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Türkiyeni~ Ehemmiyeti • • • 
Plandadır ırıncı 

Romanyaya verilen garanti, lngiliz ve 
Fransız gemilerinin ancak Boğazlardan 

serbest geçebilmelerine bağlıdır 
l 1 İn~İte;e, -Tü;kiyeni~: Romanya 

Kalıraman orJamu• H Jonanmamı:ıı Çanalılıale Bofa::ıııPtla 

Bu ne gülünç tezatlar!/ 8. MİLLET 
Arnavutlukta birçok hususları karar altına 

alan Müessisan meclisi ne zaman intihap 
edildi? Kim intihap etti? Ne zaman ve 
nerede içtima etti 7 Ortada ne intihap, 

ne meclis, ne de içtima olmadığı için bu 
suallere hiç kimseden cevap alamazsınız 1 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Hariçten gelen telgraflar arasın-, yapan meclise müessisan, yani lru

da bir de bunu okuduğunuz şüp • mcu meclis namı verilir. 
lıesizdir: Şimdi soranz: Arnavutlukta bu 

Arnavutlnk Müessisan meclisi müessisan meclisi ne zaman inti • 
bugün kabul ettiği takrirle şu hu· hap edildi? Kim intihap etti? Ne 
&usları karar altına almıştır: zaman içtima etti ve nerede içti -

1 - Şimdiki Arnavutluk rejimi ma etti? 
dü müştür ve bu rejimden doğan Tabii bu suallere hiç bir taraf • 
~nayasa kanunu 'mülgadır. tan ve hiç bir kimseden cevap ala-

2 - Assamble tarafından tam mazsımz. Çünkü ne intihap eden, 
Balfilıiyetle bir hükfunet teşkil e • 'ne intihap, ne meclis ve ne de iç· 
dilmiştir. tima var! 

3 -Bütün Arnavutlar, İtalya Hepsi uydurma, bastanbaşa ya-
tarafmdan sarledilen yapıcı ve re· lan. 
faJı verici faaliyeti minnettarlıkla Fakat dahası vardır: 
kaydederek Arnavutluğun hayat Yukarıda kaydedildiği veçhile 
\le mukadderatını İtalya ile birleş- (Arkası 3 üncü sayfada) 
t.irıneğe ve bunun içiu daima ve Ahmet Ağaoğlu 

MECLiSi 
Milli Müdafaaya 
2, 5 00, 000 liralık 
munzam tahsisat ve
rilmesi kabul edildi 

Ankara, 14 (A.A.) - Büyük Mil· 
!et Meclisi bugün Mazhar Geme -
nin başkanlığında toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip, 
Isparta mebusu İbrahim Demira· 
!ayın ölümüne ait tezkere okun • 
muş ve hatırasına hürmeten aya
ğa kalkılarak bir dakika sükut e • 
dilmiştir. 

Hakkı Kılıçoğlu (Muş), Rasih 
Kaplan (Antalya) ve Refik İnce 
(Manisa) söz alarak kürsüye gel -
ıni şler ve müteveffanın yurtse · 
verliğini ve memleket uğrundaki 

değerli çalışmalarını ifade etmek 
suretile hatırasını taziz ey !emiş • 
!erdir. 

Meclis bundan sonra Ağrı me
buslan Hüsamettin Kura, Halid 

( ATk<l.!ı 3 ündi sayfadaı 

ile Bulgaristan arasında Dobruca 
meselesinin halline tavassut 

ediyor etmesini arzu 
. 

Londra, 14 (A.A.) - Diplomasi mektcdirler. Bu müz~kereler iti -
' mehafili, İngiltere ve Fransa tara- ' lafın her h~ngi bir t<oarruzda kor· 
fından Romanya ve Yunanistana kacak olan diğer Balkan devletle
verilmiş olaTJ garantilerin diplo - rine teşmili imkanını istihdaf et -
masi kanalile mütekabil teahhüt - mektedir. 
!er haline getirilmesinin pek ziya· Siyasi mahfellerde beyan edil • 
de muhtemel olduğunu, ancak diğine göre Fransa ve İngiltere ta
bu meselenin halihazırda büyük rafından Romanyaya verilen ga • 
bir ehemmiyet arzetmemekte bu -

1 
ranti geniş mikyasta Boğazların 

lunduğunu beyan etmektedir. İn ·, serbestisile İngiliz ve Fransız fi· 
giliz ve Fransız garantileri, dört !olarının Çanakkaleden ve Boğazi· 
devleti birl~ştirınek için kafidir. çinden serbestçe g.eçmelerine bağ-

Bu mehafil. diplomasi tar:lkik lıdır. 
yapılacak müzakerelerin şimdiki Diğer cihetten İngiltere hükii • 
halde Türkiyeye müteallik bulu - meti Dobrice meselesi hakkında 

nacağını ve Türkiyenin halihazır-lBulgaristanla uyuşması için Ro • 
da Romanyaya bir taarruz vukuu manyayı tazyik edecek vaziyette 
halinde mütekabil muavenet itilll- değildir. 

file bağlı bulunduğunu bu bahta· İngiliz mahfeller~de söylendi • 
ki istihbarlarına atfen beyan et • { Arkol3' 3 üncü saııfada) 

Kırk parçalık bir Alman filosu 
ispanya sularına geliyor! 

=-""=== = 

Haber Londrada endişe uyandırdı 
= ~ "'-= ======"-'·==»==-==-=·- ~--""""""""'""""= 

daha sıkı tesanüd münasebetlerini 
~------------~---------~--· takviyeye karar ver ir ler. Bu tesa-

lıüdden mülhem olarak Arnavut • 
luı. ile İtalya arasında anlaşmalar 
)apılacaktır. 

4 - Assamble, Arnavutluk la • 
tının İtalya kralına ve haleflerine 
lll'zedilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu telgrafı teşkil eden bu kadar 
cilınleler arasında bir tekinin doğ
tıı olduğunu ispat edene aşkolsun. 

tiicssisan meclisi biliyor musu· 
. lliii nedir? 

· Bir memleket bir inkılap yapar, 
~eYahut bir memlekette yeni bir 

• ~o:,iinı kurulmak istenir ve bunun 
•çiiı. de onun balkının me1il ve ar· 
ıuıarı öğreni lmek Jô.zım gelir. iş. 
te o zaman halk kendi arasından 
lıendisini temsil edecek vekilleri 
İll tihap eder, bu vekiller de topla· 
~ır, halk namına halkın istediği re
J•min ana yasasının ·esaslarını tes
bit eder ve dağılır. İşte bu vazifeyi 

Dün Hamid ihtifali yapıldı 

• 
'Oniven~ U AMİD anılıyor 

(Y azııı 3 üııcü ıayfada, 

Alman filosunun ispanyadak i manevralarına iştrrak cdeeek 
gemilerden: Doyçlant 

Berlin, 14 (A.A.) - Resmi bir mak üzere ayın 18 inde Almanya. 
tebliğde bildirildiğine göre iki dan hareket edecektir. 
zırhlı, iki kruvazör, iki destroyer Filo, İspanyol , Portekiz, İspan· 
filotillasiyle üç denizaltı filotilla- yol Fası ,., Tanca limanlarına uğ
sından mürekkep bir Alman filosu [rıyacakt ır. 
t alim ve deniz manevraları yap · f Arkası 3 ü.ıcü Baııfada) 

Bir facia daha!-
Bir adamı öldüren 

otobüs devrildi 

Kaz.ayı yaptıktan sonra henıle le devrilen otobtll Ye tah•Qı:at 

yapan memurlar 

Dün Mecicliyeköyünde bir va • yol üzerinde bulunan Kemalin ga
tandaşımızın ölümile neticelenen zinosu önünden geç-erken önüne 
feci bir otobüs kaznsı olmuştur. birdenbire Süle~man adında bir a-

Hiıdise şöyle olmuştur: dam çıkmıştır. 
Şoför Remzinin idaresinde bu • Otobüs süratli gittiğinden v 

lunan 3072 numaralı Yenlmahal • Süleyman da birdenbire yola çık· 
le • Taksim otobüsü dün saat bir mış olduğundan şoför faciayı ön • 
buçuk sıralarında Boğaz seferini liyememiş ve oto!.üs Süleymana 
yapmak üzere Taksimden hareket şiddetle çarparak altına almıştır. 

etmiştir. Bu sırada şoför Süleymam çiğ· 
Otobüs yoluna devam ederek nememek için direksiyonu sola 

Mecidiyeköyüne gelmiş ve burada (Arkası 3 üncü sayfada) 

Kuvvetimiz ve emniyetimiz 
Biz kuvvetimizi biliyoruz. Bunu Avrnpanm da bildi~inc Lo Tan 

gazete·•inin şu >atırları bir delildir: 
·Cümhuriyet hukumetınin on beş senelık bır gayrctı sonunda 

Türk ordusu ı;ok mühim bir kuvvet olmuştur. 1937 man~vralannda 
bu ord\ıyu takdir etmiyen kalmamıştı. Türk filosu da y<'nileştirıl· 
miş, Yavuzun etrafında şimdi kruvazörler, muhripler, tahtelbahir· 
)er toplanmıştır. Bunlar Türk donanmasııu hiç te ihmal edilmez 
bir silah hali™! koymuşlardır.• 

G~eo gün Başvekil Türk ordusu \e memleketin miıdafaası 

hakkında şu teminatı verdi. 
cBüyük Türk ordusuna dayanarak her tehlikeyi ve frcavüzu 

bertaraf edeceğimiz kanaatinde olduğumuzu söyl<'n!ekle ı flihaı 

duyarım.• 

Son bir iki sene içinde taarruza ve istilaya uğrıyanlar, ~a sila · 
hı olnu~·an, yahut silahını teı>linı eden memleketlerdir . 

Anıs!ıırya, Çeko • Slovakya, l\lemel. Arna\'utluk hep harpsız 
işgal edildi. Arnavutlukta, Krn l Zogıınıın askerlerinin kendisini 
selamlamaya memur muhafızlardan, toplarının da V clinhdm doğu
munu tes"it eden toplardan ibaret olduğu, İtalyanın bütün Arııa,ul· 
luğn dört günde zaptetıncsinden anla~ıldı. Yoksa Arnavutlar esk ı 

Osmanlı hükilmetlcrini çetelerile bile aylarca me~gul ederlerdi. 

Arnavutluk çıktıktan sonra Balkanlarda hiçbir dedet htili 
edilen yerlerin İlkibehne nanızed değildir. Çünkü bugünkü Avrupa. 
da kuvveti! bir silahı olan ve bu sil:ibı kııllaıınıasını bilenler i~in 
taarruza uğramak tehlikesi bile bulunmadığına kani iz. 

KEll&LIST 



SAYFA% i&DA• - • 
lstanbulun • 

ımarı 

S milyonluk istikraz 
nerelere harcanacak Belediyeye 50 I 

bin lira lazım 
• 

, 
.:-. 

Şehir Meclisi dünkü toplantısında istikraz 
mazbatasını kabul etti. Yapılacak istimlakler 

Eminönü istimlakleri 
için yardım istendi 

için konuşmalar yapılmış ve Çe
tinkaya Heyeti Vekileden karar al Münakale vekili KÜÇÜK HABERLER mak suretile bu 50 bin lirayı te -

Ali Çetinkayanın bu
gün şehrimize gelmesi 

muhtemel 

=- --~ darik edece~ini vadetmiştir. * Bele<Hye harita. şubesinin,, Gazi köprüsünün iki tarafından 
heyeti fennıyeden tefrık edilerek Azapkapı ve Unkapanı meydanla -
imar müdürlüğüne bağlanması 1 • • . . 
t k .. ım· . Ş h' . • rının açılması ıçın yapılacak ıstım 

Oü Ankar d a arrur e ıştır. e ır ımar pJB.-
n a an gelen bir habe- nının tekamülünden sonra istim _ lfık muameliilı için de Ali Çetin -

re göre, Münakale ve Muhabere ı- k .. d.. !' kaya ile temRslar yapılmıştır. Bı· 
Vekili Ali Çetinkaya bu sabah An- a mu ur ıiğü de imara bağlana- . . . . . • 
karadan .,,hri · 1 k b' caktır. ıkı sahadakı ıstımlak berieller! ye -.- mıze ge ece ve ır . . 
kaç gün kalarak Denizbank De- * Devlet Demıryolları tarıfeler 'kunu mühim bir meblağa baliğ ol-
n1z Ticareti Müdürlüğünde ::ıklk- dMairesi reisi Naki Münakale ve naYtadır. Hükumetin bu istimlak 
ı kt v kili b' h uhabere Vek.ak!ti Müsteşarlığı-
er yapaca ır. e n ıl assa na ki T' t V kal t' M" işlerine yardım etme•İ istenecek -

iki dairenin yeni teşkilfıtları (ize. ve es ıcare e e ı uste-
rinde meşgul olacağı anlaşılmak • şarı Hüsnü de Nafıa Vekaleti Müs· tir. 

d teşarlığına tayin edilmişlerdir, ---o,o----
ta ır. 
Denizbankın Mayıs başından 1- * Hayvan borsası meclisi ida - B E L E D 1 Y E 

Ubaren Denizyollan Umum Mll • resinck! milnhal bulunan iki azalık 
dilrlüğü halini alacağı söylenmek· için dün intihap yapılmış ve bu • Prost ~ce'e ça~rıldı 
ted . L' 1 M"d" lil talara celeplerden Mehmet ve ka-

ır. ıman ar umum u ur - Belediye, halen Pariste bulunan • 
lii ta . edil Raufi M saplardan da Rıdvan Solak seçil -

1 
ile ~=ollane~mum Müd~~~~ ro41erdlr. şehir mütehassısı Prost'a bir tel -
ğüne tayin edilen İbrahim Kema • * M!lli Sanayi Birliği bu yıl graf çekerek hareketin! tacil ede
lin de bu sabah Ali Çetinka a ile Galatada aıçılacak muvakkat yerli rek İstanbula bir an evvel gelme
beraber şehrimize gelmeleri ymuh- mallar sergisi için hazırlıklara sini rica etmiştir. Bilhassa derhal 
temeldir. başlamı~tır. Bu seneki sergının 

güzel olması için çalışılmakta ve 
birçok yenilıkler hazırlanmakla -

---()1)---
Almanyaya giden heyetimiz dır. 

Beş muhaciri öldürr n 
Hüseyin deli mi ? 

tanzimi düşünülen Emlnönıü mey

danının planını tetkik edecek olan 

Prost şayet bu tanziın pliinıru tas- ı 

vip ederse hazırlanmış olan ma • 
kete göre hemen faaliy'l!te geçile
cektir. 

Adada bir ton terkos 35 

Piyasa normal 
haline döndü 
Bütün muameleler 
di:nden itibaren es

ki şeklini aldı 
Avrupada ve Balkanlarda 

siyasi vaziyetin çok gergio • 
!eşmesi yüzünden her yerde 
olduğu gibi piyasamızda hu -
sule gelen durgunluk zail ol
muştw-. Dünden itibaren bü
tün ticari muameleler nor • 
mal şeklini almış bulunmak • 
tadır. 

Yalnız sigortacılar dün te • 
lefonla Londradakl beyne! • 
milel birlikle temas etmişler 
ve neticede bir müddetteobe
rl binde 25 olan harp rlzlko -
!arının binde kırkıı çıktığını 

öğrenerek ona göre harekete 
karar vermişlerdir. 

Dr. Cöbels gitti 
Almanyanın Propaganda Nazın 

Doktor Göbels dün sabah saat 8.35 

Nafıa Vekilı General Fuat !le 
General Jlertev dün sabah Anka -
radaR ~hrim:.Ze gelmişlerdir. İki 
general, Genel Kurmay ikinci Re
isi Orgeneral Asım Gündüzün re
fakatin:ie olarak yarın akşam saat 
onda ekspresle Berline gidecek -
ler, Hitlerin 50 inci doğum yılı 

merasiminde bulunacaklardır. He
yete bazı mebuslanmız da iştirak 
edecektir. 

Çatalcada Öcünnü köyünde hü
kumetçe kendı.lerine verilen tar -
laya çalışmak üzere gelen muha -
cirlerdcn beş kişiye mavzerle ateş 
ederek öldüren Hüseyin kahyanın 
muhakemesine ağırcezada dün de 
devam edilmiş ve tabibi adli tara
fından gösterilen lüzum üzerine 
maznunun tıbbı adlide müşahede 

altına alınmasına karar verilmiş . 
tir. 

kuruşa verilecek te hususi tayyaresile Yeşilköyden 

1 
Berline ha~ekct etm!ştir Hava 

Garp lisanı bilen memurların 
imtihanı 

Devlet memurlarından bir garp 
lisanına vakıf bulunanların bir de
rece terfi ettirilebilmesini temin 
için Mar>t ayı sonlarında açılmış 

buluna,, imtihana girenlerin im -
tihan evrakları Maarif Vekaleti-

ne gitmiştir. Maarif Vekaleti ta -
lim ve terbiye dairesi imtihan ev
rakı üzerindeki tetkiklerine bu -
günlerde başllyacaktır. 

M 1111 Romen ı Tefrika No. 34 

ouunıııı ııııııııııııuıuıuııu ıııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı ıııııııııımı ı 11111 ıın 111111111111 

Vali Doktor Lutfi Kırdar evvel-
1 
meydanında misafirinıiz, Vali mu

!d gün geçe vakte kadar Adalarda avini Hüdai, Askeri Hava Kuman
vaptığ ı tetkik sırasında Adaların danı, Alman Konseloi<u ve Alman 
'.ı:lhassa su ihtiyacile meşgul ol - Kolonisi tarafından tc'şvi edilmiş

nu~tur. Öğrendiğimize göre Ho - tir . 
'a"dadan mübayaa edilmiş olan Doktor Göbels har?ketınden son 
--:mento geldikten sonra su iske • ra telsizle Devlet Havavolları tel -

1 
. 

1 
k t k 1 sizine Vali Lutfi Kırdara hitaben 

esı yapı aca ve er os suyunun i bir telgraf göndermiş ve İstanbul-
bır tonu halka 35 kuruş mukabi - 'd .. d" ,, .. h" "k b 1 · 

ı a gor u6 u usnu a u ve mısa -
!inde verilecektir. Vali Büyükada- firperverlikten dolayı çok iyi in -
ıın yolları, çamları ve diğer ihti- tibalarla ayrıldığını bildirerek t~ 
yaçlarıie de alakadar olmuştur. şekkürlerint takdiın etmiştir. 

15 - Nis.u J 939 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

ıAta Refik hanı Oyun yüzünden arka
veHasandeposu daşını öldüren Ali 
Bunların yerlerine 
bina yapılamıyacak 

DENiZ 

KüçUk den:z vasıtalarının 
seferleri 

1 Deniz Ticareti Müdürlüğü kü -
çük deniz mcrakibinin limanlar 
arasında yapacakları seferler için 
yeni bazı kayıtlar koymuştur. Bu 
gibi merakıp limanlardan hareket 
kağıdı alırken, hangi iskelelerden 
ve ne tarihte geldiklerini, nerele
re gideceklerini, ve hamuleleri o -
lup olmadığını bildirmek mecbu
riyetinde olacaklardır. İstanbul -
dan ha.reket edecek merakip te 
hareket kıiğıtlarının altını güm -
rüğe mıihürleteceklerdir. 

Mudanya yaz tarifesi 
baş'adı 

Denizbankın İstanbul • Mudan· 
ya hattı yaz tarifesi bu sabahtan 
it-ibaren tatbika konulmaktadır. 

Bu sabah saat 8,15 le İstanbul • 
dan ve yine bu saatlerde Mudan· 
yadan birer vapur kalkacak, ak
şam da her iki taraftan yine birer 
vapur hareket edecektir. Bu her 
gün böylece devam edecektir. Yal
nız cumartesi günleri iki iskeleden 
karşılıklı olarak saat 14.30 da bi· 
rer vapur hareket ettirllecekti-r. 
Halk bu vapurlardan istifade ede
rek hafta tatillerini karşılıklı şe

hirlerde geçirebileceklerdir. 15 Ma 
yıstan itibaren de pazar Sll'bahları 
her iki iskeleden birer vapur da
ha ilave postası olacaktır. 

----0>0----

Açılacak ve i'ave yapılacak 
değirmenlerin listesi 

Vekiller heyeti, yeniden açıla -
cak, tadil ve ilaveler yapılacak 

değirmen ve fabrikalarla açılma
sına lüzum görülmiyen değirmen 
ve fabr ;kalara ait Maliye Vekale
tince hazırlanmış bir listeyi kabul 
etmiştir. Liste Resmi Gazetede 
neşrolunmuştur. 

Dün Ağırcezada muhakeme edildi. Şahitler 
hadisenin nasıl ceryan ettiğini anlattılar 

iki adam bıçakla ağır 
yaralandı 

Evvelki gece Sultanahmette 

çeşmeden su almak yüzünden bir 

kavga çıkmış ve Mahmut adında 

bir adam bıçakla Danyel ve Ali 

adlarında iki kişiyi yaralamıştır. 

Yaralılar Cerrahpaşa hastanesine 

kaldırılarak tedavi altına alınmış
lardır. Danyelin yaraları ağırdır. 

Müddeiumumi muavini Reşad 

3aka tahkikata vaz'ıyed etmiş ve 

Mahmut dün adliyeye verilerek 

sorgu hakimliğince tevkif olun 

muştur. 

Çatalcadan gelen yaralı 
bir adam öldü 

Çatalcada karnından bıçakla ya
ralandığı için tedavi edilmek üze
re Cerrahpaşa hastanesine getiril-

• 
Ticaret mahkemesi 
selahiyet itirazını tet

kik ediyor 
Denizbankın Fındıklıdakı biııa· 

nın satın alınmasında aldatıldı • 
ğından dolayı Satye şirketi aleY • 
hine birinci ticaret mahkemesine 
bi rdava açtığını yaxmıştık. 

Satye şirketi mahkemeye ver • 
diği bir istida ile bu davanın rii • 

yetinin ticaret mahkemesinin va· 
zife ve salahyeti haricinde oJdU • 
ğunu iddia etmiştir. Bu istida su· 
ret! Denizbanka tebliğ ediJm.Ş. 
Denizbank ta cevap vermiştir· 
Şimdi mahkeme heyeti iki tarafın 
iddiasını tetkik ile meşgul buluıı· 
maktadır. 

mlş olan Celil adında 35 yaşıarırı • 
da blr adam evvelki gece aldığı 
yaranın tesirile ölmüştür. 

Kanterburi Başpiskoposu Fenerde 1 

Meşhur Amerikalı milyarder MORGEN'ln korsan yatı ile şehri• 
m!ze gelen Kanterburi başpiskoposu ile İngiltere Kraliçesinin kıJ 
kardeşı, kızı ve kocası dün akşam yatla şehrimizden ayrılınışıardıt· 
Başpiskopos dün sabah Fenere gl derek Ortodoks patr!qi Benj• • 
men'i ziyaret etmiştir. Resmimiz bu ziyareti tesblt etmektedir. 

lrDILSDMD HUseyln Rahmi O 0 R P 1 N A R 

lllllllllllUllHll•UIUIHIHlmDUU1llllllllUIDlllllOIUDllOın11nnın 

Tılsımı ele geçırdiği için şim- Ali Bekir tarif olunmaz işkence duğuna kani misiniz? 1 - Bu akşam yapılacak masraf 1 - Ya!.. siz kalmıi oııı.ueunuz bir kadının haremde ne fesatlar karıştıracalC' 
di o kaba sakal vekilharç yalnız ko- dakikalarile günü geçirir. Akşamı - Hay hay... hesaplarım var. Küçük büyük hiç -Abdullah Efendi bunda ne yağ muhabbetini ceibedeb!lmek için bu. ıın7. 
nakta değıl, bütün dünyadaki güzel eder. Nihayet vekilharç e(endiyi o- - Acaıp... , bir mukaddeme dinlemiye vaktim var ne bal var ... Rica ederim, nüs- nu benden aşırmllj olabilirsiniz. Bu - Sus hergele ... 
kadınların gönülleri üzerinde fer· dasında yakalar. Evvela muktedir - Evet acaip .. hem de çok acaip. /yok ... mazeretimin meşruiyetıne !hayı veriniz, beni üzmeyiniz. Liti· adi bir sirkat sayılmaz. Nüııhamı ı. Ali Bekir bir atlayışta vekilJlar· 
manferma mı olacak? Ah öyle ya? olabildiği mertebede mülayemetle Çünkü ben si::i bir dost bilırdim ... 'hiç bir diyeceğiniz olamaz sanırım ... ! feniz tatlı kesilmiş olsun... ade ediniz. Her şey keenlemyekün eın gırtlağını avucunun ıçine • 1'' 
Ona ne şüphe .. mühtir kimde ise söze gırişcrek: Bu konaktab vazifeniz hasebile ga- - Dün mutaddan fazla yüzüme ı -Bu isnadınızdan dolayı tarziye hükmünde kalır. Sizi asla tayip el· r:ık Mı1ft y~re çarpar .. o ona, o o:ı; 
Süleyman odur... - Dün bana bir latife yapmak is- yet mutemec! bir adam olmanız la- güldünüz. Reni Akıntıbumuna gö- talep ederim... Değil öyle tılsım, mem... tekme, yumruk, dalaşa, hırlaşa yer_ 

Pcrvın'in kazanmış olduğu mu- tediniz sanırım... zım~elirken... türdünüz. Kendimi kaybedinciye hazineler olsa ben sirkat gibi bir _ Ben bu isnadınızı kat'lyyen lcrde yuvarlanırlar iken güriİ 1111 

habbotıni şimdi tıl.;•mla beraber Vekilharç saşırmış görünerek: - Ey hakkımdaki itimadınıza ha· kadar içirdiniz. Bundan maksadını· filli mezmurna tenezzül etmem. reddettikten sonra alz hAll iddia· duyulur, uşaklar koşarlar, kudıl~ 
~>ybetmiş ı;ııı Qlacak? .. Ali Bekir - Ne liıtifcsı? lel getirecek bir harekette mi bu- zın ne olduğunu bu sabah uyanınca ı - Nazarunda tılsımımın kıymeti nızda israr ediyorsunuz. muş gibi biriblrini pataklıyaıı .b. 
hemen hırsızı yakalayıp sıcağı sıca- - 'rcçalıü.lden ııelmeyıniz... lundum? anladım... dünya hazinelerinden çok yüksek· Ed . Ü kil be 1 ata iki mütehevvir! ayırmıya uğra~ır 
ğına cınayetini yüzüne vurmak için -Ben, tecahül mecafıliı bilmiyo- ~Maatteessüf ... Evet... - Sizi Akıntıbumuna götürınek-ıtir. Bu sirkatin faili sizden başka kad e~:m .. ç .. ~.. ll n y ~~m~ lar. Fakat döğüşenlerin ağızla~rı: 
bacaklarına bir pantolon çeker. Sır rum... Vekilharç efendi odasındaki kü· ·!» birlikte biraz keyfotmek arzu - birisi olmadığı bence hiç söz götllr- alar hget ::n, us uml soy.an, ına dan saçılan türlü tahkirler, şiltllrtli 

bd 
. . . en ey ı.oımı ça an sensın... çJ · 

tına bir ceket geçirir. Vekilharcın - A ullah Efendi latife latif çük yazıhanezine bir yumruk indi· sundan başka ne maksadım olabi- mez bır hakıkattır. Kabil değil bu !er arasından (tılsımımı çaldııı. . 
o<bsına koşar. Herifi koydunsa bul.. ive müddeti de kısa olmak gerektir. rerck: lir? l tıJsımı sizde bırakarak gönüller il- - Sus edepsiz... madım) sözleri duyulur. Koııaı1 111 ı: 
ne odasında var, ne konakta ... Harç Bu §artl3nn haricine ~ıkılınca la- - Ne ile itham edildizimi ~ilmek - Abdullah Efendi, boynumdaki zerine hükümran olmak sultanlığı· - Susmıyacağım hırsız... çinde şayi olur. Türlü tefsirlere uğ 
düzme\·e .. işe gıtmiş... tifenin hiç bir letafeti kalmaz... ' isterim Ali Bey... tılsımı zivaret etmek arzusunu iz- mı feda edemem. Bu iş aramızda ö- - Haremdeki masum kadınların rar ... 

Ali Bekir konağın içinde akşama - Niçin bana gelip te latifeden, : - Bildireceğim efendim. Fakat hardan ~aksadınız ne idi? llümlük, dirimlik müthiş bir mesele ırzlarına tasallut için pir inlerine Adnan Şem'i Pa anın vegeıılerut 
kıadar mecnun gibi gezinir. Ne Per- Jetafctten bahsediyorsunuz? Anla- bu fiilinızın şaka tarzında vukmınu - Öyle mübarek birşeye temas teşkil eder. Ben onu kimseden çal- girip çıkan .. türlü ahlfıksızlıklar ir- den Aziz Sakip Bey gürUltü üzer~ 
vinden bir hnb~r ... ne kalfa hanım- mıyorum... • arzu ederdim. Halinize kalınize ba- etmek .. işte bu kadar. madım. Gittim, maddi, manevi ne- tikabile dervişlerden tılsımlar alan ne gelir vak'ayı olduğu g;ti paŞ 

il k•f' i · t ' . . k·•·at• dan bir ses ... Bu ,ki kadının gönül- - Anlamıyorsanız, anlatıncıya kıyorum Artık hareketinizin liiti· - Temasınızdan mübarek tılsım zirlerini tediye ederek pir inin • rez ... a ır nıme ... amcasına arzetmek ıçın tah ı. 
Jerı (geıiııde kısacık bir müddet kadar uğraşmıya mecburum... feye hamline imkan kalmadığını o kadar bizar olmuş olmalı ki, uya· den aldım. Size yerin! sağlık veri- - Erzel herif.. sen o tılsımı daha girişir ... Aziz Sakip Bey eczacılı1'; 
saltanat sürdiıkteıı sonra bu ani su- - Sizin anlatmak mecburiyetini- görüyorum. Bina~nalcyh küçücük omca onu boynumda bulamadım. lyorum. Usulünü. adabını öğretiyo- meşru bir yolda istimal için benden tan mezun yakışıklı bir geııçtı · 
kut tahammül olunur belalardan ze mukabil bende de bir anlamak ı bir mukaddeme ile söze girişmek i-1 Vekilharç büyük bir istiğrap gös· rum. Gıdiniz bir tılsım da siz alınız. çalmadın... Kalbinin i~iııi avucu- Meşrepçe terelcllldir. ) 
mıdır? veya dınlemek mecburiyeti bulun· cap edıyor. termiye uğraşarak; Çoktan beridir gönül çekerek ümit· mun içi gibi biliyorum ... Kimbilir (( ıt.rkası ver 

ı 



iNGİLİZ -SOVYET 
ASKE i İTTİFAKI 
Sir John 

karşı 

Simon: 
itirazımız 

''Böyle 
yoktur 

bir teklife 
,, diyor 

Londra, 14 (A.A.) - Dün Avam zerliği kaydeylemiş ve demiştir 
ltaınarasırula işçi meb'us Hugh ki: 
llaıton söz alarak hükumetin ya - Taarruza karşı tem;nine çalış -
Vaş hareketini tenkit eylemiş ve tığınız sisteme Sovyetler Bi.rliği -
Iloınanya ile bir ticaret anlaşması- nin girmesine mani olmak çarele

ıun akdini i•temiştir. rini aradığımıza dair olan fikirler 
llatip Başvek!Jin, kollektif em· kat'iyyen doğru değildir. Sovyet • 

~!Yet için vücudü .IAzım gelen Sov- ler Birliğinin yapabileceği yardı • 
Yetıer Birliğinden bahsetmemiş mı teslim etmemek bizim için de -
olmasını teessürle karşılamış, işçi Jilik olur. 

Partisinin Avrupa, Asya ve Şimal Dalton'un, cBir İngiliz - Sovyet 
.\frikasında her hangi bir mütear- askeri ittifakının teminine çalı -

tı~ karşı bir İngiliz - Fransız - şılıp çalışılmadığı• hakkında süa -
llıııı aakerf ıttüakını arzu ettiğini !ine cevap veren Sir J ohn Simon, 

lt:Yit eylemiştir. bazı meseleler hakkında aleni su -
s· llükdmet namına müzakereyi rette beyanatta bulunamıyacağını 

il' J ohn Sfmon kapamıştır. bildirmiş ve ilave ey !emiştir: 
Sir John Sfmon, Sir Frederick .. 

1 
b" teklif k hi b · ı 

le1tıı Roıııı'un gelecek hafta Bük - cBoy e ır e arşı ç ır -
teş•e hareket edeceğini bildirmiş tırazımız yoktur .• 

~e hilkdmetin süratle hareket etti- • • • 
lihı temin eylemiş, İngiliz politiya- Londra, 14 (A. A.) - Sovyetler 
•ında lnanılmıyacak derecede bir \Jlrliği büyült elçisi Maiski bugün 
defişikllk mevcut olduğunu kay • Hariciye Nazın Lord HaJ.ifaksla 
detıruş ve deınlştir ki: konuşm~ur. 

Asla Sovyetler Birliğini hariç Press Assosci.ationun yazdığına 
bırakmak istemediğim gibi bu göre bu mülakat çok manalıdır. 
llleınleketfn banş için olan yardı - Çünkü, dün Avam kamarası mü • 
lllından istifade etmemek niyetin- zakereleri sırasında J ohn Simonun 
de d asla değiliz. ve Çemberlayn'in ı:usya~a ~ap -

llatip, tngilter~in 15 Marttan - tıkları telmihlerin bır netıcesıdır. 
beri olan diplomasisini izah ede - Sovyetler birliği hükumetile is· 
tek Suvyetleı Birliğinin bundan ti§arelere devam edilecektir. Po -
llıuntazaman haberdar edildiğini lonyarun ve Romanyanın Sovyet
~Yledikten sonra, Polonyayı g,a - !erden çekinmelerine rağmen Sov
tanıı eden İngiliz dekllirasyonuyla yetlerin tam yardımıru elde etmek 
Stalin'in garantisi arasındaki ben- çaresi bulunacağı üınit ediliyor. 

• 
Yeni lngiliz siyaseti 
etrafında mütalealar 
Bükreş, 14 (A.A.) - Rador ajan-1 askeri teahhiitler altına giriyor ve 

bildiriyor: bu hususta kendisi için bir takdir 

Üniversal gazetesi •Bir taraflı hakkı da ayırmıyor. Romanyanın 
leahhütler. başlığı altında yazdığı sulbü takviye eden İngiliz ve 
llıakalede, eski İngiliz siyasetinin Fransız garantisini kabul etınem~
lıarada askeri teahhütlere giri~ • si için hiç bir sebep yoktur. 

llıekten ne kadar müteneffir oldu- Çünkü, biz daimi istiklalimizin 
fıınu hatırlattıktan sonra diyor ki: ve toprak tamamWığımızın muha

. •Bugün İngiltere. Hegemonya fazası siyasetini takip ettik. Biz 
111

Yasetine ve taarruzlara kar§ı koy hiç bir itibar gayesi takip etmiyo -
llıak için bir emniyet sistemi vü - . . 
cud ı· k - ahdut ruz. Bızım aradığımız mevcudlye-e ge ırme uzere nam . . . . 
ilıkeri taahhütlere girişiyor. Yeni tımızı~ .muhafazası ve milli çer -
lngillz siyaseti eski kollektü em _ çeve . ıçınde serbestçe inkışaf et -
niyetten de fazladır. Çünkü eski memızdir. 
lıollektif emniyet yalnız iktısadi Curentul gazetesi de garantinin 
leahhütleri mecbur! kılıyor. Fakat bir taraflı olduğumı işaret ederek 

~eri teahhütler hususunda her verilen teminatı Avrupa sulbünü 
l:tıenıJeketi serbest bırakıyordu. Bu kuvvetlendirecek çok dostane bir 
gi.in İngiltere, bir taıaflı olarak hareket olarak selamlamaktadır. 

Ruzveltin Avrupa 
hakkında bir nutku 

• 
Italyan 

~:;:~:1:n suçlar Türkiyenin ehemmi- Hatay M if lef 
Bizde dilencilik yasaktır. Eğer t• h. . . 1 A d d M e el,. s ., ,. çt"ı m a 1 

:.~~~ı:~::ad~:~:::ö:!:~~:~: ye ı ırıncı p an a ır 
·•· d'l Antakya, 14 (A.A.) - Mil et 

yahut görmemezliğe geldıgı 1 
en- (Baş tarafı ı incı sayfada) yada büyük bir alaka tevlit et • Meclisı Re s Vekilı Ved Kara • 

cilerdir. Evet, görmemezliğe gel • gıne go··re, Ankaranın Sofya ve ınektedi· 
bav'ın Başkanlığında toplanmış • diği dilenciler de var. Bu"kre< ı'le ı'dame ett ı müna- 5000 Tayyare k C h 

Ik. .. elli • tır. Mi li Şefin te rar um urre • Bunlardan biri evve ı gnn a • · hu" _ 
sebetler dolavısıle lr .~ p ( ) l' • · ·ı · d !ay s le H ta yeden çıktı: Otnz yaşında ve beş " aris, 14 A.A. - Dun Fransa ıs ıgıne seçı mesı o ı ı B y 

... · kumeti Türkiyenin Romanya ile İ 1 f d •1·11 t M l' · R · · va·k· t b çocuklu bir kadın, dilencilik cttıgı ve ngı tere tara ın an resmen ya " ı e ec ısı eısınıı. ı e -
~çin mahkemeye sevkedilmiş, Jıii. Bulgaristan arasındı:; tavassutta pılan teahhütlerin çok mühim ma- riklerine Cümhurreisi İnöniı'nun 
kime şunları söyledi: bulunmasını arzu etmektedır. Ba· hiyet ve sumülü bütün Fransız ga verdiği cevap alkışlar arasıııda o -

k b. zı aBlkan milletler inin Sovyctler ' k t _ Çalı~ırsak hayatllDl azana ı- . . ... .. . . . . zetelerinde, kollektif emniyetin ye unmuş ur: 
lecek kuvvetteyim, amma çalışa· Bırlıgıne karş'. _gosterdıkler.' . ılı rıi ve kudretli bir orzanizasyonun Reisicümburluğa yeniden inti • 
maın. Çünkü beş çocugum var, madszılık, İngılız mahfcllerın'. Ro· undan böyle her türlü yeni kuv - habım dolayısile gönderdiğıniz telC i a no, bugün mühim bunların ikisi ikizdir. Yalnızım, manya ıle Balkan devletlerı Vl \•et darbelerine karşı teessüs et - grafa te~kkür eder ve Hatay Mec-
kiınsesizim. Ben çalışırsam bun • Sovyetler Birliği arasında bir ha niş olduğu kanaatini bir kat daha !isi üyelerine selfun ve sevgilerimi 

kabinesi 
toplandı 

beyanatta bulunacak !ara kim bakacak? Hepimiz aç ka- va paktı akdını derpiş etmejie sev- kuvvetlendirmektedir. Ekseri ga - gönderirim. 
lacağız. Onun için dileniyorum. keylemektedir. Bu tııkd,irde bu ,,.,leler, Sovyetler Birliğinin bu İSMET İNÖNÜ 

Roma, 14 (A.A.) - Arnavutluk Çocuklarımın ve benim yaşama • memleketler Sovyet kıt alarını~ sisteme itholindeki favda üzerinde Büyük Millet Meclisi Reisi Ren
tacının ltalya kralı tarafından ka- mız için başka çare bulamadım. iıll yardımım derpiş eden b_ır ittı- ·srar ediyorlar. · da'nın telgrafı da okunduktan 
bulünü tasdik etmek üzere yarıni Ne çocuklarıma bir kapı bulabil • fak karsısında hissettikleri ıtımat- Le Jour, Yugoslavyamn dün ni- sonra ruz.nameye geçilmi§, Milli 
öğleden 60nra toplanacak olan par j diın, ae onları Darüliiceze kabul sızlığı göstermiyeceklerdir. cin zikredilmediğini ızah ediyor: Müdafaa bütçesine 200 bin lıra ila 
lamentoda Hariciye Nazırı Kont etti!.. İngilterenin garantisini Roman - Ne Romanya ne de Yunanistan vesıne, ıpek kozası ÖŞt"Ünün ılga
Ciano son Avrupa hıldiseleri hak· Mahkeme bu kadını oerbest bı- yava da tesmil ettilti haberi diplo • Fransız - İngiliz garantisini iste _ sına müteallik kanunlar kabul e -
kında çok mühim beyanatta bulu- nktı, bu beraet kararı ile dilenci- matik mahfellerde büyük bir he· miş değillerdir, fakat Atina ve dilmiş ve Türkiye Büyük Millet 
nacaktlr. lik yapmakta serbest olduğu kara- yecan tevlit etmiştir. İyi haber a · Bükreş hü\·umetleri Paris ve Lan- Meclisi azalarının Hatay dahilin • 
Mezkfır tacı İtalya kralına tak • rını da venniı oldu. İşte polisin )an mahfe ilerde sö. •lendiltine göre draya endişelerini bildirdikleri deki trenlerde parasız seyahatle • 

elim edecek olan Arnavut heyeti göz yumduğu suçlulardan biri bu- dün Londra, Gafenkonun Hitlcr' halde Belgrad, kendisine Romanın rinin temin edildiği hakkında Baş
de parlamentonun bu celsesine İŞ- dur. Vakıa bu suç yüzünden, beş zlvaretinden evvel mezkur garan. verdiği teminatı kafi gördüğünü vekalet tezkeresi oku'lmuşlur. 
tirak edecektir. çocuklu anayı hapse atmak değ - tinin derhal te=iline lüzum olup söylemiştir. Tabii Yugoslav -

Roma, 1~ (A.A.) - Musolininin me vicdanın ve iz'anın kin değil- olmadı~ına dair Paris ile sıkı h· !ardan daha ziyade Yugoslav ol -
riyasetinde toplanan kabine aşa • di,. Fakat bugün bize zararsız gibi müzakerede bulunmustur. mak mümkün olamazdı. Bu ne gülünç 

tezatlar! 
ğıd~ kanun .IAyihasını tasvip et- görünen bu suçun mazur görül -

Pelit J ournal diyor ki: miştir. mesi daha büyük snçlara J\ıeydan 
Şimdi: 1 - İtalya kralı, Arnavutluk ta- açabilir. Kaldı k.i, analan dilenen 

cmı kabul ettiğinden kendisi ve bu çocuklann akıbeti ne olacak? 
halefieri için İtalya ve Arnavutluk Onların cemiyete faydalı birer 
kralı ve Habeşi6tan imparatoru unsur olması imkinı ur mı? 

Vaşington, 14 (A.A.> - Welles 
dün Beyaz Sarayda Ruzvelt ile gö 
rüşmüştür. Mumaileyhten evvel 
Hull saraya kabul edılmiştir. 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
mües,isan meclisi yalnız eıwısları, 

1 - İngilterede mecburi hizmet, 
2 - Fransada 5.000 tayyare, 
3 - Amerikada bit~raflık kanu· 

ana yasaları ,.e ezcilinle meseli in· 

tilıap u ,ullerini tesbit eder ve da
n unun tadili Jazım'.lır. Ve o zaman ğılır. Kendisi icraata geçma. Unvanını almıştır. Nüfusumuzun artması hoşumu-

Diplomatik mahfelkr Ruzveltin geniş nefes alacağız. İcraata yalnız müPssisanın itti· 2 - İtalya ve Arnavutluk kralı za gidiyor amma en büyük hazzı, 
ve Habeşistan İmpar~torunu Ar - bu nüfusun her ferdi üzerinde ce
navutlukta, Tiranda oturacak o - miyetln himayesini ve dikkatini 

bugün Pana.-nerikan Birliğinin i • Le Journal'da Saint - Brice di • haz etmiş olduğu esas mucibince 
dare komitesinin içtimaı esnasınd'a yor ki: icra olunan intihabat neticesinde 
söyliyeceği nutku alaka ile bekle- Polonya ve Sovyetler Birliği te ekkül edce<k olan mebuslar lan bir General temsil edecektir. gördüğümüz zaman duyacagız. 
mektedir. Büyük Elçilerinin biribiri arkasın- Meclisi ko~·ulur. 

Bir Alman filosu 
ispanyaya geliyor 

(Baş tarafı 1 inci say]ada) 
Bu ilkbahar cevelanı İspanyada 

çılrnn dahili harpten beri sektedar 
olan Alman do nmasının eski 
bir an'anesinin ,hyasından ibaret-
lir. 

IKDAMC 

Büyük Millet 
Meclisi 

Siyasi mahfellerde söylendiğine dan Bonnet'nin nezdiııe gelmeleri Böyle bir mebuslar medisi inti
göre Summer Wclles'ın nutku bü- Romanya ve Polonya için Sovyet- hop edildi ıni? 
vük bir ehemmi) eti haizdir. Çün • lcrin mümkün müdahalesi gibi mü Elbette ki hayu: Bugün bunlar 
kü: him bir meselenin dr.ıma nıecvut hayal ve uydurma mah,ulleri! 

ı _ Bu nutuk Çemberlayn ve olduğunu göstermektedir. •Kara ku"'·et• p~re•tişk:irları il~ 

(Blı§ tarafı 1 inci sayfada) Daladye tarafından siiylenen nu- Scvret!erin vaziyeti •emri vaki· !er hayranları, bir 
Bayrak ve İhsan Tav, Bingöl me- tuklarla aynı zamana tesadüf et - Lcndra. 14 (A.A.l _ Birçok ga- müddettcnbcri beşeriyeti bu gibi 

k d. 1 adi yutanlara alıştırmaktadırlar. busları Feridun Fikri, ve Necml't· me te ır. zeteler bu sabahki müta ealarında. 
S · Bu sn) ede n1illetlcr ara .ı muna5f'· tin Sahir, Bitlis mebusları iırey- 2 - Nutuk bitaraflık kanunu paskalya güni~ Ko' ıu adası hak -

betlerde artık, her türlü hak ve ya Örge Evr•n, Tevfik Temelli ıle hakkında hıikıimetinin noktai na- kında gelen haberler üzerine Çem 
E H l doğruluk endi~esi kalkıyor ve ye· Siirt m.:busları AI; Rıza sen, ıı · zarım acıkça ifade etmektedir. berlayn'in pek yer;ncıe olarak gös . . . 

Du !;'onun ceman 40 cüz'ü tam ki Aydın ve Nafi Be1<.mcnin inti - 1 , h !ermiş olduğu azmin bir cVesilei rıne yalan, aidatına usu. erı kaını 
dan miireı:kep 01acağ, ö",renilmiş- b , 1 d'k t . t· Almanlar ngiltereyi ıt am oluyor. 

" hap maz ata arını as ı e mış ır harp• e tehlikeli surette yakın o - F-'· d'kk , . 
7 tir. 

Alman gcmiler;nfo Akdenize gir 
miyeccg; iyi habe. alan mahfe! -
!erde sôy lenmek tedir. 

••• 

ve Burdur mebusu İbrahim Ncc - edı'yorlar . . . . .... a ı at Cl'•yor musunuz. 
lan bır hale manı olmasının muh - H "'· h '·'k t' ki it il t · t · .. a.aı ve a" ı a ı a.)· a an a ın .. mi D men yemın e ınış ır. Berlin. 14 (A.A.) - Y;,rı resmi temel bulu>ı<iugunu yazmaktad .. 

Gelen evrak arasında bulunan 1 B t 1 B kT k da ezip çi~niyenlcr, u~ durduklaı: 
Deut.cher Dienst, Çemberlayn'·n ar. u gaze_ e. er, aş\C-. 1 ın. ar~- 'alanları bile hakka istinat ettir • ve Milli Müdafaa Vekaleti 1938 k b k ı ı ' 

.. . . . . beyanatı hakkında şu tefsir3tta rının pe uvu 0 an manc,vı esı- ıneg" c rabalı)orlar. yılı bütçesının muhtelif tertıple - . j · · t d . -ı ' 
. ik' il b .. k" bulun::..rak bu nutku muazzam bır rıne ışare c l) 0 • ar l\lesela bu kere dahi bütiın bir 

Lor.dra 14 (A.A.) - Resmi mah- rbıne ı· ılmk yon eşt hsyuzt kusur blöf diye tavsi' etmektedir. Gazeteler, Sovyetleıin umumi memleketi bir darbe ile hiçe indi-
fill .. Al fil 1s ın ıra ı munzam a ısa o - · t ı· · ı· k ı 1 .· 

ere gore, man osunun - be 'h emnıye p anrn:ı ış ııa e me eıı- renler bu darbenin kaba bir km·-
1 1 as na al·ı kanun la'yı·hası ruz Gazete, bu yanalın mı ver . . . . İ . . ' Panya Sularında Yapılacak o an nu m 1 

•• • te h sunu ngılterenın 
. .. . h' b' ı · · nın mını usu n vetten geldig'ini mümkün oldu" ı d k na~0ye alınarak muzakere ve ka- devletlerı uzerınde ıç ır esırı . .. . . . . manevraları bir ay devam e ece - .. _ . . . yem teahhutlerını yerme getıre - kadar .,ıkJamağa ve 

0011 
'bir h~ 

h k t bul olunmuştur olmıyacağını bildırıyor ve son za· . . . . b 
1 

. tt h 
tir. Gemiler 18 Nisanda are e 1 . · .. . .. İ ·ıt t f d _ bılmesı ıçın u menı eKe e azır kayoağmdaa gelir gibi göster~ e 

3 Bunu takiben soz alan Milli Mu- manlarda ngı ere ara ın an oy . . . · I 
edecektir. Filo, Doyçland ile .. . R . . 1 K" .. .. lıklara devam edılmesının zarurı çalışıyorlar. 
kruvazör, destroyer, deni::altı ve: dafaa Encum~ı eısı Ge?.era _a- nanan ç?k gulunç r.?lden bahsede- olduğunu kabul ve teslımde mut· Arnavutluğu başka bir devlete 
muavin gemiler filotilliısıru ihtiva zım Sevüktekın, harp mukellefı - r~k İn~ıltereyı musalemetperver tefiktirler. Maamafi, İtalyan - İn- filak eden kara kuvvetin 'Yııraıtı~ 

d kt. yeti hakkındaki kanun layihası - b et almak fçın panık tev -
e ece ır. . ır vazıy . giliz itilafının fcshedilmesınin a - bir eınri vaki değil, Arnt, ti nın eh~mmiyetine bınaen bu dev- l'd' ,.. .. at et ekle ıt 

Londranın kanaati 
Londra, 14 (A. A.) - Alman 

harp gemiler>nin ispanya suJann
da cevelanı hakkında tefsirlerde 
bulunan diplomatik malıfeller Al· 
manyanın Franko üzerinde bir taz

yik yaparak komintern aleyhin • 
deki paoktın harp halinde Atlan -

ı ı usu une muraca m - kilfıne bir hareket olup olmıyaca- asamblesinin verdiği bir karnrıııış rede müzakere edilebilmesi için h d' 
ti am e ıyor. l'ı meselesinde ihtı!iif vardır. ve bu karar kendisi de her l·:uır:i havale edildiği Milli Müdafaa, Ad· İ · 11 

Gazete, ngil.te_re_nin y. unanısta- ng'.ltere ve Fransanm ver- bir korkunun tehdidi ile değil A !iye ve Dahiliye Encümenlerinden d R 
na olan .. g aran.tısının, At_ına an o- d'V' arant'ı Yunan·sıanda navut milletinin gördüğü sayısız mürekkep bir muhtelit encümen IQI g 
mava gonderılen mesaıdan sonra . , nimetlere karşı dt.yduğu minnd -tarafından tetkik edilmesini teklil J e karsılandı 
Şu .. phelı· oldugunu ilave ve Roman s. 8V ;nç , . tarlık hissi imi~! ve ilaahır efsa • eylemiş ve. bu tekli± kabul olun .. 
Ya için de hal böv. le olduğunu te - Atına, 14 (AA.) - Çember la. yn neler ve yaveler. muştur. 

---oo- ___ min ediyor. , ve Daladye 1ardından Yunanıs - Fakat hak namına uydurulan bu 

t .. A ı tanın ve Romanvanın istiklali ve efsanelerden ve riivelerden bile 

H d h 'f ,. Bu gaze eye gore, vrupanınl · 
tik denizindeki muvasalaya karşı o"' mı' ,· tı o 1 ·11 ti . ' 1 . . b lm toprak tamamlık lan hakkında kara kuvvet~iler istianeye çalısı -genç mı e erı ış e!'ının ozu a - . 
bir itilaf veya hiç olmazsa bir .. • .. . . yapılan beyanat Yunan efkarı u· yoriaT. Hiç olmazsa bir kı .ım halkı Büyük Türk şairi Abdulhak Ha-

1
· sına musaade etmıyeceklerdır. . . d b' . 

1 tehdit ile ikmali hususunun temi- . .. mumıyesınce erın ır sevınç e aldatarak zc\3hiri kurtarma;a 
nine çalışacağını be\ an etmekte - midin ölümünün yıldönümıi mu - 1 Kölnisohe Zeitung Daladye'nin kar ılanmıştır. yelteniyorlar. ' 
dirler. nasebetile dün Üniversitede Üni ·'teminatının Çemberlayn'inkinden Resmi mahfilde bu cıhet heooz Evet! Bunların milli ve mille • 

Ayni m~hfeller derin bir endişe versite gençliği tarafından bir ih- daha az zayıf olmadı{;ını ve bu te- mevzuu bahsedilm ·orsa da iyi ler arası hayat:a yaptıkları rahne-
izh:ır etmektedirler. tifal yapıln:'ışlır. Saat 15 ~e başla- minatın da bir tahakküm arzusu- malumst' alan şahs;yetler Yunan Ier he~.ıba gelmez. İıı.s~n ve in • 

r mış olan ı.htıfal~ p~ofesorlerden nu gizlemeıliğini kaydetmektedrr. milletinin herhangi bir i.ecavilz' sa~hk, gitıik~e adile~·' or \C hu 
Almanya nglitereyi b~şka,edcbıyat ale~ı~e n:ensu~ Völkischer Beobachter, fıkrını, kaqısında kendisi11i m11dafaaya. yold.,:ıki lÜ~iıyiiş daha uzun de .. 

Vaşıngton, 14 (A.A.) - Reisi • ı ğun esiri olmak . istemiyorsak, haberdar etti bırçok s.ma.la~ ve but~n Ü"n_wersı- cRomanya ve Yunani.ıan arzuları azmdmış oldı.;'runu kat'iytle ifadıı \'am ederse, be~cri~ et ~arlıkt. ki 
CÜınhur Rnzvelt bugıin Panameri- memleketlerimizi birer kışla hali- le ~alcbesı. ıştır ak .~t":'i~1 <:rdır. Ev- hilafına olarak İngilterenin mah - ediyorlar Frarn;a ve İ'lgılti're ga- paye ve nitbc. ini a) betmck teh-
kan bırliğinin Divan toplantısına 1 ne getirecek biı" dünya nizamının Londr~, 14 

(A.A.) -::-.. Sala~i-~ v.ela Edcb:yat Fakultesı doç~ntle ... misi oluyorlar. başlırı ile tebarüz rantisinln, İtalyanın teminat "a in li!icsine mar · kalacal<h.r. Zira 
tıyaset etmiş ve bu münasebetle kurulmamaoı lazım geldiğini sôy . yettar bır membadan ogrenildıgı· rır,ten Alı Nihat Tarlan Hamıdın tt' . . tmcsı· daha şı'mdıden Bal b~. . ğ - ., ~ • 

.. . . . . • . . . e ırıyor. zı,mam e - • ır ınsanın scce 1 ~P. :- n.~ı [""'.-r ,- . , S5;,lediğı çok müh.m nutukta de- !emek hakkımızdır. Bizim de dün- ne gore Alm.anya İngılız .. amırallıkl hayatını ve edebı hiıvıyetıni an · Nihayet Lokal Anzeiger, İngi - kan sulhünıin idamcsine .ınıi!i.'m ke, yaıulaman • Y?l>llma'ıl'.ıp da·# 
llıtştır ki: ya işlennde alakamız vıM'dır. Sulh makamına bır haber gondererek la.tmıştır. Bundan sonra T~p Fa - liz _ Sovyet müna•ebetlerini infi· surette yardım etmiştir. h rkeşçe ınalum olan ·r i'ji ~a -

•Amerikan milktlerı ailesi elli azmimiz karşıhklı müdafaa az • bir ay k~lmak ü~.ere İspanya su -1 kültesi doçentlerinden Sadı Ir".'ak alle karşılamaktadır. Yunan mehafili, garp devle<l°e • pıl!N§ gibi gust nne!V ~ut ol· 
Senelik bir gayreUen soıııra bugün mlmız derecesinde kuvvetli olabi- !arın:. b.ır 'fıl~ gondermeğe karar' ile taleb~den İbrahın:ı _Kutlu bırer rinin realist politikası11ın k&r --~ mı ·an v herl:e<t-;, dı' mevc:rt ol ' 
aıtlist olan dü:ıya karş ı.n.da tam verdıgını l;Hldırmıştır. hıtabe ıra. t. etmış. ı.erd.ır. Bu_n_ d_a_n Polonya· Romanya lıklı anlayış zihniyeti' dairesi..,de· ıfllıdı"ı m~liım ihn mevcut ıti_ •. b fü. Fakat bu müdafaa azmimiz, ş h ı ğ d ı b k " -

r sıikiınet gösteren bir camia .. Deniz mahfeller.inde söylendiği- son. ra e ıt. ı e gı ' mış ve uyu Varşova, 14 (A.A.) - Gazeta inkişaf bularak enternasyonal bi 'almak ve aldırma ·tır. n.; dcİr ltur b 1 başka yerlerde geçici futuhat ve kd d h k b me ı lenık ...,.. ,, 
muş u unuyor. _ ne göre, mühim mı ar a arp ge- ş.aırın a rme rasım e çe Polska, yazıyor: müşküllerin halline rr.üncer ol • ke in>anm kt>ndisi ile l«'ııdi 11il(.:' 

A.ınenka d<vletlerı hür ve müs- J boş şan ve şı;ref ugrunda sderber mileri bir yere gönderileceği za - konmuştur. Beynelmilel vaziyetin dalgalı ve masını temenni eylemektedir. neviya!J il" istihra \'O ~İa '<fon bo~-
~"ıl olur.l<en bir yandan da kuv • edılen Jedakarlık ve dısıplinden man bunu P.vvelden haber vermek . . . . mütehavvil vaziyeti karşısında dip -o--- ka bir ey' dcğil~ir' ){ ger k frrd· 
'.'etli bir ideal, mıllctlerin birliği üstün bir feda~iırlık ve disiplin beynelmılel bir Adet hükmüne gir- kılde ınkışafından netıceler çıka~: Jomatik lisanın pek ssrih olması 8 f d h Ier ve gerek 'l"ıllctler i~~ tcred • 
ıcıeaı, doğmuştur. Amerikan sulbü doğurabilir. Bizim azmimiz, dün - miştir. mak istememekle beraber vakayıı elzemdir. Bu prensip namına şunu İr QCİQ Q Q dinin en ~on muW'!"iJlir. 
Za)ıf bilmez ve Amerikan kıt'ası ya nızamında sesini duyurttura - H . d bö 1 b' t db' · yakından takip etmektedirler. .. h d . k' İ gil (Baş tarafı 1 inci say(aı!a) Ar ti ıkt .. · cc 
hu sulh" k k h s da mu"t cakt'" alihazır a .. Ye ır e ırın Cebelüttarık'ta ne karadan ne muşa e e -~dıyoruz ı, n tere \'e b h k t k m•nı" no~n 'h ad mluc bsı'akn im ·ı· 

u oruma usu un u siyaset ve •evkulceyş bakımından . . . Fransa hukumetlerl tarafından kırmış, u are e azaya d li!Jndrn ba '" en er aş a arı ı e tehıtt.r 1 0
"-- büyük bir ehemmiyeti haiz oldu - de denızden hıç _bır taarruzdan. kor Yunanistana ve Romanyaya veri - olamadıktan başka otobüsün de dr~il. kenclil<'ri ile alay ediyorlar. 

Aınerı~an mı.!et.en ah~ı .~ün 1 Romenler tam hudutta mu- ğu aliikadar mahfellerde söylen - k_~lmadığı denız mahfellerınde len bir taraflı garantiler İngiliz - yol kenarındaki hendeğ devrilme Kendı memleketlerinde öldür -
l' >ı dıger kısımıarında soz soy - 'b t 1 1 mektedir. soyle~'."ekte' ve .. son za~anla~d~ Leh mütekabil yardım itilıl.fı ile sine sebep olmuştur. Hiıdiserıin şa- rniiş oldukları müesseseleri, dar • lem~ hakkını •ddıa edebilir. A • dafaa tertl a 1 a ıyor ar . . Cebelu_ttarık '.n ~udafaa sısh!mı~ı Fransız _ Leh itifakının çerçevesi- yanı memnuniyet tarafı otobi,iste brler ile ~·ıkm1ş oldukları memlr • 
~ l'l,;a kıt'asını sadece mudafaa. - Londra, 14 (A.A.) - Öğrenılcli- de~~P;:~::ı;ir!;~::::: :~;~~~ tamamıle asrıleştıre~ teknık bır ni aşmıştır. Bu itibarla bu garan .. yalnız bir kaç yolcu hulunmasıdır. ketlerde me\'Cnt gihi göster<•rrk 
da '1aha çok ge~ı menf atlerımkiız ğıne gore Romen makamları 48 sa- kuunda Alman harp gemilerinin takım hus•ts! tedbırler alındığı !ilerin Polonya için yeni taahhüt - Otobüsün devrilmesi üzerine b:.ın- onların maneviyatından kun et 

e Vaıdır. P kala bilıvorsuııuz , hatırlatılmaktadır. . . k d k ı _ d al k 'sti orlnr gela k 11 . kk 1 k' attenberi memleketin mtidafaa ter İspayol Üslerinden istifade etme - ler ihdas etmedığı mevdandadır, lar feryat edere ış~rı çı mış ar ve yar ıın ına ı Y · 
ece ı ı erın tera ı en es ı I • k f f 'I ·••· k' y 1 b d ) ın nrkad T du y b' f .- tibatını hudut civarında tesis et - !erine müsaade eden bir vesika 8 a S a 1 e QI 1 Bu gazete şunları ilave etm~ - dır. Fak t bunlardan ımscnın J a- a nız u a, on ar 

a Jn ızı n\.ran mesa eyı o 1 .. .. 'im" t gülün tezadlar içinde yuvarlon • 
Itadar kısal acuktır ki hareketleri- meğe karar vermişlerdir. Bu ter- imza ettiğine dair geçenlerde bir Londı J, 14 (A.A.) - Hariciye tedir: ralanm.~d~gı goru u< ur. dıklarını ve maskoro oıchıkliırnu 
ll'ı.~ bizzJrure es ·ı dünyanın hare- tibat <imdiye hdar hududa 30 ki- şayia dolaşmakta olduğu bu mah- Nazın Lord Halifaks hııfta tatilini cRomanyaya sıkı bır do.tlukla .. Otobusun. altınd·a· kalmış c.la~ lı: 

• J hh d t to b t:östernıcı. için kfılidir. etler .. e baglunmı olacaktır. Her lome relik bir me•afecie bulunmak fellerde beyan edilmektedir. geçirmek üzere Jorhhire gitmiş - bağlı bulunduğumuz için bu dev • Su eyman ıse sı ı ım a o mo ı-
lıa · t rlu . id. ' ~mi mahfcller vaz;yetin bu şe- tir. ı~tı alakadar eden her ey, Polon- li geb:neden ölmüştür. Ahmet Ağaoğlu 
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SA'fFA 4 iKDAM !!S - Nisan 19 

p o 
Geciken karar 

Yazan : f.u1zzez Tahs:n Berkand 
Hava, dekor, her şey Neriman'a 1 rek ikinci bir tecrübe daha yapma

,;evmek ve sevilmek arzusunu ver- ınıya kat'iyyen azmetmişti. Esasen 
diği halde, karşısında kendisine bir- Neriman'a karşı ümitsiz bir aşk 
kaç aydanberi sıkı bir kur yapan beslemekten pek uzaktı: Onu sade
yakışıklı bir adanı olduğu halde, ce salonlarda görüp beğetııniş, al
genç kız bir türlü gururunu yen- lesi ve kendisi hakkında iyi refe
miye karar veremiyor, hislerile ranslar almış ve onunla evlenmiye 
mücadele etmekte devanı ediyordu. karar verdikten sonra bu maksatla 

Milli güreş takımımız bu 
akşam hareket ediyor Sinema artistleri çevirdikleri ı ·-... -.... --. """ """ ..,,.,...,...,._,....,.....,.,., ,.,,.,...,.,,.,..,..,,..~ 

filmlerde kalıbına girdikleri eşha- F" I . eler 
sı iyice canlandırabilmek için ba- 1 m çevırmes 

Neriman, asil bir ailenin kızı idi. ona kur yaparak onunla tanışmak 
Kökleri, yüzlerce sene evveline va- istemişt~On= tarafından reddedil 
ran bu aile, belki tesadüflerin yar· diği halde tekrar karşı karşıya gel· 
dımile, belki de kendi azim ve gay- mek genç adamda bir hoşnutsuzluk 
reti sayesinde hata eski servet ve uyandırıyor, izzeti nefsine vurul. 

Avrupa şampiyonasından başka güreşç_ilerimiz 
Finlandiya milli takımı ile de karşılaşacaklar 

zan onların mesleklerini bile öğ • b 1 k k f 
renmeye mecburdurlar. Çünkü ek- i e artı aç a .. 
seri rejisörler bu hususta pek ti· h ,,. 
tizdirler. Filmde rol verdikleri malarana im Qf1 
artistin rolüne iyice nüfuz ede • 

bilmesini, hiç ıaksamamasını o yoktur 
asaletini muhafaza ediyordu. Neri· muş bir darbe gibi onda huysuzluk- Avrupa şampiyonasına iştirak 
man asalet ve servetine rağmen la karışarak bir asabiyet yaratıyor- etmek üzere ıki ~Y Janberl Anka
pek ~ütcvazı olan bu aile efradı i· du, rada kampta çalıştırılan mllli gü· 
çinde bir istisna teşkil _edece~ dere- __ Bu __ seOO,pten, seyahaUerinln . ~- reş takımımız geçen hafta şehri. 
ce ;~ m3.ğrtr ve kendim begenmış çuncu ;ıunu kaptanın hazırladıgı . 1 i ti Pasaport işinin ge-

.. l im b" ğl ed k.. ük' b' d mıze ge m ş · 
bir kızdı. Bu sebepten, guze 0 a- ır e ene e uç ır masa ,a cikmesi hasebile güreşçilerimiz bu 
Sına rağmen etrafında soğuk bir yalnız kaldıkları vakit Neriman a kş d . !il h k t ed k . . . . a am enızyo e are e ece -
hava yaratır kendine yaklaşmak is- karşı ancak nezaketın ıcabettirdiği . 

' l . akla iktifa ed ek lerdır. tiyenleri çabucak uzaklaştırırdı. muame eyı yapın er B k . _. • • Güreş Federasyonu aş anı 
Yirmi beş yaşına geldıgı halde halii ikisine ait hususi bir ':'1evzu üze. Vehbi ve Asbaşkan Tayyarın ida· 
kendisine bir koca seçemıyen ki· rınde konuşmaktan çekındi ve Ne- . 

1 
.. ki imiz 

· • ·· 1 .. .. .. al b resınde bu tınan gureş e P 
zının bu huylarından pek m;;•teki rıman ın gu en yuzunun, man ı a- . ışı· ak t 

-. k la f k d 1 Avrupa şampıyonasına ır e • 
olan annesi ona bir muhit yapabil· ış nnın ar ın il o muyormuş . . . il bir 
mek ümidile bütün fedakarlıklara gı ı gorun u. a n genç ın, a- . • ki ' ·b· ·· ·· d"' z te kız h 1 tikten ]:>aşka Fmlandıya e re-
katlanıyor kızını en yüksek sosye- rice birşey belli etmemekle iktifa vanş .mıllı manıçı da yapaca ar -

' t . 1 1 d . 'dır. telere en güzel balolara en mute- e meyıp evve ce ara arın a geçmış J . h la b l ' ' ı h • b" , Bu defa fyl azır nmış u unan 
na çaylara götürüyor, fakat ilk da- o an ususı ır vak ayı unutmuş . . . b" •• m. 1 1 • ·· ·· k k d" in k tak dığı gilreşçılerlmıze bu u, - mt kikalardn Neriman'ın etrafını sa· gorunere en ıs e arşı ın . 

bu samimi tavırlar Ercümend'in handa muvaffakıyetler temenni e-
ran gençler halkasının bir iki saat . 
-sonra yavaş yavaş dağıldığını, ge- üzerinde biişbütün fena !>iç ~sir derız. . , 
niş'ediıiini görerek bütün bunlaruı bırakmış, onun mağrur olduğu ~a: iııgiliz Wo'verhanyton 
fi:'ydasız ve netice<iz fedakarlıklar , dar koket bir kız olanısı tehlikesmı takımı gelivor 
olduğunu anlıyoı'du. gözleri önünde canlandırmıştı.. Bu J 

Son defa, istikbali parlak bir hah- muhtemel tehlikeden kendisini vl· Fenerbnhçeliler bu sene kutlu-
riyeliyi de Neriman: kaye maksadile yine Neriman'ın layncakları senelik bayramlarına 

_Bir kaptan parçasına vannam. gururuna dokunmaktan başka bir büyük bir dikkatle hazırlanmak • 
çare bulamadığı için, eğlencenin er- ta ve memleketimize ilk defa bir Diyerek reddetmişti. 

Kızının bu manasız kibir ve gu. 
rurundan sıkılan annesi, onu kendi 
rıuhitlnden bir müddet için uzak· 
!aştırarak Mısırdaki akrabaların· 

dan birinin yanına gönderıniye ka· 
rar verdi. 

Annesinin bu teklifini ilk hamle
de soğuk bir tavırla karşılıyan genç 
kız, birkaç saat sonra buna muva
fakat etti. Kendi kendisine güzel 
hulyalar kurmuş, Mısırlı zengin bir 
prenc!c evlenmeyi zihnine yerleş
tirmişti. 

- Yengemin ahbapları içinde 
mutlaka Mısır'm en eski ailelerine 
mensup asılzadeler vardır; onlar· 
dan birinin gönlünü çeler, İst.anbu
la bir prenses olarak dönerim. 

İşte bu ümitle, İstanbul • İsken
deriye hattında işliyen Türk vapur· 
tarından birine binerek Mısır yo-
!unu tuttu. 
Yalnız seyahat edecek olan Neri· 

manı babası vapurun kaptanına ta
nıtmış ve onun kendisini himaye 
etmesini rica etmişti. 

Dünyadaki tesadü~rlıı, ölçüsü o
lur. mu? Bu vapurun i1$ıci süvarisi 

. de, Neriman'a bütün kış kur yap· 
.tıklan sonra izdivaç µıklif eden 
genç denizci idi. 

1 lk akşam, yemek salonunda kar
!illaştıkları vakit, kaptan iki genci 

tesi günü sofrada, yolculardan bir İngiliz takımı getirmek için gay • 
genç kızla al.ikadar oluyormuş gibi ret sarfetmektedlrler. Fenerlilerin 
göründü ve bu hilesile Neriman'ı angaje ettikleri İngiltere Kral Ku 
kendisinden uzaklaştırarak kendi-' pası finalist olan Wolverhanyton 
sinin de onun tesiri altında kalma· takımı 11 Haziranda ş~hrimizde 

sınn miıni olmak istedi. Artık, bir Fenerbahçe ile ilk ma\ını yapa • 
kaç ay evvel kendisine izdivaç tek- caktır. Bu İngiliz takımına bizim 
lif ettiği kızın huylarile imtizaç e- paramızla 7 • 8 bin lira veri • 
demiyeceğini, onunla evlenmek is- leceği için o tarihte Ş!'hrimizde baş 
!emekle vaktile bir hata işlemiş ol- ka hiç bir temasın yapılmaması i · 
duğunu anlatmıştı. Şimdi yenicren çin lazımgelen tedbirler alınacak • 
bu hayata düşmemek için. ondan 
kaçmak lazımdı. Esasen yolculu • 
ğun sonuna pek az bir zaman kal
mış olduğ·undan bu da pek müş
kül bir şey değildL 

tır. 

lngiltere - ltalyan maçı 
yapı'at il ecek mi ? 

Monlque Romey ismindeki bu 
~zel kız 16 yaşındadır. Pariste 
ırapılan bir müsabakada 1939 se
vimlilik krı.Hçesi ilan edilm;ştir. 

rolün icap ettirdiği her şeyi bU· 

meslnl isterler. MeselA bir şef 

dorkestr rolüne çıkacak olan 
- aktörün günlerce bir orkestrayt 

idare etmesini öğrenmesini, mü • 
zikten anlaması lazım gelir. 

Geçenlerde yine burada bir film. 

de av bekçiliği rolü yapacak olan 
bir artistten bahsetmiş ve bu ar • 

r 

l tlstin rolünü iyi yapabilmek için 

gidip günlerce av bekçilerinin ya
ı nında kaldığını yazmıştık. Artist • 

.. ....... u 4 4 
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., 

Şehrimizde yapılan Greb • Romen ,cür"' maçlaruulan hlr emtantan 

ler daima sinemanın yorgunluk • 
,arından insanı yıprattığından şl· 

kayet ederler. Fakat getirdiği şöh· 
retten, servetten bahseden pek az

dır. Halbuki sinemanın bütUn güç 
lük!edne rağmen iyi bir artiste bir 

Bugünkü Maclar 
' 

FENERBABÇE STADINDA: 

(Milli küme) 
Galata Gençler • Beylerbe

yi saat 15. Hakem Şahap Şiş
manoğlu. 

Doğanspor - Fenerbahçe sa
at l 7. Hakem Feridun Kılıç. 

TAKSİM STADINDA: 

(Mektepliler) 

İstanbul - Galatasaray ll -
seteri saat 14. Hakem Tarık 
Özerengin. 

• Haydarpaşa • Hayriye lise
leri saat 15,10. Hakem Adnan 
Akın. 

Boğaziçi • İstiklal liseleri 
saat 16.15. Hakem 3aml Açık-
öney. 

KABATAŞ LİSESİNDE: 

Voleybol maçlarL 

yun çıkarl.r ve belki de :Pazar ıtü • çok nimetler getirdiğini de 1ııkir 
nü oynı~acakları Vefa karşısında etmemek lazımdır. İşte servet ve 
muvaffak ·o ı 11blllrler. Bakalım bu- şöhretten sonra artistler yine onun. 
günkü maç bize nasıl bir netice sayesinde bir de san'at sahibi ol • 
verecek! maya başladılar. 

** Birkaç mi.Sal: 

Robert Taylor, •Yaşasın Mek • 
.~---~~~~~~~l 

A 1 • tepliler. filmine benzer blr film 
v r u p a 1 9 daha çevlrdikt.en sonra sporda 

rİ1 8 Ç 1 8 r .1 1 büsbütün işi ilerletti. Evvelce kim 
•• .._ __________ _. .. seye eJ..ini kaldırmamışken mü • 

lngilterede 
kemmel bir boksör oldu. Robert 

F,rn1111tl Craoq ,ı,,.JI ,,.ı 
nuUtemmel •ır orlce1trol' 

idare edebilir 
İnüşklll mesleql öğrenıt\ek oııtııl 

' tı. . 
için pek te kolay olmamış h• 
larca bir trende yağlar Jçınde çJ ' 

Taylor tam on dört günlük bir 
Lik maçlarının bu haftaki neti- çalışmadan sonra boksta oldukça lışllll§tır, dl 

celeri şunlardır: ilerledi. Şimdi ise bütün hulyası ,Tean cGlln Doğuyor• fi!ıniıtd• 
:~il 61 

Blakpul - Arsenal ı - o. Brent- günün birinde hakikt bir ring il· bir kumcu amelesidir. Bu ~- r 
ford - Presfon Nortl1end 3 - 1, zerinde görünebilmektL Böyle o kadar kolay olduğunu zannetıı' 
Karlton Atletik - Çelsea 2 - O, bir şey olsa genç artistin hayran - •·iniı. Birçok güçlükleri sıkU\ıı ' 
Grimsbi Town - Huddersfild !arı kimbilir oyun yerini nasıl dol- ları vardır. Bununla beraber ıt ' 
Town 3 - 3. Liverpul - B~ming· dururlar. tist~ bu ışı 0 kadar iyi öğren.ııılf~ 
ham 4 - O, Mançester Ünıted - Büyük Vals filmini çevlrece-ği ve rolünli 0 kadar üze! yapıııal' 
Leeds l'.tnlted O - O. Portsmut - sırada ise Fernand Grevey cfakat · g aııştıJJ 
Derbi Kunti 1 - 3, Sunderland - ben şef dorkestrln bütün san'a • tadır ki seyirciler onun ç b• 
Everton ı _ 2. sahneler gösterildiği zaman tP 

sahnelerin belki de bir sahlel le 
amelesine yaptırıldığını sana~ 
!ardır. Fakat biz evvelden d~ 
t:elerinde aldanmış olaca , 
söyliyelim. Artist bütün sahD:., 
!erde bizzat kendisi çalışıyor- h 
de nekadar iyi ve güzel ışını y• ' 
lJıyorl. 

Almanya da 

Danzig - Helblng 3 - l, Vlk • 

Jan Gabin "/n•an dlncıı. 
Hayvanda ,, filminde •• 

tini bilmeliyim yoksa başka türlü 

ciddiyetle bir orkestranın nasıl 

. İlk sözümüzde lıak4 değU tpl; 
yiz? Sinema artistleri artık tı61 1 
meslek sahipleri oldııktan •0

::.. 

ne oli.ıraa olsun tabiidir ki aç 

r:~~ema Haberlerlj 

* (Yarınsız Günler) fil.Jll:. 
bitirmiş olan Maks Opbuls ~~ 
çııls Ferdlnand isminde yenı , 
• er 

hl bir film çevirmeye karar " ·gı 
miştir, Filmin artistler! Ed"'ı 
Feuillere, Jobn Lodge olacaktıt· 

,r * Siyah Kadro filmin~.~~ ~it 
tistl meşhur Fransız aktörU ~ ~ 
Jouvet olacaktır. Filmin bUY' . 
bir kısım Saumur süvari ı:netcte 
binde geçecektir, •• 

. aııv * Charles Boyer Hazır dıJI 
Fransaya gelerek Marcel ~hat 

0 
• 

bir piyesinden iktibas edılın!Ş ,. 
idare edileceğini öğrenmeye ko • uı 

yuld B d k aff k ld 
lan cKorsan. filminde baş ro 

u. un a ço muv a o u- cak . 
la tır. _,ıı• 

ğunu, cBüyük Vals• filmini sey • * Film Amilllği yapınıya. b~ 
redenler her halde inkar edemez- yan Henri Garatnın ilk eserı ı,eı;~ 

hır. on'un hayatını anlatan bir fiıı:r,ı 

• 
Bugün [PEK sinemasında ,2 film birden 

Meşhur Fransız artisti FrancoL- lacaktır. Bu fllmde Henrl OfBİ11e 
se Rosay son zamaııılarda mükem- da bizzat rol alacak ve keııd ecC~ 
melen hayvan mürebbiliğini öğ - Rennee Saint • Cyr refakat ed dtıl'· 
rendi. Yıldız bu iş için günlerce tir. Filmin lsıı;ıl •Şeref Yolll• .... 

t ) Hallumızdan gördilğ ll. bOyilk r~l!"bet ve umumi arzu llzerine 

SÜVEYŞ FEDAİLERİ 
Saat 1 • 4.15 ve IS, 10 

2) CAMBAZHANE ÇOCUGU 
Fra n.ıı.zca ıöalü, ıondereee müessir bir macera şaheseri. 
Baş rollerde ı VALAS Bf RRY • JAK.I COOPEfl 

Saat 2,30 -6 ve 9,45 

üstad miirebbilerle birlikte çalış· ••••••••••••"'' 
tı, bir hayvana nasıl bakılacağını, 23 Nisan Çocuk Bayraı:nl ~ 
nasıl terbiye edilip ltaat.e alıştırı- bunu takip eden haftanın ~-
lacağını öğrendi. Hakiki kaplan • cu.k haftası olarak tes'idi. !{ati 
!arın arslanların kafesine girdi ve kımızın en büyük ve en 

1~ • 
nihayet bu mesleği pek güzel öğ- yurt davası olan çocuk ih • 
rendi. yaçlan üzerine dikkat "~.:~:r

Jean Gabin'e gelince onun •İn
san denen hayvan• filminde neka-

dar maharetle bir lokomotifi idare 
ettiğini göreceksiniz. Fakat bu 

larıru çekmek emelini go 
mektedir. 0111 

Çocuk E•i.rgeme ıı:uru ,... 
...................... 
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lta.tyarıı.:n. Hedefi 

Arnavutluk petrolü 
ve Adriyatik denizi 

...... ~ ~ ...... 

Arnavutluğun 
merkezi Tira
nın 30 ,000 nü-

fusu vardır 

Noye ZUrher Seytung 

İtalya ile Almanya arasındaki as
ıtcri mesai teşrikinin ilk verimi, İ· 
1 lya'nın Arnavutluktaki mevkiinl 
takviye etmek olacağı hakkındaki 

PAR iSTE 

Amerikalı 
bir dilberi 
soydular! 
Genç ve güzel kadının 
Cç yüz bin franklık mü· 

cevheri eşırıldı 

Son zamanlarda büyük Avrupa 
şehirlerinde, genç, güzel ve şık ka
dınların sokakta peşine takılarak 

evlerine kadar takip etme, kadın 

eve girdikten sonra. evde yalnız 

kaldığına kanaat getirince : cFtr· 
sat bu fırsat. deyip eve dalarak ka
dının n~l varsa hepsini aşırma A • 
deti aldı yürüdü. •• 

Birkaç gün evvel Paris'te böyle 

tahminler, İtalyan donanma ve ka- gank·p ve lmheyecanb lı bir solkyguncgüuluk 
. -- va ası o uş, lr amer an ze-

ra k:ıvvetlerinln, paskalya yortu-ı ıı 1m Bak ak' ıl 
•unun birinci günü, sabahleyin er- .Arnaoatlafa if11al eılm ltac• ı:ıo~ uştur. ın v a nas 
ıtcnden Arnavutluk sahillerine sal- yan lıaooetlerinin lıamanclanı 0 uş. 
dırmasile gerçekleşmiştir. Musoll· G . - Bir akşam Mls Sandra adın· 

G. a • .:ı;anı d . hl rikalı 
ni, politik gerginliğin Azami bir kadzengın ve gden~ r ~me d"' 
badde varın olduğu bir zamanda, yıllarda tekmil Cenubi Arnavutlu· ~. ın, saat 7 eyınce evıne on· 

ış · al t · 1 rdfr Mü•·~ked muş. Oturduğu aparttman da Pa-ltalya'nın kiifl derecede emniyette ğu ışg e mış e · ...,.., en . , 
·· sonra İtalyanlar hemen hemen ns in en civcivli caddelerinden hl· 

g.ormediği Arnavutluk'taki vazlye- ' ' . . rinde ..• 
lıni ufak bir şüpheye mahal bırak· tekmil Arnavutluğu ışgal ve hır 

·· dd t b 1 k ı k di Genç kadın evinde saat 9 a ka. <nıyacak şekilde takviye etmiye ka· mu e sonra, u mem e et en . . 
. . himayeleri altında müstakil bir dar hızmetçısl ile beraber ka1mış. 

rar vermıştır. H' tç kil' ltt'kt 
. . devlet ilan e•m••!erdir. Bunun üze- ızme 1 çe ıp g 1 en sonra 

Arnavutluk sahlllennin muhtelıf _...,. k dın ı ktr'kl · "ndü -· rine İtaly.an politikaııı Yugoslavya genç a e e ı erı so rmuş 
noktalarına asker çıkarmakla baş- . ' .. .. . • ve yatmış. Aradan bir müddet geç. 
lıyan İtalyan nareketine tekaddüm ile buyük bır anlaşma~lıga huvar· .. , . 
eden hadiselerin tarihçesi pek sa- lanmıştır. Epey uzun suren bu an- mış. . 
rih d ildir· aamaillı, hareketin laşmazlık, İtalyanların 1920 ağusto-· . J3lr ~!ık kadı~ ya,n. uyur yan 

li . eıt ' m. . 1 . k sunda işgali ilga etmeleri üzerine uyanık hır halde iken kapı vurulur po tik ve asken netıce en arşısın- · ' . . g 
da, bunun ehemmi eti ikinci plan- bertaraf edilmiştir. Diğer taraftan, gıbı o~uş. . andra ses çıkarmamış. 
da kalmaktadır. y elçlle~ konferansı, _ Yugosla~ların Kendi kendıne : 

. Şimali Arnavutluk uzerindekı hak - Komşunun kapısı olacak, ~e-
İtalyan • Yugoslav münaseıı;tınl ve iddialarını ·red ve Arnavutluğun miş ve gene dalmış ••• 

wzmak maksadiy le, Kral Zogo nun .. iki 
1 

• 
1
· tal , t t 

1 

mu tamam ıgı, ya nın s ra e- Fakat birdenbire kapı zorlanmıJ 
Yugoslavya'ya karşı Ani bir hare- jik er.,niyeti için lüzumlu oldu • ve kadının da yüzüne şiddetli bir 
kete. geçmek tasavvurunda olduğu- ğu kaydile mevcut sınırlan tasdik elektrik tutulmuş ve odanın lAm· 
11~ işar.et ed3n cGiornale d'İtalya. etmiştir. o günlerde Yugoslevya'da bası da yanmış: Elleri tabancalı 
gazetesinin iddiası, o derece farı.tezi hükümran olanları bu karar hiç de iki adam, tabancaların namlularını 
ile doludw' ki, yıllardanberi adeta memnun etmemiştir. Bunun üzeri· alnına doğru çevirmişler, ateşe ha· 
b~ İtalyan protektorası vaziyetin- ne, 1924 de Arnavutluğa karşı Yu- zır bir vaziyetteler •.• 
de olan bır devlete karşı yapılan · goslavya'da silahlı bir baskın hare- İçlerinden birisi tabancasını ka· 
hareketten dolayı, Roma'nın bile ketiyle siyasi hasını ve İtalya ta- dının başına yaklaştırarak, bir is· 
lnahcubiyet hissetmekte olduğuna raftan olan Fnn Noll'yi memleket- panyol şivesiyle: 
iıı.sanın hüklYM.'deceği geliyor. ten atan bugünkü Kral Ahmet Zo- - En küçük bir ges çıkardın mı, 

İtal;ron hare~tinin hedefine va- 1 go'ya müzaheret etmi~lerdir. Zogo kendini ölmüş belle! 
racağ:~na şüphe yokt~. Ha~r ve- Tiran'a yerleıip kendini Kral ilan Demiş, kadın: .Etmeyin, eyleme 
rildiğine göre, İtalyanlar, donan· ettikten sonra, eski dostları Yugos- yin> demiye kalmadan haydutlar
ınanin yardımiyle çarçabuk karaya 1 lavlara sırtını çedrip kendini İtal- dan birisi zavallı kadının ağzını a
çıkarabilecckleri üç tümenle hare- yanların kollan arasına atmak zo- dam akıllı bağlamış. Amma, kadın 
kete ı;eçmişlertlir; bu kuvvet, şayet runda kalmı:ıtır. Ahmet Zogo daha da vakanın dehşetinden bitmiş .•. 
Arnavutluğu istilaya yetmiyeoek o- ı 1926 da, yani Amavutluğun cüm- Hırsızlar kadını göstererek ko-
lursa; M~ssolini m~akk.ak ki, son ı hurreisi bulunduğu sıralarda, İtal- nuşmıya başlamışlar: 
haftalar ıçınde genış ölçüde alınan ya ile, statlikonun emniyeti ve kar• - Haydi çabuk ol da bunu ne 

·ferberlik te<lbirleriyle büyümüş şılıklı yardım ,.e dostça mesai teş- yapacaksak yapalım. 
olan ordu mevcudu. na başvurup 1 ikinin esasları tesbit edilmiş olan 

- Kaçıncı kattayız? 
Arnavutluğa kuvet gönderecekti!'. bir mukavele yapılmıştır. Bu dost-

- Dördüncü katta. Ne yapalım? 
- Apartımanın avlusuna atıve-

relim. 

1\rnavutların bu kuvvetlere mlıka· luk anlaşmasını, 22 ikinci teşrin 
bele ed('(;ek vasıtaları pek az olsa 1927 de yapılan ve 20 yıl müddeti 
_gerek. Maamafih, Arnavutluk'ta da ' olan bir tedafüi ittifak muahedesi 

1 

-· Olmaz, sesi duyulur .. 
tneeburi askerlik· hizmeti tatbik e- takip etmiştir. Bu muahede, Arna. _ öyle ise boğıllım. 
diimektedir. Ordu mevcudu 12,000 , vutluğu zımnen bir protcktora sa- , , is iki . 

1 
de-

k.işidir; bir kaç sahil bataryası ile ha~ına çevirmiş ve Amavut hükQ- ted .erım z! vermezse, 
b.irlil<;te, ;!2 bataryadan ibaret bir de metine bir çok istikrazlar veren 1- 'diğin gibi yapalım... . 
topçusu vardır. Arnavutların şeca- talya'ya, bu memleket üzerinde J'tayduilar bir taraftan böyle ko-

mutlak bir nüfuz kurdurmuştur, nuŞurken, diğer taraftan da birisi 
at ve askerlik kabiliyetlerine hiç kadını omuzlarindan 
bir divecek yoktur; onların cetlerl, İtalyanlar, Arnavutluk'ta yalnız sarsmış: 

' k b ti - Mücevherlerini gösterecek büyük efendileri türklcrin ordula- sermaye sokma ve u sure e mus-

' rına ~ mükemmel askerleri ver- lihane hultil politikası gütmekle ik- misin yoksa ... 
Kadıncağız bakmış ki iş fena. 

mı· .. ,, d. Y 1 urasını unutma tifa etmemişler, ayni zamanda, Ar-• ~"'r ır.. a nız ş · ağzı bağlı, gözleri çerçevesinden 
rtıak lfızınıdır ki, milli duyguda navut ordusunu organize etmek ve çıkmış, haydutların önüne düşmüş, 
l>ahdetc meydun vermemek için en hiç yolu olmıyan bu memlekette dolaplarıııda, çekmecelerinde zfy. 
tnükcmmel bir 1>asıta olan derebey- modern bir yol •istemi kurmak gibi net eşyası namına ne varsa, bir 
leri yıı:ıatmak politikası, Osmanlı işlere de girişmişlerdir. Münakale bir bulup hırsızlara vermiş : bile
haıtımıyetinden kalma ciddi bir tekniği bakımından bu derece geri. zikler, gerdanlıklar,_ yüzük.ter::· 
rtıahzurdur Bu itibarla bundan ,_ 1 1 Arn ti k 'b' b' ·Tam 300.000 frank degerındeki mu-. · · ' .. a mış o an avu u gı ı ır . . 
Yirmi yedi yıl evvel Osmanlı haki- İ cevheratı teslım etmış. 

memlekette, talyanlar, hava nak-
tniyetın<len kurtulmuş ve o tarih- . Genç kadın, ağzı kollan, ba· 
!enberi bin bır çeşit politika oyun- 1 liyatını adeta monopol altına al- cakları bağlı bir halde er-

larına a!e~ olmuş olan arnavutların ı· nuşlardır. ları, bacakları bağlı bir halde er
bu kadar kısa bir zaman zarfında, Endüstriye gelınce, bu sahada da tesi günü öğle vaktine kadar kar
ltaJya'nın askeri hareketine göğüs !sadece İtalyanlar çalı~mışlardır. İ· yolasında kalmış. Hizmetçi gelip 
gerebilecek derecede bir milli bir- talyanların Arnavutluktaki faydalı genç kadının bağlarını çözmüş. Ve 
lik meydana getirmiş olmaları bir çalışmalarına rağmen, ·iki millet a- polise koşarak vaziyeti anlatmış. 
harika sayılabilir. rasındaki münasebet, her zaman Polis komiseri kadını dinlemiş : 

1912 de Türkiye'den ayrılarak Bu Amerikalı genç kadın, beş sene-
dostça bir manzara arzetmeıniştir. · 'da j 

tnıhtakil bir prenslik ilan ve harp- • . . . den beri Fransa oturuyormuş. 
ten sonra devletine cümhuriyet ida- Hatta hazan, gergınlik adeta bır Paris'in en lüks otellerinde uzun· 
resini Joabul eden ve 1928 denberi anlaşmazlık şeklini almış, fakat müddet kaldıktan sonra nihayet 
tnüslümaıı Zogo hanedanlığı altııı· , Arnavutluk Roma'nın mail yardı- soyulduğu eve yerleşmiş. Meğer 
da bir krallık olan Arnavutluğun 27 mıll'a muhtaç bulunduğu için her genç .k~~~ t~~yan yo~uş. 
b n 500 kilometre kare üzerinde bir ı defasında bir hal tarzı bulunmuş- Tazeiığı, guzellığl ıle Avrupa nın 
tn'l d f 1 "f rd B'" Ek mik b t birçok zengin ve asillerinin naza. ı yon an az a nu usu va ır. U· tur. ono akımdan talya'yı ikk . . lbe H • p 

.. rı d atını ce tmlş. atta a • 
~Uk bir .kısznı '.'-rnavut olan halkın en ziyade ali\kalandırmış olan me- ris'in yüksek eğlence alemlerinde, 
d OJ.OOO ı musluma~, 210.000 1 orto- sele, oldukça zengin olan ve İtalyan Hollvutta, İngiltere'de güzel kız a-

oks, 100 bini katoliktlr. Sahil boyu yıllık ihtiyacının onda birini kar- ramıya çıkan maruf Hindistan Ne
§e~:rleri olan Ora~ ~e Volona'da~ 1 şılıyan Arnavutluk petrolleridir. pal mihracesi hile, kendisiyle ev • 
he. bırınde 9000, hukumet merkezı . İ . . lenmiye talip olmuş 
'!'· 'd ·· d Dığer taraftan talya ıçın a.sıl e- · ıran a 30.000 nüfu.< var ır. . . . . . . Mavi gözleri, kumral saçları ile 

İt 1 Cih h b' d b . . 1 heınmıyetli olan cihet Adrıyatik Am ik 'd 1 ·ıte 'd h a ya, an ar ın en erı sıs- , . , .. . . er a a ve ngı re e cşa a-
l~matik bir surette Arnavutluğa deruzındekı strateJik vaztyettır. İş· ne tehlike• ismi verilen bu Ame
YcrJe~miye çalışmı~lır. 1914 ilkka- te bu son hareketin asıl hedefi bu- rikan dilberinin bir kıskançlığa 
nunur,da, İtalyan kuvvetleri Valo- dur. kurban gittiği tahmin edilmekte-
na'da kuraya çıkmı~lar \"e müteakip No11e Zii.rlı.er Sayıung dlı:. 
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Alman donanm•sının 25.000 tonluk Emden harp gemisi 

Cumartesi 
Saat ıı.:ıo Pl'ogram. 
Saat 13,35 Müzik (Ne lif Ol'°t.•k • 

Pl) 
Saat a Meınleke\ saat lı.Jran, ajana, 

ve meteoroloji haberler!. 
Saat 14.10 Türk mü,ığl. Çalanlar: 

Vecihe, Reşat Erer, Cevri.et Kozancığlu. 

OkU,Yan: Muzafler İlkar. 1 - ....... • 
Eviç peorevL 2 - Cemil Beyin ... Evio 
şarkı: Bir nigfilun kalboml etti esir. 

• 3 - Sadettin Kaynağın • Evi~ ş:ork:.: 
Doluyor ömrüme bir yirmi sekiz Yat 
&üneşl. • - "'.' ..... Eviç ııarkı: Göıle
r!m kan ağlıyor. 5 - V.-cıhe • Kanun· 
la • FerahnJJı: taksim! 6 - Şakir Ağa· 
nm ... FerahnAk Yürük Sf·ır.aisi: Bir dil· 
bere dil dilştU ki. 7 - . ••• ••• • Ferab
nAk 111% semalsl 

Saat ıuo Müzik: (Bale müziği • PL) 
Saat 15.30 Konuşma (flulruk ilınl 

;rayına kurumu • Bay S.-hv'llnı.) Muka· 
yeseU hukuk bakımından İngiliz borç. 
!ar hukukunun ana Prt<1!iplerl. (İabu 
konterans Haik:evinden naklen radTo· 
muzla net<edilecektir.) 

Saat 17,30 Program. 

1 Saat 17.35 Müzik (Daruı saati • P!.) 

lr~---.,.-------....... =..,...=-----.:.=,..,.,=-...... ,,..,_,..-~-~....,,,,.,,..,,...,_~, ---~=~~~---"7'\' Saat 18 Konuşma (C'ocuk Eııtrııemı 
- ...... Kunımu.) 

-

• 
., 

ı.. ·1 Saat 16.15 Türk mQzlği (Fıml he7e-
tt) Çalanlar: Hakkı Derman, Esref 

1 Kadri, Hasan Gür, Basr! Üfler, Hamdi 
Tokay. Oku:ranlar. Tahsin Karakuş, Sa 

1 rı.re To1ca7. 
j Saat 19 KonUŞma (D•t politika lı1 • 
, dt.elerl.) 
ı Saat 19.15 Türk müzitı (Halk hava • 

~ j lan • Sivnslı Aşık Vey.ei ve İbrahim. 
)':!;{ Takdim eden: Sadi Yaver Ataman. 

J Saat 19.35 TQrk müzttı (Eald eser • 
ı terden müteeelddl program.) çaıınlır: 

·-,__.._·--="""'"""===:-...,.;.;...----=..;:...• ı Fahire Fenan. Refik Fcrsan, Cevdet 

Alman filosunun en kuvvetli denlzaltılanndan F. 3 . F. 28 

ı 

Gref zeplin tayyare gemisi torpıto muhripler! seyir esnasında 

-
- -

--~ 

Almanyanın en kuvvetli deniz silahları denlzaltılandır 

--~-} ·~ 
1!' 

,. } " ... .. 

Almanİarın 18. 000 tonluk T ripitez harp gemi~! 

Catıa. Oku;ra.a: Muallim Nud Halll 
Po7nız. 

Saat ıt Ajans, mateoroloJI haberled, 
draat borası (flatı. 

Saat Z0.15 Tenuıll (Peleu "" Meli • 
zand.) Yazan: Maur!ce Maetet-Unk. T• 
cQme eden: Eıcn.m ~d. Temsil eo • 
nasında Cemal Reşid piyanoda Claude 
Dabı._'nln operasından dnterıudeo 
!er calacaktır. 

Saat 21.25 Memleket saat l;ran. 
Saat 21.15 Eahem. tahvlıtt, lwnbl • 

:ro • Nukut borsası (flal). 
Saat %1.25 Neş'eU pıtklar • R. 
Saat Zl.30 Müzik (KQÇ(!k orkestra • 

Şef Necip Atkın.) 1 - Ganılberfe< • 
Efsaneler onnarunda. 2 -· Sclıneid<'I' • 
M8'hur nlfrenlerden • Potpuri. J - ı. 
StraUOI - N<ll'ell vali operatlnden • 
Buseler valsi. 

Saat 22 Haftalık posta kutusu. 
Saat 2Z.30 Müzik COepereUer - Pl.l 
Saat !3 MQzlk (Cazband • P!.) 

Saat !3.'5 - 2C Soa ajans haberleri 
ve J'annkl pomun. 

Konferan•l•r 

Şehremini Halkeviııden: 
15/4/1939 cumartesi günü ak· 

şamı saat 20.30 da evimizde Bay 
Emin Ali Yaşln tarafından (Ada· 
bı muaşeret) adlı bir konlerana 
verilecektir. 

Konferansdan sonra temsil kolu 
\&rafından hazırlanmlf olan (Ya • 
ftyan ölü) ve (Mahçuplar) adlı 
piyesler temsil edilecekUr. Dave
tiyeler ev ~•kreterllğill.den teda • 
rilt edilir. 

• •• 
Şehremini Halkevindeıı: 
18/f/1İl39 Salı gününden ıtıha· 

ren Kızılay Hemşire okulu öğret
menleriİlden Bayan F. Eneren tarı 
fından nazari ve amelt olarak has
ta ve çocuk bakımt derslerine bq 
!anacaktır. Bu derslere devam et· 
mek istiyenlerln kayt için ev sek· 
ret~rll.ğine müracaatlerl 

. . 

GÜNÜN PROGRAMI 
., . 

BALK 
OPERETİ 

lPEK 

MELEK 
SARAY 
SÜMER 
TAKSİM 
ALEMDAll 
MİLLİ 
TAN 
SAKARYA 
HALE 
LALE 
Al.KAZA& 
AYSU 
AKIN 
FERAH 
AZAK 
Yıldıs 

o•• A 

Ztr Deliler 

: Cambazhane ço · 
cuğu 

: Kutup Yıldızı 
: Venedik Trent 
: Herkül 
: Sonsuz Mücadele 

: Büyilk V a1s 

: İlkbahar gecelen 
: Olimpiyat gençleri 
: Büyük Vals 
: Hergül 
: Görünmiyen casus 
: Cemile 
: Cici Anne 
: Yaşasın Aşlı: 
: Yaşasın Aşk 

: Zambak 

KIRALIK -
Apartm•n Dalreel 

llaçkadıı tramwg cadde.ı (lı:e
rlnde bir apartm nın mobilyalı 
banyolu w kaloriferli dııirul 

ehven flatle kiralıktır. Ca
mar teıl paı:ardan maada ••· 
kiz:den ~ı• kadar Telefon nu• 
marası 44654 de B. Fuat diye 1 müracaııt ___ ... 
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r=;---=--- ESKi YUNANIN ŞUH KADINI ;:lli 
ı3 1v~a~~R~mo:!n5 ~f~~.X ~l 
Aspasya, kendisinin ne kadar gü
zel ve cazibeli olduğunu biliyordu 

K Y G_ll_J 

Manisada b · r katil 
uçuruma yuvarlandı 

lnegöl hükOmef • M. Sami Karayeı = 39 - . --

kD .a .1 yapıldı TEKIRDAGU SA 1 HAFIZ 
Pehlivanlar çarşıda çardaklı kah
vede toplanmış)~·· konuşuyorlardı 

Genç bir kızı öldüren tu adam şiddetle takip edili) ordu 
hapishanede bir katil de iki gardiyanı yaraladı 

Bursa Valisi merasimle 
binanın temelini attı 

Manisa. (Hususi) - Bir kaç gün ya liapıshanesine, orada da ceza· 
evvel Halide isminde bir kızcağızı evinin sükilnetini ihlal ettiğinden 
öldüren ve babası Mehmedi yara- şehrimiz hapishanesine sevkedil • 

İnegöl, (İkdam) - Yeni yaptı· - Yaşa Hafız! .. Hoş geldin ..• 
rılması karar !aşan İnegöl hüku • Bu bağırtılan bereket versin kap. 
met k · . . tan duymamıştı. 

onagının ınşasına aıt mua • 
meleler bitmiş ve dün temel atma . Ben, kaptana seslenerek: 

Sinan günü merasimi ya im t ' - Kaptanım; teşekkür ederim .. 
pı ışır. M" d . . usaa e et te §U !ş'mi yapayını .• 

Halkevınin tertip ve tanzim et· Merasımde Bursa Valisi Şefik G" ...... . 

lıyarak firar eden Hamdi, şehri - mştir. 

miz polis ve jandarmasının sıkı ta
kibinden kurtulamıyarak, şehre 

9 - 10 kilometre uzakta Keçili kö
yünün biraz ilerisinde Kapukaya 
geçidinin arka tar:ıfındaki dağdan 

kaçarken tahminen 60 metre yük
ııekliktekl kayalıklardan yuvarla
narak ölmüş ve cezasını bulmuş -
tur. Zabıta ölüyü Memleket has • 
tanesine getlrmi§ ve defnine ruh -
sat verilmiştir. 

Bir katil iki gardiyanı 

.. b' So oruşuruz yıne ... 
trgi ır programla Koca Sinanın · yer ve Bursadan gelen bir da • .. . .. 

.. ı 
1 

· . . . . . · O, bu sozlerınıe ıo:ıı le mukabele 
en guze eser erınden hırı olan vetli kafılesıle kesif bir halk küt- J · -. 
M d' ...... d b' ih if l etmıştı. ura ıye camıı onun e ır t a lesi hazır bulunmuştur. Temelat-
yapıldı. İninü kız enstitüsü orta t" . b"t.. İ .. .. - Acelen ne? .. Beraber gide 

• ma orenı u un negolluler tara • · H h ld E .. 
okul, ilk okullar talebeleriyle ka • f d 1 d b rız... er a e yun buradadır. 
l alık b

. ın an ay ar an eri heyecanla · · 
ab ır halk bu merasime işti- . Kaptan bu sözleri söy !edikten 

rak etti. Koca Sinarun büyük bir beklenen bır bayram gibi şehirde sonra; işe dalmıştı. Ben artık ora
fotog· rafı bayraklarımı a sarılmış hareket ve heyecan yarattı. Meı a- 1 arda duramazdım.. tabanları yağ-
bulunuyordu. İhtifale şehır ban - simde İstiklal marşı söylendikten ladığım gibi köye daldım. 
dosunun çaldığı istiklal marşı ile sonra Vali kısa bir nutuk söyledi Ko"yu"n Ç""ŞI ı· b' d .. - sına ge ınce; ır e 
başlandı. Marş saygı ile dinlendik- ve muteakiben ilk mala harcı koy- baktım ki; pehlivanlar çardaklı bir 
ten sonra, baş öğretmen Emin Mo- ak ı·ı ı· 

Bundan do.... sene • J U ak m sure ı e teme ı attı. Merasim- kahvenin altında toplanmışlar ko-j 
'• ~vve ş ral, Nafıa fen memuru Hulilsi ~ 

,__,_.,,ye re'-'-' lı:atı'Jde 15 se 7 den sonra P, artide davetlilere bır' nuşuyorlar ... 
....,,.,... . ....., n ne Gürkan Nazmi Bayçin Koca Si • 

yaraladı 

aya mabkfun İzmir • Bayralı:lılı nanın sanat ve hayatından bahset- çay verildi. Hele; Eyüp çok k-ey!fll keyifli jhur Pomak DeJJ MUBAT'l• 
Nazmi oğlu Fethi Öçalan kalın bir tiler. Söylevler sürekli alkışlarla gülüyordu. Çünkü; heni ökseye Su yolcu MEHMET pehHvmn 

çiviyi sivriltmek suretile kendisi- bitti. Merasimden sonra binlerce Trakya lzmı·r fua- bastırarak Silivri güreşini yalnız 
Serbest arkadaşlık hayatından bir sahne ne bir cerh Aleti temin etmiş ve halk dili mimarm eserini hayran- yapacaktı. Başa olan parayı kolay· ~adığı için bir .. an duraladı. La • 

sebepsiz olarak gardiyan İsmail lıkl k h h 
1 

!ıkla alacaktı. Nasıl k•yiflı' o'maz· kin, kaptan Eyube mukabele hal<· 
- Öyleyııe, bizimle beraber ıe-ı Aspasya, bu sözleri dinlerken, Arslanı ve Arslanı kurtarmağa a gezere ru unu şadettiler. rına azır anıyor < ' 

1iniz. Biz, b p t ba k dalı:il · t tlı:ik edi Merasim bu sur-etle sona erdi.. dı?.. kı vermeden sözlerine ıun!arı d• 

raını terdi_ 'ne bir ziyafet verlyo • B_u_ iki güz. el kadının_ halinde dü • -'-+ir. y Gece saat 21 de halkevinde bü • F.dirne (Hususi) _ 939 Beyne!- Uzaktan beni zemhilim sırtını • illve etti: 
u gece, ana ene y ·ı arşısın erı e yordu. gelen gardiyan Mustafa ı yarala· 

A k d yılı _,, ... -•- _, b ....,.,. yük Türk mimarı Koca Sinanın da g r .. .. ı Usta b k b ğ b gu"ıı ruz. tınanın ne a ar sa a • ,....,,; ....,uıyııu ır mfıniya aykırı • K til, .. .. h d k milel İzmir Fuarına geçen yıllar- e .. ır g~runce gü er yüzü sol • - ; a ana, e eı, u , 
damlan vars~ ziyafete davetlidlr - !ık göremedi. Fidyas'ın ziyafette t vfaik curmh .u ~eAş ğıu anunahuna hatırasını anmak için zengin bir du. Gozlerıne inanam&z bir hal ile buraya Sarı Hafız gelırse veyahı..• 

e an şe nmız rceza m - programla toplantı yapıldı dan daha parlak surette iştirak e - . . 
ler. Fidyas'ta gelecek; bana vaadet- bulunacağı, her halde, yalan değil kemesine sevkedilmiştir. İddia ma· Toplantıya İstiklal marşı· ile baş decek olan Trakyanın hazırlık ko dilckatlı, dikkatli bakmağa başla • kelmişse onunla ben güreşece[;iı.ı· 
ti. Bu şöhretli san'atl<arı orada gö- di. Onu, bir an evvel görmek le is- kamı ve mahkeme heyeti, rapor landı; halkevi başkam Azmi öna- mitesi bugün General Kazım Di- dı. . Demesin mi? .•. Nihayet, bu laf· 
rürsünüz. tiyordu. Muvafakat etti veren hük' um· et doktorunun celb'· Niha t 1 d ki • kın toplantının açılışını yaptı. rik'in Başkanlığ;nda toplanmıştır. ye ; an~ ı ~ bendim ... !arı anlaınıy • .ı ve kaptanın ab·•!c 

Aspasya, düşünceli, ihtiyatlı bir Liknos'un köşkü, Seramik'teki ne ve suçlunun sabıkasının sorul- K · h Yanındakı pehlıvanlar da Eyübün kızdı. Hiç tanımadığı bu gu"zel ka. ekser guz" el bı'nalar gı'bı·, zemın· ka- oca mımann ayatı, sanatı vas· Kadınlar kolu da bu hafta topla- b h 1. h . sabukladığına bükmeden EJiiP masına karar vererek mahkemeyi fınd "' · !iki · · t b .. tt' u a ıne ayret etm•şlerdl Onlar d ı k d · k dik a ... ınce erını e aruz e ı• nacak ve ince el işlerini hazırhya - . . · · kaptana hitapla: 
m arın en isme a'şı göster · • tının üstüne çıkarılmış bir kattan bir gün sonraya tehir etmiştir. rerek Sinana hürmeten hazırunu . • . da başlarını çevırıp bana baktı • 

!eri fazla alakayı şu"pheli buldu. yüksek değildi·, fakat, 0 zamanki . lıi caktır. Vılayetlere talımat veril. 1 B . .. .. ' Yahu,' N .. ·J be?. Katil Fet ", Uşak belediye reisi· saygıya dav-et etti. . . . .. ar.. . em gorunce onlar da Eyü • - .... e SO) uyorsun . 
Ziyafet, bPlki hakikatti; çünkü bu modaya göre, bir Asya sarayı tar- ni öldürünce Afyon hapishanesine Müteakiben muhtelif hatipler mıştır. Komıte her on beş gunde bün neden keyfinin ka~tığını an • Anlıyamıyorum sözlerinden bır 
mili! bayram gecesinde, böyle iç • zında döşenmiş, süslenmişti. nakledilmiş ve orada baş gardiyan Koca Sinan hakkında söz söyledi- bir toplanacak ve hazırlanan işleri lamışlardı? ı ıey .. 
!imalar, eğlenceler obn şeylerden- Evet ... Bu zevk ve san'at belde- muavinini yara1 odığından Külah· ler tetkik edecektir Ben, sırtımda zembil kahvenin - Nereden? ... İşte, hoca gPtı::dl 
di. Biraz evvel de Pren•e9 Serigo· sinin, o zamanlar, garip bir zaafı --<>---

k
- k" d k' l ·ı · .. önüne geldim. Ve: ya kisbetini... 

nun aş un e ı çı gın a emı go • vardı; uzak diyarları, hayatında - E d T k a b "I · .. 1 .. .. .. B k d 1 . ge e T rakyada ra y se zecı erı - Selamünaleyküm. - Hangi kisbeti kaptan .. 
zuy e gormuştu u a ın arın zı- ki parlak hususiyetlere bayılınırdı. 

f 

1 
to l"nd Dı'ye k d • ıt - Senin kisbetini~. 

va eti de, muhakkak. ona benzi yen Bir şair, !randa, Mısırda ve diğer h • b., u k p "' 1 re çar agın a ına girdim. bır şey olacaktı. Ken'.lisinin ne ka· bir yerdeki yaşayış tarzını, cari o· n ısann en uy Yeni kooperatifler Edirne (Hususi) - Bir iskemle alıp oturdum. Tabit E- Yanılıyorsun kaptanım?.-· 
dJr güzel ve cazibeli olduğıınu bi- lan bir modayı ta•vir edince, ze~ "'·'b .1 B' .. . .. Meyvİ a ve yüple dargındık... Konu~muyor • Benim kisbetim vanımda... o. ' .. - d 1 k 1 .,., zecı er ırlıgı bugun ktısat .. d"ğü ki b b 1 • "il 
liyordu. Hallerinden, becerikli bi- gin fahişeler, derhal, harekete ge- eposu yanı ıyor uru uyar Müşaviri Mes'udun r!yasetindeldukk ... Sela'.'°laşmıyo~duk. _Aradan gor u nk s. et en m aes ... 
rer yosma oldukları belli olan bu çerler; 

0 
diyarlardan gelen ·eşya . . ~ . ıçı geçmedı. Lliubalı tavrile Jo-ap- - Ya lmın? · 

hetairler, hiç değilse, meclisleri • !arla evlerini süsler. 
0 
yaşayışı tak- İzmır, (İkdam) - İnhisarlar Ve Edirne (Hususi) - Uzunköprü topl~ınış ~e İstanbulla dış pıyaııa İ tım baba gelmesin mi? _ Başında duran Sarı Hafızıll· 

ni şenlendirmek için mi kendisini !it ederlerdi. kaleti tarafından Alsancakta şim· kavun satış kooperatifi hazırlık • ya gonderılecek sebzeler, çeşitler Doğrusu yüreğir.ı cynadı. Dedi. Anlıyacağın benim seya • 

d.vet ediyorlardı? Mahiyetlerini Onlardan sonra san'atkarlar ve diki tütün ve sigara fabrikası ya • ı' !arına devam ediyor. Biga ve Ka- ve kredi ile tohum işleri konuşul - Kaptan beni görünce: hatlnı ve Eyübün peşlnden gel • 
kestiremediği bir takım şüpheler nihayet zenginler de bu modaya nında n_ıeydana getirilmesine ka • rabiga satış kooperatifleri de ge- muştur. - O, hocam niye b<'klemedin be mem bir orta oyunu olmuştu. 
içinde, bu teveceühkar teklife bir uyarlardı. rar verilen muazzam tütün depo- . 1 kt' B d M . Meyva ve sebzeclle: 60 kişiye ., 
tii lii muvafakat cevabı veremi • su 724 bin küsur liraya müteahhi-ınış eyece ır. an ınna • anısa . nı ... Orta oyunu başlamıştı. Eyübiill 
yord\L Likno~'un .. köşkü .d~, bu taklit • de ihale edilmiştir. Tütün deposu- hattından ve Tekirdağ yolundan yakın olup en az 2500 dekar ~e - ÖN.~ cevap vereceğimi şaşırdım. sözleri lizerine kap<an <'ller":.! kal· 

G 
·1ı:ı· Am A b !erden bır numune ıdi. Yemek sa - lnş i . . d ize lış· leyen ve teşkilat altına gırmı· ·ş rinde çalışmaktadırlar. Toplantı nume bakarak sustum. Kapto:n çasına "oydu. Dik, 'ı.k lana baka· 

zı ıs • ara. sposyanın u 
1 

nu .. . . . nun ası çm ıcap e en ma me • .. . . , . . . . A ~ 

t dd 
.. d" ü .. .. t , . o , yuksek tavanlı ve genış bır t' ·1m· 

1
. bulunan yerlerin de rekabetten Umumı Mufettışlik salonunda ya- duru mu. İkıncı sualını te,.cih rak.· 

ere u un gorunce, onu e mıne od i<I' z .. ka 1 nkl' d" ge ırı ışır. . b . 
lüzum gördü: a ı. emını P ıyan re ı o- İzmirde inşa edilecek tütün de - sıyrılması için buraların da teşki- pılmış ve bir aralık General Kli • ettı ana. B k b 1 S H fız ıııı• t ı .. · d k Hoc E .. hl' - a e c· sen arı a 

- Güzel Aspasya ! Tereddüdü- şeme aş arı uzerın e, yumuşa ve posu, İnhisarlann en büyük tütün !atlanması ve hepsinin İstanbul - zım D!rik de konuşmalara iştirak - am; yııp pe ıvanın ye- · ' 
kıymetli bir Sayda halısı seri! İ · t · t' tistirdig" in kisbef · ih t d ğ'l sın be? 

nuzun sebebini anlıvorum Yanlış • deposu olacaktır. darenin satın a- .daki Meyva ve Sebze Birlikleri e mış ır. ını n aye e ı 
düşünceler]~ üzülrrıe~iniz ;avrum! mişti. Oymalı yemek masalarının lacağı tütün mahsulü bu depoda I Umum Müdilrlüğüne bağlanması mi? Dedi. 
Biz, size karşı duyduğumuz bir sev etrafında ~!çak sandalyeler .• ke • bir sene bekledikten sonra lüzum- hakkında bir cereyan ve hazırlık Trakyada muhtarlar - ... Ben, önüme bakakaldım. Ne ce-
giye uyarak iyilik etmek istiyo - narlarda. lımon ağacından yapıl • lu görülen yerlere sigara in)ali 1 • vardır. Susuyordum .. Kaptanın bu _söz- vap verceğiml şaşırdım. KaptaII 
ruz. Bu ziyafetimizd

2 
bulunmakla ınış ipek yastıklı istirahat sedirle- çin sevkedllecektir. toplantısı lerine mana veremiyen Eyüp te sözlerin! iekrarlıyordu: 

belki de emellerinize kolaylıkla ri sıralanmıştı. Duvarl&r, altın iş- Deponun in~asına Mayıs ayı b~- Kırklarelinde arteziyen Edirne, (Hususi) Köylerin ala!, afal bakıyordu. - Bak bele; sen Sarı Hüız ını· 
ka\'U 'llu~ ohırsunuz Böyle fır • !emeli yahut renkli resimli secca- şında başlanacak ve Şubata kadar İlkbahar hazırlıklarının azaldw Kaptan bu sefer de Eyübe dö - sın be? 

sat:ar. bır çok parlak tavsiyename-ı delerle kaplanmıştı. Salonun her ikmal edilecektir. Deponun için - ihale edildi Mayıs ayında her serı olduğıı gi- nerek: ,.,. 
b b d 

.. • Kaptanın bu haline ve ben,,,•· 
lcrden da'hq iyi net. P!er verebilir. tarafında, alçak sütunlar üstünde de her türlü fenni tesisat buluna - i u sene P koy muhtar ve ka • - Usta kisbetini Elhamdüril .. 
Zivafetimıze. kolav ko!ay, herkesi küçücük l)eykeller mermerden, cak ve daimi bir buher havası ha- Edirne. (Hususi) - Dahiliy_e Ve tipleri dört vilayetin kaza mer • iah yetişti~dik ... Şu kisbeti getiren kaptana oynadığım role"kimse 

3 
• 

kRbul ettiğilT'izi zannetmeyiniz. tunçtan, altından nefis eserler göz kim olarak müessesedeki işçiler ve kaleli Kırklarelinin büyük artezi- kezlerine davet olunmuştur. 1250 hocanın doğrusu kısmı:ti varmış ... gii.h olmadığı için bu pandomiına· 
Hayır, hayır. Siz. bu gece, müstes· kamaştırıyordu. memurların sağlıkları korunacak- yeninin 13 bin liraya açılmasını muhtar ve 700 köy katibi kurs gö- Hana ne güzel esti. ya iıayretle seyirci oluyorlardı. 
na bir misafirim,z olacaksınız. (Arkası varı tır. müteahhide ihale etmiştir. recektir. Eyüp; kaptanın liıflarını anlıya. (.4.rkası ı·ar) 

TEFRiKA NUMARASI: 43 

mııııu ınııııı11ıın uıımıuı mm ımımıııım1 1111 nıınııımnınııııınıuııı unınnımıınu 
Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: M. fHSAN 

nıııııııııı ıııııııııııınııuıııııı:ııııııııııımııııııııınıııııııımı::ıııınııııııuıijnıınıııııı~ıııi;" ıım 

Şöyle bir müddet tereddüt ge • yakalanmamak Jiı_z_ım--. 'ihayet Sa- rece kurnazdır. Bizi nasıl olsa bu· zik .. Küçük taşlı ba<ka bir iğne ... senden hiç bir noktada tereddüdüm inkisara düşürmiye kiıfi idi. Fakat Sultan'ın muvafak~ cevabın. ;ı'. 
çırıyormuş gibi yaparak: it ağa me5"1eyı biliy ,r; senı ne ka !urlar. Halbuki ayni derecede kur- Durdu, hepsinin bundan .. i~are~ .kalmıya~_ak ş~kilde teminat al~ım; ondaki inkisarın asıl sebebi benım mış. Fakat ~ya, Sait Ağa sultarı ll• 

- Doğrusu ben de buna ımki• dar se,·rl· ;ı de anla !dı. Bizim pe- nazlıkla hareket eder de iyi bir olduğunu anlayınca gayrııhtıyarı a~-~- musterıh olarak şehre done- kararsızlığım, daha doğrusu onun zerinde tesir yaparak benim gitırıc· 
\'Cl'dım. daha çok bt. ıa güvendim. şımizi bıraktr mı' N vapıp ya - ilticagah intihap edersek bizi kim- yüzüm buruştu. Bütün bunları şöy bilirım, ondan sonra çalışır, çaba- parasına gü\'enmiyerek mutlaka me mani nluyormu~. Hzkikateıı 
E er mücevherlerin ve paraların parak bizi haber verir. Bu tehlike- se bulamaz. le yuvarlak bir hesaba vurdum: !ar, seni buradan bir an evvel kur- kendi paramla onu kaçırmak ıste- Necmettin Efendinin beni begen· 
k. fı ise ıki gün sonra bPn şehirde j ye kar 

1 
bir •de bir köşeye gız - - Peklilii... Bö İe bir ilticagah On, on beş altının içinde. İkiye. tarınıya uğraşırım. O zaman senin yişim idi. Bu nokta! nazarımdan diğini ve ıstediğini ):ıilmiyen voK· 

bızi hiç kimsenin bul mı •acağı bir Jenmek en doğrusudur Ta unu - ve senin bir sene çalışmaman yü- taksim edince ,hatta biraz da Sait paran ve m_ücevherlerin de bize beni vazgeçirmek üzere tekrar et· tur. Nasıl oluyor da ben.burada 1<a· 
ev temin ederek seni oraya ~ıya- tuluncıya kadar,. ıünden bize kaç lira !Azım ola - ağaya hisse çıkarınca elde avuçta bir destek olur. ti: labiliyorum? Her halde" Sait A~a· 
c ~illl. Fakat e/ier m•ıce,·herler ve Amma ben Sa.t aganın bizi cak?. bir şey kalmıyor. Halbu • - Nasıl çalışacaksın Nihat? - Fakat Nihat, beni bu derece nın dedikleri doğru olacak. O hnide, 

k
"fl d • o bek h be 

1 
kı' benı'm nı·yetlm buradan çıkınca .- Gene amcamın yanında, diş· fedakarlıg"ı göze alacak kadar sev- düşıı"n bir kere müşku"J vazı'yetiırıi ... 

pnra a eg .:sc . z ıman · aber \'ermeğe cesard edeceğini - Ayda on ş a tHı hesap etsek 
1 k 

· d k B 1 k ömru"mu"n sonuna karlar rahat et· çıl!k ederek. dig'in halde şu sait a'anın tasaııu·- Ben bu zencinin kovnuna girıniYe 
• ı•e ıcap e ece en g~ ·:-ce zannetmiyorum. Seni sevdiğimi bir senede 180 altın liı.zım olacak. ~ ' 

k rl 1 mek' Yanı. lstikbalım' ı temin et- - Sen orada ne kadar maaş alı· tuna bile nasıl terkcdersin? Bundan mi razı olayım, yoksa Necmettin :E:-
srncye a ar epeyce para top ı - sci) ler ye bizim beı abPı kaçtığımı· Müjgan durdu. Canı sıkılmıştı: 
' ca •. ı uman- zı haber verirse kenılisi de mes. _ Bende yirmi beş altın var; de mek... yorsu1~'. .. il' k da görmiyebil!rsin. Bu Sait Ağaya fendinin odalığı olmıya mı? Benir!l 

N k
•d 1 • hat• Mu" ı·g•n·. - ı yuz e ı uruş. sonra benim başıma çok felliketler ı·çı·n bu gecedA-, conra bu 'kıs ~. . ·1 

- e ~ ar azım • ı ul olur. di. Amma pırlanta i"""em, hani şu a G ı·b b ,~ .. ~ " ,... - a ı a ir ihtiyar, baban ve gelebilir ve sen beni bir daha bura· 
Ş6yle bır ıkı anı c zıhnımd~ hır _ Hayır, o kend. basının çaresi· mahut iğne... - Kafi değil mi? diye sordu. anan da var onlara da bakıyorsun b birini tercih etmek zarureti görilll' • · en muvafakat etmezsem beni Nec· 

ho p yapı m. F Kat hesabın ka · ni bulacaktır. Daha sonra benim Mahut iğnenin bugiinkü mahiye Teessür ve teessüfümü belli et- - Evet, fakat bu iki yu" z elli ku- dii. Artık başka yo1 yoktur. Sen bf' mettin Efendiye terkedccektir. 
b k olma mm se':ıebın ızah içiıı ~erme gcçtığim arab0 cı eğer sara- ti bence ma!Um idüf.ü için kendi miye çalışarak başımı salladım: ruş yetişiyor. Birdenbire ve sanki beynimden ni hala bu mezbeleye nasıl bırakır· 

- Ben dedilt'. bır srne hıç ça - ya avdet ederse .. k wuhakkak e- kendime: - Hayır... - Ne, nasıl para arttıracaksın? vurulmuş gibi: sın?. 
Jışmıvacak g i v ır p ederse İs- decek. O da.. - Onu geç! O bes para etmez Sonra hemen ilave ettim: - E, nasıl para arttıracaksın? _Necmettin Efendi kim oluyor? - Hayret edıyorum Mujgfın' de· 
Lı ':ıc1ld n ba ka 1: el •ara kapa· - O n bilir Nı at• Sen fazla güzelim' .. .. Zaten ben bir kadının parasi· Boynumu büktüm, iki ellerimi a- Seni seviyor mu bu şehzade haz- dim. 
ğı atmak masra ını dJ goze alarak korkaklık göst(•riyor'1ın .. Dedim. Fakat hemen Miıjgiını le, mücevherile, yaşamayı kabul e· çarak ve ümitsizlikle içimi çekerek: retleri? - Neye ha) rd ediyorsun• }{endi 
bir hcs3p yaf'ıyorum - Öyle drme J\liıig•rı .. Ihtıyaı temın edeıek: decek tıynette bir adam da değilim. - Allah kerim' dedim. - Öyle söylüyor, herke•e beni kulağınla işitmedin mi? Yalan ıııı 

_ Neden çalı~mıy~cak.,ın'. fena şey dLğ•ldir. Hit· olmazsa altı - Evet, o mükcırmel .. Başka? Onun için bu bahsi bırakalım. Seni Bu sözler, Müjgan'ın bütün ümit- methediyor imiş. Beni bu :;araydan söylüyorum sanıyorsun' ) 
_Belki öyle icao eckcek. Çünkü av saklanmalıyım. Z~b.ta son de- - Bir yüzük .. İki de altın bile· gördüm. dizinin dibinde oturdum. !erini kırmıya ve onu birdenbire onun sarayına aldırmak içın :'mine (Arkası var 

• 



• -Mllla ım 
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Paskalya çöreğini nasıl yapmalı 
run içine boca ediniz. Dökil • 
nliz. Şimdi bunların hepsini 
adamakıllı karıştırırsanız su
lu bir hamur haline gelmiş 

olur. 

••• 

lıtDAM 

ORTA AVRUPADA j 
Alman boyunduruğu 
altına giren Çekler 

SAHİBİNİN SESİ 
Gemiciler 

HAMİYET YÜCESES 
VE 

Bestekar fADEDDfN KAYNAK 

PLAK AX2149 

SAYFA7 

Dünkli yazılarımı okuyan 
ailelerin bazıları bana tele • 
fon ettiler. Kabil olursa pas • 
kalya çöreğinin nasıl yapıl • 
dığını yazıııaklığımı rica et -
tiler. Ben de okuyucularıma 

hürmeten yazıyorwn. 

Bir kilo ekstra un, 250 gram 
en alil toz şeker, 250 gram ha
lis sade yağı (Trabzon, Urfa, 
Balep) veyahut Bursa, Ya • 
lovanın ..ı ve tuzsuz tereyağ
lan da olabilir. 

Bundan sonra kenarlarda 
kalan unlarla karıştırarak 
bir harman yapınız. Bunları 
karıştıra, karıştıra mükem -
mel bir hamur haline getiri • 
niz, ylinlülerle sarınız ve sı
cak bir yerde bulundurunuz. 
Sobanın, mangalın, kalörife • 
rin yan taraflarına koyunuz. 

Bu esareti gönül rızası ile mi, 
istemi gerek mi kabul ettiler? 

1 Yazan : P 1 y e r D o m 1 n 1 k 1 

Sahibınin Sesı müesseocsi p 1ikçılık !~inde esasen çok hassas hareket ettiıti gibi bu or,jinal eserin 

büıün inc•liklerini pliğ-a alm it huausunda ıarlettiıti aumi ebemmıyetin en açık delilini HAMiYET 
YÜ F.SF.S gibi mem eketın çok kıymetli ınuganniyesilo besıekirın bızzat refakatıni teaııa 
ctınis o.makta ııpat etauştir. 

-- ------------ ----------

8 tane günlük taze yumur • 
ta, 50 gram (levlir dö hiyer) 
denilen (bira mayası). Unut
lhayınız ki eczanelerde satı • 
lan bira mayası bu işe geliş -
ınez. Viyanadan veyahut Yu
llanistandıın gelen ve büyük 
lıir sabun şeklinde olan bira 
nıaya~ı çok makbuldür. 1% 
gram da Mısırçarşısında satı
lan (mahlep) alınız. Bazıları 
lıiraz dıı toz halinde tarçın 
korlar. 

Bunların hiçbiri yok ise, 
hamuru temiz ve kalınca bir 
patiska ile örttükten sonra 
yiinlii bir battaniye ile veya • 
hut başka yünlülerle örtünüz. 
Bu taTZda bir saat kadar hı· 
rakırsanız kabaracaktır. ~la -
yası tutacaktır. 

Şimdi ellerinizi sabun ile 
yıkayıp temizleyiniz. Sonra 
ellerinizi sade yağı ile yPg!a • 
yınız. Hamuru elliyerek iyice 
kaTıştırınız, yuğurunuz, yine 
karıştırınız ki mütecanis ol -
sun. Yani ayni cinsten bir ha
mur haline gelsin. Bundan 
sonra bu hamuru yine sıcak 
bir yerde bir saat kadar bu -
lundurunuz. Sonra 250, ~00 

gramlık veyahut bir kiloluk 
olmak üzere ayırarak çörek 
haline koyunuz. 

DÜNKÜ BULMACA!\llZIN il lstanbuf Belediye1inden 1 
Yukarıya yazdığım erzakı 

liazırladıktan sonra aşağıda • 
ki tarzda işe başlıyabilirsinlz. 

Genişçe bir kap alınız. Ha
zrrladığınız undan 250 gramı 
kabın içiııe koyunuz. Bira ma
Yasını ılık suda erittikten son-
111 un ile iyice karıştırarak 

hamur haline getiriniz. Bu 
hamuru sıcak bir yerde bir 
saat kadar bırakınız. Eğer kış 
mevsiminde iseniz yünlü e • 
Ya ile sarıp sarmaladıktan 

IOma sobanın arkasına veya
hut mangalıu etrafına ko)'U • 
nuz. 

Eğer yazda iseniz güneşli 

bir yerde bulunduruntı•. Bir 
saat sonra parmaklarınızla 

nıuayene ederseniz, hanıurun 
kabardığını göreceksiniz. Bu 
hale fırıncılar (nıayası tutmuş 
hamur) derler. 

Soma baki kalan 750 gram 
unu 250 gram şekerle adama· 
kıllı kanştırınız. Bu işi bU -
Yilk, geniş bir tepside yahut 
küçük tenekede, veyahut (ha· 
ınur tahtasında) veya askı 
tahtasında yapınız. 

Şekerle unu iyice karıştır -
dıktıuı 10nra bir yığın yapı • 
nız. Yığın haline koyduğunuz 
Unun orta yerinde bir kart§ 
hilyükliiğünde bir yer açınız. 
Bu yerde hiç un bırakmayı • 
nız. Hepsini kenara çekiniz. 
Orta yerde büyücek boş bir 
daire teşkil edilmiş olacaktır. 
Sonra bu ~ık kalan unun or
taslJla ancak 100 gram kadar 
gelebilen bir bardak sıcak su 
koyunuz. Bu sıcak suyun içi
ne daha önce hazırlaınıf ol • 
dui(unuz mayalı hamuru yer
lestiriniz. Evvela sıcak su ile 
~·alnız bu mayalı hamuru iyi
ce karıştırınız. Daha sonra 
250 gram tereyağını başkn bir 
kapta eritiniz. Ilık olduğu 
halde mayalı hamura ilave e· 
derek karıştırınız. 

8 yumurtayı başka bir kap 
içine kırmız, iyice karıştırı • 
nız. Sonra da mayalı hamu -

2 - 3 tane taze yumurtayı 

bir kaba kırınız, iyice lrnrı' • 
tırınız. Bu yunııırlalar:ı le • 
ıniz ve ince bir fırça 1ı:ttın • 
nız. Çöreklerin üstlerine 'Ü • 

riinüz. Bundan sonTa :rarun 
saat kadar daha bekleyiniz. 

••• 
Bundan sonra ~örcklerin 

u,ııcrini ikinci defa olal'ak 
yağlayıuız. Yumurta ile Cır • 
çalayınız ki, parlak, tilalı ol
sunlar. Son modaya göre de 
çöreklerin lizerlerine, ötesine, 
berisine, bembeyaz badem ta
nelerini koyunuz. Eskiden 
susam korlardL Fakat badem 
susama nisbeten daha fayda • 
lı, daha kuvvetlidir. 

Badem koymadan evvel, 
hususi bir kalıp ile veyahut 
çatalın arka•ile çörek üstüne 
girintili, çıkıntılı, dalgalı yer
ler yaparak süslerler. Bu tarz. 
da yapılan çöreklerin görli • 
nüşü nekadar cazibeHdiT. 

Sonra fınna göndermeli. 
Fakat fırın çok sıcak olma -
malı. Mutedil, orta derecede 
olmnlı. Fırın çok sıcak olur • 
sa çörekle haşlanır, yar.ar. 
Sonra bütün masraflar, zah -
meller glime, boşa gider ve 
yahut havagazile, petrol ile 
mtılan ev fırınlarında da o -
lur. 
Yumuşak ve kokulu çörek· 

leri sevgili ailenizle, çoluk 
çocuğunuzla, yavuklularmız· 

la, nişanlılarınızla, birkaç sa
atlik vefakar dostlarınızla a
fiyet ve neş'e ile, kahkaha -
lorla yerken Lokman Hekimi 
unutmayınız ha! 

lokm•11 HEKiM 

Tarihe karı,an Çeko•lovakyanın •on Reisicumhuru Hach<. 

Yenilmiş bir milletin aleyhinde 5ansölye Hitler'in eline kendi ih· 
bulunmaktan Allah beni korusun. tiyarımla terkettiın. 

HALLİ 

t23411ı:J7!191'ltl 

STRATOSFER 
TAAM· KAiNAT 
RAHAT İT HA 
AMAZON 1 ş R 
T. TOPARLAK 
.OK NANE L.0 
_SAi REHAVET 
FITIL.ARAB_ \ 
EN ŞALVAR A 
RAı-i K- ·fs EL 
iiTAR OT ALA 

BL'GÜNKÜ Bl:Li\1ACA.'11Z 

ı 2 3 4 5 fi7R<l1~'' 

Hususiyle istiklalini kaybetmış bir Gerçeken imzasının serbesçe a
milletin .. Fakat Prag'da vukua ge· tılmamış olduğu nasıl tasavvur o
len şeylerden dehşete düştüğümü lunabilir? Onun köleli~e canatmış 
itiraf ederim. Geçen senenin ilk olduğuna bir sürü delil var. 
teşrininde Çeklerin Südet ülkesini Dün bize yeni cprotektor• f0.;;: SOLDAN SAÔA: 
muharebesiz tahliye etmeleri anla- Neurath'ın gel'•i dolayıslyle Prag 

İ 'li 1 . ., 1 - Cerh aleti, tatlı bir madde. 
şılabilirdi. Fransız ve ngı z erın sokaklarında yapılan geçit resmi 
tavsiye}ı!rlni dinlemiş, Avrup~. su~- hikaye ediliyor, Prag bir bayram 2 - Vaad, bağışlama. 
hu uğruna gururlarından muthış havası içınde tasvir olunuyordu. 3 - Gömlek yapılan kumaş, 
bir fedakarlıkta bıılunmuşlardı. Ve ben kendi kendime diyordum kulp, kaçmakt8n emir. 
Fakat bu senenin martında? ki : _ Sevinçlerini haykıranlar 4 - Hece. ıyak, hece. 

Mart istilasına kim müsaade et- Çekler değildir, Almanlardır; şu- 5 - Dehıi. sahibi, almaktan emir. 
miştir? Fransa, İngiltere bunu tav- radan buradan, belki Saksonya ve- 6 - HayYan cildi, çoğar değil. 
siye ve tasvip etmişler midir? Tav- l ya Bavyera'dan gelmiş olan Al • 7 - Sual edatı, olan anlar. 
siye etmemiş, bilakis hayrete düş- manlardır ki sokakları hesaplı hay· 8 - Kamer, bir içki. nota. 
mişlerdir. tawip etm~miş olduk· kırışlaryile doldurmuşlardır. İsti· 9 - EskidP•1 otel yerine yapılan 
!arma bir delil de Çekoslovakya'- liinın ertesinde istilaya uğrıyaııla- binalar. takmaktan emir, 
nın Paris elçisi B. Osusky'nin bir rın kadın, erkek ve çocuk, meçhul parlak değil. 
milleti d~ğ.ilse de bir fikri temsil askerlerinin mezarına, ciçekl_er ge-) ıo - Bir Müsevl ismi, inek yav • 
ederek hala makamını muhafaza tirip başında dua ettiklerim ha • rusu. 
dtmekte bulunmasıdır. Amerika'- tırlıyordum. Bütün bu sadık ve i· 11 - Camıd~ yapılan ibadet, yo -
ya varıncıya kadar bütün liberal' manh halkın, istilacının gı'.ıya saygı ğurtçuların sattığı bir tatlı. 
memleketlerde hep aynı manzara vesilesiyle başına Alman nöbetçi-
mü1ahede edilmektedir. Bununla Jer dizdiği giinden itibaren artık YUKARIDAN AŞACI: 
beraber, Prag'da şansölye Hitler'- mezarın semtine uğramaz oluşları· ı _ Seyyar değil. kPramet sahi· 
in şehre giri~i günü sabık başvekil nı hatırlıyordum. Fakat şeflerin, bi. 
ve ordu başkumandanı Generat Si- Hacha Beran ve Sivory'nin Alman 
vory, Çekoslovak gönüllülerini U- generallerinin yanı basında bu me
ral'dan Vladivostok'a getirmiş olan zarı ziyaret edişleri beni hayrete 
adam, tek gözlü kahraman Sirovy, düşürüyordu. 
Hitler'in elini dostça sıkıyordu. 7 nisan tarihli Intronsigeant'da 

Birkaç ııaat ön~e oeümhurreisi çıkmış iki resim buglin gözlerimin 
Hacha ve Dış Bakanı bizzat Hitler, önünde duruyor. Birincisi meınle-

2 - Tersı bir hayv~n. kanun. 

3 - Bir millet, kan, isim veya 
şöhret. 

4 - Beyaz. sulh, hece. 

5 - Gerçek, ehil bir hayv~n. 

İstanbul Asliye üçüncü Hukuk BoyogvlU Halkevinde fakir- ,Ribbentrop ve arkadaşları tara • ket umumi valisi B. Henlein'i B. 
UaJıkemesinden: fından tahdit e<lilmemişler miydi? Hacha ve Sivory ile birlikte Prag 

6 - Hacca gitmiş adam, arat • 
maktan emir. 

7 - Ayak, Külhanbey llsanlle 
hırsızlık. Oiıınbıya tarafından Şişli Cüm- lerİ parasız muayene Ve Cümhurreisi Hacha, taleplerin cümhur reisliği sarayında bir ma-

;~riyet mahallesi Mezarlık sokak tedavi insafsızlığı karşısında baygınlık ge- >a başında otururken gösteriyor. 
~o. da Yasef oğlu Mıha! aleyhi- çirmişti; alelacele getirilen bir he- ikincisi asker kıtalannın B. Fon 

•le tnahkemenin 939/332 No. ile a· Beyoğlu Halkevinden: kim bu rnuhtazırı diriltmiş, ona Neurath önünden geçişlerinı tas • 
ç1 ılan gaiplik davasında müddea _ Evimizin Sosyal yardım şube - fedakarlığı tamamlıyacak kadar vir ediyor. Cüınhur reisi Hacha B. 
~vh· dr · - sindeki kıymetli doktor arkad•• - •kuvvet vermişti. fon Ncurath ile General Fon Braut-

d
• Ln gösterilen a esıne gon • -. 

6 - Hece. yalancı, hece. 

9 - Yarış kayığı söz, ay. 

10 - tersi Kabe, fena bulan. 

11 - Tatlı bir şey, doğduğumuz 

~~er. erHen dava arzuhallne mü.ba§lr larımızdan teşkil olunan mille - Aynı cümhur reisi Hacha iki schitch'in arasında yer almıştır. İki 
~lfından verilen meşruhatta hassıs bir heyet tavsiye edeceği . gün sonra bk resmi tebliğde bize: iiniforma arasında kısa boyu ve si- e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

"Uhalin birkaç sene evvel yazılı miz fakir hastaları parasız mua . "-- Hayır, dıyord,u, Y11Ptığııı:ıı ih- vil elbisesiyle zavallı bir manzara, . 
l'el'den Arnavutlu"a gı'ttl"l ve o - yene ve tedavi hizmetilll kabul tiyarımla yaptım. Çekoslovakya'yı v!icuda getiriyor. Askerleri cl4ııı· lıy >r. 1871 den sonra bu nevıden 

" " 'bir h,•re'kette bulunacak bir te!< Al-
~adak,j adresi mallım olmadığı bil- buyurmu~lardır. sas-Loren'li bulunmuş olduğunu 

1 
lrllın1ş olmakla H. U. M. K nun Dahil' hastalıklar: Pazartesi, 

l(il \oe 142 inci maddelerine tevfl· Çar,c' Perşembe, Cumartesi 
aıı. ilanen tebliğine karar veril - gü:ılerı 

ll\lştır. İlan tarihind~n itibaren on Kadın hastalıkları: Çarşamba, g·· 11n zarfında mah'.c.ı.eye müra • Perşembe, Cumartesi. 
~lltl~ müddealeyhııi (la va arzu • Çocuk hastalıkları: Pazartesi. 
ı-'11ııı tebellüğ ve cevap vermesi Ruhi ve asabi hastalıklar: Per -
.;:uınu ilanen tebliğ olunur. şembe. 

1 ..... _ .... 11111111" Sari hastalıklar: P~rşembe. 
Çocuk Ha( tasında Çocuk E- Cerrahi hastalıklar: Perşembe. 

•irgerne Kurumunun sizden Diş hastalıkları: Perşembe, Cu-
Röreceği alaka ve yardım martesi. 
llıeınlekette kuvvetli bir ne • Zührevi hastalıklar: Pazartesi, 
•il, çalışkan ve muktedir bir Cuma. 
Rençlik vücude getirecektır. Fakir ve tedaviye muhtaç va -

'ıı Çocuk E;irgenıe Kurumu tandaşlarımızın evimize müraca 
•ıas .... ıııııııııı .. -..atlerlnl rica ederlı. 

....... __ 

Tarihe karııan Çeiotlocıak..vanın tani kıtaları 

sanmıyorum. 

Habsburgların tahakkümüne 
alışkın olan Çek şeflerinin köleliği 
pek tabii bulmuş olduklarına mı 
inanmalı? Fakat Masaryk eğilmi
yordu. Avusturya'nın şefleri cüm· 
hurreisi Mıklas, şansölye Şuşnig 

onlara örnek olmuşlardı. Onlar 
şimdi hapistedirler. Hayır, bu olan
lardan bir şey anlıyamıyorum. 

Çek şeflerinin istikbali kurtar· 
mak istedikleri, kendileri için mü· 
him olan şeyin bir hürriyet gölgesi 
muhafaza etmek olduğu, Almanla
ra inkıyat etmiş bir cümhur reisi-

1 

ııin hiç yoktan iyi olduğu, Macar
larm HabsblU'glar imparatorlı.ıi" 

Mahallesi 

KüçünmL•stafa P~ 
Kasap Demirhun 
Atikmustafa Paşa 

Katip Muslihittin 
Hızırçavuş 

Tevkiicafer 
Tahtaminare 

Haraççı K:"tramehrr~~ı 

Kasımgönani 

Abdi,,ubası 

Haydar 
MüCtüali 
Avcıbey 

Molla aşkı 
Balat Karabaş 
Katip Muslihittin 
Hamami Muhittin 

Adresleri bulunmıyan mü
kelleflere ait tahrir netice-
lerini ihtiva eden cetvelle· Talik 

rln asılacağı yeı tarihi 

Küçük Must~fapaşa cad. 15/4/939 
Ye ·iltulumba • • 
Ayvansarav • • 
'.Fethiye • • 
Vodine • • 
K ·remit • • 
Vodine • • 
Üsküplü • • 
Salma Tomruk • • 
F!'ner İskele meydanı • 
Haydar 

. 
• • 

Kadı çeşme • • 
Şişhane • • 
Sultan Hamam • • 
Ay\•ansaray • • 
Çarşamba • • 
Ayan • • 

Fatih kazası Fener nahiyeı:>nin yukarda yazılı mohallatı için· 
den tahrir edilip sahiplerinin adr~slerinin öğrenilememesine bina
en doğrudan doğruya tebli~ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva 
.e~en birpr varakanın hizalarında yazılı mah1llere asılarak bugün 
ılan olunduğunu. 2901 sasılı arazi tahrir kannnunun 8 inci maddesi 
mucibince ilan tarihinden ılibaren bir ay içinde vaki tahrire itiraz 
edebilecekleri alakadarlara tebliğ olunur. (B) (2578) 

PARA BORSASI 
ANKAllA 

14-~·•at 

Ul'41tt' 

1 S'.l'ERl.JN 5.93 
100 DOLAR 126.61 
100 FRANK 3.3550 
100 LİRE'l' 6.66%5 

100 İSVİÇRE Fr. 28.41 
100 FLORİN 67.2475 
100 RAYİŞMARK 50.7375 
lto BELGA 21.3125 
100 DRAHMİ 1.0925 
100 LEVA 1.56 
100 PEZETA H.035 
100 ZLOTİ 239025 
100 PENGO 24.9675 
100 LEY 0.9050 
100 DİN AB 2.8925 
100 YEN 34.62 

100 İSVEÇ IÜ'. 30.56 
100 RUBLE 23.9025 

Türk borcu 1 pefİll 11.05 

Ulll FIAT Llllİ 

kuruf 1. 

Bakla 
Araka 

• • • 
Bezelye , , • • 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 

• • 

• • • Taze yaprak , 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar • • 
Marul • • 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 

·-10 -
12-
1 50 
l? -
2 iO 

20-
3-
z-
5-
8-
Z-

30-

! -
- 40 

- 50 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:& Haatahanesi cildiye 
whreoiJı• mutaha ..... 

Pazardan maada hergiln 3 den 
'ODra ha.vtalannı kabul eder. 

Adres : Babıali Catiae•İ Cafa
lo~lu gokuıu kö~baıı No. 43 

Telefon : 23899 , ... _____ ...il 
İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 

rnabkerncııinden: 

Davacı: Melek Özşener Aksaray 
Guraba Hüseyinağa maha!Iest İ . 
marn Murat sokak 22 No. 

Dava olunan: Enver Özşerer. 
Aksaray Guraba Hüseyinağa ma
hallesi İmam Murat sokak 22 
No. da. 

Davacı Melek Özşener tarafın -
dan davalı Enver Özşener aleyhi· 
ne açılan boşanma davasına ait 
arzuhal sureti davalıya tebliğ e -

. dilmek üzere yazılı adresine gön
derilmiş ise de rnumaileyhin rnez
kör lkametglhını terkle semti 
meçhule gittiğinin beyanı ile iade 
kılınması üzerine H. U. M. K. 141, 
142, 143 ve 183 üncü maddelerine 
tevfikan iade kılınan bu arzuhal
le tahkikat günilnü gösterir dave
tiye varakasının mahkeıne divan
hanesine asılmasına ve 939/301 
nl·.marııda kayıtlı işbu davaya da· 
vatının on beş gün ıçinde cevap 
vermesine karar verilmiş ve ber
mucibi karar arzuhalle davetiye 
varakası divanhaneye asılmış ol· 
makla mumaileyh yukarıda yazılı 
müddet zarfında davaya çevap 
vererek tahkikat için tayin kılı -
nan 8/5/939 paraztesi günü saat 
onda mahkememizde hazır bulun
ması veya kanuni bir vekil gön -
dermesi lüzumu tebliğ yerine geç· 
mek üzere :ıan olunur. da pek kudretli oldukları ileri SÜ· 

rülüyor. Ne söylenirse söylensin 

Çek milletinin inkıyadını imzala

mı~ olduğuna, Çek milletinin Al

man bayrağını selimladııtına, Çek 

milletinin vatanını boğmUf olan 1 
adamın elini aıktığına beni kimse 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTE.HAl>SISl 
Divanyolu 104 

Muayenehane uatleri. Pnur 

hariç her gün 2.5 - 8, Salı, Cu· 

marteoıi 12 • 2.5 !ıkarayp. 
inandıramaz. 

Piyır D()miııik 
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Gişesi sahibi CEM A L G Ü VEN' de doğrusunu söylüyor : 

TEK KOLLU CEMAL BU DEFA DA 2·00.000 LiRA YI 
Tam lüzumunda Türkiye Hava Kurumuna kazandırdı. 

1 - 24675 No. lu bileti, TEK KOLLU CEMAL kendi elile Ankarada Nafıa Vekaletinde santral memuru 
Bay Yusuf Volkan'a birinci keşidede satıyor. Bu zat her nedense bileti takip etmekten vazgeçiyor. 
Satılmıyan biletler meyanında Piyango Direktörlüğüne iade edilen bu bilete altıncı keşidede 200.000 
lira vuruyor. Bay Hüseyin Volkan'a bu büyük servet kısmet değilmiş. Bu parayı tam zamanında 
Hava kurumu kazanıyor. 

Eltil~mmüy~to~ OlklYIYl\Jllfi1Y~: 
Batladıöı!'IZ bilete sonuna kadar inat derecesine devam ediniz. Yoksa e. (Hüseyin Volkan) gibi yanarsınız. Daiına müşterilerine büyük ikra-

2 - ikinci büyük ikramiye isabet eden 30342 numaralı bilet sahibi Beşik taşta 7.!:~e: ;-:ı,enK~~: ~:!~ıü ~~::~· 
Tuz Babada 17 No.hanede Bay Cemal de sahibi CEMAL GÜVEN 

40.000 l 
ÇOK DiKKATLi OKUYUNUZ ! ... 

Piyango DirektörlUgU, badema sokakta ve dUkkAnlarda kıymetinden aşağı olarak tilet satışını ve keş:rle aralarında ( KEŞIDELIK ) bilet satışını sureti kat'iyede 
menetmiştir. Biletlerinizi devamlı olarak birinci keşideden ititaren muntazaman almak mecturiyeti vardir. Birincı keşideden ititaren devamlı bilet a!mıyanlar ayrıca 

son keşide biletini ı'.okuz liradan aşağı kat'iyyen alamıyacaklardır. ş·mdiden sayın müşteril?rime Piyango Direktör ügilnUn tu son kararını arzederim. 

• 

Taşra siparişleri için dükkanımda ayrı bir yer tesis ettim. Sayın müşterilerimin siparişleri ufak bir teehhür 
bile olmadan vaktinde muntazaman gönderilir. 

ADRESE DiKKAT : lstanbul, Eminönü, Tramvay caddesi No. 27 Telefon : 24093 

emal ek 
HiÇ VE R O E Ş U B E ~ ö V O K T U R. 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN Minimini yavrunuzun sıh • 
·batini düşününüz. Onlara 
çocuk arabalarının kraliçesi 
olan ve en iyi imal edilmiş, 
en fazla tekemmül ettirilmiş 
en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşidi vardır. Her yer • 
den ~uz flat ve müsait şart· 
!arla yalnız, 

Cinsi Miiı.tan Muhım. Be. muvıkkıt Temi. Ekıiltmenin 
Lirı Kr. Lıra l<r. Şekli Saati 

Malu1141 oeridi • Mavi • Kırm1:r.ı • 
• • • Siyah· Kırmzı • 

Sabit to• ltllrekkep 

Y u. -lı:ine yatı 
Sarı ı..ı.... ucu 
Mürekkep liıtıti 
Stımpa mtlrekkebl • Mavi • 

• • • Kıraım ı 

2000adet 1 

8000 • : 
2000 pıltet 
600 fişe 

Takriben :.!.'i Kg. 
2000 kutu 
60JO ıdet 
2000 fişe ı 

1250.-

224.-

40.-
379.-
27:J.50 

93.70 

16 

s 
28 
20 

7 

75 
80 

00 
49 
u 
03 

Açık 

Puorlık 14.80 

• 14.45 
Açılı: 15. 
Pazarlık lfi.30 

• 16 

BAKER MA~AZA.l>INDA 
bulabilirsiniz. 

500 • ı 
20lı00 tabaka 

Sünger Uach Takri;en 600 Kg. 393.96 29 25 Açık 16.30 
I - Şartname ve nümımeleri mucibince yukarıda cins ve ınikdarı yazılı 7 kalem kırtasiye hizala

rında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

misyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün söıü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görüle

bilir 
KUMAŞ LA RI 

V - Eksiltmeye girmek isüyenlerin % 7,5 güvenme paralarile adı geçen Komisyona gelmeleri. 
·2088· 

İngiliz ~uponlan 
1 - Cibali Tütün Fabrikası için şartnamesi mucibince 3 adet 

yüksek randımanlı sigara makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif (24000) füa muvakkat teminatı 1800 

liradır. 

III - Eksiltme 2/5/939 tarihine raslıyan Salı günü saat 15 te 
Kabataşta kain Levazım Şubesindeki alım komisyonunda yapıla· 

caktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sdzü ge('('n şubeden 

alınabilir. 

V - Mübayaa olunacak makinalar Molins Standart, Müller, 
ilkoda falrikaları mam!llatından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye i~tirak edenler fiatsız tekliflerini % 7,5 güven
me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı 
zarfların eksiltme için tayin ed;Jen günde ihale saat:nden bir sa
at evveline kadar ISeat 14 de kadar) mezkur komisyon başkanlığı-
na makbuz muk • nele vermeleri lazımdır. (! 713) 

Edirne İcr.:». Memurluğundan : 
938/1009 
Edirned<> Zindarıa!tında Tücc.rdan Halion ve Toledo şirketi 

vekili avukat Nesim Navonun Edirnede Ayşekadındn Tüccardan 
Ali Kaşif Filıbe aleyhine ilama müstenıden yaptığı (1468) lira (60) 

/.: ... . ... ... .. .. .. . 
Sahip ve Başmuharriri: Ali Naci KA
RACAN - Umumi Ne riy<>tı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü. 1\.I. Rasim ÖZGEN 
Basıldığı yer: Son Telgraf Basımcvı. 

Mütehassıs tüccar terzi 
fieyoğlu istiklal Cad. 157 

............. ~ ~ ....... J 

o 
Yeni Çıkan Plôklor 

Vedia Rıza Giz 
270279 No . - Hicaz şarkı - Güller arasında 

• • - Hüzam şarkı - Adanın yeşil çamları 

Küçük Melahat 
• - Suz;nak şarkı • Bir senedir bekliyorum 
• - Tempolu gazel • Kim teselli etsin beni 

270281 t\o. 

Nedime Birses 
270283 No. : - Hüzzam şarkı - Kırıldı kadeh 

-Koca Pınar 

Ürgüplü Fadime ve Fadik 
kuruşun tahsıli hakkında icra takibi üzerine borçlu namına tan- 270285 No , - Halk şarkıs, ·Dağda sıra sıra badem)eı 
zim lle tebliğe verilen icra emri mumaileyhin ike.ınet,.ıiıhının meç- · • Kozen dağ ;arkısı 

huliyetine binaen mı.ibaşir taf2fından bilatebliğ iade kılınmış ve Hami yet Duygulu 
ıcra tetkik merciince tebliğatın ilanen yapılmasına kHrar vcrı!miş 
olduğundan bcrmucibi karar biı ay içinde işbu borcu iic' 0 mesi, bor- 270280 NO. ; Eviç şarkı Adan'n yollarındn 
cu ôdemez, tetkik mercii veya temyiz veyahut iad~' muhakeme Hüzzam ~ark, · Yıllandı çektiğim 
yolilc ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına daır bir Ürgüplü Refik Başaran 
kJrar getirmezse cebrı iı'ra yopılacağı Ye yine bu rrıii<ldet içinde 

J 
270287 No. .. Halk şarkıF. Elinde süt giiyümli 

m_ al beyanınd_a buluııma.ı aksi. !akdinle hapis ile taz:·ik nluııacağı 
- Halk şarkıs: · Kozan dağı 

ıt.'ra cn1ı-1 yerınc ka n1 o1rnak i.t,ere iliınen teb]ığ olunui· (2.563) .. ____________ 
1 
_______ _ 

•Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim. Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

•• • 

Avrupada en 
çok kullanılan 

KEi POKER 
.ll'llf bıçaklan memleketiaisde 

dahi en ~lı: tevllen 
Poker Traş Blçoğıdır. 

TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 
• 

MERKEZİ:ANKARA 

Kambi o şeri 
ve saaır 

Banka Muamelatı 
s u B E L E R 

ANKARA BOJ,U ISTANBUL 
ADAPAZARI BURSA IZMIT 
BANDJRMA ESKl~EHIR SAFRANBOLU 
B..\.RTIN GEMLİK TEKIRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

'' G E C E K AS A S 1,, 
Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 


