abdullah Efendi, iskemle- tı. Cevap vermedi. Lfık,'1 vekilharç ba~ka idi. Şimdilik sadece nüsha- nakille konaga getirir, od••ına çı· Çıldırmış gıbi hemen kendınl kar· dehşeti karşısınd• çıldırmak 
sapta keneli nef'ine yontmak yolu- si üzerinde şakulünü kaybetmiş o-ı ricasını tekrarla: nın sekli nasıl olduğunu ve oğlanın karır. Oğlanı bihuş döşeğine uza- yoladan aşağı atar .. döşeğin içini, (ArkaSt il 

nu bilen Vekilharc sirkatsiz hiçbir lan çocuğa bir rakı daha vererek - Harikulade bir maneviyclteki · neresınde takılı bulunduğunu öğ- ıtır. Elbiselerini soyar iken boynun- yastık, şilte aralarını, karyolanın az. .. 
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Eeden Çemherlayni 
tebrik ve tasvip etti 
İngiltere ile Türkiye arasında devam 

eden müzakerenin de müsait 
inkişaf ettiği bildiriliyor 

safhada 

Londra, ı:ı (Radyo) - Mister! Bunlardan sonra Eden söz alımş 
Çemberlayn'den sonra muhalefet ve Çemberlayn'i aldığı bu kat'i ta

lideri Attle söz alarak İngiliz Baş- vır ve hareketten dolayı tebrik et-

y\>elı:ilinin Polonya, Romanya lve mi§ ve İngiltere tarafından Polon
unanistana karşı mes'uliyet a -

nuş olmasını memnuniyetle karşı- ya, Yunanistan ve Rcmanyaya kar 

ladığını söylemiş, fakat kabinenin şı alınan teahhütlerin çok büyük 
daha mütecanis olması icap ettiği- ve ehemmiyetli olduklarını ve bun 

:ııi ve Sovyetlerin daha sıkı bir teş !arın hatta Cemiyeti Akvam hu -

riki mesai lüzumunu ileri sürmüş- dudunu bile geçtiklerıni söylemiş 
tür. 

ve memnuniyf't ve tasviplerini bil 
Liberallerin lideri Siuclair, hü- d' . ·t. 

....,,___ . be tın . ırmış ır. 
&umetın yana ı tasvıp etmiş _ _ .. . 
ve Çorçil, herkesin hayreti ortasın Dıger taraftan Turklye ile ya -
da. Çemberlayn'in tuttuğu yeni si- pılan müzakerelerin de müsait bir· 

Yasetle mutabık olduğunu beyan safhada inkişaf ettikleri bildiri! -1 
etmiştir. mektedir. 

Müşterek beyannamenin yaptığı tesirler ı 

Totaliter devletler bu beyanattan 
·sonra seslerini kısacaklardır 
Paris (Radyo) - İngiliz • Fran-jberaber Romanya emniyetinin g;ı

aız müşterek beyannamesinin her jranti edilmiş olmasından memnu
iki parlamentoda ok.ııımaSlndanlniyetlerin gizlemiyorlar. 
bir kaç saat sonra dünyanın her A . k d 
tarafından bu kat'i sözlerin uyan- merı a a 
dırdığı müsait tesirleri bildiren ha 
herler yayılmağa başlam,~tır. 

Belçikada 

Amerikada, müşterek beyanna -
menin metni malfun olur olmaz, 
birdenbire en müsait bir hava hu
sule gelmiştir. GazeU>ler, cebir ve 

Müşterek beyannamenin okun • zor sistemiııin artık kapanmış o -
masım sabırsızlılı:Ja bekliyen Bel· lacağını söylüyorlar ve Amerikayı 
çikada, her iki demokrasinin aldı- da İngiliz - Fransız safına koya -
f.ı kat'i tavır ve hareket, derin bir , ra.Jı: her üç df'Dlokrasinin elele yü
tesir yaratmıştır. B:ı beyanattan lrüyeceklerini ve sulhün ancak bu 
İngiltere veFransanın artık tered- suretle muhafaza edileceğini yazı
düt sey~tine nihayet verdikleri yarlar. 

anlaşılmış ve bu Belçikalılara ge - ı L d d 
niş bir neff!!I aldrmuştır. Şimdiye on ra a 
kadar totaliter devletlerin blöf ! Londra mehafill bilhassa Dalad
)'aptıklanna ve harp korkusunu is yenin beyanabndaki kııt'!yeti pek 

tismar ettiklerine inanan Belçllra, iyi karşılamıştır. Bu mehafil Çem

bu beyanattan 10Dra, lıendlleri ı - berlayn'in Sovyetlerden az bah -, 
çin bir harbin ne müthiş bir fela - !ettiği halde Daladyenin Sovyet 
lı::et olacağını anhyan totaliterlerin sefirile mütemadi temas halinde 
seslerini kısacağım umrnalıtadır. bulunduğunu bilhassa kaydettiği -

ni işaret ediyorlar. Aynı zamanda 
Romanyada Daladyenln icap eden askQri ted-

İngillz • Fransız teminatı Ro- birlerin alınmış olduğunu söyle -

manyada büyülı: memnuniyet ve mes:i de büyük tesir yapmıştır. 
emniyet havası uyandmnı.ştır. Res Diğe1 taraftan bütün Müslüman 

mi mehafil, Gafenlı:onun Berlin ııe lleminden gelen haberler müşte -
yahati arüesinde İngiliz - Fransız re.Jı: beyannamenin pek iyi bir te

l>lokuna temayüllerini açılı: izhar sir yarattığını ve bir emniyet ha -
etmekte, ihtiyatlı davranmakla vası uyandudığını bildiriyor. 

ltalyan Kralı Arnavutluk tacını giy
di, Musolini de bir nutuk söyledi 

Son günlerın tarihi hadiseleri 

bızim azmimizin, imanımızın ve 

kuvvetınizin bir neticesidir. 

''Fransa, hudutla
nnı baskın hare
ketlerine karşı 
garanti tedbirleri 

almıştır" 
Parsi, 13 (A.A.l - Kabi

nenin ittihaz ettiği askeri 
tedbirler munasebetile Da -
ladye matbuata yaptığı be
yanatta, Fransanın kendi mü
dafaasını kuvvetlendirmesi ve 
taarruzlara karşı koymak az
minde bulunan bütün millet
lere olan tesanüt bağlarının 

arttırılması lazım geldiğine 

dair 29 Marttaki nutkunu ha
tırlattıktan sonra· .!şte bu • 
nun içindir ki hük(ımet Fran
sanın ve imparatorluğunun 

hudutlarını her türlü baskın 
hareketine karşı garanti ede
cek tedbirleri alınmıştır.• de
miştir. 

Daladye, ordunun milli mü
dafaa işçilerinin ve bütün 
milletin gösterdiği sükunet 
ve azim nümunesini takdirle 
yadedip teşekkürde bulun -
muş ve demiştir ki: 

•Fransa, Büyük Brifanya 
ile ve keza Amerika, Rusya, 
Polonya ve Balkan antantı 

ile daimi temas halinde bu - · 
• lunmaktadır. Fransanın mak
sadı, başka bir milletin haya
ti menfaatlerine dokunmayı 

.düşünmiyen, günün mesele • 
!erini halisane bir tarzda tet
kikten imtina etmiyen ve ta
hakküm tl!§ebbüslerinde kat
iyyen karşı koymak azminde 
bulunan milletlerle teşriki 

mesai tesis eylemektir.> 

Fransız topraklarını ve im
paratorluğunu her türlü te -
cavüzlerdcn korumak ve mil
letlerin, istiklfilini tehdit ede
cek her türlü teşebbüslere 

kar§!, mütesanid bir tarzda 
himayesini araştırmak.. işte 

Fransız hükumetinin, mesu -
liyetini tamamile müdrik o
larak takip ettiği siyaset bu
dur. Hükiımet, vatan mukad
deratının himaye.inin icap 
ettirdiği vazifeden asla kaçın
mamak hususunda sarsılmaz 
bir azimle hareket edecektir. 

Bul gar meclisinde 
muhalifler Hükômete 

hücum ettiler 
Sofya, 13 (A. A.) - Meb'usan 

Meclisinde muhalefete mensup bir 
çok meb'uslar hükumete şiddetle 
hücum etmişlerdir. 

Staynof, Bulgar milletinin Çeko
Slovakya ve Arnavutluğun akibe
tine uğramak istemediğini söyle
miş ve kalabalık bir Bulgar heye
tinin mahiyeti belirsiz müzake -
relerde bulunmak üzere Berline 
g[tmek üzere olduğunlı iliive et -
ıniştir. 

Hükfunetin harici istizalıların bl 

Roma., 13 (AA) - Büyük fa -
§IS meclisi bu gece saat 22 den 
22,25 e kadar toplanmış ve İtalya 
kralının kendisi ve halefleri için 

Arnavutluk tacını kabul ettiği hak 

kındald kanun Jayihalannı tasdik 
etmiştir. 

Dost milletlere karşı dostca ve la müddet tehirini istemesi ve bu 

düşman milletlere karşı da gayet talebin de kabul edilmesi üzerine 
muhalefet mebusları protesto ma-

Faşist meclisinin bu toplanbsı.ıı-

açılı:, kararlı VE azimli düşmanca 

hareket edeceğiz. Günlülı: büyülı: 

dan sonra Musollni ve Strace Ve _ işimizde bizi rahat bırakmasını 

nedik sarayının hallı:onuna çıkmış, 

meydanda toplanmış olan kırk bin 
kişinin önünde şu kısa beyanatta 
bulunmuştur: 

dünyadan rica ediyoruz. Dünya 

bilmelidir ki, dün v~ dainıa oldu -

lu gılıi yarın da yolumuzda şaş -
madan yürüyeceğiz. 

15 Nisandan it ibaren Almanyanın 
Polonya üzerine yürü mi ye 

hazırolanacağı bildiriliyor 
Paris, 13 \A.A.) - üeuvre ga • ı tile bu ayın 20 smde Danzig'de 

Zf'tesı, Berlin'den ısUhbar ediyor: mühim nümayisler yapılacaktır. 
Almanyanın 15 Nısan tarihinden Kurjer Pol•ki'nın öğrendiğine 

itıharen Polon\·a uzenne yürüme

ğ< h"zır ol.aC'"~' v dırer taraftan 
Bt ;lın hükıımctının Franco'ya 
mutlak surette emniyet edilebile
ec , mtitaleasmda bnlundu;ıu tah 

göre Danzig par! 'imentosunun 

Nas~·onal - So yalıst mebusları, o 

gun hır toplanll yaparak: 

1 ?llılletler Cemiyeti ali ko . 

min olunnıaktarlır. mı~erının 1. tifasını. 

Varşova. ı:ı' CA.A.) - Hitler'in 2 - Danzig'in ru~.en Almanya 
de 1J111 tll1tın \ ı lcl(lntimii rnüansc be- 1 iJe bir hk o]duA"unun i1fınını, 

kamında müzakere salonunu ter
ketrnişlerdir. 

ıta lya ispanyadaki 
askerlerini cekiyor 
Romma, 13 (Radyo) - Musolinl 

bugün General Gambarayı kabul 
ederek kendisile İspanyadaki İtal
yan gönüllülerinin avdetlerini ıe
lı:ll ve tarihi üzerinde görüşmüş -
tür. 

Londra ve Pariste 
dünkü temaslar 
Londra, 13 (A.A.) - Fransız 

büyük elçisi bu sabah saat 10.50 
de Lora Halifaks tarafından ka -
bul edilmiştir. 

~ 
Londra. 13 (A.A.) - Lord Hali-

faks dün öğleden sonra Eden'i ka· 
bul etmiştir. 

fKDA• SAYPAS 

Çemberlayn'in 
beyanatı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

•Fakat, ltalyan hükfimeti, son 
nareloetile teminatının samimiye
tini ihlal etmiş olduğundan dolayı 
tees,üflerimi açıkça beyan etme
liyinı.• 

soN BUHRAN L oy d C o r ç ve 
~KA_Rş_ıs_ıN_o_A .ıı Çörçil ne diyor? 

Çemberlayn İtalya ile iyi müna· 
sebatı idame etmek arzusunu bir 
kere daha ehemmiyetle kaydettik
ten sonra •İtalya hükumetinden 
benim bu ar.uma iştirak ettiğinin 
delilini bekliyorunu demiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Bütün Akdenizin ltalyanlasmasına 
meydan vermemek lazımdır! 

•Musolini Madrid geçit resmin
den sonra İspanyadaki gönüllüle -
rini derhal geri çekeceği teminatı
nı 9 Nisanda teyit eylemiştir. Ay. 
ni günde İtalyan Hariciye Nazırı' 
Kont Ciano Komadaki elçimize ı 
verdiği teminatta İspanyadaki İtal
yan tayyare ve tayyarecilerinin de 1 
gönüllüler çekilir çekilmez İtalya- ı 
ya döneceklerini bildirmiştir. 

Büyük Britanya hükumeti bu te
minatı senet ittihaz eder, Büyük 
Britanya bükil.rneti, İspanyadaki 
gönüllül~rin geri alınmasını İngi
liz - İtalyan Akdeniz anlaşmasının 1 

hayati bir unsuru olarak telückı 

edegelmiştir. 

Sulhii muhafaza hru.u•undaki 
gayretlerimizde ve iyi niyetleri · "' 
miztle uğradığımız bir çok muvaf
fakiyetsizliklere roğmen sabır ve 
tahammül gösterdik. Bugün ufuk 
kar nlık olmakla beraber bütün 

LOYD CORC 

MuMolini yt-niden birtakım darbeler 
indirecekJerdir. Bnş,·ckilin ut.• dii
şünn1ekte olduğunu yarın öğrene

ceğiz. 

ÇÖRÇiL 

Arnavut aşiretleri 
mukavmeet ediyor 
Libyalılar, Arnavutluğun 
işgali iizerine isyan ettiler 

vaziyet şudur· 
Sahil ile üzerinden ge~ilebılir 

yollar Üz<'r ndc olan wya tayyare 

meydanlar: bulu'la birler İta!-

yın 16 ıncı Pazar günü sabahtaıı. 

akşama kadar İtalyan ve Arnavut 
luk baynkları ile donatılmasını 

emretmiştir 

( BIUi tarafı 1 inci sayfadtı) 
dusunun mümessili kıt'ayı. 

Musul Kolordusu Kurmay 
Başkanı Binbaşı Yusuf Beyin 

Hatip. Çemberla~ nin i~1eri kav
van k taatı'!ın elincledır. Şimalde 

rayıp kavramamakta olduğunu an 
· vaziH t d ... a k rıs.ıktır İşkodra ve 1 

Daladyenin 
beyanatı 

riyasetinde Musul Polis ve 
Demiryolları Müdur Muavin
lerinden mürekkep bır heyet 
karşılamış ve Türk heyetine 
ve ordusu mümesı;illerine 

kardeş İrak hükumet ve or· 
dusunun selam ve muhabbet
lerin! bildirmiştir . 

Heyetimiz Musul istasyo -
nunda, Musul Mutasarrıfı Ce
lal Halit Bey, Mıntaka Ku -
mandam Kasım Maksut. Be
lediye Reisi Hayrettin, Polis 
Müdürü ve Hariciye Teşrifat 
Müdürü Tahsin Bey ve Tür
klyenin Bağdat elçisi ve sair 
yüksek memurlar tarafından 
karşılanmıştır. 

Bir askeri müfreze selAm 
resmini ifa etmiş ve heyet re
isi Gümrük ve İnhisarlar Ve
Jı:ill Ali Rana Tarhan, heyet
le beraber askeri teftiş etmiş

tir. 
Saadabat paktına dahil iki 

devlet ordusunun mümessili 
kıt'alar, karşı karşıya dizile
rek dost ve kardeşçe birbirle
rini seliimlanuştır. Heyetimiz 
Reisi Ali Rana Tarhan Muta
sarrıfın evine ve heyetimizin 
diğer azalan da Resthouse o
teline misafir ed;lmiştir. As· 
kerl kıt'amız kışlada Irak as· 
kerlerinin misafiridir. Muta
sarrıf tarafından dün akşam 
heyet şerefine bir ziyafet ve

rilmiştir. 

\on1ak için ~a~ırnıaz iki nııyar var-
dır. dedikten sonra birincisinin Ah·s) oıı cıva. ınclaki Katolik aşi - (Ba§ :araf, 1 iııci sayfada) 

Sov)·et Rusyaya karşı ittihaı edi -ıretler c;ekıl ,cl<t t•la" Arnavutluk 1 na kati t mınat vermiştir. 
Jecek haltı hareket olduğunu be - ordusunun hak y sine hiicum ede - Bl1Yiik Britanya hükıirneti de 
yan ve şöyle de•·anı etmiştir: rek si!fıhlarfi, lm1'1ardır Bu sa- · 

a~·ni hattı hareketi ittihaz etmi • 
Sovyet Rusya ile bir askeri an- bah Arnavutluğu,.. •'ınnl doğusun-

tir. laşma yapılamsı bu memleketin. iki 
diktatör tarafından ilk taarruz hare
keti vukuunda. ordusu ile bizim kuv. 
vctlerimizle Fransa'nın kuvvetlerini 
takvıye edebilme. i için zaruridir. 

Hatib. Sovyetlcrin yardımı t~min 
1 
edilmedikçe. Romanya. Yunanistan 
ve Yugoslavyo'yı. hayatlarını tehli

keye atmağa dav..:t etmenin Faide
sizliğinden bahsetmiştir. 

B. Lloyd George, iliveten d<-mış-

J tir ki: . 

1 

cF ransa ile lngiltere tarafından 

verilecek olan k.at~i teminat~ lB.ftan 
. ibaret kalmıyarak ıcraat ııeklınde le· 
celli etmedikçe Sovyet Rusya' nın bi
ze iltihak. etmiye<'eğine kaniim. Sov
yet Ruaya nm daha geçenlerde gör
düğümüz ittifaka benzer bir kaçan· 
]art ittifakına iştirak etmiyeceğine 

eminim. Mütec.a\:iZlere kar ı Sovyet 

, Rusya ile ittifak etmek demek. arka-
i eında namütenahi menabi 'Ve teraiti 

d yalnız dağlı as.ıre!,t r tarafı!" -

dan mukavemet m< •k<»ler. teskil 
edilmiş bulu'lmdktadı• 

Libya a ;syan çıktı 

Fransız hüküıncti. İngilter~ ile 

Polonyanın dogrudan doğru~·a '\'l,.. 

) a dolayL,ile tl'hdit edildiği tak 

dirdt istiklaılcrini m!idafaa hu -
Parı. , 13 (A.A.) Parb · Midi usunda kar ılıklı yardımda bu -

aazete,uıın Kahire muhabirı, Ar- 1 " unması için akt ttikla-ri anlaş 
navutluıj'a vukubulan taarruzun madan dolayı memnundur. 
yerlı ahalide uvandırmı< oldnğu 

infial -üzünden Libva'da bir isvan 

çıkını~ olduğunu haber vermekt~ -

dir. M1'ır ile Libya nasında bil -

Diğ<'r taraftan Framız - Polonya 

ittifakı da Fran•ız · Polonya hü -

kiım<'tleri tarafından ayni zihni -
yet dair<"'indr teyit ve tr.kit olun· 

tün münakalat 'Qilamrl iııkıtaa uğ mıı~tıır. 

ramıstır. Fransa ve Pulonya, kendi baya· 

Lib ·a'dan gelen bedeviler. İtal- ti menfaatl~rini doğrudan doğru
ya'nın hazırlıkları ve İtalyan kıta- ya veya dolayısile ihllil edecek her 

atının dahile dogru :ıapmakta ol - tehdide karıı derhal ve doğrudan 
dukları harekat hakkında birta- doğru)'& biribirlerini miltekabilen 

kım maltımat vermektedırler 

Öğrenildigine göre T!besti hu -
garanti ederler. 

bulunan en büyük ordusunu ve bi- dut mıntakaları ile forzuk mm -

Bugün elçilerimiz bu beyanatı 

bütün alakadar hükfunetlere ve 
zim varabilcc.cğimizi ümti edemiye
ceğimiz hudutlarda harekdt icra c .. 
den k.ünei arzın en muazzam tayya .. 
re kuvvetini vücude getirmek de -
mektir. Size ~unu söyli~·eyim ki 
böyle bir anla~ına vücude getiril
diği takdirde diktatörJ.,rden hi~ 

biri kıpırdanamaz. 
HükUmf"t, üç habl farazı'.\·eye is

tinat ediyor: 
1. - Duçe'nin mihvere sadık kal-

takasında karga,alıklar çıkmı<tır. diğerlerine •e bilhas.sa Yunanis -

Arnavutluk tacı 1 tan ile •ık• roiınasebetıeri marnm 

Tiran, 13 (A.A.) _ Öğrenildıgi- olan Türkiy.,ye bildinni,,ıerdir. 

ne göre Pazar günü bır Arnavut 
heyetı, Roma\·a gidHt'k Kral -
İmparıt\ura Arnavutlıık 1acıııı tak

dim edt'CPktir. 

Zaferi tesit ! 
Roma 13 ıAA.) 1\1ııssohnı, İ-

----00----
Perth siyasetten ayrılıyor 1 

mıyacağı, talya ıle Arııa ııtlıığ11 birJe,mP -

l.ondra, 13 (A.A.) - Lord Perth, 

si:«>i hayattan çekilmek lizPre on 

güm kadar Roma'dan ayrılac'k -

tır. Murrwileyhin yerine Sir P 0 rcy 

T.nrra1"P tayin edliecelıtir 2. - Franco, kendi zaferini ye- ~ini ... 'it iç;n rrrPmlt'kt "ltl bu • -
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Hikaye SPOR 
ON SENE SONRA ... -.,...,....,,~~= 

Yazan: Ferit A li Beşiktaşlılar
1 

Ankarada ı Ahmet Şevki, bugün daha fazla 
çalışmasına imkan olmadığını anla
yına bürosunun kapısını şiddeUe 
çekip dışarı, sokağa fırladı. İşte se
nelerdenberi şu şirkette ömrünü tü
ketmiş, hep ayni şeyleri tekrar et
mekten başka birşeıc yapmamıştı. 

Gece, gündüz çalışır, çalışır ... Peki 
amma sonu ne olacaktı? 

Sokakta derin bir nefes aldı. Sa
atini çıkarıp baktı. Zaten şirketin 
tatil etmesine de yarım saat kal· 
mıştı. 

Genç adam şapkasını arkaya doğ· 
ru itti. Elleri ceiıınde nereye gitti
ğini bilmeden, düşünmeden yürü
dü. Hava ılıktı. Her taraf çiçek, ye
şillik içinde idl Çok güzel bir ha· 
har akşamı idi. 

Sokaklar, oldukça kalabalıktı: Bu 
canını sıktı. Bir otobüse atlıyarak 
Taksime çıktı ve oradan Harbiyeye 
doğru yürümiye başladı. T ksim 
bahçesine giden yolda etrafına ba
kınarak yürüyordu. Kaldırımlarda 
küçük çocuklar koşuşuyordu Te
miz kılıklı genç anneler bebek ara
balarını gülümsiyerek sürüyorlar
dı. Kolkola girmiş, birbirine yaslan
mış aşıklar vardı ve rüzgar, ba mü- t 
tebessim, mes'ut yüzleri ılık. ılık 
okşuyordu. 

Taksim bahçesini geçtiği sırada 
idi ki, birdenbire Ahmet Şevki'nin 
gi>zleri duvarda bir i!Ana ilişti. Bir 
an durakladı ve kaşlarını çatarak 1 
~üşünmeye başladı. İ!Anda başta 
şu satırlar vardı: 

. - 23 mayısı unutmayınız. 23 ma
yı•, Yeşilyuva bahçesinin açıldığı 
gündür, !lh ... • 

Bu 23 mayısda birşeyler 0ıacak-

ı 

l 

- • 

tı; bu tarih, ona yabancı gelmiyor- G lıadın lı d 
du. Birdenbire elini alnına vurarak enf oca•ı eo en 
.Hay Allah kahretsın!.• diye lıatu plıtıktan •onra uzun uzun 
!adı. 23 mayı~ e~lendiği tarihti e 1 orha•ından baktı 
23 mayıs bugundu... gözlerile takip etti. tl'zgün ve mü-

Yani, Meliha ile izdivaçlarının o- teessirdi. İşte ilk defa kocası izdi· 
nuncu yıldonümü... vaçlarının senei devriyesini unut-

Karısı, gözünün önüne geldi. Uid- muştu. Demek ona karşı artık bu 
detle dudaklarını ısırdı. Fena ralde kadar 18.kayt ve uzaktı. Ne olacak, 
canı sıkıldı. Kimbillr Meliha böyle/ 10 sene geçınlşti ... Fakat bu on sene 

bir günü unuttuğu için ona ne ka- müddetle 0 , daima kocasını sevmiş 
dar kızınıştL Ah, nasıl olmuş da u- ve ona müşfik. iyi bir zevce olmıya 
nvtmuştu!. Evden çıkarken ıanak- çalışmıştı. Amma erkekler çabuk 
lanna dokunan Meliha'nın dudak· bıkarlar ... 

!arının neden öyle bu~ ~bi sğuk ol-ı Genç kadın· kendini çok yalnız, 
duğunu şimdi gayet ıyı anlıyordu. t kedi! . b' h' ed' rd 

doğrusu araştırmak istemediği ga
rip bir azap duyuyordu. Biraz ev- MAURDClE CHIEVAIL..D 
vel cŞu kadınlar böyle ehemmiyet.- vazanacak 
siz şeylere ehemmiyet verirler. Ne nj m z 
garip mahlüklardır!a diye, düşü

j nürken _irr.di; cBu ne düşüncesiz- Siyah Beyazlıl~r bu 
lik, olur ~ey değil. İzdivacımızın se
nei devriyesinde kalkıp gitmek!. haf ta en m Ü h im 
diye. söyleniyor, karyolasının üze- maçlarını yapıyorlar 

Maurice, FransAz esprisini, neşesini en çok 
eden ve Fransada en çok sevilen artis 

rinde hırsla oradan oraya dönüp 
duruyordu. Milli küme maç'ıın başlı · -1 

Saat ·ıı dl, yata"a gı'rd!, küçük [/l l kt l h 11 yalı tam beş.hafta. oluyor •.. Bu ayran arının me Up arı er 
koku şişesini karısının başucuna bı- beş hafta !çerısıadekı en muhun 

raktı. Ona aliıkasını anlatmak, bu deplasm~n maçının da bu hafla gün OnU Saatlerce meşgul eder 
suretle mahcup etmek istiyordu. yapılacagı kanaatınde bulunuyo • 

==========================-==-Uyuyamıyor, yatakta oradan ruz. Bu hafta şehrimize gelecek İz. 
oraya dönüyor, karısına gittikçe da- mirin Doğanspor takımına muka. c Vu. gazetesinden: 1 miş, ne dersin?. 
ha fena içerliyordu. Ufak b;r gü- bil geçen hafta kuvvetli rakibi Fe· Maxımdeki locasına girdiğim za. Daha bir sürü şeyler, Maurice et
rültü duydukça heyecanlanmıya . ..h. bir 

1 
f ,_.1 man Maurice Chevalier hafif bir rafındaki bütün bu fısıltılara 0 nerı mu ımce go ar.• e ye • h 

başlamıştı. Rekliyemiyeceğlm de- B "k . ayrelle ve biraz müstehzi: meşhur sevinıli tebessümile muka-
diğl halde bekliyordu. Beklediğine nen eşı taş ta Ankaraya gıd.ıyor. - Benimle bir mü!Akat mı yap- bele eder. Onun şurada halktan bi· 
de ayrıca kızıyordu. Ankarada yapılacak maçların mak istiyorsunuz- dedi. Fakat bu rile, burada bir gazeteci ile durup 

Tam saat birde kapının önünde neticelerini şimdiden kestirmek mülakat artık çok kimseyi alaka· konuştuğunu, şakalaştığını görür· 
bir otomobilin durduğunu duydu. güçtür. Zira Ankaranın Ankara • dar etmiyecektir. Evvelce çok ya- sünüz. 
Heyecanla yerinde doğruldu. Biraz gücü takımı geçen sefer İstanbul·· pılmıştır... Fakat mademki bu- ••• 
sonra kapı açıldı ve Meliha içeri da Fener ve Vefa !le yaptığı maç· r~ya kadar yoruldunuz, sizin için Sevimli artistle yarım ıaat ka
süzüldü. Omuzlarına ince ipek bir !ardan birincisini kaybetmiş olma- bırşeyler yapmak isterim. Amma dar dolaştık. Bunun benim için ayni 
ka atmıştL Her zamankinden gü- sına rağmen ikincisini de güzel bir nasıl? . zamanda bir vazife olduğunu unu-
zef ve taze idi. Tabii yapmıya ça • oyunla kazanmıştı. ~ Sı~de halkı enterese edecek tacak kadar onunla neşeli, güzel 
lışt ğ b' 1 • B d b k İ daıma bırşey vardır, dedim, öyle se- dakikalar geçirdim ve bu dolaşma 

ı ı ır ses e. . un an aş a ge~en hafta da Z· vilen, aranan bir kimsesıniz ki... bana pek kısa göründü. 1 
- Oh kocacığım, sen daha uyu- mırde yaptığı deplasman maçları· Maurıce dudağını bükerek: Vu mecmuasının muhabiri Mau-

madın mı, dedi, h~r h~lde bana da- nın ikisini de İzmir saha ve halkı - Evet amma, dedi, artık bu mü- rlce Chevalier'in resımlerle tesbit 
nlmamışındır. Gıtmıy~ mı:cbur· önünde kazanmış bulunmakta_dır. !&katlar... ıettiği hayatını şöyle kısaca hulasa 
dum O kadar ısrar ettiler kı... k - Ü b · D h 1 - ·· .. k t' ıed· B' b h ,. · An araguc u vazıyette iken er a sorunu es ım: ıyor. ız u uıasayı ve resim-

Bunu söyler söylemez arkasını karşılaşacağı Beşiktaşlıların da - Sizinle bir gününüzü birlikte !erden birkaçını buraya alıyoruz: 
döndü, soyunmıya başladı. geçen hafta Feneri 3 • O yenmele· geçirelim ister misiniz? Maurice Chevalier, sabah erken-

Ahmet Şevki, genç kadın arkası- rine rağmen İzmirde Ateşspora kar 
nı döndüğü sırada yavaşça uzandı r ------~·--~-----•.--•··---~ 
ve onun yastığının üzerine bırak- şı mağlup olmaları gözönünde tu-
tığı ıavanta şişesini aldı. Artık o- tulacak olursa Beşiktaşın bu haf
nun bun· 1 görmesr. istemiyordu. ta Ankara stadında v~ Ankara se· 
Kadınları o kadar hassas. dikkati.:. 

zannetmek ve nihayet kansının 

kendisini sevdiği hulyasına kapıl
mak, bütün bunlar ne budalalıktı!. 

yirci&i önünde Ankaragücü ile ya

pacağı maçı kazanması çok zor o
lacaktır. 

Beşiktaşın oynıyacağı ikinci An
kara takımı da Demirspordur. Bu 

takımın ne kuvvette olduğu henüz 
görmemiş olmamıza rağmen An • 

Genç adam, küçük paketi kendi 
yastığının altına sıkıştırdığı sırada 

birdenbire karısı dönmüştü. Hay
retle: karagücünden aşağı kuvvette ol • 

- Ne saklıyorsun, diye, mırıl- madığını da tahmin etmekteyiz. 
dandı! 

- Hiç, küçük bir şişe lavanta ... 
- Koku mu? Kimin için! 
- Hiç kimse için ... Bilmiyorum ... 

Bir arkadaşım ısmarlamı~tL 

Bunu söyler söylemez arkasını 
-

Sahneye çıkmadan ene 
ihmRI etmemek laz 

Biraz sonra şokaktadır. 
önünde bir an tevakkuf ı 

• radakilerden birile küçük 
yapmadan geçemez. Bu 
halkla temasa geldiği ye 
ralık kitapçısına uğrama 

mal etmez ve daima iyi 
seçtiğini. hem de pek ço 
görürsünüz. 

Bürosunda, uzun zaman 
le nasıl çalıştığını görm .. 
hayranları, onun o sevi 
yerinde duramıyan adam o 
zannedemezler, Orada o 
di, o kadar durgun ve me 

Fakat bıraz sonra piyan 
nünde tekrar o eski neşeli 
mıştır. Söyliyeceği yeni 
tekrar etmekle meşguldür 

er mış, ıçare ıss ıyo u. 
Bu kadınlar ne tuhaf mahlüklardıl B' bakt ,. dönd(\, Başını yastığa gömerek .. ıraz sonra aynasına ı,.ı za-
Boyle ufak tefek şeyl~re ne kadar . .. 1 · d 1 bo .çok uykum vara diye mırıldandı. 

Zira bunun da yaptığı müsabaka -
!arın bil§nçosunu gözününde tuta
uk ve Ankaranın da şampiyon ta· 
kımı olduğunu nazarı itibara alır

sak geçen hafta kuvvetli rakibi 
Feneri yüksek bir farkla yenen 

Siyah • Beyazlıların Ankaradan 

) 
Locasında ise hayranlaru 

tuplan onu beklemekt 
1 mektupları okumak ta zan 
kadar kısa süren bir iş de 

h . t . 1 buk k man ıse goz erın en yaş ar şan- ' paçayı kolayca sıyıraınıyacakları. 
e emmıye verır er ve ne ça I· ·· .. .. .. h G nç kadın paketi uzanıp almış Gece .. işte şimdi ası! fa 
rılırlardı!. dı. Orada gorduğü solgun yuz, a- e .. ' .. . . . nı tahmin ediyoruz. 

t K ük ı ı d lıyor demektir. Evve!A 
Hava kararmak üzere idl Saati- zin, manalı gi>zler kalbini büsbütün v~ açını~ '.· uç ş~y .e il'._ e evı- Bu seneki şam".I.· ivonada da 

K rıp çevırıyordu. • tyı bır tavan ta• - sonra giyinmek.. ve nihay 
ne baktı; yediye beş vardı. Artık kederle doldurmuştu. ocasının ar- . .. Anksra takımlarının iyi birer mev • nin arkasında başında sil' 
dükkanlar da kapanmış olacaktı. tık kendisini sevmediğine tamami d~ye, soylendl ve başını kaldırıp ki kazanacağını umuyoruz. daklannda kendisine m 
Fakat muhakkak bir hediye alma- le lakayt olduğunu son hareketin- dikkatle kocasına baktı. Onun kı· ** Ça111ma bitmiştir. Gece çıkmadan enel MAURİCE sevimU ,..Idu vimll tebessümile sahneye 
iıydı. Meliha'ya eli boş gitmesi ol- den, izdivaçlarının sene! devriyesi- mıldadığını, yavaşça içini çektiğini NİTA RAYA'ıwı locasına uğramayı ihmal etmez" hazırdır. Ekseriya onun 

la gördü. Birdenbire gözleri sevinçle --oo--
mazdı. Unutkanlığını tamir etmesi. nl unutmasından sonra iyice an • . . Kemal Halim futbol - Pekl diye, güldü, den kalkar. Kahvaltısını ettikten mi geçidinde• giydiği elbi 
()Dun gönlünü alınası lAzımdı. mış bulunuyordu. Ah bu zalim er- parladı .. her şeyi anlar gıbı oldu- Elimden kurtulamıyacağını an- sonra biraz jimnastik yapar ve ga- cih ettiğini görürsünüz. B 

Derhal bir tomobile atlayıp Bey- kekler... Halbuki, kendisi daha yordu. O, bu şişeyi kendisine alınış ajanı Oldu lamış olacaktı. zeteleri okur. Siyasete emraklıdır. !ere bir zAfı olduğu mu 
oğluna çıktı ve bütün mağazaların gençti; hem güzel olduğunu da bi· olacaktı. Demek unutmamıştı, de· Vazifesinin çokluğu dolayıslle Artistle birlikte çıkmadan evvel Dünyanın ahvalini merakla takip Gece yarısı .. işler bitmiş 
kapanmış olduklarını ·gördü. Ne ya- liyordu... mek hfila eskisi gibi kendisini sevi- Futbol Ajanlığından çekilen Sil • 0 hazıı:lamakta olduğu büyiık bır eder. Fakat zamanını uzun boylu selerinl değiştirerek çıkmı 
pacağını şaşırdı. Eve eli boş dön- Meliha, bütün gününü sıkıntı ve yordu. Eve gelip onu bulamayınca leymaniye!i. Orhanın ıyerine eski gala !çın bazı emirler verdl Herkes mütalea ile geçirmesine lmkAn yok- larur. Fakat çıkmadan evv 
mekten Adeta korkuyordu. azap içinde geçirdi. Bir aralık biraz kızmış olacaktL federasyon azasından İstanbulspor onun etrafın~ t?planmıştL Artist- tur. Çünkü gün birçok hareketlerle ya birlikte çalıştığı güz 

Her yere ba• vurdu. Fakat bütün lhava almak için sokağa çıktı. Kua- Ahmet Şevki gözlerini sıkı sıkı !erden elektrikçılere kadar... Se- doludur. İşler fazladır. Bununla be- Nita Raya'nın locasına b 
, lu Kemal Halim tayin edilın.iştir. imli N"ta Ra d d 'dl B be b 

dükkanları kapalı buldu. tl'mtlslz. 'ıtöre uğradı ve saçlarım yaptırdı. yummuıı, kendi kendine: •yarın, v ı ya a ora a ı azı ra r lr an için radyosunun bapn- Maurlce'in muhteşem o 
lik içinde bunalarak on sene sonra !Akşam üzeri eve döndüğü zaman budalaca bir teiaşla aldığım şu şi· faydalı tavsiyelerde bulunuyordu. da kalmaktan da onu kimse alıko- kapıda beklemektedir Ar 

M lih • h' .. 00· 1 ··•-•- tefek 
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şeyi sokağa atacağım. diye düşü- Ankara Gençlerbirligi Bundan sonra birlikte çıktık ve yamaz. ve uyku zamanıdır • 
e a nın ıwa Y e ......,.. kapıda arkadaşı Saadet ve kocası _ ' Champs-Elysees'ye doğru yürümi· ' 

ihmallere ehemmiyet verecek ka- ile karşı'••tL Evlerinde gece bir nuyordu. geliyor 
~ Karısı . d b und ki !Anı ye başladık. s o N v A L s ! 

ddar ~assafk lisiyet, dlıkkkkat gösdtedrmedeesi~· ıtoplantı vardı. Kendisini alınıya b d ş~d.1 ~unt.~ Oda ise. Ankaranın kuvvetli futbol ta. Yolda Maurice: 
en o e , canı s ın ca yu- •ge•~•·lerdl Israrla çok iyi bir gece ayı a son urmuş u. aya 

"'~ kımlarından buluıı.an Gençlerbir • - Geceleri Casino de Parls'den 

Brü~~~.~· bgözlerl hparlı~t ~urddu. geçireceğini temin ediyorlardı. birdenblmıire ntefis bir lbeavantab~okku-l li"i 22 ve 23 Nisanda iki maç yan- epey geç çıkıyorum, dedi, gece ya. • • uyuı.. ır ecza anenın vı rının e M lih N' . 'tml . , d' su yayı ş ı, sonra yaz ır o " r b 
e a; • ıçın gı yeyım.• ı- mak üzere şehrimize gelecektir. rısına kadar da urada çalışıyorum. 

sıra sıra göz alan kolonya ve koku ye, düşündü, beni düsünmiyen, be- karanlıkta uzandı. Genç adam karı- Bu hayatı seviyorum. Yalnız inan· Joan Grawford, 
i.5eleri görmüştü. Derhal oraya hl sının ince parmaklarını yüzünde. mıyacaksınız, fakat •unu itiraf ede- Dugi'" F•ver • ni sevmiyen r ınsanı oturup ta ., vl F , • - ...., • 

koştu. saçlarında hissetti ve onun heye. 1.eyog uspor ener.a yim ki, büyük galalarda garip bir banks'm oğlu ile 
B. li d k ık bir k beklemekte ne mana var? .. • ve der-
ıraz sonra e n e ço ş O• • . candan titriyen müşfik bir sesle ga- oynıyacak heyecana, korkuya düşüyorum. Se- bir sevda ve evli • 

ku şişe i oldu"u halde eczahaneden 1 ha_ l lk.ab_ul. et.ti .. Ke~disıne .çok_, iyi l l rd beri . i " h " tt "' bildi" 1 lak tül 1 yet yavaş şöy e mınldandığını duy- 23 Ni b d h 1 1 ne e en aynı şey yaptı,.ım ilk ayatı yaşadı, 
çıkıyordu. Memnundu, Nihayet işi gı 6'nı 6ı ey rengı e • du: san ayraının a şe r m z • halde nedense bu heyecandan kur- ayrıldı, sonra Fran 
yoluna koymuştu. Meliha'nm gön- bisesinl giydL SüslendL Yüzünü - Sevgilim, beni affet. Sana b~ de milli bir futbol karşılaşması yajtulamadım. Fakat sebepte yok de- chot Tone'la ev • 
!ünü alacak, ona izdivaçlarının se- pudralarken •Ah Şevki, bunu hiç şuna kızmışım. Bugün izdivacımı- pılacaktır. Bu meyanda Fenerbah·jğil. Çünkü bu galalar mutad geecle- lendl Bu izdivaç 
nei devriyesini unutmadığını ispat unutmıyacağım, böyle bir günü ih· zın onuncu yıldönümü olduğunu u- çeliler de Beyoğluspor takımile re benzemez. Bütiın Paris karşınız- daha muhkemdir, 
edebilecekti... mal etmeni asla affedemenı.a diye, nuttuğunu zannediyordum... bir maç yaparak kuvvetlerin! ölçe- dadır ve tam ilç mikro ağızları açıl· deniliyordu. Hal • 
Apartunanının önünde otomobil- jdüşünüyordu. ceklerdtr. mış, beni dinlemektedirler. buki iki artist yine 

den indiği zaman pencerelerin ka· l Kendisine bu korkusunun yerin· ayrıldılar. Hollvu • 
ranlık olduğunu gördü. cGarip ONLAR de olmadığını söyledim. Çünkü tun Monte • Kar • 
şey!• diye, söy lendı. Meliha'nın ar- Ahmet Şevki, evde Meliha'nın Maurice Fransız esprisini ve neşe- to gazinosunda ter 
ka tarafta oturmak adeti olmadığı- bıraktığı kağıdı ikinci defa okuduk- ~ - sini en iyi ifade eden adamdır ve .ip edilen ziyafet • 
oı biliyordu. tan sonra bir an hareketsiz kaldı. Fransa'da en çok sevilen, en çok te resmini gördü· 

Biraz sonra kapıyı anahtarile aça- Kendisine cKocacığım!a diye hitap hayranlan olan_ bir artist~ir. Onun 
1 ğünüz Son valıı 

rak içeri giriyordu. Bütün odaları tm . ' . şarkılarını dınliyenler daıma bıte-
1
. yaptılar. Graw • . • . . . e esıne bakılırsa demek zannettı-

dolaştı: Meliha, evde degıldı. Niha- ğ' .b. M !'ha k H ceğinden korkar, daha uzun söyle·· ford, yalnız ya • . .. . ı gı ı e ı ona ızmamıştı. at-
yet salonda bır masanın uzerınde _ .. .. mesini isterler. Numaraları ise se- iında bir köpeıM 
küçu" k bir :.:ağıt parçası buldu ... ta bugunun sene! devriyeleri oldu- . .1 . k k .. .. .. d 6' 

ğ bil unutmuot Ah b yırcı erıne pe ısa gorunur ve şi • Jid""U halde Nev. 
Meliha, şu birkaç satırı yazmıştı: unu e ,.u. • • en ne d u !kış ı k "" 

dl dil et a lar a te rar sahneye çı· yorka dfuıdil. t-in 
cKocacığım, Saadetle kocası be- budalayım!• ye şündü ve elin- k ıl be 1 ~ 

dd tl k ar masına se p o ur. garibine bakın ki 
nı almıya geldiler. Bu gece evlerin· deki paketi hi e e ıracakmış gi. s · r ld ğ evım ı artist, yo an geçti 1 za- Amerika, iki defa 
dl" bır toplantı varıru.ş. Israrlarına bl sıkarak yatak odasına geçti, so- h k bak Ş" 1 •·-ıl man, er es ona ar. oy e ...... • kocadan ayrılmış 
mukavemet edemedim. Gidiyorum. ,yundu. İstahsız bir yemek yedi... tılar duyarsınız; 
G b b k ki artist için yenı bir 

ece eni ıra aca ar ... • Sonra karyolasına uzanarak eline Bak bak ş·· 1 g ı - , ova ye eç yor... izdivaçtan bahset • 
KADI bir kitap aidL Fakat okumasına im· - Görüyor musun şapkasını de- mektedir, 

O sabah Meliha kocası evden çık- kan olmadığını gördü. Kelimeler ğiştlrmiş!, 
tıklan sonra pençereye yakla~tı. gözlerinin önünden kaçıyordu. Şim· \(arın ve Puar cUnU Ankarad a mühim maçlar 7apacalı: olaıa - Ne şık paltosu var! .. 
Ahmet Şevki'nin uzaklaşmasını idi içınde seb:?bini bilmediği., daha 1 'Jefiktaf taJww - Nlta Raya ile arası pek iyi I· • • 
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Dik.kat: ecll.,lz 

Koku, karakterinizi 
tanıtan bir vasıtadır 
Çünkü parföm hislerimize 

tesir eden ilk kuvvettir 

Kad~iarın y~~de doksa: 1 

beşi porföm kullanmasını 1 

bilmezler 
• '"'"" ..... 

Koku, yani parföm bahsinde d< 
esas olan zevktir. Burnumuzdar 
geçerek hislerimize hitap eden biı 
zevk.. Ve birçok kimselerin beğen 
d;kleri bir parföm, muhakka~ 
benzerlerinin' en iyisi değildir 
;unkü herkes, benliğ:nde müsai 
bir saha bulup yerleşebilen koku
yu sever Binlerce çeşit parföm vaı 
ve h,rkes hayatında bunlardar. 
yüzlercesini koklamış olabilir. 
Hatta, kokuları tanımakta, bunla
ra kıymet biçmekte ihtisas sahibi 
olan kadın, erkek birçok k mselere 
rastlam&k da kabildir. 

---- ---,-

Kokular da, roblar vey .. manto
lar gibi, modaya tabidir. Fakat 1 
bunların içınde az çok klasikleş- J 
miş, yerleşmiş olanlar vardır. Bu-
na mukabil bazı parfömler okadar 
yeni, okadar orijinaldir ki ilk defa 
bunları kok)ıyanlar teı;Jrlerinden 
kurtt'lamıyarak hemen bunları be
nimserler. Vakıa bu keşifler na
dirdir amma, bunlardan her biri
nin meydana çıkması, yukarıda 

bahsettiğim klasik kokulara yeni 
Uiiveler yapılmasına yol açar, 

Vezirköprü 
toprak 

bayramı 
Bu sene çok 
istifadeli oldu 
Vezirköprü. (Hususi) - Vezir

köprü Halkevinin tertip etmiş oldu
ğu toprak ve ağaç bayramı bu sene 
pek muazzam ve çok istifadeli ol
du. Hemen dıyebilirim ki, kadın ve 
erkek bUtün kasaba halkı daha sa
bahleyin erkenden ağaç bayramı 

yapılacak olan Adatepe köyUnün 
yollarına dökülmüşlerdi. Bütün o
tobüsler, otomobiller, arabalar ka
saba halkını köye taşırken atlı ve 
yaya sporcularla bir kısım halk ta 
ellerinde fidanları olduğu halde 
köy yollarında davul zuma çalarak 
bayram yerine gidiyorlardı. 

Halkevimizin Köycülük komitesi 
bu bayramın daha istifadeli ve da
ha muntazam olmasını temin mak
sadlyle büyük bir program hazır· 
lamış ve bu uğurda hiç bir feda· 
"irlıkan çekinmemiştir. Otomo
billere, oobUslere binen yaya ve at- • 
lı Ölarak köye giden tekmil vatan
daşlar halkevinin evvelce hazırlat· 
.nış olduğu fidanlardan birer tane 
alarak sonra yola düşüyorlardı. 

Yeni kaymakamımız Tevfik Kılıç 
aslan halkevinin tertip ettiği bu 
bayramın daha şümullü bir tarzda 
yapılmasını temin maksadiyle bili 

istisna tekmil devlet memurlan, 
ticaret ve ziraat ve sanayi odala
rından ve sair müesseseleri kasaba 
merkezindeki ve civar köylerdeki 
tekmil okullarla köylüleri ağaç bay 
ramına iştirak ettirmiş ve şu su
retle Adatepe köyünde yüz binlerce 

vatandaş toplanmış köy maydan
lığı mahşeri bir manzara halini al~ 
mıştı. Civar köylerden gelen halk 
ellerinde fidanları, başlarında bay
raklan, önlerinde öğretmenleri ve 

Kadın, erkek, herkes bu yeni 
parfömleri tercih ediyor. Nasıl bir 
kadın ilanihaye aynı biçimde şap
ka veya rob giymezse, senelerce 
rntiddet de aynı parfömü kullana
maz. Çunkü moda, giyinmek bakı
mından olduğu kadar, koku zavi
yesinden de, daim! bir değişi,kliğe 
tabidir muhtarları olduğu halde kafile ha

tan intişar eden kokular, çok deıa, !inde köy meydanlığına toplanıyor-* ,nazile bir burnu tatmin edemez. !ardı. 

• "~"n hemen büt!ln "adınlar * Adatepe köyünde hazırlanan 
Parföm kullanırlar. Faka~,uunlar- Parlsll birçok ıtriyatçılar bu meydan daha önceden bayraklarla, 

noktayı düşünerek hususi müstah-
•' 1e doksan beşi, ııarföm zarlar imal etmektedirler. Bunla- tefne dallariyle, ağaçlarla süslen-

itullanmasını beceremez. Neden? miş çadırlar kurulmuştu. Merasim •· . rın yaptıklan koloı.yalardan bir-
u<l. sebepten dolayı: birincisi, kr tam saat 10 da tekmil mektepliler, uç damla, bir banyoyu rayihalan-
dınlar ekendi> parfömlerine yahu 1 k memurlar ve halkın lştiraklle hep < ırmıya ifayet etmektedir. Bu 
tla tiplerine uygun gelen bir parfö- yeni koku sürünme tarzının ehem- bir ağızdan söylenen İstiklal marşı 
ıne bağlanmamalarıdır. Onlar, iyi miyeti üzerinde ısrara hacet var ile başladı. Müteakıben kayına
olmak veya kendilerine hediye ve- mı? Erime kabiliyetini haiz olmı- kam Tevfik Kılıçaslan ağacın e-
rilmiş olmak şartiyle her türlU k · b yan bu yağ, kokusuııaan hiçbır şey hemmiyet ve ıymetın! te arüz et-
parfömü kullanırlar. uk · kaybetmek3izin, suyun üzerinde tiren bir nut vermış, orman ve 

İkinci sebep daha mühimdir: bu 
f

.. 
1 

. f k il 
1 

kalır ve kadın banyodan çıktığı es- ağaçlann iktisadi ve zirai sahada 
par om erı ena u anır ar. . . h f ,,_ d Ud f • 

H lb ki r· 
1 1 

b 
1 

nada gayet ınce bır tabaka haluı- azar ve se erue yur un m a aa· ' 
b a u .. ~ar 0~ mese ~:ıır ~.~- de vücudüne yapışır. sında da temin ettiği faydalan izah 
adşına mu kırnli ır ~e.se · u- Banyonun hararetiyle açılmış o- etmiş ve sık sık alkışlanmıştır. Mü-

cu unun şe ve gtyınme tarzı, 

j ti . in t 1 h t" 1 lan mesameler, bu yağ zerrelerini teakiben ziraat muallimi Te~iik es erın , avır arının eye ı U• . 
. . . tab" 1. b k massederek, üstte kalan su ise esa- Fişdenin ağaçların yetiştirilmesi ve 

ınumıyesı mızacı ve ıa ı a ı.. . .. 
d ı ı l k d sen cilde nüfuz edemiyeceği için, bakımı hakkında verdiği söylevi mm an. am sanas y e • a in• o- . . 

la h k d d k disln ah 
havlu ile kurulanır ve kaybolur. köy muhtarının söylevi takip etmiş 

n er aman, en em ·ş . 
bir "h. . t!şar ed İşt ayet sonradan kadın terlerse, ter ve ilk okul talebesınin ağaç hak • 

sus • sı ır • ın er. e, dd 1 · · . · · 
k 11 1 1<: fö ün b ihlr ıgu e erının normal ifrazatıvlc kında söylediği şiiri dinlenmlf ve 

u anı a
1
ca pal~ md u •S •e beraber cilt bu kokulu yağı da -dı· alkışlanmıştır 

uygun o ması ~zım ır. . · 
. . . şarıya varır ve bu suretle, ter ko- Bundan sonra tekmil vatandaşlar 

Meselll, şark tıpınde, rehavetlı, kusunun müziçliğl de giderUm.!f . . h ld 
esmer ve dolgun vücutlu bir kadı- ellerınde fıdanları olduğu a e 
nın sürdüğü hafif bir koku neka-

01
';· . . . . hep birlikte köyde evvelce çukurla· 

. . . arıslı bır ıtrıyatçı, bu tarzda rı kazılarak hazırlanmış olan ma· 
dar aca.p bır tesır bırakırsa, 17 ya- koku sürünmiye •kokunun zemi- . . . . . 
şında sarışın zayıf nahif bir genç ini k d . t" ki b d halle gıdilerek fıdanlar dikılmış ve ' ' n yapma .. emış ır ı , un an . .. 
kızın sürdüğü ağır esrarlı koku da doğr b" t if 1 E d bu esnada halkevinın onceden ha-, u ır ar o amaz. sasen a-
okadar tuhaf bir intıba uyandırır. ha şiddetli olan kokusu, işte bu ze-j zır.latmış oldul",ru (Vezirköprü Halk-* min üzerine yerleşince kendisin- evı 1939 yılı ağaç bayramını bu 

den beklenen tesiri verir. 1 köyde yapmıştır) levhası köy ko-1 
Binaenaleyh bir parföm onu ruluğunun ortasına dikllmiştir. 

kullanan kadının şahsiyetine cel • KOOJ!eratif he~ap larının Bir saat kadar istirahat .~e öğle 
çı. lik l'debilmesi için, onun etra- içinden çık ı lamıyor yemeği yenildikten 6_'.'nra koy mey-
Cında az çok hususi bir tarzda in- İ danında programın oğleden sonra-
tiiar etmesi ve onu, yalnız burnu- Belediy~ .ko~peratif yıllık kon - ki kısmının tatbikatına geçilmiş ve 
muzun hissedeceği bir nevi görün- gres!nln ıkıncı celsesi hesaplarınlilk defa Gazi ve merkez ilk okul öğ
mez manto ile ihata etmesi şart- tetkiki için 15 gün sonraya tUik ret 1 . . d ,. •

1
. 

1 1 ıy 
. men erının e6 er ı ça ışma ar, • 

tır. edılmişt!. Bu 15 günlük kanuni 1 d t" .1 .. tt b" e mey ana ge ırı en mure ep ır 

Bir mendile damlatılan ve an- müddet geçtiigğ halde hesapların talebe grupu tarafından idman ve 
cak çanta nçıldığı zaman kokusu çok karışık olması yüzünden seçi· spor hareketleri yapılmış ve yüz 
duyulan birkaç damla esans için len üç kişilik komisyon bunların binlerce seyirci tarafından al
°.ldu~u kadar'. b~. kürk 1'.,'antonun tetkikini bitirememiş ve kongre kışlanmıştır. Bunu müteakip köy
uzerıne vaporızatorle alelacele ser- gayrimuayyen bir zamana tehir e· lüler arasında halat çekmek müsa-
~iştirilen bir e~a~. için de bu yu- dilmiştir. bakaları, bayrak yarışlan, yaya sü-
Karıda bahsett~.mız havayı yara· rat ve mukavemet yarıştan, at sü-

tabilmek için, böyledir. Yab2ncı ırar~alı rerli rat ve mukavemet yarışıan yapı1-
Etrafındakı havayı kendisiyle 11 , Ü d d'I k mıştır. Müsabakalarda birinci, ikin-

bırlıkte götürmek istiyen bir ka- yun.er m sa ere f 1 ece el ve üçüncü gelenlere merasimle 
dın için, esans. mahirane kullanıl· Elde işlenen cinsten olan yerli tıalkevi tarafından münasip hedi· 
mak şartiyle dahi, kafi değildir. yünler üzerinden bazı hileler ya. yeler ve mük5.fatlar dağıtılmıştır. 
Vücudün de bu koku ile rayiha • pıldığı anlaşılmış ve tahkikata baş Diğer taraftan öğretmenlerin bir 
lanmış bulunması şarttır. İşte, lanmıştır. Bazı kimselerin yerli kısmı halkevinin köye getirtmiş ol
banyo içın yapılan kokulu tuzla- yünlerin üzerine İngiltz damgala - duğu sıhhat afişleri üzerinde sağ
rın, tuvalet sularının ve kokulu rı vurarak halkı aldatmağa kalk· !ık yönünden köylüye öğütler ver· 
kolonyaların faydası, bu gibi hal- maları suretinde y~pılan bu hile - miş, frengi., verem, sıtma, kara • 
terde belli olmaktadır. !erin önüne kat'i olarak geçile • sinek ve sair hastalıklar hakkında 

Filhakika parföm vi.ıcudun her cektlr. Bu şekilde yakalanan mal· köylUlerle konuşmalar yapılmıştır. 
tarafından intişar etmelidir. Yal- lar müsadere edileceği gibi sahip- Muhtelif köylerden gl'len halk, 
ıııız saçlarındah, yalnız kulağın ar- !eri hakkında da tahKikat yapıla - bundan sonra milli lar oyna· 
lı:a•ıntıan veva sadece, yalnız rop- caktır. ınıya başlamışlardır. 

iKDAM 

Fransız donanmasının 26.500 tonfuk Dunkerque harp geınlsl 

Fransız donanmasının 2.569 tonluk T errible muhribi 

ı 
1 .. 

Fransız donanması son bü,ük manevralar esnasında 

Fransız donanmasının 2.269 tonluk Terrin muhribi 

Fransız donanmasının 5886 tonluk Emile • Bertin gemisi 

Fransız donanmasının 2.880 tonluk Surcouf denizaltısı 

RAIOVO 

Cuma 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35: Türk müz.lcı Pi. 

Saat 13: Memleket saat ayan, ojaııt 
1e nıcteorolojl haberleri. 

Saaı 13.15 - H: Müı.ik (Kar1öık proc
ram • PL) 17.JO: Konuşma (İnltilAp ta• 
rilıi dersleri - Halkevinden naklen.) 

Saat 18.30; Proıram. 

Saat 18.35: MUzlk (Bir kudret • PL) 
19: Kon111ma. 19.15: Türk müziği (Fa
sıl heyeti.) Çalanlar: Hakk1 Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, ~ri Üfler, 
Hamdi Tokay, Okuyan: CelM Tokseı;. 

Saat 20: Ajans, meteoroloji haber • 
leri, ziraat borsası (fiat.J 

Saat 20.15: Türk müzili: Çalanlar: 
Veeihe, Fahire Fersan, Refik Fersaıı. 

Okuyanlar: Necmi Rıza Aluskan, Ra • 
dUe Neydik 1 - ............ • Hicaz pef-
revi. 1 - Sadullah Aianın - Hicaz Yıl· 

rük semai.si: Nidey!m. S - Hacı Arif 

beyin - Hicaz prla: Benim halim lira• 

kın!& 4 - Refık Ersan • Tambur tak· 

simi. 1 - Biınen Şen • Hicaz prkı: 

Yıllar ne çabuk ıeçtı. 8 - Dedenin • 

Hicaz ,arkı: Şu karlık! dağda bir ,._ 

ıiL 1 - . . .• . ... ...• • Hicaz aaz ııeınalıd. 

8 - Sal!hattin Pınar - Htiuam prkıl 

AJkınla sürünsem. 9 - Sa!AhaWn Pı.· 

nar - Hüzzam prkl: Seviyordum on"' 

10 - Falı Kapancı. Hüzum prlaı 

Büklilm ıum.a saçın. 
Saat 21: Memleket saat ayan. 

Saat 21: KonuşllUl (Haftalılı: IPOI 
ıervi.IL) 21.15: Esham. tahvi!At, kam • 
biyo • nukut borsası (fiaL) 

Saat 21.23: Neı'ell pWdar - R. 
Saat Zl.30: lllüzllı: (Senfonik pW.. 

lar). 

Saat 22.30: MOz;t>: (MeJodUeı ve -
liııtlec - PL) 

Saat Z3: lllllzUı: (Cazband - Pl.) 

Saat 23.U - 24: Son ojana haberl.t 
ve yarınki proıra.m. 

.... • • 
GÜNÜN PROGRAM! 

• • . .. . . 
BALK 
OPE&ET1 

: Çardaş Opereti 

l
lPEK 
MELEK 
SARAY 

'SOMER 

: Siıveyş Fedallert 
: Süveyş Fedaileri 
: Venedik Treni 

TAKSlM 
ALEMDAB 
MİLLİ 
TAN 
SAKARYA 
HALE 
LALE 
ALKAZA8 

: Sonuncu Balayı 
: Fransız İhtilAU 

: Racanın Hazine-' 

: Aşk MahkO.mlan 
: Olimpiyat gençleri 
: Broneş ve uşağı 
: Parls Şarkıları 

AYSU 
AKIN 
FERAH 
AZAK 

: Raı...rolu Polisler 
: C.•r.üle 
: Aş.tın Gözyaşlan 
: Yaşasın Aşk 
: Yaşasın Aşk 

PARA BORSASI 
ANKARA 

ıa- • -•• 

l STDLIM 
100 DOLAa 
100 FaAHX 
100 ı:.aan 

100 tsvtçu ru 
100 FLOSIN 
100 11.AYİŞMAU 
llO BELGA 
100 DllAJDll 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTt 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DlNAB 
100 YEN 

100 İSVEÇ Do 
100 RUBLE 

"'"'"'' 
us 

J.%1.115 
1.3551 
l,6G2$ . 

ZS.4075 
11.uzs 
11.ıı:ıse 

ILS175 
LotZ5 

L 5' 
1'.035 

13.9025 
14-9675 
0.9058 
l.89%5 
S4.6Z 

S0.5675 
z:ı.9025 

E•"- ve T•"vll 61 

Tilrk borcu 11.11 19.ZO 
bir peşlll 
Erpni ZO.-
İktisadl ve 1111.al 
te•isat ve işletme 

şirketi bisse senedl 

U.tı:ı; FI AT L l ll l 
KUf" Ll t 1. 

Balda 
Araka 
Bezelye 
Pırasa 

Ispanak 

• • • •• 

• • • • 

Yer elması 
Havuç 
Kereviz kölı: 

• • 
• • 
• • 
• • 

Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar , , 
Muul • • • • , 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 

• • 
• • 

• 

10-
18 -
H
Z
z 50 
Z-
2 50 

35-,_ ,_ 
8-
Z-

40 -

Z
-40 
- 5t 
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MYPA t 14 - Nisan 1939 

f~iL~EURANIAŞSPA0SY A ~ r· ... ·e··_·R··. ·a· ·v··,·. ·v··a··v· .R. ·u· ·s· ·u··· .. J. ·; Meşhur Pehlivanlar 
• ~ Yazan: M. Rasım Özgen Tefrıka No. 44 ~ t 1 

1-. • • • ·--· --• • • • • + Abdülhamit devri başpehlivanları -ı 
Gziklis _ Amara : "Alkibyad mı? B [ •• IJ d • ? 

Zorlu, sefih bir küstah ! ,, dedi anyo yapmasını nası ogren ı . 
Gziklis • Ainara, dört tavsiyena· timsali gibi görünür. Biz, Atına • 

M. Sami Karayel : 38 ___ .............. 
Sili vride "Yaşa Hafız! Hoş 
geldin ! ,, diye bağırıyorlardı 

meyi işitince merak etti: lılar, onun ne mal olduğunu pek 

- Bu hB.milerinlzin isimleri ne? iyi biliriz. Görünüşte bir ahlak ha-
- Birisi zengin tüccarlardan varisidir; fakat hiçbir fikrinde 

HM<ikaten rüzgar gittikçe sert-1 Cübbe ve sarık, çok kere beni kur 
leşiyordu. Yelkenlerimizin ipleri) tarır .•. Herkes beni cübbe iç:nde 
ıslık çalıyordu. hiçbir şeye . benzetemez. Gorciyas... samlymi değildir. Bütün kanaat 

Şuh kadın, bu ismi işitince kah· . . Sözüne devamla: H kik s H f cu·'bbe bildin . • a aten; an a ız, 
k h 1 .. 1 b' "Jdü k' Asp lerı sahtedir. Hususi yaşayışında· a ay a oy e ır gu , ı.. as· 
ya, sözüne devam edemedi. O: ki hallerini bir görseniz! Hep yüz 

- Gorciyas mı? Bir çuval gü • kızartacak hayasızlıklar •.• 
.. - Nasıl iyi uyuyka b' d~ ... lçinde pehlivana benzetilemezdı. 

Tahtakurusu, ptre yo tur ız e ın- r 
san de~ gibi uyur, demir gibi Fakat; cübbeyi çıkarırsa peh ı• 

müş kadar his!llz .. bir altın para ka Liknos'ta, arkadaşının ıözlerlnl 

dar yamyassı bir adam ... O, yalnız şöyle tamamladı: 

kalkar ••• İşte; bizim 1şinıiz böyle van olduğu derhal farkedilirdi. 

h Hafız,· sözlerini burada kesti. Ve 

kendisine dalkavukluk edenlere - O, desrl•rine devam etuğimz 
karşı alicenaptır. Şerefini attır • zaman, Deli kabinelerinden biri • 
mak için, ölmüş kahramanlann fi· nin, kendisinde en fena huylar&:. 
Wdelerini yaptınr. Fakat bilmedi· delalet eden alfunetler bulduğunu, 
ği bir kimseye yardım etmeyi ha· belki yü zdefa, bize anlatb; fakat 
tırmdan geçirmez. O, parası saye • keneli iddiasına göre, o, demir gi· 
sinde, ortalıkta yüksek bir şahsi - bi iradesi sayesinde. bu kusurları· 
yet olarak geçinir. Ainma zerre ka nı önlüyormuş. Söylediklerine i· 
dar meziyet sahibi değildir. namp ta haşhaşa kaldığınzı zaman, 

Aspasya, bu güzel kadının, bir vay halinize! Ne hayasızlıklarını 
~ .. . ... ' 

nefeste söylediği bu sözlere şaş • gorursunuz. 
madı. O da, biraz mü<tehzi bir e • Aspasya, hetairlerin bu tasvirle-
dayla : rini elini edikten sonra. çok müte • 

- Güzel bir tasvir! essir göründü: 

min olabilirsinlz! 

Deyince, Liknos atıldı: - Beni fena halde korkutuyor • 
- Hakiki bir tasvir olduğuna e- sunuz! Acaba, dördün cühümim 

de, bunlardan bın mı? 

Dedi. 

• 

ocam ... 
Mera'lı: edip kendisine sordum: içini çekerek: 
- Eğer, hava lodos olmuş olsa - İçimden şöyle dü§linüyorduın. 

idi, gidemez mi idik kaptan?· 
- Neden gidemezdik? .. OvakiL 

böyle düpe düz gidemezdik amma 
volta ede ede giderdik .. Bu sebep
le bir saatlik yolu üç saatte alır • 
dık.. Şimdi rahat; bu rüzgar bizi 
doğru voltasız Silivrıye götüre • 
cek.. 

Biz böyle konuşur iken gemici 
elinde bir çuval geldi. İçinden ta· 
yin ekrr.~ derini çıkararak önümü
ze koydu. Bana ve kaptana birer 
somun vermişti. 

Arası çok geçmeden bir kelle de 
beyaz peynir getirip ortaya koydu. 
Biraz sonra da akşam yediğimiz 

kınalı yapıncaktan üç dört okka 
da üzüm getirerek güverteye ser

.. 

Gziklis - Amara, tekrar merakla 

- Dörr0üncüsü ltlm? 
Fidyas! 

' eli. 
sordu: Fidyas'ın ismini işitince, iki yos 

_ İkinci hamin iz kim? manın yüzleri güldü. İkisi de, bir 

C 1 Alk'b d' hareketle, ellerini ağızlarına gö • 
- enera ı ya . .. dül' ' tk• . bi bi 
B 

.. .. d if tur er ve 'lan a ara gıya • 
u cevap onun e, zar yosma - .. d d .

1 . rer puse gon er ı er. 
nın vücudü, tekrar uzun bır kah • - Tam meziyetli bir insan! 

kaha ile sa!'Şlldı: San'atkar olduğu kadar necip duy· 
- Alkilı) aJ mı? Tam adamını gulu, nazik, zari! ve giizel bir a • 

buldunuz! Ne Ceneral ha! Kıran, dam! 
döken bir zorba! Bu kadarla kalsa· - Yalnız zavallı pek züğürt ... 
neyse.. sefih mi sefih! Ödünç - Kazandığını, avuç avuç dağı· 
para aldığı fahişeleri bile kırbaç • tıyor. 
lam aktan çekinmez. İşi güc:ii. Ati- - - Kadınlara para sarf etmez. 
oalılann gözlerini kamaştıracak - Hangi kadın, onun parasına 
şeyler yapmak .. her manasiyle çıl- bakar? O, bütün kadınların sev • 
gın bir küstah! gilisidir. 

Aspasya, Gziklis • Amara'nın - Zaten kadınlara da 
&azlerine inanmak istemedi; fakat değildir. 

Liknoıı'un ta.sdikklr tebesslimünil - Aklıfikri ııan'atındadır. 

yalnız çıktı 

görünce: - Onun en çok beğendiği kadın, 

- Ben dayaktan hiç hoolan • yontacağı mermere model olandır. 

Yakandaki reshn Lonclrada hııy}raııat lıahçeslııde yetiıtlrilen lıir ayı yavrusunun yıkanmaya nasıl 
alıştmldıtmı clisteriyor. Birkaç ıttnlük ıtajdan IOD1'8 kiiçlik ayı lıa,nyo usulünü tamamen anlamıştır. 

marn! - Fidyas, varsın sizi himaye et· 

Ded kten mesin! Onun, yanın heykeliniz!, y . d k •• 
Öy
l l ııonra: yahut tam bir heykelinizi yapması enı ye e su-

- eyse linüncü hlmiıne ge- sizi ihya edPr; çünkü ertesi giinil, 

çelim: Sokrat .. 'tSokrata ne kusur her yerde namınız söylenir. baylarlmlZO dip- * Heybelide Kılavuz sokağın • 
bulabileceksiniz. _ Ustellk bedll~•· te ı . 

Deyince, Gziklil" Aman, bu sunuz. e ·•~ o ur lomalar verildi ~:::m ı:cr;:ü:ı 1:i.!~~t~ 

KÜÇÜK HABERLER lrana gidecek 
lngiliz heyeti bu 
sabah geliyor 

defa gülmedi. y alnı% güzel kaJlıırı· İki yoıırnıı, Fidya.s'ın Rnuını, nın da 3000 lira ııarfi1e tamiri ta • 
nı çııtb ve hayret eder 11111 Aspaa- böyle sıralarken, Aspasya, heye- Yedek Sübay okulu bu tenekl k--'"- · ~ . .. .. .. Kardeş İran payltahbnda yapı
yaya baktı: cmla dinliyordu San'atkArın me- mezunlarına dün mera.simle fdıa. ""' "' eıtmı,_ tır. Söğütlu91>şm~, lacak olan bü~ düğün merasi • 

· Kurbağalıdere mecralarının tamı· . t · h 1 
- Şekerim.. Lesbos kız lisesi mü ıiyetlerini '-itt"" hattA Milet'e el r1ni ·şı· ..,, . . . . . mınde ngıltere amma azır bu u· . . . ~ .,... detnaın e vermı ır. ,,..u sene n ıçın de 1300 liralık tahsısatı tef· . . 

dürü, galı'ba sizinle eğlenmışl Sizi kadar yayılan eserlerini görerek rik edilıni tir nacak olan heyet bugıln §l!hrırnıze 
tavsiye ettiği adamlann hepsi bi. , tk•-Jık kudr t' h 1 kahraman ordumuza katılan genç ş · gelecek ve İstanbulda hiç durmı -

. san a ..,. e ıne. ayran o • * Bahçekapıda Hasan ecza de- · . 
rfbtrınden beter ... Sokratm ııe ma? duğu için bız iki bilmediği kadına, ihtiyat zabltlerimizl:n mevcudu yarak doğruca Toros ekspresıle İ -
olduğu yüzünden bellı! Bu mende- söyl~rinden ne kadar büyük' 

1800 
k d d D" 1 di 1 posundan zuhur edl en ykal\!:ın s~ • ran yoluna devam edecektir. He • 

. _ . a ar ır. un yapı an p o· bebile husule ge en en azın goıı- . .. .. . 
bur ihtiyarın yüzllnu bır gorsen.. . . .. . . . . .. .. .. yetın başında Buyuk Bntanya ha-

k 
_,... . il rl 

1 
bır memnunıyet duyduğunu gos • ma merasimi sırasında mektep Ko tereliği çırkin manzara goz onunde d , _ d Ati il katmer atmer ~,,.at çızg e y e . . . e anına mensup ..... ,r on e re. 

1 termek istedi. Onların bırer elini mutanı Kurmay Albav Sırrı Şener bulundurularak bunun kaldın! • ik p El' bet d 
dolu. çekerek kalbinin üstüne götürdü · ması içın belediyece sigorta şir • f ası rens~s ıza var ır 

Der demez, A ~a, eliyle btr .. d b" tü' h kısa bir hitabe irat ederek tale • k 1 k 'i Lord ve refikasınaan başka İngıl-
·-.-~, ve ıçın e u n eyecanı yanan et erine at lhtaratta bulunmuş .. ... 

red işareti yaptı: b' e 1 . heleri selamlamış ve onlarda or • tere yuksek mehafıune mensup 
ır s s e. tur. d" t k' . d h d 

- Bu söyled1klerinlze inana • - Çok büyük bir iftihar duyu· du hayatında muvaftakiyet dile • * Kraliçe Marya ve General or ışı a 1 v~ ır. 
mam! Sokratın felsefesini ezber yorum. miştir. Bundan sonra 1800 gencin Von Ştoyben vapurlarile şehrimi- J~rında .. bir taplantı yaparak bay • 
bilirim. Ne kıymetli fikirleri var. Dedi. yapılmıştır. ze 700 kadar seyyah gelmiştir. marlaşmışlaadır. Gençler bu mü • and içme merasimi 

- Bu da, onun aleyhinde bir de· - Kendisini tanıyor musunuz? * Urfa kurtuluşunun 19 uncu nasebetle cumartesi günü geces 
Jil .. ÖZü sözüne uymıyan iki yüz- - Hayır. Yedek Asteğmenler kıt'alanna ha- yıldön!imii münasebetile Üniver • Turingpalasta bir •Urfa gecesi> 
lü bir adam! Uzaktan, bir fazilet (ATka.n tıaT) rekete hazır bulunmaktadırlar. sitede okuyan Urfalı gençler ara - tertip etmişlerdir. 

Kaptan çok babacan bir adamdı. 
Laubali ve samimi bir lisanla: 

- Hocam, kusura baıkma bu· 
yur ... 
Kahvaltı fena değileli. Hele üzüm 

enfes idi. Kaptan da ben de birer 
somunu gövdeye indirdik ... Üç dört 
okka üzümü de mideye çektik ... 
Biz bunları atıştırıp bittrdiğimiz 

ve etrafımıza baktığımız zaman • 
Y eşilköy fenerini geçiyorduk .. Be
nim yüzüm gülmüş, midem doy
muştu. Çok arif ve zeki olan kap- Filibeli AllMl!:'l' 

tan keyiflendiğimi görünce. Eğer. bu sefer Eyüb elime geçerse 
- Hocam, nasıl bizim dretnot muhakkak ona meydanı dar geti• 
- Çok mükemmel... recektim. Keyfim de çok yerinde 
- Yirmi mil gidiyor, değil mi? idi. Kaptan durmadan söyleniyor· 
Haıkikaten; bir torpido gibi gi- du: 

dıyorduk... Kaptan, keyifli keyifli - Sen ramazanlarda cerre nere-
geınicilere ı.eslendi: ye gidiyorsun? 

- Heey .. çocuklar... Basın şu Uydurdum: , 
yelkenleri bakalım... - Bazan; Tekirdağına, hazan da 

Gemiciler, kaptanın bu emri ü- Edirne köylerine ... 
zerine yelkenleri daha ziyade kas- - Silivri'ye gel; sana, çok para 
m1şlardı. Filispit gidiyordulı:. çıkarırım ... 

Kaptan; çenesini açmıştı. Hem Sıkıntımdan patlıyordum. Niha· 
de pehlivanlıktan: yet; kaptan bir burnu döndükten 

- Hocam, korkma; başpehlivan sonra, bağırdı: 
Eyübün kispetini yetiştireceğiz... - Hey gözünü yediğim Silivrisı 
Fakat; akşam dediğim gibi eğer, işte gözüktü. 
bu San Hafız Silivriye gelmiş ise, Ben de bakıyordum. Hakikaten 
Eyübün yerine ben tutacağım o- Silivri'ye yaklaşmıştık. Silivri'yi 
nunla ... Bugün keyfim de çok ye- bilirdim. 
rinde.. vallahi bir saat silrmez, bu Hulasa; çok geçmeden Silivriye 
yobazı sırtüstü vururum yere... gelaik... Kayık iskeleye yanaştı. 
Kaptanın bu sözleri beni o de- Oldukça kalabalık bir halk kütlesi 

rece üzmüştü ki; derhal: bizi karşılamıştı. Bu halk içinde her 
- San Hafız benim... halde beni tanıyanlar vardı. Ne o· 
Diye bağıracağım gelmişti. La- !ur, ne olmaz di) e hemen kisbeti 

kin; btraz düşündUın, kaptanın, kucaklıyarak kendimi iskeleye at· 
midemde ekmeği vardı. Uste de, tım. 
va, kızıp ta beni sahillerden btri-- Tam, dü~ündüğüm gibi çıktı. Ka· 
~e bırakıp gidiverse idi. ]abalık içinden tanıdığım bir ses şu 

Neme 18.zım? .. Sabrettim. Ağzımı yolda bağırmasın mı? 
jile açmadım. Hatta; hava olduk- - Yaşa Sarı Hafız bel 
;a sıcak olduğu halde bile, ne o- Bu ses üzerine beni tanıyan bir• 
:ur ne olmaz, vücudümü görür de kaç kişi daha çıkmıştı ve oı.lar da 
!iye sırtımdan cübbemi bile çı - b .. ğırıyorlardı: 

-<armamıştım... Biliyorsun ya? .. ( ATkası t'ar) 

TEFRiKA N UMA RA SI: 42 

uııınııınnınmım1ıııııııınoııınnınnıımımınnnnnu mıonnıııııın Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazanı M. IHSAN 

ınııınıırnııııınnı uıuıııııoııııımııııııııııııııııuııilıııınnıııııııı~ ııı:mııııımııııııuınımııım 

- İsimler aynı çıktı. Sana aile· -. Evet amma, bu son vasıta ile - Ah, evet... racağım ve o zaman ben senin kö- dan olduğu -için biraz uzadı ve en planlar kuruyor ve bunların tatbi· ğer mukteelir olamazsam, daha 
nin isimlerinden bahsetti, ananı de benden bir şey temin edemiye- - Fakat bundan sonra ben ne len olacağım... sonunda ona nasıl kaçacağımızı ve ki kabil olamıyacağını görerek: doğrusu eğer muktedir değils~n 
babanı, dadını haber verdi. Bun • ceğini gördü, anladı. yapsam, senin bana gösterdiğin fe Bu söz, Müjganı deii etmiye kAfi nasıl yaşıyacağımızı başbaşa ta • - Ne yapalım, nasıl yapalım bil belki bir sr·1e kadar l>ekliyeceğiz. 
lan şimdiye kadar b!ç konuşma • - Hayır ... Daha ümidi vardır. dakarhk derecesinde bir aşk delili idi. Birden başı başıma yaslandı ve yin etmek teklifinde bulundum. mem ki?.. - Ah, neden muktedir olamıya· 
mış olduğunuza göre uyduramaz. Defteri getirecek, yahut böyle bir gösteremem. Bu fedakarlığa güve- dudaklarımız dakikalarca biribirl· - Müjgllncığım, dedim. Artık Diye ınınldamyordum. Müjgan cağız? Bir gün beni yalnız olarak 
Demek ki hakikaten bir yerden şey uyduracak, ondan sonra aile· nerek senden rica edeceğim bir ı' ne kilitli kaldı. şuna emin ol ki seni benden kimse sabırsızlık içinde idi: şehre çıkardığın zaman bir daha 
öğrenmiş. nin adresini bulmak meselesi çı • şey var. Rica değil, ayaklarına ka • Hazreti Asım, sana başımdan ayıramaz. Bugün olmasa yarın, ya - Ne düşündüğünü bana da söy dönmemek elimizde değil mi? 1 • 

- Evet, muhakkak... kacak. Bu yolda senı ümitlere, panarak yalvaracağım bir şey ... geçenleri naklederken bunu bir rın olmazsa gelecek sene biz Alla- le Nihat... cap ederse h&tta Sait B~ayı da al· 
- Fkat ht!ri1 çoA: açıkgoöz ... hüsranlara düşürerek müsaadeler Amma söylemeğe ce«•rrt edemiyo romancı gibi yazıyorum; maksa • hm emri ile birleşeceğiz. Dedi. datmak mümkün değil midir, sa • 

Seni dilediği yola getirebilmek i • koparmıya çalışacaktır. Fakat Müj rum... dım vaziyeti iyice kavramanı te • -·Ah Nihat, biraz evvel kula • - Söyliyeyım; bel!ı.' seni biraz nıyorsun? 
çin bin dereden su geti:-cli. Tehdit, gan şu yükte sizi don·ıerken bir ta· Nihat, yani bendenız, llşıkıl.ne min etmektir. Çünkü bu münase • ğınla da işittin. Senin bilmediğin ümitsizliğe ~evkedecek, diye gizle- Acı acı güldüm. başımı salladım. 
rıca para etmeyince en nazik da· raftan müteessir, müteheyyiç olur, bir eda ile sevgilimin ellerini bir bet benim içinden kolay kolay çı· daha ne facialar var, ki beni bu mek istiyordum. Fakat bana ve Bu işin o kadar kolay olamıyaca • 
marını buldu. Kimsesizl!k ve aile bir taraftan hiddetlenerek ateş i· avucumun içine aldıll", diğer elimi kamıyacağım garip bir hal aldı. saray içinde ve başka saraylarda benim tasavvurlarıma alt her şeyi ğını ona iyice ima ettikten sonra, 
şefkati ihtiyacının tatmini seni çinde yanarken senin bana karşı onun omu bundan sarsr.lr kendi • Hele şu dudak dudağa geçen daki - her gün, her dakika ezip mahvedi- artık sana söylemeği bir borç b! • dedim ki: 
her fedakarlığa razı ed~ceği.ni tah· teveccüh ve muhabb<-tır.ı duyduk- me doğru çektim. kaİarı bir görseydin ve işin içyü· yor. Onun için ben bır sene değil, Jiyorum. Doğrusunu i3tHsen beni - Mesle yalnız şehre çıkmak· 
mın ediyordu. Onun için Sait ağa, ça nekadar mahzuz oluyordum bil - Söyle dedim, ne lstiyorsan zünü bilmeseydin onım kadar be- bir ay bile bekliyecek sabır ve ta· saraya biraz da senin renüz akhıa tan ve bir evde saklanmaktan ib~· 
bu elindeki vesikayı çoktan bu iş sen... söyle, bu benim iç'ı:ı bir emir ola - nim de ne dehşetli tutgunlardan hammüle malik değilım. Beni he- gelen şeyi sıma tekli! etmek için ret mi sanıyorsun? Yaşamak la -
için saklamış oba gerektir. Müjgan güldü. Billi.'htiyar Aşı· caktır. olduğuma kanaat getirirdin. ~ - men kurtar... girdim. Bu arabacılığı bir iki gün zım ... Benim çok fakir ve amcası· 

_ Gidip bir konsoldan alacağı. kına doğru eğilerek: Gözleri süzüldü, başı yana düş- Jııat bizim buradaki vazifemiz kor- Sanki gayet mühim müşküller l- için göze alarak seni buradan nasıl nın yardımına muhtaç bir genç ol· 
nı sölyüyor ya... - Bu aşkı ve benim sana mer • tü, ümitsiz bir talepte bulunuyor- tc etmek olmadığı için kurduğum çinde işi nasıl halledeceğimi dü • kaçıra bileceğimi · tasarla:nak isti • duğumu belki bilmiyorsun ... 

_ Ehemmiyeti yolı:. Belki bu - butiyetimi sen Salt ağanın dilin - muş gibi: planı iyice tatbik edı>bilmek zemi- şünüyormuş gibi bir lahza dur • ~ordum. - Biliyorum. amma benim bazı' 
nun aslı yoktur Aslı olsa bile kon- den mi anlıyacaksın? Benim ha -. - Beni bu saraydan kurtar Ni • nin hazırlıyordum dum. Ellerimi uğuşturuyor. arada - Halbuki bana, ~iki bir sene mücevherlerim, biraz da param 
soldaki defteri yeni mı buldu sanır ilinde, benim gözlerimde bunu o· hat ... S~nin kölen oluıum. Aşk ~aslı biraz diı;,dt olmadan bir manasız kelimeler fısıldayarak beklemekten bahsedıyordun.. var .. 
llD? muyor musun? - B~n seni bu saraydan kurta • biraz da yine bu planın icapların· gözlerim bir noktada bir takım - Evet yalnız .. şu var ki ... E· (Arkası var) 
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ARNAVUTLUK l 1 Eu hafta ıapılacak maçlar 1: 

Futbol DÜNKÜ BULl\lACMUZIN 
HALLİ 

Trakyada 
çam tırtılları 
ile mücadele Paskalya çöreklerine ve 

Pastalara dikkat edelim! 
Paskalya münasebetile ken· 

dilerine doktorluk ettiğim ha· 
ıı Run1 ve Ermeni ailelerin • 
den kabineme hediye olmak 
İi•e-re epeycep paskalya çöre
ği gönderildi. Sonsuz teşekkür
ler. Bu nefis çörekleri tetkik 
•ttiın. Bazıları • ağzınıza la
Yık • çok güzel Yemelerine 
doyum olmaz. 

Ben öyle zannederim ki, yu· 
tııuşak, taze güzel kokulu 
Pa&kalya çöreğini herkes se
\ıe, seve yer. Ben de çok se • 
Verim. Hele evlerde güzel 
ll.uın ve Ermeni kızlarmm te 
llliz ve nerınin ellerile yapı • 
lan paskalya çöreklerine her· 
kes hllnnetkiirdır. 

Bana gönderilen çöreklerin 
bazılarını hiç beğenmedim. 
l'ie tadı var, ne tuzu. İçin için 
fena bir koku yayılıyor. 

Galiba bozulmuş bayat yu· 
tıııırtaıar yapmışlar. 

••• 
Bepinıiz biliriz ki bozuk, 

kokınuş yumurtanın ufacık 
bir parçası karışıverse, çabu
cak anlaşılır. 

!arda, mide ve barsak bozun -
tuları, ağrı ve sancıları ne 
kadar çok oluyor. 

••• 
Yôrüağyara, dosta, düşme -

na karşı gösteriş yapmak için 
meşhur otellerde 300 • 400 li· 
ra sarfederek düğün yapmak 
fikrile •oyulanların eğlence • 
lerlne gidip sabahlara kadar 
gilya neş'elenenlerin çoğunda 
ertesi gün nice nice hastalık
lar başlıyor. Hekim arkadaş
ların işleri bereketleniyor. 
Karın ağrıları, mide bozuk -
lukları artıyor. Kusmalar, a -
meller çoğalıyor. Hatta bazı 
defa ateşli haller, görülüyor. 
Bunların sebepleri nedir bi • 
lir misiniz! Sağlıklarına, sıh
hatlerine en lazıınlı olan tat· 
1ı uykularını feda ederek tür
lü türlü içkilerle ve bozuk 
pastalarla kendi kendilerini 
zehirlediklerindcndir. 

Beden Terbiyesi tstanbul Bölge
si Futbol Ajanlığından: 

15/4/939 Cumartesı günü ya
pılacak maçlar: 

Fenerbalıçe Stadı: 

Galatagençler • BeylerbeY.f sa 
at 15, Hakem Şahap Şişmanoğlu. 

Yan hakemleri Rıfki Aksay ve Ta
lip Gürkan. 
Doğanspor - Fenerbnhçe saat 

16,45 hakem Halit Galip Ezgü. 
Yan hakemleri Feridun Kılıç ve 
Eşref Mutlu. 

16/4/939 Pazar günü ya
pılacak maçlar: 

Şeref Stadı: 

Anadoluhisar - Bozkurt, saat 
11,15. Hakem İzzet M. Apak. Yan 
hakemleri Fikret Kayral ve Ziya 
Kuyumlu. 

Hilıi.1, Kurtuluş - Beykoz, Kur
tuluş muhtelitleri saat 13. Hakem 
Necdet Gezen. Yan hakemleri Ta -
rık Özerengin ve Nurı Bosut. 

İstanbulspor. Beyoğluspor - Sü
leymaniye, Şişli muhtelitleri, saat' 
14.45. Hakem Ahmet Adem Göğ
dün. Yan hakemler! Şazi Tezcan 
ve Adnan Akın. 
Doğanspor - Vefa, saat 16,30. Ha

kem Feridun Kılıç. Yan hakemle
ri Halit Galip Ezgü ve Eşref Mut

lu. 
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BRE ZTLYA A Tı . . .- . - .. __ .. _ _ + -- Edırne (Hususı) - Trakyada 
· 

1 
_ ~. ~ _E: J~ • E M. .<\. B- E Çam ormanlarının tırtıl savaşı cid

_ _§_ A R ~.I_-~_h ~ ~ diyet \'e hararetle devam ediyor. 

! ~ ~ '-'' A ~ D • .!!. ~ ı Siklet merkezi Çanakkale, Biga ve 
A D l L A N E 8 H A L Gelibolu idare merkezleriyle Ça -

-~ _i B ·x_ p E • NA • L ı nakkale ve Keşanda 60 kadar or -
E Y • K E N T ... D O tnan mesaha memuru köylü grup -
O E R -1 T •• A y A K t ları çadır ve makasları ile çalış • -r. E N. K A-N AD• ıma.~ta~ır. Ziraat Vekaletinin bu 

r.1 A H • T-1 C A -R E T ış uzerınde ~erd'..ği em ider sıms.ı -
A T 'ji,, Kil M l N A R Eı ı kıd.ır .. ':mum.'. Müfettışlık bu emır-

lerı \•ılayet nzerınde takip ediyor. 
Vekaletin Orman Fen Şube Müdü
rü bu maksatlar için temas ve tet-

BUGÜNKÜ BUL1\1ACAMIZ 

l 28~56789l0ll. .. 
kıklerde bulunmak uzere Trakya-

-~ __ l __ , __ 1_

3
11 ya gelmiş, U. Müfettişliği ziyaret-

----•!-1-1_1_.I_! ten sonra Keşan ve Geliboluya git 

--- j·-· ---- . miştir. Üç günde bir raporlar gel-

------•---•- mektedir. Şimdiye kadar (200.000) _il __ ! __ I _J .• kes~ toplanmıştır. _F_._l ___ l_ll_.=J Vekalet, 7.000 lira tahsisatı Ça-- ı-•- _'_l _ _j __ I"]. nakkale ve Edirneye göndermiştir. 
! IJ 1 1 1 • Tekirdağ, Malkara ve Çanakkale • -;-1=•=1 ı=_J==-·~ nin Gelibolu, Edirnenin Keşan or

l / • ,. 1 il 1 manlar< Keşandan id•re edilecek· 

.--ı-··--· -,,- tir. Az vakitte bunların arkası ait-

i nacak ve gelecek yıla daha kuvvet 
- Soldan sağa ve yukarıdan li tedbirler alınacaktır. 

aşağıy• -
1 - Kürei arzı ihata eden ha -

Yemiş iskelesindeki kulü -
beierde, tabutlardan çıkart -
lan yumurtalar lamba ile, e • 
lektıikJ.e birer, birer bakıla -
•ak tazeler seçilir. Büyük, or· 
ta ve küçük olarak sıralanır. 
Bu tarzda yumurtaların ta • 
zeled d~e, derece ayrıldık. 
tan sonra bozulmuşlar<, çürü
lne)te yüz tutanları, ıskarta e· 
derler. Kadro harleine çıka -
rılır. Bunlar çok ucuz satılır. 
Çıırttmeğe, bozulmağa baş -
laınış yumurtaların baş müş
terileri kimlerdir bilir misi -
niı? 

Araştırıyorum. Suvareler • 
de, balolarda, danslı çayarda 
çok pasta yiyenlerin bir ço • 
ğunda mide ve barsak hasta -
lıkları baş gösteriyor. Hiç şilp· 
hem yoktur ki, birkaç gün 
zarfında ötede, beride rastla
dığım mide hazımsızlıklnrı, 

barsak ufunetleri de az çok 
bozuk paskalya çöreklerinden 
ileri gelmektedir. İşte o ha -

yat yumurtalardan yapılan, 

ve fena kokmunu baslttmak 
lçiıı bol bol bahar ve şeker 
konulan bazı paskalya çörek • 
!erinin sağlam olarak ne mi • 
deleri kalır, ne barsakları. 

Ne iştahlar< kalır, ne keyifle
ri. 

Mektepliler maçlan Arnavutlutu iıgal eden ltalyan kıtaatı Bratıdiıide 
vayi nesimi tabakasının ha- r Askerlik ls'e"i 1 
ricl. 11-------------ll 

Bazı pMtacılarla, paskalya 
ve yılbaşı çöreklerini yapan -
lar ve pandispanyaeılar. 

Dikkat ediyorum, sosyete 
hayatına diişklln olanlarda 
PUtacı dükkilnlarına tutulan· 

Edirnede 
Arıcılık 

Bn cihetle eski, bozuk pas • 
talara düşkün olmayınız. Tam
taze olmak üzere pasta, çö • 
rek, keyk yapınız ve kemali 
iifiyetle, neş'e ve şctaretle, 

eğlene, eğlene yiyiniz. 

lokman HEKiM 

Trakydda 
kozacılık 

1 sıanbul Okulları Spor Bölgesi 

Genel Sekreterliğinden: 

15/!V /939 Cumartesi günü Taksim 

Stadında yapılacak futbol 

maçları: 

Saha komiseri: İbrı;hlm Hakkı 

Turgay. 
.lstanbu 1 Erkek Lisesi - Galata -

saray Lisesi, saat 14. Hakem: Ta

rık Özerengin. 

Hayriye Lisesi - Haydarpaşa Ll
sc·si, saat 15.10. Hakem Adnan A • 
kın. 

İstiklal Lısesi - Boğaziçi Lisesi, 

saat 16.15. Hakem: Saınl 

Voleybol maçlan 
(erkekler) 

Kabataş Erkek Lisesi Sahası.ndıı: 

Saha kon•iserı: Necati Aygen, 

Hayri Ragıp Yalım. 

KabatdŞ Erkek Lisesi - Işık Li· 

~irne (Hususi) - Trakyada a· Edirne (Hususi) _ Tra~ada sesi, saat 15. Hakem: Ferhat Acar-

~ılı.k bu sene ümit verici bir du- kozacılığın. inkişafı ıç•n alınmakta kan. 
111lıdadır, Arıcılık mütehassıs ve olan tedbirler arasında bilhassa İstanbul San'at Okulu - Erkek 

~'laları kovanları dolaşarak arı • kurslardan çok iyi sonuçlar elde Öğretmen Okulu. saat 16. Hakem: 

'<l'ırı kış geçirme vaz:yetleı ıni kon edilmektedir. Geçen yıllarda oldu-. Muhsin Akyürek. 
t:ıı ğu gibi bu kurslara Edirne ve U • • 

l etmekte, İlkb~har hazırlıkla - zunköprüde bu sene de devam e . Haydarpaşa Lisesi - Şişli Terak-

~bı Yapmakta zaif olanları şeker- dilecektir. Kurslar arılmak üzere ki Lis~sı. s,et 16. Hakem: Hayri 

bes!emekt eve boş kovalar için bulunuyor .!2'unun ıçın gereken Ragıp Yalırı;ı. 
il(! İlkbahar oğullarından doldur- tahsisat Ziraat Vekaleti tarafın • İstanbul E:·kek Lis~si . Hayriye 
llı•L dan gönderilmiştir. L' · t 16 H k s "" ümre hazırlanmaktadırlar. ısc sı, saa . a em: elim Du-
ı\ Ayrıca kozacılara dağıtılmak ü • 
tıcılık kurs ve kongrelerinin bu zere Vekaletten hast~lıksız böcek ru. 

ıı,1 ne de Ağustos ayınd.a açılması tohumları da istcnmistir. Bu ara - V f b 1 1 (k 1 ) 
Tiranda bir cami önünde nimayiş yapan Arnavutlar 

'alı o ey o maç arı ız ar 
tnin olunuyor. da geçen ve evvelki yıllarda Bur-

Ceçen sene ( lacari•tandan ge • sa ve Beypazarından getirtilen dut 
lftilen drı çiçek tohumları tecrü· tohumlarından bölı;ıe fidanlıkların 
be !~in yer yer ekilmektedir. da yetlştirilen fidanlar halka dağı· 

'!'av k 1 k · .
1 1 

b' d tılarak yeniden dut bahçeleri tesis 
u çu u ta ı er ır urum d'I k d. 

ıla b e ı me ı 

1 
ulunuyor. Bölge dahilinde bu· 

~nan 6 tanesi 300 erlik, 2 si 150 

~tlik kuluçka makineleri faallye
h •. geçirilmiş ve mahsul vermeğe 
--tlaııuştardır. 

Babasını ve kard~ini 
öldören Nazmi 

lCnruçeşmed" kardeşı Radi ile 

h.bası Şevketi öldüren N azminin 

tıılthakemesine dün Ağırcezada 
de"aın edilmi ı :r. 

Maznunun iddiası tızerine. mak· 
\ .. 
~I babası Şeı·kdin Zi,-aat banka -

lında kiralamış oldui(ıı kasanın a

~larak ıçinde vasıvelPame bulun

lııadı.ğıııa dair Besiktaş sulh ha -

lt;llıinin tezkeresi ~kunmuştur. 
Suçlunun gösterdiği müdafaa 

:hitıeriııin dinlenmesi. için muha

eıne başka güne bırakılmıştır. 

İstikbalin şafaklarını nur
lu görmek istiyorsanız Çocuk 
liaitasında Çocuk Esirgeme 
lturumuna Azami Yardımda 
bu.lum:.nuz! 

e ır. 

Ziraat Vekaleti bu maksatla bu 
sene de 20 kilo Flit dut tohumu 
göndermiş ve bunbr da Bozacılık 
bölgelerine dağıtılmıştır. 

Hayırlı çırak 
Uzunçarşıda kunduracı Kirko -

run çırağı Zeki, ustasının bir al -
tın yüzüğü ile bir mikdar parasını 
çaldığı •çin dün birir.cı sulh ceza 
mahkemesinde 25 gün hapse mah-
küm edilmiştir. 

- -
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lstanbul Kız Lisesi Sahasında müsabakalara girmek isteyen at • 

Saha komiseri: İffet Yılgör. !etlerin Cuma günü akşamına ka -

Erenköy Kız Lisesi • Cümhuri- dar Bölge Atletizm Ajanlığına mü 
. . racaat etmeleri tebliğ olunur. 

yet Lısesı. saat 15. Hakem: Mesa- 2 _ Aşağıda isimle"' yazılı ha -
det Saver. .. .. 

K d·ııı K L. . Ö kemlerin 16/4/939 Pazar gunu sa· 
anOkı 

1 
ız t •1se5sıH- kKız ğre~- baht Fenerbahçe stadında bulun • 

men u u. saa . • em: Sehı- . 
Özd . maları rıca olunur. 

me .. emı~: . .. . Ali Rıza Sözeralp. Cemil Uzun -
Yuce Ülku Llsesı - İnonü Kız LI ğl K' N · "f · T . . .. o u, azım, azmı, ı, erıman e -

sesı, saat 17. Hakem: Iffet Yılgor. kil, Fürüzan Tekil. Bakır, Başaran, 
Okul maçlarında seyircilerden İh B 1 • san e or. 

Taksim stadında duhuliye (antre 
- Tribün> 10 kuruş. Balkon için 25 
kuruş alınacaktır. 

Bisiklet 

Birinci maçın yan hakemlerini Beden Terbiyesi İstcmbu! Böl · 
İstiklal • Boğaziçi, ikinci maçın Ga gesi Bisiklet Ajanlığından: 
latasarav İstanbul Erkek Lisesi 1 - Seri bisiklet yarışlarının se-. . 
üçüncü maçın Haydarpaşa • Hay- kizincisi 16/4/939 Pazar günü sa -
riye Liseleri göndereceklerdir. Lahı yapılacaktır. 
(Yan hakemler! beyaz gömlek, be· 2 - Yarışa tam saat 8.30 da baş
yaz kısa pantalun, futbol ayakka- !anacaktır. . 
bısı ve uzun çorap giyeceklerdir.) 3 - Yarış yolu: Topkapı sahası 

ününden başlamak ve ayni yerde 
At1efizm bitmek üzere Silivri kasabasının 

ilerisindeki 75 inci kilometreye ka 
Beden Terbiyesi lstanbul Bölge· dar gidip gelme olmak üzere 150 

si Atletizm Ajan1ığındaıı: kilometredir. 
1 - Fenerbahçe sahası koşu pis- 4 _ Bu yarışa iştira:,· edecek o · 

ti esaslı bir surette tamirat gör - lan bisikletçilerin yarı~ saatinden 
mekte olduğundan 16/4/939 Pazar evvel hazu·lanmış oldukları halde 
günü yapılması evvelce )<arar altı- yarış yerinde hazır bulunmaları ve 
na alınan müsabakalar 23/4/939 isimlerini hakrm heyetine kaydet· 
Pazar gününe bırakılmıştır. Prog- !irmeler! lazımdır. 
ram mucibince 23/4/939 Pazar gü- • • 

·· im k · Sahip ve Bnşmuharrirl: ALI Naci KA· 
nu yapı ası te arrü: etmiş olan RACAN - Umum! Ncşriyctı İdare Eden 
atma ve atlamalar 16/4/939 Pazar Yazı İşleri Müdürtı: M. Ru•im ÖZGEN 

günü sabahı saat 10 ds Fenerbah - Ba"ldığı yer: Son Telgraf Basımevı. 

r1• sa.hasında yapılacağından bu • • • 

1 İKDAM 
1 
1 

lı.bone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

1200 Kr· 
600 Kr. 
300 Kr. 

2300 Kr. 
1650 Kr. 

800 Kr. 

Rlrlncl Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

400 Inınıı 
Z50 kur\lf 

50 kur~ 
7 • 8 inci Sahifeler so kurul 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife lliin için İdare U. 
görüşülür. 

OIKKAT 
Gazetemize ili.o vermek b

tiyenler ııerek dof:rudan dot
ruya gazetemiz ldar.,hancsl· 
ne veya İlanat şirketlerine 

müranat edebilirler. 

- . 
·~ 
~ 

Halk Opeıoet 
Tiyatrosunda 

Bu akşam 9 da 
ZOZO DALMAS 

gecesi 
ISTANBUL KIZI) 

Halk şarkıları 
E, Sadi Tek 

Pazar Artistler geceııi 

2 - Yemek, ecrami semaviyenin 
heyeti mecmuası. 

Beyoğlu Yabancı A.•kerlık 

besinden: 
Şu• 

Beyoğlu Yabancı Askerlik Şube 3 - Huzur, köpek, bir sual liliL 
~ - Dünyanın en uzun nehirle-

rinden biri, fili. sin~ yabancı kayıtlı yoklama ka· 

5 - Yuvarlak. çağı olarak muamele görmüş ce 
6 - En eski Türk silahı, kokulu tekemmül etmiş ve askerliğini 

ve baharlı bir nebat. yapmamış 316 (Dahil) 333 (Dahil) 
7 - Tatar, gevşeklik. doğumlu Piyade İslam erleri As -
8 - Lambaya takılır, ırkı esve- >:ere sevkolunacaktır. 

de mensup olan. 
1 

Bunların nakdi bedelleri 20 Ni.-
• 9 - Tafdil edatı, eski Türklerin san 939 Perşembe günü akşamına 

pantalon yerine giydikleri. kadar k"bul olıınur. 
10 - Yol, baba, bir uzvumuz. Toplanma ve sevk günü 21 Ni • 
11 - Tel, yeşillik, mükemmeL san 939 Cuma günü saat 9 dadır. 

Türk Hava Kurumu 
27 N C 1 T E R T 1 P 

Büyük Piyangosu 
BİRİNCİ KEŞİDE 

11 - Mayıs - 1939 <'adır. 

Büyük [kramiye 40.00D Lirajır, 
Bundan 15,ooo Liralık 

Başka ~~;g<>~ ikramiyeleri e 

20,000ve10,000 
lCrahk lkl Adet Mükafat VardıF. 

Yeni tertipten bir bilet a!aralc iıtiralc etmeyi ihrınl 
ttmeyiniz. Siz d• piyAnıonwa meı'ııt H baatıy.ırıu ı 

arasına rirmi, olur1unu1. 

lstanbul Belediyesinden 1 
Muhammer. İlk te-

bedeli minatı 

Kadıköy Rıhtım sokağında llil binası altın· 
daki 2 numaralı dükkAn . 102,00 7,65 

Kadıköy Rıhtım sokağında mı binası altın-

daki 1/17 numal"Glı dükkin 126,00 9,45 

Köprünün Üsküdar iskelesindeki 22/64 nu-
maralı dükkan 480,00 36,00 

Köprünün Haliç iskelesinde 1/63 numaralı 
dükkan 180,00 13,50 

Heybeliadada Ayyıldız sokağında eski Za-
bıtai Belediye kulübesi 18,00 1,35 
Büyükadada Rıhtım caddesinde 2/2 numa-
ralı gazino 470,00 35,25 
Hocahayrettin mahallesinin Ayazma kapı 

sokağında 67 numaralı dükkAn 60,00 4,50 

Beyazıt Cümhuriyet caddesinde 104/lOG nu-
maralı dükkan 120,00 9,00 

Yukarıda senelik muhamme n kiraları yazılı bulunan mahaller 

teslim tarihinden itibaı·en birer sene müddetle kiraya verilmek üze

re ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Artırma 2/5/939 Salı gü· 

nü saat 14,30 da Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamelerı Le

vazım Müdürlüjünde görülebilir. İstekliler hizalarında yazılı ilk 
temlnat makbıız veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 
14,30 da Daiml Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2M6) 



SAYPAI 

50 yaşında 
Olmama Rağmen 

SOLMUŞ 
BİR CIL TTEN 

Nasıl 

kurtuldum? 

cBütün dostlarım; bu derece 
genç görünmek için neler yaptığı
mı soruyorlar. Takriben üç ay 
evvel, 50 inci senei de•>Tiyemi teb
rik için misafirlerim gelmişti. Te
nim esmer ve sert idi. Gelenlerden 
birçok kadınların. cildin unsuru 
olan Tokalon kreminin istimali ile 
ınemnunlyetbahş semereler elde 
ettiklerini öğrendim. Benim müte-
reddit olmama rağmen tecrübe et-
meğe karar verdim. Her akşam 

muntazaman yatmadan evvel pem
be renkteki Kokalon kremini ve 
sabahlan da pudralanmadan evvel 
beyaz renkteki Tokalon kremini 
kullanmağa başladım. Bir kaç gün 
sonra, cildimin yumuşayıp tazeleş
tlğlnl ve bir hfta nihayetinde da-
ha genç göründüğümü hissettim. 
Bugün, üç ay oluyor, o derece ca
zip ve şayanı hayret bir semere el
de ettim ki bütün dostlarım ancak 
38 yaşında olduğumu söylüyorlar .• 

Cild unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kreminde Viyana tl'nlver
sltesi profesörlerinden doktor Ste-
jskal ldrtesinde genç hayvanların 
ciltlerinden istihsal ve cBiocel• 
tabir edilen ve tıpkı insan cildinin-

iKDAM 

iş Barıkası karşısında 15 nıımarada KURU SiSTEM KURU SiSTEMLE 

MALOL CEMAL ya~ılan KELEBEK marka 

go\ ~HTQı>tct Kontr - Plaklar 
GiŞESiNE UGRAYINIZ ~ D f, 1 ~ Çarpılma, Çatlama, Kabarma 

Günün birinde siz de başkalaı ı gibi 
hayatınızdan memnun bir insan 
olabilirsiniz. Binlerce vatandaşın 

Ye oaire gibi lıiç bir anza 
göstermez 

Jtontr PIAklar bu glbl arızalara 
karşı garanti He satılır. 

Tayyare Piyango Biletini alırken Kızıl, Kayın, Karaagaç'dan 

MALÜL CEMAL GiŞESiNi mamul Kontr Pl61tlar •tok 
olaralr her .zaman mevcuttur 

seçmeleri sebebsiz deöildir. 
Mer yerde ••t•t yerıerl vardır. Yazıhane adresi : Slr'c:ecf 

M•lhürdel" aade Han ; No. ı 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran / 
Denis Ha•tahanesi cildiye INH(SARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

zühreviye mutahauı•ı 

Pazardan maada hergün a den 
IODra bHtaluını kabul eder. 

Adreı : Babıali Cotlaeıi Cafa
lollu yolcuıu Jc•boıı Na. 43 

Telefon : 23899 

KUMAŞLAR! 

lnoiliz kuponları 
Mütehassıs tüccar terzi 

Beyof/a l•tihlal CaJ. 151 

Cinai •ikdan 
muhammen 

bedeli 

Lira Krı. 

Yüzde 7,5 
teminab 

Lira Krş. 

Ek11ltmeoıo 

şekli 11ati 

Yanrın söndürme levazıma 18 kale• 1!34 '42 '° 08 açok eksiltme 14 
,. ileti ve eczası 2 ,. 1096.70 82 ~5 ,. ,. 14,30 
., tuluml:aSI 5 ., 595 - 4ı.26 ,. ,. 14,411 
., lıomımu 75 metre 118 87 8.91 pazarlık 15 

Kaıayoa 2 adet 3 tonluk 4800.- 860.- açık ekıiltme 15,:10 
,. l adet 5,11 6 tonluk olOOO.- 300.- ,. ,. 15,45 

Sabş kamyona 1 adet 2 tonluk 8100 - 23.1.- ,. ,. 16,30 
Kamyonet 1 ııdet 1 tonluk 30JO.- 225.- ,. ,. 16,.! 5 

I - Ş:ırtnamelerl mucibince yukarıda cins ve mikdnn yazılı 7 kalem malzeme hizalnrında göste- 1 

rilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında göster • lmiştir. 

ın - Eksiltme 2li4/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 

IV - Şartname V'? listeler her gün sözü geçen §Ubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu pla

nı da görülebilir. 

V - Yavşan Tuzla!ı için alınacak kamyon ekslltmes!ne iştirak etmek istiyenlerin kataloglariyle 

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

ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giiıı ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkUr 
komisyona gelmeleri. c2172• 

lstanbul Defterdarhğından : p Çocuk Hekimi ... 

kilerine müşabih gene ve sıhhatli, ~ Htoap Mah. Soka. Kapı Adı lşl lb. Vrrgl Dr. AHMET 
AKKOVUNLU !engin ve kıymetli cevherler hüla- 936 791 T .K Fındık 

sası vardır. Beyaz renkteki (Yağ-
~ız) Tokalon kremindP ise taze 
krema ve saf Zeytinvağı ve sair • 
besleyici unsurlar vardır. Munta -
uman her iki kremi kullanınız. 

73 lLA Abacılaı 

Açık, yumuşak, düzgün bir cild te- • 1228 • Marpuççular 
min etmiş olacaksınız. Faideli se-
meresi garantidir. Aksi halde pa- C. • 83 T.K Uzunçarşı 
ran12 Jade olunacaktır. 

Halil H. Koçe P. Kağıtçı 

37 Abbas H. ElbiSf 

16 İsmall Su, şerbet 

254 Mehmet ~ğaç tornacısı 

33/5 

33/6 

28/~8 

12/43 

o 10 K. 
02 B. 
02 c. 

2 38 K. 
48 B. 
43 c. 

33 33 K. 
6 67 B. 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 fen sonra 

14-NlsaaJd 

Toptan ve per. le .. de ıatış yeri lstanbul Sultanhamaın 
Hanrdı bey geçidi No. 48 · 56 Tel: 21295 

Güzellikler .... 
Dünyada mevcut tutun 
şeylerden UstUndUr. 

Onu koruvunuz. 

KREM PERTE 
Sizin bu yoldaki mü
cadelenizde kendisi
ne itimat edilebilen 
en kuvvetli vasıtadır. 

Karagümrük Ortaokulu Satınaıma komisyonundan : 
İsin cinsi 

Sıra 

Masa 

Mikdarı 

Adet 

100 

1 

Teminatı 

L. K. 
Tahmin bedeU 

L. 

Satış ilanı • 83 • • • • 
BakıTköy Sulh 'fokimliğinden: 

• 32/13 

2 70 B. 
54 K. 

3 48 K. 
72 B. 
14 c. 

76 00 K. 

K 1 R A L 1 K -"' Kütüphane ve saire 
Apartman Dairesi 

945Q1 
' 10 Parça 35 65 

1260 

415 

Mahkememizce terehsine vaz'ı- • yed edilen ve tasfiyesi derdest bu-
lunan Bakırköynde Cevizlikte 
Banyolar sokağında mukim iken • 
Almanyada ölen Serko namı di -
ğeri Serkis Ispartalyanın uhdei • 
tasarrufunda olup ipotekli bulu -
nan Bakırköyünde incirli çiftliği • 
namile maruf ve muhtelif numara-
lar tahtında olan tapu kaydında • 
yazılı hudutlarla mahdut çiftli -
ğin açık arttırma suretile satıl -
masına karar veri!mi tir. Ehli vu- • 
kuf raporuna nazaran cem'an 625 
dekar 266 parça arsa ve 22-23 No. 

180 

197 

239 

294 

• 

lu ve 168 dönüm Soğanlı mevkiln- • 692-693 
de bir tarla ve çiftlik civarı 58 dö-
nüm mer'a ve 1-6 ve 8-14 No. lu bir • 755 
kargir mekan, lıir mandra, iki sa
manlık, koyun ağıh. bir anbar, 
bir ahır, bir havuz, ve bir güver-

• 310 

1049 

• Sabuncu han C 

• Fincancılar Y 

• • Şark han 

• Çamaşırcılar 

• • 

• 

. 
84 A. Sadi Hırdavat 

11.13 Antranik Tesviyeci 
Ohanesyan 

38 Ömer oğlu Döşemeci 
A. Refik 

15 Mehmet ve Aşçı 

bıraderi Abdullah 

14 Kemi! oğlu Börekçi 
Halil 

• • • 

• Tahtakale C. Cedit H. 41 Jak Kastro 

• • 

lLA Sabuncu han 

• Şişeci han 

veresesi Matbaacı 

82 Mehmet oğ. Tahta 
Ahmet tornacısı 

42 Bohor Dan- Defter 
yel imali 

8 Antuvan 
Kediciyan 

Hırdavat 

33/1 

33/2 

33/3 

26/63 

28/27 

31/15 

83/4 

26/65 

33/9 

fark 

6/15 

15 20 B. 

40 64 K. 
8 13 B. 

7 01 K. 
1 40 B. 

2 98 K. 
O 60 B. 

14 65 K. 
3 30 B. 
1 84 c. 
O 09 K. 
O 02 B. 

Ol C. 

12 06 K. 
2 42 B. 

56 83 K. 
11 36 B. 

2 09 K. 
42 B. 

6 97 K. 
1 09 B. 
J 89 c. 

cinliğinden ibaret çiftlik ebniye -
ferini ve 38 adet muhtelif eşcarı • 
müsmireyi ve 133 dönüm sebze 
bahçesi ve çiftlik civarında 16 dö
nüm tarlayı ve 16 dönüm han ar -
sasını ihtiva eden ve bınaları ha- Yukarıda adları ve işleri ve eski ticaretgah adresleri yazılı Hocapaşa Maliye şubesi mükellefleri 

)'eni ticaret ve ikamet yerlerıni bildirmemiş ve yap,Jan araştırmalarda da bulunmamış olduklarından • 
rabiye yüz tutmu~ olan mezkur 
çiftliğin muhamm<" r kıymetı 

hizalarında göstt:r ı len yıllara ait kazanç vergileri ihbarnameleri biz;<at tebliği mümkün olamad ıgın -
dan Hukuk usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince tebliğ yerin~ g<·çmek 1 

(17855l liradır. Şartnamesi 15/4/ üzere ilan olunur (2515) 
939 tarihinden itibaren mahkeme 
divanhanesine asılac~ktır . Birinci 1 

:~!~~~:~arıt~~'::~;::~n~4md~~ Dr. Hahz Cemal 1 Sultanahmet Birinci Sı.lh Huktık Mahkemesinden : 

1 

Davacı Istanbuida Birinci Vak•f ileyh Eminin Mt>cidiye mahalle -
16 ya kadar mahkemede yapıla (LOKMAN BEKİM) han 17 No. da Dıiber Üstündal ta- sinden 6 ay evvd çıkıp bir semti 
caktır. Arttırman işr ; rak için be- " "'SIS 

DAHİLİYE M uTEHA<> l 

1 

rafından müddeaaleyh Afyonda meçhule gittiği bildirilmesine ve 
deli muhammenin '' 7,5 nisbetin- Divanyolu HK Mecidiye mahallesinde 8 No. Jı ev- tebliğsiz olarak davetiye geri çev-
de para veya milli b ir bankanın d Muayenehane b&atleri. Pazar e oturan Emin Şenol aleyhine a- tilmiş olmasına binaen müddei ila-
temınat mektubunun ibraz edil - 1 1 hariç her gün 2.5 _ e, Salı, Cu· çı an, batapu . mutasarrıfı old.uğu 1 en tebligat icrasını talep ve tale-
mes i liızımdır. Birinei arttırmada Afy d Mec d h ıı d martes\ 12 - 1.5 fıkaray?. on a 1 ıye ma a esın e bl vaki muvafık görülmekle ol su-
bedelı muhammenın •,'{ 75 ini 8 No. Jı evini müddcaaleyh Emin retle ilanen tebligat icrasına karar 
bulmadığı .. takdirde en son arttı:,a- • . . Şenol işgal ederek 1 Temmuz 939 ! verilmiş olduğundan karar muci _ 
nın teahhudu yerınd~ kalmak u - alakadarların hususıle .faız ve me- tarihindenberi işgal etmekte ve b' 15 .. ''dd ti .1, t b 

·ı d · 'dd' 1 .. ınce gun mu e e ı anen e -
zere 15 gün dah a uzatılarak 30/5/ sarı e aır ı ıa arını musbet ev kira bedellerini de vermemekte 1. t . h k .. 

· b' likt 2 .. . . ı ıga ıcrasına ve mu a em~sının 
939 tarihine müsadif Sah günü a~· - raklarıle ır e O gun ıçınde ı· olduğundan ayda 30 liradan 7 ay- . . 
nı aatte ' '" mahalde ıhalei kat - mahkememize blldinneleri aksi lık kira bedeli 210 ve mezkfır eve m~alla_k oldu~ .. 9151939 tarı~ine 
· .. · · kd" d h ki ta ı ·11 ·ı . . . . musadif Salı gunu saat 11 on bırde' ıyes ı yapılacaktır. B ' rıkmış vergı ta ır e a arı pu s cı erı <' ika eyledığı tahrıbattan 80 kı ce- ı 

tanzifat vakıf ıcaresı ve rüsumu sabit olmadıkça satış bedelinin man 290 liranın tahsıli hakkında- mahkemede bizzat veya tasdikli 
tellaliye satış esmanından tenzil paylaşmasından hariç kala"Cak - ki davasında: Müddeaaleyh Emin bir , ·ekaletname ile vekil bulun -
olunacak, 20 senelik vakıf taviz !arı ve daha fazla mlfunat almak Şenola yukarıda yazılı adresine durmadığı takdirde muhakemenin 
bedeli müşteri tarafından verile . istiyenlerin mahkememizin 935/ gönderilen davetiyede mezkı'.'ır ma- gıyabında cereyan edeceği tebliğ 
cektir. 23 sııyılı dosyasına müracaatları halle mümessili M. Özgüre! tara- makamına kaim olmak üzere illin 
İpotek uhibi alacaklılarla di~er ilan olunur. 935/23 tından verilen mesn.ıhett• muma· olunur 

1 : . ... 

Moçkada lramooy caddes; üze
rinde bir apar im nrn mobilyalı 
banyolu ve kaloriferli dairesi 
ehven ffot/e kiralıktır. Cu 
ma,tesi pazardan mnada se 
kirden beşe kadar Tel•/un nu· 
marası 44654 de B Fuat diye 

1 müracaat ---·· 

1 ~I 

Okulumuz için yukarıda cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk t~· 

mınatı yazılı eşyalar, ayrı ayrı şartnamelerle 29/IV / 1939 cı:marte) 
glinü saat onda Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numar~ıla Liseler i\}u· 

hasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda açık e"-siltmesi y&pı· 

lacaktır. Bu işe girecekler bu nevi işleri yaptıklarına dai; r~srrıi 
dairelerden alınmış vesika ve Ticaret Odasından 939 yılı vefikcsilt 

belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. 
1 ' 
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