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Hitler, · Ruzveltin Mesajına Cevap Verecek 
.. 

Fransa-lngiltere-Sovyet Rusya arasında cereyan 
üzeredir eden müzakereler anlaşma ile neticelenmek 

Reis Ruzveltin 
mesajları 

Yirminci asırda milletlerin köle haline 

getirilemiyeceği ve başkalarının istiklal 

ve hürriyetlerile ovnanılamıyacağı fikri

nin bir vehim değil bir hakikat oldu

ğunu göreceğimiz günler yaklaşmıştır. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Şimali Amerika Cümhurreisi 

lıuveltin Bitlere ve Musoliniye 
hitaben yazdığı mesajlar, son ınil· 
letıer arası bôdiselerinin en mü • 
lıinımidir. 
Nasıl ki vaktile Vibon mahut on 

dört maddelik teklifi ile, beşeri -
)ttte birçok limitler uyandırdı ve 
llınumı Harbin bir an evvel bit • 
Ilı.esine hizmet etti ise, onun 
)erin; işgal eden bugünkü reisin 
de bu mesajlarile beşeriyete azim 
bir hizmet ifa etmesi ihtimali var· 
dır. 

Mesajların meali malfundur. A· 
llı.erikanm muhterem reisi, Avru· 
l>ada sakln hemen bütün müstakil 
Ilı.illetleri ve onlara ilaveten Arap 
llerııi ile lranı da zikrederek Hit· 
ler ve Musoliniden bu milletlerin 
İatildaı ve mülki tamamiyetlerine 
lıiirınet edip etmlyeceklerini so
tııyor. Bu suale müsbet ce -

"•p verildiği halde bu mil -
letıerden müt~kkil bir konle • 
rans aktedilerek bütün muallak 
llıe,elelerin müzakere ve sulh yolu 
Ue haII-1.ilebileceğini kaydediyor. 

llu vesika çok mühimdir, çünkü 
lı:endisi ile beraber çok mühim ne· 
ticeler taşıyor ki harp \'e sulh m~
'<>leleri üzerine kat'i tesir icra et
llıekten hali kalmıyacaktır. 

llir kere Cümhurreisi bu ı;uali 
'l>ft%etmekle temsil ettiği büyük ve 
fok kudretli milletin Avrupa işle· 
•ine kayıtsız kalmadığını ve bila
lı:is onlarla alakadar olduğunu ve 
0lacağuu resmen bildirmİ§ oldu. 

lliç şüphe yoktur ki gerek Al • 
llııınya ve gerek İtalya meseleyi 
lıu :ınanada anlıyacaklardır ve bir 
tevap vermek mecburiyetinde ka· 
ltcııJdardır. Cevap müsbet olursa, 
l>ani bu iki devlet isimleri mesaj • 
da zikrolunan devletlerin istiklal 
Ye müllıl tamamiyetlerine riayet 
edeceklerini resmen vadederlerse, 
llı.e ele yoktur. O halde bunlar A
llı.erikayı da filen kendi aleyhleıi· 
ile tahrik etmeksizin verecekleri 

a;;.•ün hililima hareket edemezler. 
Vaitlerine sadık kal:ırak milletler 
ltrası alaka ,.. miin.-ebetlerc ria
Yet ettikleri 'e ~ıkacak olan me
'<>lelerin hallini de milletler arası 
lıonferanslara haval e eyledikleri 
lıalde, artık harp yok demektir. 

'Yok hilafına harcJ.-,et ederler, 
hni vaitlerindc sadık kalmazlarsa. 
~ıl ki ~imdiye kadar İngiltere \'e 
1ı. •ansaya karşı verdikleri sözlerde 
lı alınadılar, o vakit Amerikayı da 
İı endi ale)·hlerinde görmek tehli • 

•sine ·maruz kalacaklardır. Zaten 
lııeselerün vaz•ı bile, bu maksadı 

~ . ; "" 

açıktan beyan etmekten başka bir 
şey değildir. 

Şimdi farzediniz ki • biz buna 
asla ihtimal vermiyoruz. Meller 
ki ... · Almanya ve İtalya mesajla
ra menfi cevap veriyorlar. Yani 
zikrolunan nıilletleriıı istiklal ve 
mülki tamamlyetlerine riayet et
miyeceklerini bildiriyorlar. Bu 
halin iki gayet büyiik ve vahim 
neticesi olur. EvveHi listede bmi 
zikrolunan milletler kendilerinin 

(Yazısı 3 üncü sayfada> 

Ahmet Ağaoğlu 

İTALYA 
KRALI 

Arnavut heyeti 
krallık tacını İtal
ya kralına verdi 

1talya Kralı V. EMANUEL 

Roma, 16 (A.A.) - ArnavuUulı: 

heyeti, Prenslerin, Mussolininin 
hükUmet ve kordiplomatik azası -
nın iştirakile cereyan eden sem -
bolik bir merasını esnasında Ar -
navutluk tacını Krala takdim et • 
miştir. 

* Roma, 16 (A.A.l - Façyolar ve 
Kovpcrasyonlar meclisi ile ayan 
meclisi, Krnlın .ital) a ,.e Arna -
vutluk Kralı ve Habeşistan İmpa
ratoru• Unvanını kendisi ve halef
leri için kabul etmiş olduğuna da
ir olan kanunu alkışlarla kabul et· 
miştir. 

Roma. 16 (Hususi) - İtalya ve 
Arnavutluk Kralı Habeşistan İm· 
paratoru Victor Emanuel bugün 
Kont Cianoyu kabul ederek Arna
vutluk işleri hakkında izahat al • 
mıştır. 

1 Amerika gazeteleri mesajın bir 1 

ihtar addedilmesini bildiriyorlar · 
Moskova, Paris ve Londrada 
mesaj tamamen tasvib edildi 

Mussolini 

ıı===========================~ 

Saldıray geldi 
Yeni denizaltı gemimiz 
merasimle donanmaya 

iltihak edecektir 
Ayni tezgahlarda yapılan Batıray deni
zaltımızda yakında limanımıza gelecek 

Harp filomuzun modern 
cüzlerinden bulunan ve Al • 
manyanın Krop tezgiihların · 
da inşaatı ikmal olunarak de

mimizden Saldrray bir müd -
dettenberi Alnıanyanın Ki • 
yel limanında tecrübe edil • 
mekte idi. Yapılau tecrübe

Romada 
arasında 

Göringle 
görüşmeler g ap ı / J ı "nize indirileıı iki denizaltı ge· (Arkıısı 3 iincii sayfada) 

-JI 
fillere göre .bu mesaj yen Ingiliz 

siyasetini tamamlıyan ve tasvip Heyetı·mı·z lranda 
eden ilk büyük kuvvet olmuştur. 
Ayni mahfiller3ovyet Rusyanın da • • 

Amerika gibi Hitler ve .Musolini· • iSi Ve 

Hatay Devlet Re. 

Başvekili 
ye bir mesaj göndererek um.u'."'jlran Veliahdı ve Prenses Fevziye • 
sulh blokunu kabul ctmeıcr'nı ıs- ' Meclıste bulunma k 
~;1:%e~=:~ilrr ekte old~ı:unU d Ün Tahrana geldiler Üzere dün Ankara ya 
Diğer taraftım Alınan mahfille

ri Berlin - Roma mihverinin siya

setinde hiçbır değışiklik olınıya -
cağını beyan etmekte ve bu me -

sajın muhatabı mihver değil İngil
tere ve Fransa olduğunu ila\'e ey

lemektadirler. Alınan haberlere 

Hernl1dan, 16 (Heyetle beraber 
giden arkad şımızdan): 
Türkıyc heyetiıı'i hümil bulunan 

8 otomobil mat 14 de Kermanşaha 
varmıştır. Bi'tun güzergiıhta süva· 
ri jandarma ve şehir ve köylerden 
askeri müfrezeler, bütün resmi bigöre Hitler Ruz\'ellın mesajına ya 
naların önünde Türkiyenin kardeş 

kında bir nutukla cevap vere<:ek- İran milletine ve onun şanlı Şefi 1 

1 
tir. Majeste Şehinşah'a Türk milleti· 

RUZVELT'in mesajına eevap İtalyaya gelince, Musolin•nin de nin ve onuI' Şefi ile hük\ıınetinin 
verccefi söylenen HİTLER 1 Hitlere uygun bir vaziyet takip tebriklerini götürmeUe olan be • 

Londra, 16 (Hususi) - Ruzvel- edeceği katiyetle beyan edilmek • yetimizi selıimlamışlardır. 

tin mesajı Londra siyasi mahfille- ı tedir. Mükemmel olan yolun kenarla • 
rinde iyi karşılanm1ştır. Bu mah • (Arkası 3 üııcü sayfada) rında, Pehlevi .,daresinin maziye 

Sovyet - Fransız müzakereleri 
Harp vukuunda Fransa ve İngiltere 
Rusyadan harp malzemesi almak istiyorlar 

malettigi şark kervar.sarayları ye
rine benzin depoları, fabrikalar ve 
silolar görülüyordu. 
Kermanşah'ta heyet öğle yeme· 

~ini hük(ımel konağmda yemiş ve 
Kermanşah'tan ayrılırken muva • 
salatında olduğu gibi geniş cadde· 
Ierde \'C hükumet kon~ğı önünde 

Paris, 16 (Hususi> - Sovyet bazı pürüzlü me:;eleler halledılmiş toplanan halk tabakası tarafından Maje>te Kral FARUK ve İran 
Veliahdı lll. PEHLEVİ 

hareket ettiler 
İskenderun, 16 (A.A.) - Antal· 

ya meb'usluğuna seçilmiş olan 

Devlet Reisi Tayfur Sökmen ile A

yıntap meb'usluğuna seçilmiş o -

lan Başvekil Abdürrahman Melek, 

Ankaraya hareket etmişler ve Pa· 

yas istasyonunda Vekıller, Meb

uslar, Konsoloslar, zabitan ve mül

kiye erkanı tarafından uğurlan • 

mışlardır. 

Devlet Re;sine Meclis Reisi, Baş 

vekile de Adliye Vekili Vekalet c· 
decektir. 

Belçika kabinesi 
Brüksel, 16 (AA.) - Sosyalısl· 

]erin hüsnüniyet gostermcmelerı 

üzerine, Piertot jiç tarafü bır ka

bine teşkilinden vaz geçerek iki 

gün zarfında bir k .. tC'I k kabınesi 

teşkilire tevessül etmişt.r Rusya ile Fransa arasındaki müza-ı tir. İngiltere ve Fransa tarafından hararetle alkışlanmıştır 
kereler birkaç gündenberi inkişaf garanti edilen devletlere kaı·şı bir Heyetimiz, akşam üzeri geç \'a-ı · 
göstermektedir. Tecavüzlere karşı .

1 

tecavüz vukua geldiği takdirde kit Hamedana varmış ve geceyi ~ 
düşünülen karşılıklı sisteme ait (Arkası 3 üncü sayfada) (Arkası 3 iincıi sayfada) l ~ ~ 

11+••·----···-----.--------------------
LDünkü Milli Küme ( VE~A: 6 · DOGANSPOR: 2 

maçları ) BEŞIKT AŞ: O - ANKARAGOCO : 1 

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

Jiınkü Vefa • Doıan•por macında Vefanın bir hucumu 
' [Dünkü spor hareketlerin' h tafsilatı beşinci sayfamızdadır] 

T4 
' (erli malı ve bir hiyle ihbarı 

Bazı kunıas tacirleri. hususi Türk fabrikalarına verdikleri si· 
> 

parişlerde kumaşların kenarına ı·abancı fabrikaların markalarını 

işaret ettiriyorlar \e yerli ,kumaşları mii~tcrilere A\'rupa kmnaşı 
gibi yutturnyorlarmış. Bu yolda bir ihbarın tahkikine yeni ha. • 

landı . 
Halbuki bu bilekiırlığın pek )·eni olnıadı(:ını sanıyoruz. Bunu 

bize çok eskiden haber vermişlerdi \'e daha o zaman ke,,ki kuma~ 
tacirleri yerli mala Anupa damgası koyacak yerde Anupa malını 

yerli malı olarak siirdürecek bir ınttburiF!e dii~seler. diye temen· 
ni etmiştik. Bu teıncnnhnizin ~eneler ~onra da tahakkuk clnıediğİ· 
ni öğrenınekle ıniHeessiriL Yani halk, ayni fiate bııldnf(u Anııpa 

malını yerli malına tercih ediyor, demek. 
Şu da var ki, hiç kinıscyi fhıti aynı olcluğ"n lı~tlde ~·ahnntı ınal

dan aşağı kalit~dc bir kunıa~ı alına~:a n1ccbur edcrneyiı • \~~lJndaş 
yerli nıalı kullan!• ta' :,jyesi ancak bir vatan nıest'le'.'>ıi ınc\ 1.utı 
bahsolduğu giinlrrdc ıniiessir olabildiğine göre ınallaınnı<tı )a a~·ni 
fiate satılan yabancı malların kalllc>inc ı·ıkarmal.., ~-uhul onlard;ın 

ucuza maletmek ınecburiyetinde~·iz. 

KEM Al. i 5 T 
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Musa - isa • Muhammet : 81 
Dün denize 
girenler oldu 

Erdün 1 Denizde birce
Başveki 1 i 1 sed bulundu 

İlanı aşkederken 
iş kavgaya döndü 

" ... 41 4 4 • 4 _,,,,,,,_,,,,. ............................ ...,.. ......... ....,. .......... ......,.., ... .., 

Musanın Hayatı 

Beni İsrailden tam dört bin yedi 
yüz kişi taundan kırılmıştı 

Baharın ilk haftası 

neşe içinde geçti 
Bahar, bir iki gündür, bütün ı -

lıklığile kendini göstermiş bulu -
nuyor. Bütün bir kış kır hasretini 
içinde biriktiren İstanbullular, İlk-

B k .1 b Cesedin Hüviyeti ka-
aşve ı u sa- t" ti t b"t d"I d. Alı ıye e es ı e ı eme ı , , 

balı şehrimiz-
canım !, Gel, seni 

Dün Kasımpaşa önünde nöbet • ••ı •• • 
b_ekliyen kayıkçılar suyun üzerin- sınemaya go ureyım,, 

bugün 
demiş 

Bu sözleri Musa bitişmişti ki yer 

titredi. Kurah:n adamlarının, ça-

dırlarının bulunduğu zemin açıldı 

dan çıkabileceklerini söy !emişti. 
Musa, yalnız Harunun değil, ken
disinin de ecelinin burada olduğu
nu biliyordu. 

den ayrılıyor ide bir ceset yüzdüğür.ü görmüşler, Fatihte Atpazarında Tezgahçı - nemaya götüreyµn. 
hadiseden polisi haberdar etmiş - la k - . . .. . •K h • 

L d d akd dil F ·ı· t· k 'ı .. r so agında oturan Raşıt, bır Bunun uzerıne, Muzaffer, .,.e 
nasile bir bahar havası içinde ve f d 

1 
k . d.. B' mu et evve , sevıştıgi Muzaffer mede çıkışmağa başlamış ve 

eransın an mem e et1ne oner - ıraz sonra ceset kenara çıka - . . . . . ... . 

baharın ilk Pazarını, dün, tam ma-
on ra a e en ı ısın onl eraır. ..dd 1 . .• bit 

neş'e ile geçirmişlerdir. k iki. .. ~·· hr" . d k 1 ılın • ısmınde bır kadını evıne getırmış, agız havgası baş göst.rmiştır. 
en gun ... ur şe ımız e a an r ış, uzun zaman snda kaldıgı "k' .. • . .. "• 

Yedi sekiz aylık bir ayrılık ve E d.. B k·ı· T vf"k p d"" ı an1 
1 

- . .. . . nı ahla almak uzere kanunı teşeb- Bıraz sonu iş daha büyum....,• 
. . . .. r un aşvc ı ı e ı aşa un aşı an cesedın uzerınde hır mık b"· . . .. . . ·· • 

ve hepsini de yuttu. 
Beni İsrail halkı da onlann ve Tanrının sefer buyruğuna itaat-

le Harunu yanına çağırdı. 
onlarla beraber olanların feryad

larından çil yavrusu gibi dağıldı-

!ar, kaçı~tılar. 

Musanın üzerlerine peygamber 

gönderildiği bu kavim, bunca be-

Wardan, ihtarlardan ve cezalar - · 

dan sonra h.ila akıllanmamışlar -

dı. 

- Ya Harun.. dedi, hazırlan .. 
halk arasından taşra.. Tanrıya 

kurban ve adak takdim ettiğimiz 

sahaya doğru seninle bir dolaşa -
cağız. 

Harun: 

ıştıyaktan •onra bu ııefıs gunden ..• 1 d 
1 

t 
1 

.
11 

nı· d . . . • uslere de geçmıştır. Aradan dort Muzafferın kaynanası Elıfle go 
. . . .. .. . . .. og e en evve o omo ıı e şe ın ar para ıle bır lıman kağıdı ve k d . .. . .. ş· 
ıstıfadeyı duşuneıı şelıırliler, dun, ht 1.f 1 

. . B t İ b 
1 

d . ay a ar zaman geçt;kten sonra rumcesı Muyesser de .se karışını 
. . mu e ı yer erını ve eyazı ve ne o u an bır kadır tarafından . . . . · · • 

daha sabahtan ıtıbaren kırlara. me S it h t .
1 

. . . k .. . Raşıt askere gıtmış ve evlenme ı- tır. Bunun üzerine, üsc katta kıra 
. . . .. .. u ana me camı erını gezmış, ocasına gonderılen bir mektv..., . b' .. .. ... . ve 

sırelere, derıız kenarlarına doku! - ..• 
1 

d d T k b 
1 

... şı ır muddet teehhvre ugramış • cı olan Cevat ta aşağıya inmış 
_ og e en sonra a op apısarayı u unmuştnc. . .• 

mege başlamışlardır. Vapurlarda .. . . . 1 t . t . I L. k". d . tır. ış dogüşe kadar varnu~tm 
muzesını zıyare e mış ır. ıman ·agı ının Inebolulu Yu· R . . . a o-

ve trenlerde, yaz pazarlarına mah· n·· .. t p k t 
1 

• T 1 • il d ' · • aşıt evden nzaklaştıktan son - Muzaffer ve Elifle .'VI:iyesser P 
.. . onuş e, ar o e e ugrayan ev suf ogu arın an 55 y••larında Os· . 

sus kalabalık, dun, ılk defa olarak f"k p k ğ " . p k t 1 •
1 

K d" , ' • .. .. ra, aynı evde oturan Cevadın hız· lise müraca•t etmişler Cevadın. 
- Ya Musa .. dedi. Bu dolaşmayı kendini göstermiştir. dı aş~ a şam ypeme mlı ar oı ·e - man og u a ıre aıt oldugu gorul· metkarı Mehmet, Muzaffere, za - her üçünü de pala•k." ile döğdÜ • 

yarın yapsak olmaz mı? . .. • • • e yemış, gece erapa as ote ıne müştür. 1 Şehır, ogleden sonra adeta bom- d"" .. t·· 
1
. . . .. . . . man zaman sarkıntılık etmeğe baş ğünü iddia ederek davacı olduk a· 

Musa aıdıg·ı ı"la"hı" · ·- t . , . onmuş ur. Hadıseden muddeıunıumıhk ha- 1 Bu sefer de Musayı ve Harunu • emrın mus a- boş bır manzara arzetmış, buna E d.. B k"l' T k . . .. . • amıştır. rını söylemişlerdir 
celiyet ve ehe · t · · d'' .. . ... r tın aşve ı ı, oros e spre • berdar edılmış, mudoe1umumı mu . .. · .. 

mm!Ye ını uşune - mukabıl, Bogazda, Adalarda, Me- .1 I k t• d"" k .. . . . . Nıhayet dun Mehmet Muzaf • Cevatla hı"zmetka"rı Mehmet dun sihirbazlıkla kendilerinden olan 

birçok insanın ölümüne sebebiyet 
rek· .d. k .... d T k Ed" sı e meme ~ ıne orane uzere avınlerınden Fehmı tıhkıkata el ' ' 
~ Olmaz hemen k ki . cı kıye odyun el' oEp ankpı __ ve ıSr - bu sabah şehrimizdeıı ayrılacak - koymuştur. Ceset Tabibi Adli Sa . fere demiştir ki: akşam geç vakit mahkemeye ve " 

.. çı ma ıgımız ne apı ışarı arı re oy ve u- Ah r G l · b ·· · ·ı · ı d. 
vermekle itham ettiler. gerektir. !•diye taraflarında, yeryer topla - tır. llih Haşim tarafından muayene e - - canı:n. e senı ugun sı- rı mış er ır. 

- Sen bizim ulularımızı öldür - Dedi. nıp eğlenen, gezen aile!Pr görül • dildikten sonra. ölü!1' sebebinin M I . 
d" H t k 1 • b 1 t BELE O 1 YE tesbiti için morga k oldırılmasına art ayında Zllllr limanının ".' OL 1 S 

un... arun e rar sordu: mege aş amış ır. r· .. . . . 
Diye hücum ettiler. Tanrı on.la- D h d ' . . 1 d""" K l J" t "k uwm gosterılmı,5tır. ı"hracatı B ı'r hırsız yakal"ndı - Taşra çıkıp ta ne yapacağız• a a enız mevsımı ge me ıgı apa 1 ımnas 1 . • .. . . . " 

·· l · t ili rıı· !i . · · • d · k 1 f 1 • Dıger taraftan. muddeıumumılı- . 
rın uzer erme aun e ı ı tas t - Seninle halvette ve başbaşa ıçın, .. enız enar arma az a rag • salonları ğin yaptığı tahkikat:a İnebolulu Mart ayı içinde Izmır limanın - Tahtakale civarında sokakI.arda 
ettl Kavminin nekadar cahil ol • ·b d d ğ" bet gosteren olmamışsa da gerek . . . · d ht ı f · b mi k ti · • ı a et e ece ız. . • İstanbul Beledıyesınm Dolma - Osman oğlu 55 yaslarında Kadirin an mu e ı ecne ı me e e e- yatan bimekAn takımından Ibra 
d ğ b"l M nl h kkın . .. Floryada gerek Suadıye Fener - ' ı ·h . t k" 12085 d e • u unu 1 en usa, o ar a - Musa ... Kardeşıne yalan soyle - ' 

1 
. 

1 
' bahçe stadından başkı. Beyand ve ı Şubat 939 gecesi Balat un de· /e yapı a:ı ı raca ye unu him, Sultanahmette cami me r 

da t kr .. t b 1 d . . F k .. bahçe vP Ka amış cıvar arın da de-, t d B k • d 1192 t .. ·· e-e ar munacat a u un u. mıştı. a at ona Tanrıdan olece - . . . .. .. .. .. daha bazı semtlerde yaptırmağa ğirmenine mavnasile buğdav bo . 1 on ur. u ye un a on uzum sesi odasında yatan Hızırın penc 
.. - . . k d . h b di b" nıze gırenler bıle gorulmuştur. · 641 t · · 96 t h d · · bir Tevratın kaydına gore Rab, bu mü gını ar eşme a er ver ye ır . karar verdiği kapalı Jimnastik sa· salttıktan sonra bir daha görülme- on ıncır, on ur a ıncır, re camını kırıp içeri gırerek 

t bl. - k . 1 t 0 H / Halk, akşam gec vakitlere ka - .. ı, ' 620 t , k 18'9 t ı t + nacatı ancak Beni İsrailden on ı e ıg va 1 0 mamış ı. • arunun • , !onu etrafındaki etudler ilerlemek- diği ve o zarrankı iddiava göre de- on pam 1 • - nn pa amu lira para ile kravat vesair eşya Ç• 

dö t b
. d ' .. ki. t d kı- sualini cevapsız bırakmamak için ı dar kırla:da ve agaç altlarında eğ- tedir. İstanbulda yapılacak salon- lnize düşüp bog" uldug·ıı .anl a<>lm ı-. 460 ton valeks, 1503 tor. tütün, 2061 dığından yakalanmıştır. 

r ın ye ı yuz Şt aun an b .. 1 b " 1 !enmış ılk bahar pazarını çılgın , - ' · • k 36 ldıkt . , f ledi oy e ır zaruret e karşılaşmıştı. . ' . . . . . !arın inşaatı nihayetlendikten son- tır ton zahire, 683 ton uru sebze, 2 
rı an sonra ısa ey bır neş'e ıçınde geçırmıştı.r · t k""k"" 324 • h b b t Harun hazırlandı ve Musa ile .. · .. ra Beden Terbiyesi Umum Müdür- Ancak bu cesedin Kadire ait 0 • on meyan ° u, ,on u u a • 

Bacağından yaralandı 
Gittikçe azan, azdıkça isyan e - b b 1 Dun Balıklı panayırının da gu- . ' ' 566 t t· • 150 t ı t N dd. d d b' k lW era er yo a çıktılar. .. • . . .. .. . lüğü memleketın her tarafında bu luo olm o dı l"! ı buııiin Kadirin İstan- on zey ınyagı, on mu 1 e- ure m ' ın a ır çocu • 

den bu halka., böyle ve ceste ceste 

mahvolmak mukadderdi. Mahvo -

!anlar hep yirmi yaşından yukarı 

nu oldugu ıçın, buyuk bır halk ka- . . 1 - l l'f d 1 1~25 • ht lif "kt t tak ld • b" k d•Il Btr hayli yol aldıktan sonra kar- • . . . lunan gençlerın şıddr '. le muhtaç bulda bulunan oğluna gösterilecek ı ma en er ve ı .nn mu e şı aş a, ı ıgı ır amyon 
labalıgı ve bıllıassa Hrıstıyan va- . . . ' · d h"ld" 1 · t ıno· 

• tan aş ar a a ı ı a top anmış- . . . . b T . • ve şılarına büyük bir ağaç rastgeldi. d 1 d B 1 ki d 
1 

olduğu böyle halk ıımrastıkhane· ıhakiki hüv;veti tesbit edildikten emtıa a ı ır. at amışğ arkadan gelen b:r,r o o 
Harun hayrete düştü . 

1 
d B 1 ki h • b' !eri içın bır proıe Y"Plırarak vt- sonra morğda otopsi v?pılacak ve -o-- 1 ın çarpmasıle bacagından 

ar ır. a ı · ı ma şerı ır manza- .. • · - t ddin 
olanlardı. Yani bu çölde doğmuş _Ya Musa .. dedi, burada, bu ba- ra arzetmi tir. liiyellere gönderecektir Vilayet ölüm sebebi tayin edôlecektir. Sürse jlı AfaWrk pulları •n dan .yarala~mıştır. Nure e 
olanlardı. Binaenaleyh onlar Tan- ş ve belediyeler yapacakları ~por tedavı edilmek uzere hastaneY 

diyede otuz yıldanberi bekleriz, ---oo--- Eb d" Ş f At ı · · k.. 21 T kalkınmalarında kendi vilayetleri e ı e mız a ur un eş- kaldırılmıştır. 
rının gazep ettiği ve bu berriyeden hıç· bir ag·aç ve yeşillik görmedik. K d • D • d b•r . . . 1938 t .h d A k d a ının evıne dahilinde böyle bir saıon mey - enız e 1 rınısanı arı ın e n ara a K d " ~·· 
sağ çıkınıyacaklar dediği kısma Bu ne hikmettır' kı· şı"mdı· 0··nu··mu··2 _ yapılan büvu··k cenaze to""renı· hatı Un uraCI ı; tçagı.e 

dana getirmeği ilk evvela gözö - , -
dahil değillerdi. 

Böylece otuz yıl geçti. 

Otuz yıl isyan eden Beni İsrail 

hallı:ı. için daima ıztırap \'e ölüm 

içinde ve yine daimi isyanlar ha -

de etrafına gölge salmış bir ağaç 

buluyoruz. 

Musa, bu ağacın zuhurundaki 

hikmeti bildi ve fakat sesini ç1 -

karmadı. Ağaca yaklaştıkları va -

nünde bulunduracaklaniır. Kaza - kaza old U 1 rası oiarak 12·5• 8• 7.5, 6, 5 ve 31 yaraladı 
!arda bulunan gençlerin istifadesi kuruşluk posta pullarından mü - H • . . . Ce • 

, rekkep sürsajlı bir seri çıkarılmış asırcılarda saat tamırcısı 
için daha ehven fiatlerl e ve daha Varurdan kaçmak ısterkc n ve dag"ıtılmıştı. mal ile 20 yaşında r!J san aıasıP . 

Evlenmek isr· e ı adamı ik tt ı b·ı k prat" bir sure e yı;pı 8 1 ece ayaklarını pervaneyekaptı rd ı Posta, telgraf ve telefon umum da bir saat almak meselesinde'; 
mahkemeye ~erdi bir salon projesi hazırlanacaktır. kavga çıkmış, Cemal Hasanı bı 

Kaşık ve çatal fabrikasında arne- müdürlüğü alakadarlara bu hu -

etmiş taarruz 

!inde otuz yıl. kit altında yüksekçe bir sedir gör
Tih sahrası Beni İsrail ölüleri düler. 

dd · d t M l Parasız deniz 1 susta bı·r emı·ı· go··ndererek mezkur" kunduracı bıçağilc boynundan ya· ca esın e o uran emnuney e elik eden Ged;kog:u U:i.snü ile iki r 
S·ı· "k d h k" lık hamamları pulların tamameı1 bitinciye kadar ralamış, Cemal yakalanarak ad 

1 
• ı ıvrı apısın a amur ar e - arkadaşı dün kayığa binerek Bo - a 

d Ş b k . k harici ve dahili servislerde müra . yeye verJ!miş, Hasan cerrahp3Ş için Adeta geniz bir mezarlık oldu Harun: en a ,an se ız sene a • Belediye Reisliği, yaklaşan yaz ğazda gezintiye çıkmışlardır. Be- • .. . . J· 
d b b dıkt b . selat ze a şt r lm e lıastanee'ne kaldırılarak tenavı a 

vu b u mezarlığın üzerinde de ye
ni Beni İsrail nesli, gazabı ilfilıi -
den kendilerini kurtarmış nesil 
yetiştl 

••• 
Kavil ahlıar şöyle rivayet eder 

•Bir gün Musa 

gökten bir nida geldi: 

Peygambere 

- Ya Musa ... Kardeşin Harunu 

al. Onu halk içinden dışarı çıkar. 

Zira onun vadesi tamam olmuştur. 

Dünyadan sefer edeceği an gel • 

miştir. 

Musa, bu nidayı ilfilıiyi işitince 

kardeşinin eceli geldiğini anladı. 

Ondan ayrılacağına müteessir ol
du. Esasen bunu biliyordu. Zira 
Tanrı, Tih sahrasında bulunanlar
dan kimsenin sağ çıkmıyacağını ve 
ancak onların nesillerinin bura • 

ar era er yaşa an sonra ır mevsimi münasebetile şehrimizin şiktaş önlerinde gezerlerken, kar - . ." u rıne Y pı · 1 _ı asını v 
müddet evvel, Memnune, Şabana muhtelif yerlerinde yeniden de • şıdan bir Şirket vapuru görünmüş ıstıyenlere de serı halmde satılma- tına alınmıştır. 
k di . . "k"hl lm .. l . h aml . t •. k k • ki • b şl t sını bildirmiştir. lk' h en sını nı a a a asını soy e - nız arn arı ınşa e ınegı arar- ve ayıga yo aşmag~ a amış ır., 1 ırsız 

miş, Şaban 1,una razı olmadığı i - laştırm1ştır. Bu hususta bü - Vapurun önünden kaçamıyacak - ı --<>- Saraybunmndaki mahze,ılerde 
çin ayrılmışlardır. tün kaymakamlara tr.tkikatta bu- !arını zanneden üç arkadaş denize , l " d 'ht" et 

l iman a mavna I IJaCI yatan Osman ile arkadaşı Mehın 
Aradan biraz zama" geçmiş, dün lunmalan hildirilmiştır. atlamışlar, bunlardan Hüsnü va-. ın· 

ne olsa gerek? 

- Bu gölgelik altında bu sedir 

Diye sordu. Musa: 

- Hoşça bir istirahatgahtır. 

Dedi. Harun: 
Aslanın, Sarnyburnunda., milli e 

- Çok yoruldum, müsaade eder- Memnune polise müracaat ederek Diğer taraftan bu sPııe biribirine purun pervanesi altına aitmiş per' İstanbul limanında mavna ihtiya- • . . . dan 
• . .. . . . o • lak i.daresıne aıt harap fırın 

seniz o serir üzerinde bir nebze o

turup dinleneyim .. 

Dedi. 

- Gıt ve dinlen annemin oğlu.. 
Dedi. Bu •annemin oğlu• tabiri 

din tarihlerinde ikardeş• yerine 
kullanılmıştır. 

Harun, ağacın altına geldl 

Sedirin üzerine uzandı. 

Üstüne bir ağırlık geldi. Bu a • 

ğırl.ı.k, uyku ağırbğı değil, 
kilme,•t. in huzurunun 
idl 

·Meli -
ağı.rlığı 

Harun... Gözlerini kapadı. 
(Arkası var) 

Şabanın yegenı Huseyınle beraber yakın mesafelerde olsa bıle bırçok vane ayaklarını kesmiştir. Hüsnü cı son zamanlarda çok artmıştır. .. .. . • "kişer 
ık . · ıd·· · · .. B b 1 B t 1. d soktüklerı 568 tuglavı on ı 

evve ı gece evıne ge ıgmı ve ca- ı deniz hamamları yapılmasına mu - ağır yaralı olarıık Beyoğlu hasta . u se ep e ar ın ınrnnın a son · . . v• 
1 1 d 1 d. b 1 [buçuk kuruştan Hacık Sımıryan 

mı kırarak eve taarruzda bulun · •saatle olunac~ktır. nesine kaldırılmış. ı:!ig"erleri de zaman ar a be e ıyece u unan . . • t. 
d • · dd" t · t· . · ·-· f k. t db " ı ı . ·. k .. ··k Dıkran Kenya Papazogluna sa ugu nıu ıa e mış ır. i Ayrıca Beledıye Rtıslıgı a ır kurtarılmışlardır. e ır ere mavna \ esaıı uçu · ııııı 

·· · 1 k'- d b' 1 · kib" · · · · t "h tıkları anlaşılmış suçlular yaka Şabanla Huseyın ··•. "'. ın. a ır halk için de •parasız denız hamam Hadiseniı), Hüsnünün kendi ted mera ın ın_ şası ıçııı yenı ezga . . 
k d d 1 k ı b ı t B t mışlardır. 

zabıt tutulmu~ ve her ı ısı e a - la;ı • yaptıracaktır. Bı.; hususta da birsizliği ve '1atası yüzünden vu - ar ura mag1 aş am• ş ır. ar ına 
!iyeye verilmişlercl'ir. tetkiklere başlanmıştır. 1 kukubulduğıı anlaşılmıştır. civar ormanlardan eğrı ağaçların 

----<>o -on--- - katedilmesine müsaade edildikten 

Ağaç kessrk' n bileğini ~esti 150 hır uş çaln~ışlar Dereye düş'ü 
Fatihte İ•lambey caddesinde Fatihte ot11ran E.vüp Bahariye Ortaköyde Asmalıhnınam soka-

Haydarın 6 numaralı marangoz a- tütün deposunda k:ıntarcı İbrahi- ğında 15 numarada oturan 15 ya -
telyesinde çalışan Remzi ağaç ke-/ min yankesicilik suretile 150 ku - şında Niko, dere ~oyunda köprü -
serken elını bıçkıya kaptırmış, sol ruşunu çalan 15 yaşında Kemal, den geçerken ayagı kayarak dere -
bileği kesilmiş, tedavi edilmek ü - kardeşi Ziya ve Emin yakalanmış- nin içine düşmüş, başından yara -
zere hastaneye kaldırılmıştır. !ardır. !anarak tedavi altına alınmıştır. 

sonra buradaki bahri inşaat yeni 

bir faaliyet devresine girmiştir. 

Badema limanlarımızın muhtaç 

olduğu mavna vesair teknelerin 

Bartındaki tezgahlarda inşası için 
alakadarlar ;•eni tedbirler alacak
lardır. 

Sevgilisi parasın ı ç~lmtŞ 
Kalyoncukolluğunda Ç:ıkrrıalt 

sokağında 223 numaralı evde otU' 
raıı Keti, iki gün evvel bankada!l 
aldığı 950 lira parasının beraber 
yaı;adığı Koço tarafından çalındı · 
ğuu polise haber verır,i5 Koço ya· 

kalanarak tahkikata 
tır. 

başlanınıŞ • 
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- Kadın, ben senin bildiğin ho
calardan değilim ... Esma çekerim, 
koca taş binaları zıngır zıngır ye
rinden oynatırım. Bana hiçbir kul, 
hiç bir şeytan, hıç bir cin asi gele
mez. Hepsini emrime ram ederinı. 
Sevdiğin erkek Kaf dağının arka
sında olsa birkaç saatte getirir, ,. 
yaklarına kapandırırım ... 

Kalfa hanım göz yaşlarile bu 
hiıddarnlının kerametli dizlerine 
kapanarak: 

- Aman efendim ne olursa siz· 
den olur. Bittim, tahammüle taka
tim kalmadı. Beni kandırdı. Deli 
kahpe ben de haşa huzurunuzdan 
dışarı bir kere .~ytana uymuş bu
lundum.. sonra benden yüz çevir. 
dl.. 

- Birka>; günde gelip sana nasıl 
yalvaracak görürsün ... Evvela se
nin yıldızma bakacağım. 
Babanın arlı? 

- İsmail ... 
-Ananınki? 

-Hanife ... 
- Kendi adın? 
- Suzidil... 

- Tarihi tevellüdün? 
- Bilmiyorum ... 

- Tahminen yaşın kaç? 
- Bilmem otuzuna bastım mı? 

- Peki ben felekiyata bakar, ya· 
şını istihrac ederim. 

.Sevdiğin erkeğin ismi? 
- Ali Bekır ... 

- Bu Ali Bekir kaç yaşındadır? 
Süzidil kalfa kıznrıp bozararak 

dildadesini büyütmek için münasip 
bir y-~ d üşünür. Nihayet çocuğa 
şu iftirayı atar: 

1 zın suratından anlar. Henüz oluzu- ı cinli dolmuş .. ~imdi kurtulmak için j varma. yüzüne bakma, surat et... bir fevkaladelik görüyordu. Bu ka
ına ba stığını pek zorlukla itiraf eden dört yana çabalanıyor. Bu delikan- .Ben, esma çekerek onun vücudünü dar senelerden sonra acaba yine 
Slızidil'in kendi ya§lndan yaptığı lının vücudünü ervahı habiseden habislerden tathir eder ve sonra kalfaya ilanı aşk mı edecekti? Hüd
büyük tarh nisbetincie oğlanın sın- tahliye pek müşkül... Çünkü cin· hüddam kuvvetile getirip senin a· daınlının büyüleri Ali Bekir'den 

f nine zammiyatta bulunduğunu !er güzel, genç kız şeklinde görüne- yaklarına kapattırırım. Eğer dedi· evvel paşayı mı tuttu? 
keşfeder. Binaenaleyh hemen he- rek onu teshfr ediyorlar. ğimden başka türlü hareket eder- Konak adabı muktezasınca veli· 
nır n torunu verinde b r ço -1 Kalfa hanım döğünerek: sen kendin berbat olursun. Beni de nimetin karşısında elpençe divan 
cukla işvebazlıga kalkışmış bulun- - A a anladım .. şimdi anladım çok uğraştırırsın... durdu. Paşa en iltifatkiır sesile: 
duğuna intikalde güçlük çekmez... hoca efendi .. o musibet Pervin de Kalfa, hocanın verdiği nüshalan - Suzidil, biraz daha yaklaş. 
Yaşta büyük olduğu kadar zavallı- !cinlere karışmış olmalı ki, ikimi- takıp tütsüleri yakarak, şerbetleri " Söyliyeceğim şey, şimdilik aramız
nın akılca da küçüklüğünü, terelel- izin arasına girip te oğlanın yüzünü içerek ve nasıhatlerile iımiliyete da gizli kalması icabeden mühim 
!iliğini görür. Onu kolayca tüyleri benden kendine çevirmiye uğraşı- ! uğraşarak Ali Bekir'e görünınü- bir meseledir . .. 
yolunacak bir kaz yerine kor. Kal- yor... yor. Iztıraplarından hiç sır vermi- Kalfanın yüreği hop, hop, hop 
fa iyi saatte olsunlara epeyce harç- j Hoca bu suretle kalfayı söyletip yor, huddam kuvvetile oğlanın bir attı. Paşa bütün ihtiyarlığının sü-
lık bırakarak üç gün sonra yine söyletip birçok esrarına vakıf ol- 1 gün gelip: zülii~ü ve tatlı dilile devam etti: 
gelmek üzere ho-:anın evinden çı- duktan sonra iyi saatte olsunların - Aman efendim, ben ettim, sen - Suzidil kalfa, seni gayet nazik 
kar. Muayyen günün hulılliinden nam ve hesabına iyice tırtıklar, so· etme... bir işe memur edeceğim. Bunu ba-

- Bol bol yirmi altısında var. yine avdet eder. Herifi pek celfilli yar durur. Onu hüddaınının tazyi· Nedamet ve istirhamile ayakları şarmak için tekmil gayretin;, feta-
Oğlan1 daha ziyade büyütrniye bulur. Huddamlı köpürerek istih- ki altında sızdırdıkça nüshalar, na kapanacağına itimadla bekliyor- netini göstereceksin ... 

yalanını yüzüne vurur korkusile racını şöyle söyler: tütsüler, şerbetlerle beraber şu na- du. Kalfa hanım eğilip bir temenna 
huddamlının kuvvei keş_fiyesinden - Yıldızlarınıza baktım. Ali Be- sihatleri verir: Konakta ahval bu merkezde iken ederek: 
çekinir .. fakat hocada zekavet ke· ı kirin yıldızı Akrep'ten Kavs hür- - Sevgilin, cinlerin elinden kur- bir gün paşa süzük gözler ve mü!- - Emir efendimizindir. Elimden 
ramete kıç attıracak derecede ... cüne atlamak istemL5, şeytana ya- tulup ta Akrepten Kavs bürcüne tefit bir çehre ile kalfayı odasına geldiği kadar çalışırım. 
Kalfanın ellisini geçmiş olduğunu 

1 

kalanmış .. iyi saatte olsunların zap- atlayıncıya kadar sabret ... Son ta- çağırdı. Sfızidil'in birdenbire yüre- - Pervini istifraş etmek istiyo-
hiçbir keramete muhtaç olmaksı- tına geçmiş, bütün damarlarına e- hammi.ilünle dişini sık ... Gidip yal- i ği oynadı. Çünkü paşaı1ın tavrında rum, 

Bu g:ıyrimuntazar cümle karşı
sında kalfa hanım eski terbiye ve 
adaba riayet göstermek an'anekat• 
lığına rağmen ağzından birkaç de· 

fa: 
-Aaa ... 

Nidayı istiğrabını kaçırmakta: 
kendini alamadı. Paşa yerınde!l 

ta' ğır bir kımıldanışla kaşlarını ça 
rak: 

- Bu kadar şaşacak sözüınde ne 

gördün? 
tiS" 

Kalfa hanım pasanın beyaz pa 
~ . rıl* 

ka gecelik takkesi altında ınoı a ci· 
rak çürümiye yüz tutmuş çok ge Ş" 
ken bir meyva bayatlığile buru e 

·· ıerıl'l 
muş suratına, kirpi gibi goz .• sil' 
doğru uzamı~ kaşlarına, yetını~ siı 
nenin yorgunluğu toplanmış fer si• 
ölgün, durgun gözlerine, bir te: rı• 
yahı kalmıyan bembeyaz bıyık "k·ı· 

. bil" l 
na, sarkmış avurtlarına, irı ocil 
tük ağırlı<>ile kamburlaşmış k J 

b vat 
vücudüne baktı, baktı. Ar1"1s< 
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iŞARETLER 

Son ,Haberler Hitler, Ruzveltin Me- Adriyatik 
:.:~::~:~~~::?: ~;~r::i.~. sajına cevap verecek üzerinde Alman 

Dimyatın pirinci 

. - . . . ·- . ' . · .. ' . . - . 

Romanya HariciyeliY~~;~i~~ik~ 
B ı· • d• I• devlete + 

toprakların garantisini ordusunda te h d 'ı d 1 

bulmuştur. Onun elinden bu top- Amerika gazeteleri mesa1"zn 1 
rakJarı geri almak için Alınan or-
dusunu yennıek 13.zımdır ve bu • 

azırı er ıne gı ıyorı: teşekku··r ettı" ı ~.:d:~::ne:!u~~=: n:e~:c:!~:~ 
.ı. (B~ tarafı 1 ıncı sayfada) 1 mutabık kalmış olmad.J<ça, hakiki 

ı + l' ne de bir ordular zümresi var. Nevyork, lG (A.A.) - Gazeteler, bir ehemmıyeti olamıyacağını u -

i hf ar addedilmesini bildiriyor Hitlerin planı ara~ınc!a 
bulunan mıntakalar 

K 1 K 1 1 d + Atina, 16 (A.A.) - Metak- İ Fakat İtalya oyle mi? Bir harp· Ruzveltin Hitler ve !Uusoliniye 0 _ nutmama.lr. lazımdır. İtalyanın, Tuna ve Ralkan ınem-
rQ QrQ ün riyaseti Q tın Q yapı- • sas, Yunanistanın ". ekı!.ği l' le Suvcyş kanalının kapalı kalma~ lan me ajının bir müracaattan zi _ La Paupulair'de Leon Blum şöy leketle:·inde itıharını sıfıra ndır-

1 
+ hakkında Fransa ve Jngiltcre + sı llabcşıstanı hnur bır lokma gıbı yade bir •ihtar• olarak addedilmesi le diyor: mek derecesine kadar kendin. na-

J n umum·ı ı'çtı'mada Gofenkonun • tarafından verilen temınatı + !ngilterenin e.line duşürecek ve 1- lazım g,Jdiğini kaydediyorlar. R l' kd' şa - sıl bırakmış olduğunu alamak + aldığını bu iki memleket el - +) talya llabeşıstanı kaybetmemek uzve tin mesajı, ta ıre müşküldur . 
.ı. .ı. ['uzva.ıı·n rr.esaı·ı Alır.an vandır, dünvayı ma,-,;z bulundug·u f ı · t' t kd • t • d' ld • l' çilerine L.>bliğ etmiş, Yuna - T için Mısın çi;:niyerek Süveyş ka • n ' • , , Halbukı Mussolini Adrı)atık'i f. 

QQ ıye 1 Q lr ve QSVIP e 1 1 ~ nistanın d~rin minnettarlı - • nalını uıpta mecbur olacaktır. Fa- lada afatj\•efle karS,llc.ndt felaketten kıırtarmali~ matuf kah al • h h 1 + + k J ramanane bir hareket ve gayret - t ya nm • ay at sa a~a na dah: 
Bükreş, 16 (A A.) - Gafenco J iştiraki ile bir konferans aktedil-

Berlme hareket etmiştir. miştir. Hariciye Nazırı, Gafenco 
• • • son zamanlarda sarfedilen dıplo -

Bükreş, 16 (A. A.) - Dün saat matik faaliyet ve elde edilen neti-
17 de sarayda kral Karolun reisli - celer hakkında izabat vermiş ve 
i inde bütün krallık müşavirlerinin, bu izabat umumi tasvip ve mem -
Başvekilin ve Hariciye Nazırının nuniyetle karşılanmıştır. 

+ ğını bildirmıştir. + at. böyle ~ir h.areke.t içın, hatta Bertin, 16 (Huousl) - Ruzveltın tir. telakki ettiğıni hatırlatmaktan ge-

----~-~-----• Afrıkanın şunalındekı toprakları- Alm 1· ı h k. 1 · ~ ~ an ve ta yan ıi umet erme Cenut·ı I mer'ıka"'a ri durmuyor. Roma Olımpik stad-
nı ınulıafaza edebilmek için ita! - l 

Fl·r nko o··nun"'e 80 bı'n gönderdiği mesajı gazeteler asabi- . . yomunda söyledığı nutukta bunu 
~ ~ yaya A(<denizde hakimiyeti ele al- Va ıngt 16 (AA) H 

yetle karşılıunışlardır. Bu nevı me ş on. . · -. arı_cıye j ılan etmı ve .Adriyatık danilı:n 
k. 'l"k · '! maktan b~ka çare yoktur; İta! - N t c b A k 11 t .ş 1 rBSffil gEÇI sajiarın Alman emeilerinın nıçbır ez_ a_re 1

• enu ı m.tr• a m,. 1 e -, ilan etnıış ve cAdri_vat'k denilen 
yan donanması Ak.denizde İngiliz 1 d k d }{ J 

Madrit, 16 (A. A.) - General zaman tahakkukuna manı ofa.mı - erının_ ... 0_ uzun_ an uzve .tın te- tır. Alman tazyıkının bu .körfez• 
ve Fransız donanmalarile boy öl- bb .. t '.! t bl - I 

Franko, Scvüle'e gitmek üzere çüşmcğe teşebbüs hile etmiyecek- yacağı tebariız ettlrilmektedlr şe usunu asvıp e en e ıgat a ·, üzerine h.·şkil ettiği tchLkeden en· 
b d · G ı s ·ı mıştır. Hariciye Nezareti, bu 

ura an geçmiştır. enrra' evı - ıir. İtalya tayyare ve tabıelba- Ruzyıı,••, SU hı• kur'aratı·- dişe duymasaydı bunıı bu kadar 

h f ı " k • • •• •• ı 'd 80 000 k · - , milletlerin hangıleri olduğunu tas arp e a etinin Onune e e · işıye geçit resmı birlere güveniyor. Tayyarelerin tantana ile ilana lüzum görmezdi. 
yapLıracakLır. tecru'besı' venı'dı'r. i .. panva harbın- lecek mi ? rih etmemiştir. * , .., , Alman teliıkkisine ı;.ore •B'r ha-

Ruzvelt 
geçeceg"' ine kani -oo-- de de gördük ki bu asri silah ne VaşiPgton, 16 (A.A.) - Aldace· l Buencs _ Aires, 16 (A.A.) _ Rei- yat sahası>, memleket ekono:n:si -

Leh Re's'.cümt ur Eekle '~~r~da" ne denizde neticeyi de - le içtimaa davet edılmiş olan ve sicumhur O:tiz, Amer;ka Reisi - nin ond.ın mahrum kald•gı takdir-

·vaşington, 16 (A.A.) - Ruz - duklan noktasında ısrar etmiştir.' konı.s U ıg~tırmıyor. TahıeILahırlerıu koca binarnaleyr wrak b •kaç gnete-1 .. h R it b' t 1 f .. de natamam olacağı bı şevdir; bu 
't it ' Ak.denizde ne giırece;:ine İtol - cıden miırckkep bulu-nan matbuat -cdıım ukruH ulzve e ır Me ı;ra 1 g?n- saha muayyen hır memlcket'n \'e 

e , bir mesaj göndermek suretile Ruzvclt, mutasavver konferansla - Varşova, 16 (A.A) _ Reisırüm- . nl d b k akıl ,, Prere tere ve usso nıye 
L )a ar .ın a~ a erwren yok- konferansında Ruzvelt Hıtlcr ve .. .. . . . 
ueşeriyeti yeni bir harp felaketin- ra müteallik olan fıkraya geldiiii hur, Harıcıye Nazırı Beclti kabul 1. b" h y 1 ' gonderum s olan mes~ıın metnmı ekonomisinin zaruri müt mm mı-

"' " ve I!' arpte unan ada arın· ı Musrnliniye gönderilm;< olan me 1 1 - · . ı 
den kurtaracağını ümid etmekte - zaman Amerikanın iktısadi kon _

1 

etmiştir. dan istifade d k 1 i . . • a mış o du~u"u bıldırmış ve su h dir. Hiç şıiphesız. Adı. atik'te si -
dir d .. e ece 0 8 .n .ngııız sajı okumuş ve tcfsır etmıştir. leb'ndeki bu veni gavre•ten mute- yasi ve bahri mua yen bir nufuza 

· feranslarla teslihatın tahdidine mü Reı"s ononması onuııde Adrıyatık de· Müşarunilryh bu mtSaJın gon- . 
M · ıru d R it" nizinde ı'tal . 1. h d . ' vellıt me?"munivetini izhar etmış- sahip olmıyan kuvvctlı bır İta: • 

esaıın o nması esnasın a teallik konferanslara i~tirak edece uzve ın ~an arın ra at e cmı- derilmesınd~n evvel bicbır devlet-
!Uzveit, galip ve mağlup milletler ğini, siyasi konferanslara iştirak ·ı yecekleri ınuh:ıkkak olduğuna gö- le ıst+ırcd bulunmtmış oldugu _ tır. 1 ya tasavvur edıleınez. Fakat >kör· 
illında .Bitaraf milletlerin de ız- t . k h d l l mesaj art re Arnavutluk ne olacak? Belli .. I . l Ik' f f\'l'et f U~l'cda fez• tam manas.y.c rayat sahası e mıyere u ut mese e eri vesa - d .. 

1 
nu soy emış ya nız evve : g ce 

lırap çekecekleri> noktasında s.id- e~ ... tel~rafla Cenub"ı Amer·.k· lıu"ku" • Mosknva, 16 (A.A.) _Gazeteler, değ:ldir. Deniz munak leleri ıçm 
d ireyi müzakere etmek hususum· d ~ u 
etle ısrar etmiş ve kendisini böy- (Baş tarafı 1 mci sayfa a) Italyanın bu vaziyeti. giiz önün- i ti . 1. t . lri Ruzvelt'in mesaıını tamamen tas _ doğrudan doğruya Akc. nizd k. sa 

le bir mesajı göndemıeğe sevket - doğrudan doğruya alakadar mem- tehlikeye maruz kaldıklarını şüp- d~ iken bizim sula;uru::don ve sa-1 '.:'e eı~~e me uma. \'l'rmış o u - vıp edivorlar. hillerı kendisine fazıasıyle kaf; -
leketlere bırakacağını beyan et - h k bul . k k d h h'll . . d b h . gunu =yan etınıştır. 

llıi• olan anı· ı'lin du"rus" t bır' surette e a ctmıyece fi ar vuzu - 1 erımız en • setmesı ve bazı .l ır,~r .,.ı,, la' a·· dı" dir .,. miştir · Reıs'cümh ır, bu me<ajı son had- p < l'c r • · 
~fs · la anlıyacaklar ve binaenaleyh der- ltalyan gazetelerinin bizi tehdit 
,_ irinin kendisinin bitaraf mem- Bu beyanat, derhal Amerikanın hal tedbirler almag·a başlıvacak • etmesi Dimyata pirince g,jdcrkcn dine varmış olan gerg'ı•lıklerl Y - : Mul"ıch, 16 (A.A.) - Nasyonal Adriysık gcn:cktcn bır hayat 
"'k ti k ı , 'd km uhte 1 b ı denizi• ise bu bilhassa tahü ma -e ere arşı o an alakasını te - Avrupadaki hernangı bir mes'uli- !ardır. evdeki bulgurdan olan adamı ha . nı en çı a>ı .ın ıııe u ıran so va._,ı mahfelleri, Ruzvelt mesa-
barjj tt· · ı· ld ğun d k f 1 d b·:ı· t'f ı recini teşkıl ettığı memleketler z e ırmesı azım o u u yet kabul etmesinden korkan infi- Sonra şimali Amerika kendisi tırlatmıyor nıu? arasın .. a 1 _a 1 a an ı ıs ·. a. • jı hakkınd• manalı bir lfil<aydi 
lasrı·h 1 · ti • d d b hakkında dogru olmaıt Hizımdır . ey emış r. radçıların endi<elerini teskine ma- filen iŞP karıs,nıak ve mütecavLıle- e goıı ermış ve unun ıçın l göstermektedir ..., IKDAMC' . :l.{üşarünileyh, bütün mılletlerin tuf olduğu suretinde tefsir edil - re karşı diğer devletler ile bcra . haftalarca d;jşünmüş olduğunu be- * Harpten önce Adrıvat'k Avus-
lıarp tehlikesinden korkmakta ol - miştir. her derhal vaziyet almak mevkiin- yan etmiştir. Çeko<lovakva 'e Ar- Berlin, 16 (A.A.) - cDeutcher turya - Macarıstan'm •ha; at deni-

de kalae<.' .. Resmen büyük bir dev- He1Jefı·m ı'z ı·ran~a navutluk h~diseler~ ~u me;ajı da-ı Dıenst. gazete< Ruz\'eltin mesajı zi. id Harpten sonra Yugoslav -

Amerika Donanması Büyük 
dönüyor Okyanusa 

Jet namına vazolunan bir suale ve- J Ü ha evvel gondermes!Af' m;ını ol - hakkında şöyle diyor: yanın denize tek mahroci oldu. En 
rilecek menfi cevabın doğuracağı (B~ tarafı ı inci sayfada) muş.tur. Zira o kadar sürat!~ emri .Evvela tahrik etm<k, sonra ba- düstrıkri Avusturya. Ç koslo\'ak-
netice budur. Valinin nezdmde geçirmiştir. Tah-1 va_kı ka~sısında ~almı<tır- kı. me- 1 rış peygamberi ği oy'lamak ... Bu 

Liilti~ _ve:'.ımesi liı~ım ~efon ce~ rana varmak içm önümüzde 350 saıın~ gondermege VFkıt bulama·ıuk defa __ tes_adlif ett;.,mız bır poli-
vabın ıki dıger şeklı dahı 'ardır. kilometrelik yani bu >abahtanbcri ı mıştı.. tıka degıld r• 

Vaşington, 16 (A.A) - Ruz -ıAtlas Okyanusunda bulunan bü- Birisi, Almanya ve Italya isımleri• geçtiğimız yo! kadar bir mesafe Ruzvelt, şimdıki buhrana ~~ .-1 Gazc:c, Ruzveltın h teşebbü -
1ı'elt'in mesajını göndermiş oldu - tün Amerika donannwsma büyük lllithcakdı:kıngedçen dheh'~.etlelrden ~azılla- var. Dün öğle yemeğ; Şahabad'da dahhaletde bt:.ııuMrun. ası~ınl sehbebdını ı- süniı •ereddut ıle karşılamakta ve: 
ğu k rı a taa ut a tına gırer er . . . . . za e mıs r, • u arun ev , em• .Almanva. muza kerelerin ve a. 

ya ve Macaristan arasında pavla -

şılan eski h;nderlandı çin elzem 
bır mahreç olmaktan cıkmış mı -
dır? H ç şuphesız baY'r Korfn• 

btr ehemmiyet· haız olmakta de -
nu haber verdigi matbuat on - Okyanustaki üssü bahrilerine av- d" 1 . d hah 1 ., yenmıştır. Asken mufrezemız ge- . k' A "k h b .. .. vam ed:yor Tnyeste Avusturya ve 

feransının içtimaından bıraz son - det etmesi emrinin verilmiş oldu - ve ı;:er crın en setınez er ... u . K hd . . 1 d' tı.r ı. mcrı a, ar ın onune d alet bekkmcnin fecı bir vaziyete 
t&rz, vaziyetin mahi~ctinı degişıir- ceyı ermanşa a geçırnıış er ır. aecmek icin lı c bir fırsatı fevte . 1 b 1 . k d Bohcmya'nm, Fiyum, Macar sta-

ra Bahriye Nezareti, hali hazırda ğunu ilave etmiştir. .. . . .. ':' ' - muncer o a ı eceıç.n~ en ı zara- ı; 1 k 
nıcz. Bu yine menfi bir cevaptır. Mufreze bızden bır ~n son:a Tah demez. H;tler ile Mmsolinive mü- rına olarak tecrübe ('tcıi~lir> de-: nın hayati• birer .;rn:ını oma ta 

:::::::::::===================---,,..--~-== Ger"k Amerika ve gerek isimlori rana varacıtktır. Muırezemız, her racaat etmeğe karar vermis oldu - mektedir. berdevamdır. Hamide yapı- Sovye:t-F ransız zikrolunmıyan devletler kendile - tarafta lran ordusunun hususi bir j'iundan dün Hull'ü gorü<rnek ve * Anşlus'a kadar, Buaapeşte ve vı 
dni tedbir aillıak mecburiyetinde ıhtımamına mazhar olm~kta ve mes~jı. tanzim etmek üzere daveti Berlin, 16 (A.A.) _ Deutcher Dı yananın siyasetini dırje eden İ • 

ıacak kabı•f mu••zakerelen" görürler. halk tdraft!ıdan dostane 'e hara - etmıştır. Gerek kendısı gerek Hull,l enst gaz~tesınin dunku resmi tefsi- talyanın bu vaziyetten korkae :J.'. 
İkiucisı,· \'erilecek cevapta is - retli tezahür lcrle karsılanmakta - d.. h k · d · d . . • 

dır .. ~ n~ece er .. ?Om.an !" e~ zıva el ratı ıle Alman gazetelermın umu - bir şeyi yoktur. Kuvvetı. bılakıs, 
,, _ !ikba lde ne olacağına ait şimdi - · vıcdanları musterıh oldugu halde mı·yetle yaptıkları tefeı·rat, Alman · · Tr' uelediye, bundan ık; sene ev - (Baş tara7ı 1 inci say7ada) , ona bundan istıfade < tmıye, ı -

den hir ~~y söylemek htemedi!Je- * ı d 
~l aramızdan ebediyen ayrılan Sovyet tayyarelerinin yardım et - uyumuş ar ır. siyasi mahfillerinin Ruzvelt mesa- yeste'yi Habsburg'lar impar'a\İlr -

rini kaydeylemek. . Tahran, 16 (A.A.) - İmparato - lf ı'ı ha:Ş1sındaki men!ı hattı hare • 
laİri. izam Abdülhak Hamid için meleri ve bir harp vukuunda Sov- Al İ t 1 t İ luğunun kırıntıları için bir ba o-
b . manya ~e ayanın .vazıve .• riçe ile Mısır Kralıçesi, ran Veli- Mec:aı· ın Frarc:a~aki a k's'P ri ketlerin! sarih bir suıette göster -
ir kabir yaptırmağa karar ver - . yet Rusyanın Fransa ve İngiltere lerınde, verıl ecek en c! ıploma tık ahdı, Mısır Prensesi Fevziye, bu • • mektedir. 

llıiştir. Fakat aradan bu kadar za-·Ye harp malzemesi vermesi müza- c~vap bu son~cu şckil~ir. Böyle] sabah Tahrana muva~alat etmiş_ Paris, 16 (A.A.) _ B~t~n-gaze-
llıan geçtiği halde tahsisat me _ kerelerin esa~ını teşkil etmektedir. hır cevap verılırse ne kınıse kcn- !erdir. teler, Ruzvelt'in teşebhusunu bu- Yugoslavyada 

Jacak şekilde organize etmiye mü
saittL 

Fakat üçü neli. Rayh Viyana~ a 
Praga Bratislavaya yerle eli beri, 
Macar siya-et ve ekonomısine ta -
hakküm ettiğindcnber., Triyeste 
ve Fiyume'nln siy:ısl vazl\'eti de • 
ğişmiştir. Bu ikı lıman bır sürü 
küçük memleketler içın çalışıyor-

ll<>lesi yüzünden bu mesele ihmale Selahiyettar mahfiller İngiltere, disini açıkça tehdit edilmiş mcv- Gel" 1 d yük bir memnuniyetle kar ılamak Belgrad. 16 (A.A.) - Ruzvelt'in 
Ulr t Ö" d'ğ' . .. Ü Fransa ve Sovyetler arasında tam kiinde görür, \le ne de Amerika in r a n a tadır. Gazeteler, göstermiş olduğu 1 mesajı, Yugosla · ınehafilinde ve 

anıış ı. gren 1 ımıze gore - kaha bir red karşısında bulunmuş .Ta_h,ran, 16 (A.A.) - Pars ajansı cesaretten dolavı Arrerika Rei 1 .1 efkarı umumiye:;,nde derin bir 
lli\le ·ıe 1 . b .. 1 d bir anlaşma h1isll olacağını beyan b idi 

rsı genç erı ugun er e ara- olur. ı rıyorı cümhurunu tckı-ım etmektedirler intiba hasıl etmiştir. 
larında bı'rkaç mu·me•sı·1 seçerek etmektedir!er. F k t 1 · ' b'I d d' Dün saat 10 d M 1 t Al' • . ~ a. ~e'e eı..ı_n vRz ı ı e e ı- : .. a . u ı~me . ı Muhtelif gazeteler, Amerika Re- Bu jestin Çemberlayn ve Dalad-
llamidm kabrinin biran evvel ya - Moskovadaki mUIAkat ğımız gıbı Amerıkanın maksadını El-Kebır g"ınıs: içmde Iran Veli - .. - h b t bb- - h k yenin son beyanatlarını vazih bir 

• 
1 

• • .. ısıcum urunun u eşe usu a -
ll•lnıası ı'çın' Beledı"ye nezdinde te- Moskova, 16 (A.A.) - İngiliz açıkça ortaya kokuyor. Amcrıka-ı andı, Mısır Kralıçesı, Prenses F ev- - • .. surette tamamladı ı e beynelmı-

h d f' · • - kında mut3]PaJar yurutmekte Ve 
•nbb· G bu"yu"k ~Jçı'sı' ı'le Lı'tvı·nof bua;;n run c e ı falan veya falan mera- zıye ve Ma yyetlerı oldugu halde . .. . .. . . ld .. Jel va~iyettc yeni bır dönüm nok-
'' uslerde bulunacaxtır. enç • ~ ~- · .. t d'I · 1 d •. 1 1 · dıktatorlern uınt ed:len yo a yu 

du. Bugün, Alman h~yat sahası -
nın tab i isko lel ri ha• ne g lmış -
lerdır. 

~ sıme rıa} e e ı ını o ması egı - Benderşapura varmış ve ran lm - .. . .. tası teşkil et tığı kan.at! gö,teril -
r yapacakları bu teşebbüsten bir müliikatta bulunmuşlardır. lir va-iveti olduı;u gibi me•d,na t . st t af d 1. 1 rumelerınclen şuphe etm<"kt<>d.r 

net.ce çıkmadığı takdirrle Üniver - Gortı'jme hakkın-ia oıkı bir ke - ~ıkann~ktır .. R.~is R~ .. cl~ .~'~"•. - mıştır. !er. M~am1fıh !':'.z'.'.tele!in um ·mi Dıge ·t.~raftan siya<i mahfiller 
, . , , • para orıçe. ar ın an se am an - 1 mek1ed ir 

ı te gençlerı· aralarınd• bir top _ tumiyet muhafaza ed lmcktedir. J.nda dıktatorluklere oldunıcu hır Lim c· d t 1 edası, ıki d:ktatörun kaçamaklı fk" A k n .. • 

Mussolını mu ıakkak kı bu1' m 
manasını 3I'laın:ıktadır. Auriyat -

~ , . • . . . . an ve ıvan ona ı m.s ve ve e arı umumıye, merı a n.c.:ı-

lantı yaparak bir proje hazırlaya- E one e ç:mızle görUştu darbe ındırmıştır. . . . her tarafa, İran ve M sır bayrakla ~oUaı~ gıdcm yecek b r hale gc- sıci.ımlınrunun bu kadar nazil< h kir şımal lııran':ırına . yeri n 
cakJar ve Mehmet Akif içın oldu-, . .. Meşhur Fransız mutefekkır \o ı n çckı 'll'şttr Kcsıf bır halk tJba- tır.lmış old k rı su etındcdır ahda mıll<t namı. a müdahalede Al.man iktısadi bl ku. Alman..ıu.n 

Parıs 16 (AA) - 'Bonnet T"•· ı .. k"-"" 11 T · Aı 'k d kclımeye verdıklerı m na ıle bu tu gibi Hamıd(' <;le edebi kıyme _ . ' .. ·. ·. . . '. ; mune .Kuu • aırc nerı a an kası yüksek :nisafırlerı a~kışlamış- Pelit Parisıen divor k . mülhem oldu m ni hısler bil -

l kıye bil;'lık elçısı ıle ,öruşrru.~tur. h••h.ed,rken diyor ki: •Sergiizest- tır Ruzvelt, vak 1 Nılson'un yap _ hassa kau-dedı!m ktc r . limanlar iizeri,,dc hak sah·bid'r 
•le mütena•ip bir mez ırı kendile- R d ı ki fı • d ı , b il ı r· Cma a ru u a hı e ameli büyük bir mi - Velıaht ve misafirle!'le maıyvet- tığı gıbı, Almanva a askesinı in-, Hitlcr heıhalc bugur unu r 1 Yapmağı kararlaştır caklardır. Jet ki iiı unr.ttan ilham alan ön - · sürm=eyi siyas ; ıcabı telfil<ki t 

Roma, 16 (A.A.) - Göring, dün leri bugün Transiran!en hattının dırmesini ıhta etmektedır. Leyı-, ekteplerde Ucret dcTler tarafından idare olunuyor.• mektedır Fak.ıt y nn m ':ıverd l. 
a"sam Venedık sarayı .}.a Dııçe ile hususi bir treni ile haıeket ede - La Victoire azıyor· 

maçı ""' Evet! Teknikte ve medeni el - l mec:e'es"t talyanın vaz· e ı bu bu un za~ıf • 

--o--
Fransa - Almanya 

oynarulmıyor 
g<iruşmdştür Bu görüşmelerde Ci hazda her milleıten ziyade müceh- . cek ve yarın öğ eden ~onra Tah • Mesaıın uyandırdığı en buyuk a- ~ 

bez olan bu nıillelin pi~re,Jcri bi-. rana varacaklardır. laka, iki diktatörü kaçamaklı yol-; Leyli mekteplerde talebeden a- ladığl z man bunu ılcri surecek ' ano da hazır bulunmuştur 

Paris, 16 (A.A.l - Dahilıye Ne -

Zaretfı. bir takım hadıseler çık - ra edılmesı mukarrer olan futbol 

llıasına mani olmak ıçin Fraru a ta- maçın~n yapılmamasına karar ver

~ ile Alman takım: arasında ic· 1 mi~tır 
:::::--

Saldıray geldi 
(Baş tarafı l ınrı sayjad1J) ı 

ler teknhyenlerimiz tarafın • 

dan mu..-afık bulunduğundan 
gemi dün aksam saat 20.30 da 

limonunıza gelıni. · ve Dulma
bah e önünde demirlemiştir. 

Saldırayın ayni olan ve 

ayni ton ve tipte bulıınan Ba· 

tıraym da inşaatı ikmal edil
:nıj , onun da tecrliheJerine 

ba anın bulunmaktadır. 

Bu iki kuvvetli denizaltı ge
mimudcn başka Alman dcııİ• 
mütehaC\sı ,)arının nezareti aJ. 
tında inş8'iına siiratle devam 
olunan iki denizalt gemimiz 
de yakında denize indirilip 
terriıbe edilnıcğe başlanatak

tır. Bu oretlc deniz filomuz 
·enidcn dört modern dcnizal-

tı gemisine kavu makla kuv -
,-etini bir kat daha arttırmış 
ola~aktır. 

raz mistik ve çok idealiı>ttirler. ı Heyetler geliyor !ardan gidemiverek bit hale getir- lınacak pansıyon ucretı tesbit e- tir. 
' · J E t e h t dil · t' B a go e Bütun bunlar pek ~arlhtır. Fa -B.ınlar beşeri~ etin ıztıroplorına ,' Tahl'an, 16 (A.A.) - Pars aıan- mest ve on ar_ı ~·e • v ya u. mış ır. un r 

· t Er · t h-· • t' in anlamamasına kayıtsız kalamazlar. Billıas.a ki bu sı bildiriyor: .Havıro denoege ırıecnur e mesı - Gal~tasaray lısesı 240 en - şıs uırume ın 

ıztıraplar, orta çağlardaki Sava • Fevkalade yabancı heyetler bi- dir. . . koy kız lisesınin ilk kısmı harıç imkan var mıdır? 
narolla ve t. Loyolla zamanların-[ ribiri arkasından :muvasalat et - P:.ıı: Journal .gazet~~ınden_: olmak üzere, İstanbuldaki dığ?r Sanmıyorum. Mussolini. Avus -
daki vahşi taası;up tarafmdau ya - ınektedirl<'r. Buyuk Amerıka CümhınıyeU - yatılı mekteplerle İzmir mektep- tur yaya vad tmi; oldı:ğu seı best 

pılmış eza ve cefaları geride hıra- Türk heyetı ve askeri müfreze inin Reisi, yapmış- ve tamamile yap Jerı vf!' ismet Paşa Kız en tıtusu limanı Almanyaya reddetmek'e 

kırsa, ve zamanınuz bütün devir- dün sabah Fusrev'de hududa var- mıştır. 200 r:renköykız lisesı (ilk kısım) memleketinin menfaatı hissin! kay 
lcr ara•mda ehedi bir yüz karası mış, Hariciye ve Harbiye Bakan - Figaro gazetesi ~iyor ~i.: H 

1 

ve ~alıkcsır lısesı 175, Erzurum Ji- betmemiş olduğunu ispat etınışt r. 
halini alına! !arının müm•s illeri ile bir müf - Bu teklif, bız:ıat ıfadesı ile, _a- sesı 165, Adana, Bursa, Diyarba - Yavaş y~vaş muşterek bir siyasc-

Fakat bereket ver.in ki hia ar- reze tarafından karşılanmıştır. yati ihtiyaçlar. için kuvvete mu - kır, Kayscrı l:seleril Bursa kız tin bütun ıst'fad nı Almanyaya 
tık her tarafta beşeri vicdanın u- H k" "k b' . . racaat zaruretini mfidafaa edeni . eyet, uçu ır ıstırahatten _ .. . . .. .. öğretmen okulu 160 Ed.rne Kon· terkederek İta! anın Avrupadakl 
yandığını ve kendl,iııe gelerek is- , , bulun deliıilı çurutırektedır. ' ' 

t _ b 1 1 _ rnnra Kerman•ah a hareket etmış- ya, Sıvas Kars Jiselenle Çanak - vazıy tıni zayıflatacat: kadaır mu· yan e mcı:;e a~ a< ıgım müşahede t' Le Journal'dcn: J ' 

ediyoruz. Lır.h C h . . . h d" . Bu plfın, pek necip bir telakk' ı kale ve Mar. 3 orta okulları ve hakemesinin sarsılmış olmadı"ını 
:lı'irmind asırda millctleriu köle e Um urreısının e ıyesı mahsulüdür- Tahakkuku. daha zl - bilumum sanat okulları 150, Trab- umalım. 

haline getirilcmiyeceği ve ha ka- Tahran, l~ (A.A.) - Rwd 13 a- yade güçti.ır. Sulhü ıstemek katı zon lisesi 145, Kasta-nonı.ı, Gazı Orta Avrı.-padalti trajı.k hfıd' e ' 
!arının İ•tikl~l ve hürriyetleri ile dındaki Polonya tayyaresi Tahran· değildir. Sulhu yapmak JaZlmdır. Antep, Yozgat lisclcrile Bolu, Ay- !erin mes'ul fıınill r,nden biri d~ 
o~nanılamıyacağı fikrinin bir ve- da karaya ınmıştır. Bu tayyare, Oıdrc gaze e. ınde Pert!naks, dın, Maraş, orta okulları 140, Af- İtalyanın sıya eti ohmı tur İtalya, 

him değil bir hakikat olduğunu Polonya Reisıclimhuru tarafından ~öyle diyor: yon, Kütahya liselerlle Bilecik or- hakiki dostlarına bu vaziyeti ta -
görtteğimiz günler ynklaşınıştır. dcığiın hedıy&si olarak iıan Veli - Bir ademi tecavüz teahhıidünun, ta okulu 130, N";df.' orta okulu 120 mir etmeye borçludur 



SAYFAf 

HİNTLİ FAKİR 

Dört ağustos gecesini hıç unuta· - Siz bir harikasınız Mösyö Şaiı. 
marn. Bu yan komik, yan trajik dra, diye mırıldanıyordu. 
filini her zaman htırlarım. Bir aralık kadına oyuna girme-

Bir akşam, arkadaşlanmdar yeni melerini söyledim. Bunun ilzerin• 
evli bir karı koca ile beraber yemek Jeski numaraları kaybedince İsveç· 
yemiştim. ili hayretle: 

Yemekten sonra herkes oyun sa· - Bu f~.~ay.bedeceğimizi ne
lonuna geçince ta rasada yapayalnız reden kestirdi. dıye ağzını açtı. 
k&.ldım. Deniz sakindi. Dalgaların Yarım saat kadar oynadılar w 
ahengine kulak vererek oturdum. müthiş kazandılar. Nihayet: 
.Birden karşı köşede loşluğun için· - Artık oynamamalısınız, tali 
de bir kadın gözüme iliştl Sinirli döndü! kumandasını verdim • 
sinirli elindeki mendili dişlerile ı- Kalktık. İsveçli: 
sır:yordu. Bir aşk kurbanı veya ko - Gidip birer vislrl içelim, dedi. 
cası tarafından ihmal edilmiş biri 
olsa gerek diye düşündüm. 

Aradan biraz geçtikten sonra bu 
düşünüşümde aldanmış olduğumu 

anladım. Beyaz elbiseli, güzel, ·es. 
mer kadın, birdenbire ayağa kalka
rak bana doğru ilerledi. Bu ani sıç· 
rayış beni şaşırtmıştı. Yüzüme san
ki bir şişe kezzap dökülecekmiş gi
bi irkildim. 

Fakat biraz dikkat edince vaziye
ti bana tehditkar olmaktan ziyade 
İstirhamkar göründü. 
Yanıma yaklaşınca heyecanıı bir 

s<?sle: 
-Mösyö, dedi, centilmenlik ya

par mısınız? 
- Her :ııaman buna hazırım ma-

dam! diye cevap verdim. 
- İyi bir hareket yapmıya muk· 

tdir misiniz? 
- Uzun müddet mendilinizi ısır

manızın önüne geçmiye ve güzel 
gözlerinize huzur verecek kadar 
kuvvetli ve kudretliyim 

Faik BERCMEN 

- O brahmandır," mukaddes an
anesinin hududundan dışarı çıka· 
maz. 

Pirinçle su geldL Tam bu sırada 
omuzuma dost bir elin dokunduğu
nu duydum. Bu, akşam yemeğini 
beraberce yediğimiz bir arkadaştı. 
Önümde haşlanmış pirinci görün· 
ce: 

- Vay canına! .. diye bağırdı. Sa-- Öyleyse son ümidim sizde de
mektir. İnsani yardımınıza muhta-

G k d 
na çektiğim ziyafetten sonra bir de 

cım .. · enç a ın, pek neşeli ve mem· ı . . 
- Emrinize amadeyim; ne vakit! nun görünüyordu. haşlanmı~ pırınç atıştırıyorsun ha ... 

- Hemen şimdi. .. üç gündür ba- Yarım saat içinde tılsım ona sek- Bu sürpriz fena kaçmıştı. İsveçli 
karada mütemadiyen kazandım .. sen bin frank kazandırmıştı. Şüp· hiddetle ayağa kalkıp hesabı gör
küçük servetim bir hayli kabardı. hesiz ki, ayrıca bu yağlı İsveçli'yi dü ve sonra kadına dönerek: 
Tesadüf karşıma büyük bir oyun- kafeslemek istiyordu. İsveçli bana -Yaptığınız hareket çok çir • 
cu çıkardı. Bu büyük oyuncu hep da viski ısmarlayınca kadın önle
benimle meşgul oldu; ve nihayet di: 
dayanamıyarak kazancıma funil o- - Yok, ona haşlanmış pirinçle 
lan tılsımı sordu. Ben de ona boş bir bardak su söyleyin! 
bulunarak bu tılstmı Hind'li bir fa. Sonra mağrur bir eda ile izah et. 
kirden aldığımı söyledim. O zaman, ti: 
kendisine de böyle bir fakir bulma
ıru rica etti. Söz verdim. Bu akşam 
ona fakiri götüreceğim. Fakat bü
tün şehri dolaştığım, araştırdığım 
halde bir fakire benzer adam bula-

İzmir de 

kin! dedi. Fakirlerinizi tecrübe et· 

mek için başka bir ahlat yakala • 

manızı tavsiye ederim. 

Ve birden hızla salondan çıktı 

gitti 

Bursada doğum 
evi açılıyor 

17 - Ni!Pll 1P39 

Doğumevi 20 On iki· günlük küçük yıldız 
yataklı olacak 

Bursa (Hususi) - Sıhhat Vekl· B • B ll C l L b d' 
!eti şehrimizde bir doğumevi aç .ı onnıe e e, aro e om ar ın 
mağa karar vermiştir. Şehrin bil· 

yük bir ihtiyacını karşılamak üze- V • d • "" • f; •ı d l l ld ? 
re açılacak olan doğumevinin Ho • ce ır ıgı ı m e nası ro a ı. 
caalizade sokağında doktor Bay 1 
N azifi Şerife ait büyük bir binada 
tesisi kararlaştırılmıştır. Doğume

vinin kadrosu hazırdır. Bir an ev
vel açılması temin maksadile Ve
kaletçe istenilen ma!Omat ile bi • 
nanın iç ve dışına ait krokiler ha· 
'Zırlanarnk Ankaraya gönderilmiş· 
lir. 

Jacki Taylar, Robert 
Taylor'dan daha müs 

tait diyorlar 
Doğumevimiz yirmi yataklı ola· 

caktır. Binanın çok nıiisait olduğu; 
yapılan tetkikler neticesinde gö • Made for each other• Carsle Lom· 
rülmüş ve noksan olan buşamba bartla James Stewartın birlikte çe 
ve yağlı boya işi için ev sahibi ile 'virdikleri filmdir. Bu filmde küçü
bir anlaşma yapılmı~tır. Vekalet- cük bir bebeğin de mühim bir rolü 
ten gelecek emir üzerine doğume- vardı. Bu küçük bebeğin bulunması 
vinin açılması, törenle yapılacak· lazımgelen sahneler çevrilmeden 

t 
üç gün evvel derhal David Selz-

ır. ==============- nick'in asistanları Los Angeles'te 

SAFAGA DONOS . ' 

Çiğan M üziklerinden 

ateş alan bir film 

yakında: LALE'de 

faaliyete geçtiler. Onlara erkek ço-
cuk Utzımdı ve fotojenik olması 

şarttı. Nihayet küçük bir bebek bu
lundu. Bu, on iki günlük güzel bir 
kızdı. Erkek değildi, amma ne za
rarı var. İsmi de Bonnif: Belle. Ai· 
le ismi ve doğduğu hastane gizli lu
tuluyordu. Küçük bebek filmde üç 
gün çalışacaktı ve 225 dolar alacak· 

.. ____ Jtı. 

İspanya'nın Anti Komintern 

Pakta iltihakından sonra 

Mihver 
hô kim 

dünyaya 
olmak 

istemektedir 

.IANETTE 

Bir yaşındaki yıldız 
büyükleri kolay 

oececek 
1 

MACDONALD 



rr- NlMm ım 

DU:nya .M..eselelerl 
= 

Kücük hükumetler 
' 

kımıldanamıyorlar 

Çünkü İngl::---·;;F;;~;; h;r~ l 
_v;ı~?~.~e. ş~:_ıı: ~ ! .. ~.e~:~ıf!ı:i 

İngiliz - Fransız politikasını ida're eden dört diplomat: BONNE, 
ÇEMBERLAYN, DALADYE, HALİFAKS 

Meslektaşlarımızdan ekserisi, dün 1 küçük Balkan Devletlerini, hem Cle 
sabah ve akşam, Musolininin J Fransa'nın şarktaki son kalelerini, 
hareketinin sebepleri hakkında mü- Süveyş kıyılannda İngiltere'nin 
tabık kalmışlardır: EvvelA, Fran· vaziyetini ve Rusya'nın cenup kıs
sa'ya karşı ileri sürülen taleplerin mını tehdit eden bir imparatorluk 
akim kalması karşısında duyulan siyaseti karşısında bulunmaktayız. 
bir itibar endişesi. sonra da Şansöl· Bu yüzden herkes, bilhassa Belgrat, 
ye Hitler'in ebedi muavini olmak- Atina ve Bükreş hayret ve dehşet 
tan daha iyi bir şey görünmek en- içindedir. Bulgaristan isteyici vazi
dişesl. : yette olmasına rağmen Sofya'da bi-
İmdi, Yugoslavya ve Romanya, le ayni hal müşahede edilmektedir. 

günün birinde garp devletleri ta-! Figaro'nun muhabiri gazetesine 
rafından müdafaa edilmek mevki· şunları yazıyor : 

ınde kalacaklarsa, bu müdafaa an· cBir zamandanberi dolaşan şayi
cak Adriyatik veya Ege denizinden alar arasında en manalılarından bi
bbıl olabilir Adriyatik bir kere ri de mihver devletlerinin Balkan
kapanınca • ki kapanmıştır ., Sela- lan iki nüfuz mıntakasına taksim 
nik tehdit altına girince, Bulgaris· etmek niyetinde oldukları hakkın· 
tan da i ~e karıştığı takdirde, Fran- dadır. Birinci mıntaka Makedonya 
sı.z ve İngilizler içill yol kalmaz. müstesna Yugoslavya'yı, Bulgaris-

l ta lyanlar, harp esnasında Santi tan'ı ve Romanya'yı Alman nüfuzu 
Karanta'dan hareket ederek galiba altına, ikinci mıntaka da Arnavut
Manastıra kadar ulaşan bir yol vü- luk, Yugoslav Makedonyası ve Yu· 
cude getirmişlerdi. GünU:n birinde nanistan'ı İtalyan tahakkümü altı
Yugosla\'lar teslimıyct gösterir ve ı na koymayı istihdaf etmektedir, 
onların cephesine geçerlerse, yahut\ Bu taksimin pek de İtalya'nın le· 
da yeni b:r kU\'VCt darbesiyle 1 hinde olmadığı müşahede ediln1eli· 
Makedonya'yı kaybederlerse (çün- , dir. Almanya arslan payını alacak
kü .ı\rnavut'lar hudutlarının Var- 1 tır. Çünkü Figaro muhabirinin ona 
dar nehri olduğunu iddia ederler) verdiğinden başka Almanya'nın Po
İtalyanlar bu itibarla Karadeniz'de lonya ile Baltık devletlerinde de 
(petrola mı demeli?) yeni bir yol gozu vardır. Unutmıyalım ki, 
acmış olacaklardır Şuşnig'in karşısında 1937 başlangı-

J ournal des Debats'da Makedon- 1 cından 1938 başlangıcına kadar bir 
ya'nın harpten önceki tarihlnl iyi sene beklemesini bilmiş ' olan, bu 
bilen B. Albert Mousset diyor ki: tarafta da günü bekliyecektir. 
cArnavutluğa sahip olan ve Yugos- 'ı Her halde, Arnavutluk'ta kulla
lavya'yı hasım bir devlet cbazı ay- nılnuş olan formülün karakterini i· 
rılıkçılıklan alevlemek imkanlarını 1 şaret etmek için fırsattan istifade 
bulabilir.• etmeliyiz. Bu, tatbikatında Alınan-

Eski Karadağ kralı, İtalyan Kra- !arın usta oldukları ve İtalyanların 
lının kaynatası idi. Sonra Makedon- ancak çırak sıfatiyle kullanıldıkları 
yalılar hükmeden milletlere göre 1 bir formüldür. 
!cendilerine Bulgar, Sırp veya .Yu· Zamanını öyle kollıyarak, hasmı 
nan demişlerdir. Makedonyalıları o kadar mükemmel surette ayınp 
Arnavutluk dağlarından harekete ı' uyuttuktan sonra o suretle hareket 
getirmek ve siliıhlamak mümkün- edilecektir ki, çok şiddetli ve çok 
dür. ani bir şekilde vurulacak darbe, 

Her halde biz çok geniş hedefleri1 hem kurbanı, hem de dünya kamo
olan ve maalesef büyük Alman po- . yunu şaşırtsın. Bunun neticesi ruu 
litikasiyle çiftleşmekle, isteyici I bir teslimiyet olmaktadır. 
Bulgaristan müstesna, hem bütün (Arkası 6 ncı sa11fada) 

• .. 

İKDAM 

Vefa Doğansporu 
6 -2 mağlup etti 

Doğanspor 10 dakika 
içinde dört gol yedi 

Evvelki gü~ Fene_rbahçe ile kar-ı finin elle çevirdiği topu hakem 
şılaşan İzmırın Doganspor takımı penaltı ile cezalandırdı. 
dün de Vefa ile karşılaştı ve tam Doğa ilk IU 
ikiye karşı altı golle mağlup oldu. nsporun go 

Oyuna Vefa başladı ve Vefanın Sol açığın attığı şütü kaleci kar-
ilk hücumu Doğanspor müdafaası şıladı tekrar kaçırdı. Fuad plase 

tarafından geri çevrildi. Oyunun 
bu ilk anları mütevazin cereyan e
derek İzmirliler sağdan güzel bir 
hücum yaptılar. Bunu Fuad iyi 
kullanamadı. 

Vefanın ilk golU 
26 ıncı dakikada Muhteşemin u

zaktan attığı bir frikiği Doğanspor 

kalecisi ayağile geri çevirmek is
tedi. İyi vuramadığı topu Sulhi 

kaptı ve Vefanın ilk sayısını bir 
şiltle yaptı. 

Bu golle beraber Vefalılar oyu • 
na hakim olmağa başladılar. 

-~· • 

bir vuruşla takımının ilk golünü 
yaptı. 

Doğansporun ikinci golU 
11 inci dakikada Fuad güzel bir 

şiltle İzmirin ikinci sayısını da 
yaptı. 

Oyun berabere olunca iki taraf 
ta canla başla oynuyorlardı . Niha

yet 20 inci dakikada Gazinin gü • 

zel bir şütünü kaleci korner ile 
kurtardı. 

Vefanın UçUncU golU 
35 inci dakikada sağdan ilerli • 

yen bir Vefa hücumunda Gazi 

Dotanıporu 6 • 2 matlup etlen Vefa onbiri 

Y_ef_anın lkir c i ~~IU 1 yer~e~ bir şütle Vefanın üçüncü 

32 ıncı dakikada topu surüklıyen golunu de yaptı. 

-----

..... -
DiinJıil 6İır•ılerden bir •n•tantane 

Dün Taksimde güreş 
müsabakaları yapıldı 

Müsabakalar Hava 
kurumu menfaatine idi 

Dün Taksim stadında Tayyare 1 manyalı Ahmedi, Koç Ahmet -
Cemiyeti menfaatine yapılan pro-' Üsküplü İdris, Adapazarlı Hüse
fesyonel yağ!ı güreşlerde aşağıda· yin - Karamürselli Hilmiyi yen· 
ki neticeler alınmıştır: miştir, 

Geredtli Mustafa - Adapazarlı Bu güreşlerden sonra J"akipleri-
' Celfilı 6 dakikada, Silivrili Küçük ni yenenlerden Koç Ahmetle Şük-

I ~üseyin - Adalı Mehmedi künde ' reddin berabere kaldılar. 

ıle, Adapazarlı Rıza - Malkaralı Başa güreşecekler arasında Te • 
Osma~ı, Geredeli Mustafa • Siliv- kirdağlı Rahatsız oldaj:tunu söy • 

rili Küçük Hüseyini, Eyüplü Re • Jeyerek ringe gelmedi. Bunun üze
ce? .: Çatalcalı Recebi, B~şi.~taşlı rine Babaeskili İbrahim ile yarım 
Kuçuk Yusuf • Zekerıyakoylu Na- d " s·· ı ·· ı · V +... . . . unya u evman gure• ı. e rn • 
zıfı, ters kepçe ıle pes ettirdıler. • > 

ı rahim kazandı. 
1 Subaşıköylü O man - Evüplü 
Mehmedi yendi. 

Büyiik ortada: 

Lüleburgazlı Ali Ahmet Molla 

Mehmedi yendi, Bqbae.<kili İbra • 

Pomak Süleyman Adapazarlı him - Pehlivanköylü Mustafa ile 
serveti yendi, Yıldırım Bekirle - güreşti ve vaktin geç olması hase· 
Babaeskili İbrahım berabere kal- bilP bu güreşi hakemler berabere 
dılar. Bandırmalı ŞükrEddin - Ro iliin ettiler. 

SAYFA5 

Ankara gücü 
Heşiktaşı 
1 -O yendi 

A.Gücünün 
golünü 

Vehap yaptı 
AHka"a, 16 (Hu<:usi) - Be· 

§iktaş takımı ikınd maçını 

bugün Ankaragüriı ile yaptı. 
Oyun 19 Mayıs stadında bil
yük bir kalabalık önünde ce· 
reyan etti. 
Maçın birinci devresi orta

sında Reisiciimhur ismet 1nö· 
nü, refakatlerinde Refikalan, 
Hariciye Vekili Şükrü Sarac
oğlu ve bir çok saylavlar ol
duğu halde stadı şereflendir
diler. Halk bu ara maçı bıra· 
kıp Milll Şefi alkışlamaya 

başlamıştır. Milli Şef kendi· 
Zerini alkışlayan binlerce 
halkı tebessümle ıeldmlıya

rak iltifatta bulıındular. 
Bugiinkü maç umumiyet i

tibarile müsavi bir şekilde 

oynanmasına rağmen Beşik • 
taşın şamsızlığı ı . O mağlup 
olmasını meyda~ getirdi. 

tik devre O • O berabere bit
ti. ikinci devreye başlar baf" 
lamaz iki taraf ta sayı yap • 
mak gayP.sile son gayretimle 
çalışmağa başladılar. 

Nihayet 15 ind dakikada 
Ankaragiicü. saOo.çığı Vahap 
sıkı bir şütle takımının galib~ 
yet golünü attı. 

Bu golden son?a Beşiktaş
lılar kazandıklan sayı fırıat· 

larını şanssızlık yilzündetı ka
çırdılar, 

Oyunun sonuna kadar maç 
azami BÜratle devam etti. lki 
tarafın çalışması netice VeT'

medi ve maç 1 - O Ankaragü
cünün galibiyetile tıeticelen • 
di. Bu suretle Be~ktQf Anka
rada yaptığı iki maçı da kay· 
betmiş oldu. 

Bu maçta Be~faf ,u kad· 
ro Ue oynuyordu: 

Sulhi y~ından attığı bir şütle 38 inci dakikada yeni bir Vefa ı 
ıkıncı golu de attı. hücumunda sağ açık Necip, 42 in-

Atletizm 

ilkbahar atma ve atlama müsa
M. Ali • Hüma, lbrahlm • 

Feyzi, Bedi. Hüseyht • Esat, 
Şeref, Hakkı. Rıdvan, HayatL Oyun tekrar başladığı zaman İz- ci dakikada Sulhi bir şütle dör • 

mirliler biraz canlanır gibi oldu • düncü ve beşinci golleri yaptılar. 

' bakalarında a lınan neticeler Dün yapılan 
İlkbahar atma ve atlama musa - Kategori IV - 1 - Kemal 5.58, 

bakalarına 132 atlet iştirak etti ve 2 - Hayrettin 5.55, 3 • İlhan 5.55. 
çok iyi dereceler kaydedildi. Mev- Kategori 1 Üç adım: 1 • Halit 
simin erken oluşuna rağmen Pulat 13.60, 2 - Fethi 13.54. 3 • tl'çtek 
yüksek atlamada 1.81 atladı. He • 12.87. 
nüz iki senelik atlet olmıyan Arat Kategori 111 - 1 - Mücahit 11.72, 

Bisiklet 
yarışları 

güllede 13.32, Muzaffer uzun atla- 2 - Yaşar 11.60, 3 - şe,·kl 11-54. Seri bisiklet yarışlarının seki • 
mada 6,87, Halit üç adımda 13.60 Kategori r - Sırık ile yüksek: zincisi dün Topkapı ile Silivri ka 

1 
yapmışlardır. Teknik neticeleri 1 - Sudi 3.10, 2 - Şerif 3.10, 3 - Ha- sahasının biraz ilerisindeki 75 ine 

1 
şunlardır~ lit 2.90. kilometreye kadar gidip gelme ol· 

K ategori I Yü~ek atlama: 1 - Kategori m - 1 • Stavro 2.70, mak üzere 150 kilometrelik bir 
Pulat 1.18, 2 • Münür, 3 - Halit. 2 • Kemal, 3 • Cemil mesafe dahilinde yapılmıştır . 

11 Kategori IJI - 1 • Mücahit, 2 • Kategori I - Gülle atma: 1 - A • : Topkapı stadının önünden hare. 
• 

Feyyaz, 3 • Muammer. · rat 13.32, 2 • Şerif 12.01, 3 - Bülent ket eden koşuculardan HarelA.ınbo 
Sulhi Vefa aol/erintlen birinr' vapr·vor Kategori IV - 1 • Dinçer l.59 11.26. ile Torkum hır· il · fır • " " R 2 R 3 İh az sonra enye • 

Vefanın &on golU (Y. .). ." 
1 
agıt • ~an. , 

1 
• Kategori m - 1 • Muammer lamışlar, kih biri önde, kih diğerı !ar ve 40 ıncı dakikada Doğanspor 

sol açığı muhakkak bir gol kaçırdı 

ve devre de 2 - O bitti. 

4 üncü dakikada yeni bir Do -

Kategorı - zun a~ ama. 13.05, 2. Hayri 11.57, 3 - Fuat 10.57. 
44 üncü dakikada sağ açık Necip Muzaffer 6.87, 2 - Vahıt 6.21, 3 • K te 1 IV 1 İh l2 84 2 · agor - ;,an.,· 

Vefanın yeni bir hücumunda bariz Vedat 6.08.5. Vecihi 12.63, 3 • Mardik 12.00 .• 
bır ofsaydden Vefanın altıncı go • Kategori ill - 1 - Yaşar 6.11 K I I D. k . t 1 A 
! .. .. . ategor - ıs a ma: • • 

ğanspor hücumunda Vefa müda • unu de yaptı ve maç ta Vefanın (Y.R.), 2 • Çaroğlu 5.95, 3 • Hayrı 
= -=- -= 6 - 2 galebesile bitti. ls.76.5. = ------

Hilal - Kurtuluş 
Beykoz - kurtuluşa 
tak ım cıkaramadı 

1 
Şişli • Pera maçından evvel oy-

nanması lazımgelen Beykoz - Kur
tuluş, Hilal • Kurtuluş maçı Hi • 

lal - Kurtuluşun nizami 9 oyuncu 

l>ulamamasından yapılarçıamış ve 

Beykoz • Kurtuluş hükmen galip 
gelmiştir. 

--o-

(A1'ka.n 7 iııci sayfada) 

önde olmak üzere Silivriye kadar 

biribirinden ayrılmıyarak birlikte 
yollarına devam etmişlerdir. 

Tam kasabanın methalinde Harb 
J.Aınbo ileriye fırlamış ve gittikçe 

açılan bu aralık yanşın sonuna 
kadar kapatılamal'nıştır • 

. Baştan sona kadar heyecanla de
vam eden bu yarış güzergiıhtaki 

köy ve kasabalar ahalisi sporcuları 
tarafından alkışlarla takip edil -

miştir. Dünkü ılık ilkbahar hava
sından istifade etmek için şehir

den uzaklaşmış olan bir çok mo

tosikletli ve otomobilli yolcular da 
bu yarışı takip etmişlerdir. 

Neticede Süleymaniyeden Ha • 

ralambo 4 saat 44 dakikada birin
ci, Feneryılmazdan Torkum ikin

ci, Süleymaniyeden Yani üçüncü 

olmuşlardır Barutgucu yenildi 
1 Barutgücü ile Fatih Halkevi 

A ve B takımları karşılaşmıştır. B 
takımlarında Barutgücü A takım -
larında Fatih Halkevi 2 • O galip 
gelnıi~tir. 

Dün elde edilen vasati sür'at 
saatte 31.700 idı. 

Seri bisiklet yarışlarının sonun
cusu gelecek pazar günü bisiklel 

federasyonu a başkanı Cavit Cav 

da hazır olduğu halde ayni yerde 

yine 150 kilometrelik mesafe da -

hilinde yapılacaktır. 

Avrupa devletlerinin vaziyetin i ve Almanyayla İtalvanın hak 
iddia ettiii yerleri ırösteren harita 1 

Bakırköyspor ile Tıp Fakültesi 
arasında yapılan maç ta 2-2 bera· 
bere bitmiştir. 

• 

Dofanıpor Jıal~ciıi bir Vefa alımını lıHmiy• çalıırrlı•n 
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Aspasya, kırdığı potun farkında 
olmıyarak sözüne devam etti 

Alkibyad, Llknos'u, bulunduğu 1 dileri ile alay etliğini zannederek 
yerde bıraka•ak, Aspasyanın ya -ıb;ribirinin yüzüne baktılar. / 
nanına ilerlerl.i. Zengi.1 yosma, bir- Aspasya.. muhataplarının bu 
denbire. bir şüpheyle sarsıldı: Bu hayretini görünce, rr:erakla sor -ı 
yabancı kız, kendikır•le aylay mı du: 
etmişti? Tavsiyename getirdiği a- - Siz de, onları tanıyorsunuz.' 

damların üçü de onu tanıyorlardı. değil mi? ı 
O halde ,o da, onları muhakkak - Şöyle böyle ... 
tanıyordu. - Bilmem .. bana tasvir ettikleri! 

Aspasya, Sok, atla Gorciyas'a, gibi midirler? 
eski hoyratlığını unutturacak şe - - Nasıl? 
kilde nezakPtle muamele ederken, - Gorciyas .. bir çııval gümüş 
yadızlı değneğini kırarak parçaları kadar hissiz, bir altın para gibi 

aı suratına fırlattığı süslü adamın yamyassı imiş! 
ja yanına geldiğini görünce, tatlı Sokrat ile Alkibyad. bu tasviri 
tatlı tebessüm etmeğe başladı. çok takdir ederek, ikısi birden: 

,. .. k . b. 1 - Tam kendisi! uç zendost, guzel ıza, hıç " . _ . 
lğbirarları olmadığını temin eJi - Dıye bagırınca, Gorcıyas, surat 

yarlar, boşuna gitmek için cemile 

~östermekte biribirleriy le yarış e
diyorlardı. Onun Atinaya niçin gel 
diğini anladıkları zaman, Sokrat, 
kendi himayesine kıymet vererek: 

- Hayatta muvaffak olmak güç 
bİr şeydir. Bunun için tecrübe der
ıi almak lazımdır. 

Deyince Gorciyas atıldı: 

Altın anahtar her kapıy> açar. 

Diyerek zenginliğini iyma etti. 
AJkibyad ta kendi şöhretini kas -
iederek: 

- Sizi bütün parlak meziyetle -
rinizle herkese tanıtacak bir şah -
siyetle. bir müddet beraber bulun
manız lazım... Ancak bu suretle 
çabucak parlıyabilirsiniz. 

Dedi. 

astı. 

Aspasya, kırdığı potun farkında 
olmıyarak sözüne deYam etti: 

- Alkibyad, hoyrat bir adam -
mış! Kadınları dövüyor, onlardan 
ödünç para alıyormuş. Herkesle j 
eğlenen, herkesi eğlendiren bir 
maskara imiş. 

Bu defa Sokratın neş'esine Gor
ciyas ta iştirak etti. Alkibyad so -
murturken onlar gülüyorlardı. 

Aspasya, muhataplarının keyifli 
keyifli gülüşleri arasında: 

- Sokrat .. ahlak nümunesi çir -
kin bir ihtiyarmış. Ve ... 

Diyerek s•1stu; çünkü Liknos 
yanına sokulmuştu: 

- Güzel misafirim! Hamilerini
zi< tanımadığını:zı söylemiştiniz! 

Yaman kurnazlardanmışsınız! On
ları, boşuna size tasvir etmişiz! 

Aspasva, hala isimlerini bilme - Diyerek gülüyordu. 

eliği. fakat bir defa daha mühim Aspasya, bu sözler üzerine, et -
birer şahsiyet olduklarını anladığı rafını alan üç adamda gözlerini 
bu üç zendostun söyledikleri söz - gezdirdikten ~onra Liknns'ur. yü

ı:_rd~~: .. h:r birinin kendisini ileri ı züne baktı. Kırdığı ~·ntları tamir 
surdugunu anlıyordu. amma daha lüzumur.u hissederek: 

Yukarıdaki resimde dünyanın en güzel modelini vazifesi başında görüyoı 
sunuz. Bu genç kadın günde T urk pa~asi 1 e 75 lira almakta ve 4 saat çatış· 
maktadır. İdeal kadın diye anılan Meri Chantafe bu resimde Londra 

ilk tanıdığı bu adamları incitme -ı _ Yanlış oldu! Fakat kabahat 
mek lüzumunu hissettiği için yap-· bende de<>il ... 
ma bir safiyetle onları dinliyordu: Diye bağrıınca, üç zendost, Lik-

- Nasihatlerinize teşekkür ede- nos'a kızgın kızgın baJ.-tılar. Güzel 
rinl .. dedi. Getirdiğim tavsiyenıı. - vosma, kabaha1i üzedr,den a','Ttak 
meler sayesinde, Atinada pek ya - için: 
bancılık çekmiyeceğımi zannedi - 1 - Bu azizliği yapan ben deği -
yorum. linl. Gziklis - Amara .. 

Üç zendost, hayal sukutuna uğ- Diye sözüne devam etmek iste -
ramış gibi şaşırdılar: diyse de, Aspasya, onun sözünü 

- Vay! Öyle mi? kesti: 
Dediler. - Hayır, efendiler! Kabahat 
- Evet .. ilk evvel onlara müra- kimsede değil .. bende! Lçtifevı ha-

caatımı tabii görmez misiniz? Bun kikat zannedecek kadar safdellik 

lıır, zaten Atinanın en ileri gelen- ettim. 
!eri.. himayelerine güvenebilece - ' Sokrat çok kızmıştı: 
ği:mi zannediy0rum. - İftira! 

Oç zendost, Aspasyanın hfımi - Diye homurdandı. 
!erden bahsetmesi üzerine surat Alikibyad'ta: 

- Zevzeklik! 
astılar: Onl~r. Atmada ,kendile -
rinden daha fazla güvenilecek kim 

Dedi. 
Gorciyas, bir şey söylemedi. İn-

se olmadığına zahip id ıler. Üçü de. . . 
. . .. . emen gururuna uyarak put gıbı 

kızın tavsıyenarne getırdıgı adam- d d L.k b hal. ·· ·· . uruyor u. ı ·nos, u t gorun-
ları öğrenm,..k, onların aleyhınde . A d h ·ık d d 

1 

ce. spasyanın, a a ı a ım a, 
bulunmak için hazırlandılar. k d' . d h tı· b. d.. k en ısıne e şe ı ır uşman a-

Aspasya, hamilerinin, bilhassa zandığını anladı. 
iiçünün isinllerini scvlemekte te· Aspasya, acı bir tebessüm!<. 
reddüt ediyordu; çünkü Sera - - Üç hamime kendimi böyle 
mik'in iki yosması, lıunları çok takdım edişim, pek beceriksizcesi
canlı bir şekilde tesvir etm :ş:erdi. ne bir iş oldu. 
Nihayet: Filozof Sokra! ... CPnerol Der demez, Alkibyad, haşin bir 
Alkibyad ... Zengin G ırciyas... \tavırla· 

Deyince, üç zendost, kızın ken - 1 (Sonu Yarın) 

akademisinde, vazifesi başında görülmektedir. 

Düny~ mesale!eri 
(.:!aş tarafı 5 inci sayfadtt) 

ı~ •--:.· ' "n dökmemektir. (Mi
sal: 11!01 l .,. teşrin 1938, mart 
1939). Bu fom,~.u• ,\vrupa'da ge
ne tatbi.1< edilebilec~ğıne şüphe yok 
tur. Nerede mi? Şimalde, Litvan
ya'da. Cenupta, İyonya adalarında. 
Almanlar evvelce Kaunas'a hakim 
olmuşlardı ve İtalyanlar, Mus1 !ini
nin devrinde, bir İtalyan - Yunan 
ihtiliıfı dolayısile Korfo'yu işgal et
mişlerdi. 

Formülün şaşırtıcı neticeler ver
mekte olduğunu da ilave ederim. 
Her biri bfrkaç gün süren üç hare
kette, Almanya 21 milyon nüfus il
hak etmiştir, 

İtalya bir seferde 1 milyon 250 
bin nüfusu illıak etti. Küçük ve or
ta devletkrin kc.rku mıntakalan 
sarih surette bellidir. Viyana hadi
seleri esnasrnda Çe!wslovakya 
kımıldamam1ştır. Geçen mart hadi
seleri esnasında Belgrat, Bükreş, 

Varşova, ne de Kaunas kımıldama
dı. AmavutluğlID istilf!s1 karşısın
da Belgrat, Atina, Sofya, Büıcreş, 

klmıldamamıştır. 

Niçin mi? 
Soruyor musı; .. rıuz? 
Çünkü İngiltere, hala asker;;~ 
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1 mükellefiyetini tesis etmemiştir. 

Çünkü Birleşik dev Jetler uzaktan 
Avrupa had;selerine iğrenmiş bir 
•eyirci sıfatiyle bitaraf kalmakta-
dır. 

Çünkü Fransa henüz ayda 600 

tayyare çıkarmıyor. 
Londra, Paris, Vaşington'da va-

ziyet değişmezse b&1Jsettiğim mil-
!etler yarın da bugün ve dün gibi 
kımıldamıyacaklardır. 

La Repıblique 

1 Erbeyıide arteziyew 
Aydın (Hususi) - Erbeyli incir 

ıslah istasyonunun su ihtiyacını te
min etmek üzere açılmasına karar 
verilen arteziyen inşaatına başlan
mıştır. 

Şimdilik 0,75 metrede bir su bu
lunabilmiş ise de daha hesif bir su 
kaynağı bulmak zaruri olduğun -

dan sundaj ameliyesinın yüz met
reye kadar götürülmesine çalışıl -
dığı haber alınmıştır. 

-o----

Sergi sarayı inşaatı 
İzmir (Hususi) - Fuarda sergi 

sarayı inşaatına ba~lmmıştır. İn
şaatın süratle ilerleır.·'>i için la -

zırn gelen tedbirler mÜ'.E'ahhit ta -
rafından alınmıştır. 

--o-

Pirinç ka!orifer mus~ukları 
İzmir (Hurnsi) - P·, 'nç kalori

fer musluklarının gümı tik 2-666 

tarife numarası dairesinde mua -
meleye tabi tutularak ıstıhliik ver

gisi alınmaması Gümı iik ve İnhi -
sarlar Vekaletinden ta:nimen bil
dirilmiştir. 

17 - Nisan 1939 

TRAKYA MEKTUBU 

Köy kalkınması so 
yıllarda çok iyi 

neticeler vermektedi 
Köylerde, kültür, hayvancılık 
ziraat çok ileri bir vaziyete girmişt 

Edirne (Hususi) - 'l'rakyanın mış uyanık insanlar seviyesine 
muhtelif sahalardaki ileri hareket- ·işmekte olduğuna er• canlı bi 

]erinden vakit vakit bahsederken Jelildir. 

köylerimizin son yıllardaki mede - Son üç yıl içinde kaldırılon 
ni ve içtimai hamlelerinden balı - kasvet verici mezarlıklarla bu 

setmemenin yüryPn inkılabı ta - rın yerlerinde sıralanan hayat 

nıtma ve yurdumuzun bu çok mü- neş'e kaynaklarını aş&ğıya ya 

him parçasını tanıma bakımından 
büyük bir noksan olacs.ğı düşünce 

j si!e bu mektubumla Trakya köy -

1 !erinin sıhhi, içtimai ve medeni 
çehrelerini belirtmeyi de uygun 

buldum. 

yorum: 

B\ganın, Çan pazarın da kaldı 

lan mezarlık yerinde örnek fi 

lığı, dutluk, tavuk istasyonu, 
şımdurağı, havuz kurulmuş 

1500 ağaç dikilmiştir. Pehliva!' 

ötedenberi görgülü ve ileri fikir yünde meyvalı, meyvasız fidan 
ve yürüyüşleri kolaylıkla kabul park, anıt, kurulmuş ve 5.000 a 

edecek derec!'de yetişkin olarak dikilmiştir. Karıştırar.da kuru 
tanılan Trakya köyleri halkı. A - koruluk ve meyvalı meyvasız 

tatürk inkılabının doğrudan doğ - danlıklatd 3.000 ağaç dik' lmi 
ruya kendilerinin menfaatlerini Geliboluda 26 dek:ırlık meyv 

temine matuf bir devir olduğunu ve örnek fidanlıktan b3şka 100 

şuurla kavramış bulunmaları dola- fışkın yetiştirilmiş; Pazarcı 
yısile inkıliıbın her hareketine a - park ve koruluk; Ha, köyde p 

dım uydurmasını bilmiş ve Devle- meyvaiık ve yeni bir karakol 
tin öncülüğü ile ziraat sahasında Ç kk 1 d 1 ve a 

nası; ana a e e par~ 
olsun kültür sahasındu olsun, hay B . t • 1 k t·nı·k· • . 1 ayramıç e ~gaç ı , zey ı ' , 

· vancılık ve ekonomı sahalıırında 
olsun yürütülen ileri hareketleri boğada ve Seymende koruluk; 

b 
. k sureti le dört beş ~ 1 paçta ve Musulcada ağaçltk ve 

enımseme , · . . lı bah 
içinde büyük gelişmelere kavuş _ danlık; Edırnede fıdan k, 
muştur. lik, bağlık, ~<) evli bir göçmen 

1 Evvelce bilhassa ır.istik bir ruh hallesi kurulmuş ve ayrıca bÜ 

Yındun her tarafını ören demir ağlar köylünün kalkmmasında 
en büyük imillerde'lı biri olmuştur. 

ve müsamaha ile şehir ve köylerinlstadyomun da kaldırılan meza 

içlerinde ve yanıbaşlarında kuru- i lardan birinin yerinde inşasına 
lan mezarlıkların son yıllarda köy lanmıştır. Stadyomun kurulm 

lerinlizden en az birer kilometre olduğu mez":.lıkfaki taşlardan 
h

' b. k eserlerden muzelık olnnlar sal 
uzağa kaldırılarak sıh ' ır ço . 

yettar bir heyet tarafından ışa 
mahzurları doğuran bir durumun len erek müzP.lere kaldırt lmakt 
bertaraf edilmesi ve sık sık me - ----- ____ _ 

zarlar seyrettirerek ruhlara kasvet .. -~"••••••••• 
veren mezarııkıarın yerlerine park 23 Nısan çocuk tay! a 
anıt, koruluk, fidanlık, su havuzu Bayram yaklaşıyor. Şimdi 

gibi neş'e ve hayat k~ynaklarının den yavrulanmızın hazırlık! 
kuruluşu Trakya köylüsünün sıh - rını yaparsak Çocuklarım 
hi bakımdaıı olduğu i<adar me<lenl Bayramı daha neş'eli grç;,' 

ve içtimai bakımdan da hayatın !er! 
icaplarını ve zaruretierini kavra - .......... - .... •••• 

TEFRiKA NUMARASI: 45 
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- Ne ise!.. Necmeddin efendi
nın sarayına giderken bazı mücev
herler takmak istemeni abes gör
mezler ya .. 

- Evet, fakat bugün alırsam 
akşamüstü iade etmeliyim. 

Eğer akşamüstü seni bulur
la..rsa iade edersin. Bulamazlarsa?_ 

Ben;m bu sözle ı nı müjganı se· 
vinc!>riyordu. F t bir noktaya 
tak 

f h · t• kt B · . . . .. .. .. .. k .. t.. ·· b. bezle o .. r-ı zur b·örmüvor cesarete lüzum 
ın e emmıye ı yo ..ır. unu bir cumuzıı veririz. Ilk iş'miz bu borç olmak elımızdedır. O zaman bor - - Taba... Her sey mumkun ... pun o unup us unun ır , ' kt 

gün nasıl olsa temizle;- ve Şevki- -olmalıdır. cumuzu da öderiz. Çüııkü elimizde Fakat meseli\ yaln;z Şevkidil kal - tülerek bır gece ayazda toprağa mıyordu. Bir oyun oynıyaca ı. 
dil kalfaya aldığımız mücevherleri - Ya ortaya çıkamazsak? kalacak beş on para ile ben bir fanın değil, diğerlerinin de mücev- gömülü kalacağını söylersin. Bir te 

0 
kadar... d. B k.. .. 

k.. .. ti k - Yalnız. de ı. u upe, mu 
aynen iade ederiz. - O zaman elbet bir Vaslta bu- ıdişçi muayenehanesi açarım. Fa -

1 

herlerini toplamıya hazır mısın? ustalık ya~ıp u.pu mu a a sen, herler konduktan soııra ne ola 
_ Nasıl aynen iade edeceğiz? lur, Sait ağayı bir ta:afa çağırır, kat. .. Gelgelelim sende o cesareti O zaman hiç bir endişemiz kalmaz. toprağ~ goı:ırne.lısı~. Her halde bbu ğını soracaklar b:na ... 

Satıp parasını yiyecek değil mi _ yahut başka ağalardan birile gi7 - göremiyorum. Biraz cesur olsan.·· I Mükemmel yaşarız ve adeta onla- bahç~nın b~. koşe.sı ol~cak ve u- _ Kola , dedim. Ertesi gün 
yiz? lice buluşarak Şevkidil kalfanın Gösterdiğim hayal ve hayat ona rın bize temin edeceğ' karlarla bor nu kimse gormesın, diye el ayak to raktanyçıkarılınc& yine top 

H M tlak t k 
malını mülkünü göndeririz. pek tatlı gelmiş olacak, ki Müj - cumuzu da öderiz. çekildikten sonra yapacaksın. E - pl k bır· •arkt kı·ta"ın - a); . u a ~~ ac:ı ete - nı aca veya ':l -

ğiliz. Belkı rehine koyarız. İstan _ - Yalı ız Şevkidil 1 ifanın mü- gan b;rdenbire: - Anlat, çabuk anlat ... Nasıl o- ğer küpü toprağa gömmek sa~a yahut beninl sana bulup vere 
bulda bir çok tefecibr, sarraflar cevherlerini bana bir gün için bi- - Nasıl cesaret istıyorsun? Söy- lacak bu? düşmez de başkasına havale edi - ğim niyet kitaplarındaki şarkı 

!\k 1,,m iade etnıeyınce kadı- var- Onlar binlerce liralık rehini le vereceğinden de pPk emin de - le, belki yaparım. - Gayet basit ... Siz gündüz, sa- liı'se onun nereye gömeceğini öğ- dan veya niyetlerden birisi o 
rı n mü.cevherlerini çalmış olmaz e elerce kasalarınd t t .1 z ğilim doğrusu ... Ya vermezse?... Ben yine iimitsizlik ve beyhude raydaki kızlar toplantı yapmaz mı renmelısin. Bunu bar,a haber ver- nacak, arkasından üstü bezle 

s n a u aı ar. a- k K d .. Ü f b b 
mıy .'il? Hıı-sızlık etmış olurum. marn gelince faizlerir_i alırlar Son: Bunlar ço~. kıs ançtır en .i mu· konusmaktan çekinir gibi: . sınız? _ men kafidir.. si ta:.~ mı ana ı~ tü~ü olan küpe biris~ :!ini so 

.zik mesele .. Hemen Müjganı b 
1 

··a . h. . lcevherlerı ı baskala11nda go.mek _Şimdi olmıyacak bır şeyı ko - _Çok ... Sık sık .. . Aramızda eg- rak ve ertesı gun ogleden evve mucevherlerden bırısmı alacak 
k 1

. ra orç arı o enınce re ını de sa- . 1 d. . h t Necmettin 
tunın et.ne azımdı: h·ı.· . d d 

1 
I t b .. 

1 
ıstemez er. nuşınıyalım da mümkün olana ba- lenmek için eğlenceler tertip ede - doktora, ışçıye. ya u mücevher kimin ise okunan n 

ı.,ıne ıa e e er er ş e oy ece... .. . . . t ek çaresi_ · 
- Kızım, dedim. Sen bana karşı . . . Şoyle bır durdum. Ne yapılaca- kalım. Senin mücevherlerin ve riz. efendının sarayına gı m veya şarkı ona çıkmıstır. Işte 

- Anladım bunu yapabılırız. .. .. . · bul · t hep bundan ibaret An- d y birçok fedakarlıkları göze aldığın ' ğını duşunur gıbi yar rak paran T y -b.. gün nı , ış e · - Anla ım... aparım. 
Çünkü bfr gün öd<'yeceğimizden · ·· · - amam.·· arın. 0 ur a E 

gibı ahlakına karşı da bazı feda - . . F k .. K - Müjgi'ınrığım, y<.pılacak çok Havır, hayır ... Nr demek is- böyle bır eğlence sırasında kızla- !adın Y ··· gayet ustalıkla yaparım. 
k- 1 klar yapa k _ Be sa b emınım. a at ne gun? aç sene . H b d k · · . · . . . . K .. ··k Anladım ben bunu yaparım gün de gidiyoruz öyle mi Nih arı ca sıu, n na u ? • . . . .. şe:ı var. emen ura an açmak, tediğini söyl~. elimızr senın mua- ı-a bir nıyet teklif etlersm. uçu ·- • .... · .. • 
mu··~vherlerı· çal •atalım parasını sonra. Ve nasıl. Bır mucıze ile du- k ef h .. d b. d •. 1 b 1 hem de yarın yahut obur nun ya- - Evet, tabii ... ·~ , " . , . _ az ço r a ıçın e ır sene egı, yenehane açmana yetecek kadar bir küp, bir çanak u ursun ~ ' • 
yiyelim~ demiycrum, ~":Jcat bugün zelmış. para kazanmışız, hatta ne belki bir koç sene yaş .. mak, n ra da para geçerse ba,ka bir şehre gi- çanarnn içine herkes nesi var. ne- parım Nihat... Bir lahza durdu, aklına bir 
bizim hayatımızı, istikbalimizi kur bilirsin? Artık seriir. gizlenmene uııutuldııgumuzu anlayınca ortaya deriz, orada yaşamıyn başlarız. si yoksa, mesela i~ne, bilezik, yü- Kız sevinç içinde idi Kendiı;ine gelmişlı. 
taracak olan küçücük bir inhira - bile lüzum kalmamış, derhal bor-. c kendi kazancımızla mes'ut Sonra İstanbula geliriz. ziik, küpe ... atacağını ve bu kii - teklif ettiğim şekilde hı~ bir mah-, 

((Arkası 



iT -mı.. ım 

Portakalın kabuk ve çiçeklerinden nasıl 
istifade edilir ? 

- Karilerim• cevap -

İkdamı okuyanlardan bir 
Çok mektuplar aldım. Porta
kalların, kabuklarından, çi • 
çeklerinden nasıl istifade e • 
dildiğini soruyorlar. Ben de 
cevap veriyorum. 

Portakal çok bereketli bir 
tneyvadır. İn•an yedikçe iş • 
tabl~nır, ağacını gördiikçe 
hoşlanır. 

Portakal ağacı çok güzel 
ınanzara husule getirir. Üs • 
tünde yaz ve kış gözlerimizi 
nurlandıran mabsulii var. 
Yemyeşil yapraklarını he

men her mevsimde görebilir 
siniz. Ağacın üzerinde ya ke
male gelmiş altın renkli mey· 
vaları bulursunuz veyahut 
herkesin çok sevdiği inci ta
nesi gibi bembeyaz ve kokulu 
çiçeklerini neş'e ile görürsü • 
nüz. Portakalın suyundan, ka
buklarmdan, ağacmın çiçek • 
!erinden ve hatta yaprakla • 
rından bile istifade olunmak
tadır. Size numara srrasile 
Yazacağım. 

• ••• 
1 - Kalın kabuklu sağlam, 

zedelenmemiş, örselenmemiş 

büyük bir portakal alınız. Ka
buklarının içine birçok ka -
raniil baharı batırınız, içeri -
ye doğru sokunuz. Odanızın 

mlina,ip bir yerine koyunuz. 
Allaha terkediniz. O yıl oda • 
nıza hiç güve girmez. Odanız 
hiiyiik ise ayni tarzda iki J>OT· 
ta1<al hazırlıyarak yerle~tiri -
niz. 

2 - Çiçeklendiği zaman, 
Porıakal ağaçlarının üstün· -
de türlü türlü ku~lar ve hat
ta bülbiiller dolaşır. Arılar, 
bu ~içeklerden şeker ve koku 
toplarlar. Kuvvetli çiçek su
yu ıribi kokan bal yaparlar. 
İşte bu güzel kokulu ballar -
dır ki, insana çok kuvvet ve· 
rir ve kara ciğer hastalıkları
na yarar. Çocuklara, gençlere 
ve hattA ihtiyarlara bile çok 
fayda verir. Türlü tlirlü has -
talıkla.ra şifa ve deva olur. 

••• 

ferahlık verdiğinden sarhoş • 
lara bile fayda verir. 
Bazı yerlerde ınahallebi, 

sütlaç gibi tatlıların üstüne 
korlar. Ilıklaşmış çaya, ıhla • 
ntura, papatyaya, hatıniye 

birkaç kahve kaşığı çiçek su
yu konıılursa çok lezzet ve 
fayda verir. 

••• 
Anadolumuzun portakal ye

tiştirilen bazı yerlerinde. Kıb
rıs ta, Yafada vaktile görür • 
düm. O kadar çok, bereketli 
portakal, limon, mandalina, 
turunç çiçekleri ağaçlaruı alt· 
larında toplanırlardı. Nihayet 
bunları siipürerek sokağa a
tarlardı. Bazı kızlar, kndıı.lar 

bu çiçekleri ipliğe dizerek 
boyunlarına, boğazlarınf\ in
ci gibi bağlarlardı. Güzel saç
larını siislcrlerdi. Binde bir 
insan, bu güzel çiçeklerden 
güzel kokulu su çıkarırdı. 

Me\•li'ıd okunduğunda dağıtı

lırdı. Herkesin gözleri fal ta
şı gibi açılmalıdır. En ufak 
şeylerden istüade edilme • 
lidir . 

Bu güzel çiçeklerden şimdi 
Kıbrısta, Yafada, Trablusşaın
da nekadar nefis, lezzetli, gü. 
zel kokulu reçeller, macun • 
lar yaparlar. Filistinde yüz • 
!erce köylerde ve Yafada 
mevcut olan milyonlarca por· 
taka!, turunç, limon, Vencdik 
gibi ağaçlardan dökülen çiçek
leri toplıyan Yahudiler, halis. 
hakiki (Neroli) denilen e -
sanslar çıkarıyorlar. İktisada 
riayeten geniş bahçelerinin 
hudutlarına, kenarlarına, du
var yerine kaim olııtak iizere 
diktikleri yüz binlerce diken
li (altın top) denilen ağaçla
rın altın sarısı renginde olan 
çiçeklerini, portakal çiçekle -
rile karıştırarak nekadar ne
fi• esanslar i•tihsal ediyorlar. 
Avrupaya, Amerikaya gön • 
dererek para çekiyorlar. 

••• 

İKDAM 

;·~·····························~~~~ ... 
i Enle nasyonal iz ir Fuan l • • ---------- ----------· 
Yüz bin liralık serbest 
döviz kararnamesi geldi 

DÜNKÜ BULl\1ACAl\llZIN 
HALLİ 

1 2 3 4 5 ıl 7 8 9 \1) ti 

M E T A F f-Z 1 K El 
A T-1 AR. L öp 
TIRYAKliıARA 
.E M İ L 1 M A N • M 
METAillLATA•i 
ASBŞAMLı•tN 
T U L M E A -L -f Ö 
-1 T ·:; P AK i C A N 

Serbest dövizden istifade ede- Vilôyette tayinler-~~. Z '~~ ~} ~ .M ~ 
k •• l h. d•ıd• . . .X....U_L A F_ ...... .:.)'_E i S Ce mueSSeSe er fes ll e l l İzmır (Hususı) - Kuşadası ka- BGGÜNKÜ BllLIUACAJ\llZ 

zasının Davutlar nahiyesi müdürü ı 2 3 4 ı; fi 7 8 9 10 1 l 
Raif İnan SPlçuk Nah·y~ Müdür· • 
lüğüne, Ödemiş tahrirat katibi Ce- - - _il_ - -- • 
"1al Akman M<1ıemen tahrirat ka- • .. ____ I ___ • 
tipliğine, iskan mü~p~·yizliğindcn -·' - --1--_il_. .. • 
ıçıkta kalan Fettah Odemiş tahri-

1 

__ 1____ _ __ ~---'-
rat katipliğine tayin edilmişlerdir. -1---ıeJ 1_ rJ • ----ın 

)amga, rosta ru·ıarı ha~ı·aıl -~~,=~. . ---ı=-= 
.ıeyanında gösteri1miy re' ·--;-- • 
İzmir (Hususi) - H"'ıhil meya

nında para yerine damga ve posta 
pullarının kabulü caiz olmadığı 

\ıalde gerek emanet Rıır..tı le ve ge
rekse hasılat olarak yaııılan mü . 
raseliit meyanında para makamın
da pul gönde: ildiği giıı ülmüştür. 

Enterna•yonal /:zmir Fuarı Gümrük ve İnlıisaıl&r Vekaleti, 
daireler arasında mu'l.ır>ele yapı • 

İzmir (Hususi) - }'uarda teşhir j Bu yüz b;n liralık sı>rbest döviz !arak mahsup makbı.L.ı gönderil. 
ve satılacak eşya hakkındaki he· ı teşhircilerin iştırak aerecelerine mcsini bildirmiştir. An<-ak tahsil a
yeti vekile kararnamesi Fuar ko· ve teşhir ettikleri malların nevi ve lunan para, umumi mua~·ene,·e 

mitesine tebliğ edilmiştir. Bu ka-1 ınahreçlerine göre Fuar komitesi dahil olmıyan müess~selPrdcn bi· 

rarnameye göre Fuarda teşhir e· kararı ve Fuar hükumet komiseri- rine ait ise, bunlar a"lc~k mahsup 
dilmek üzere getirilecek ve Fu · nin tasdiki üzerine - bJ71 istisnalar muamelesi )'3pmak c~Jz oln1ıyaca· 

arın devamı müddetın:e satılacak haricinde . her teşhirci ıçin en çok ı ğından bu kabil paraı~nn nakzen 
mallar, memlekete 5 Temmuz 937 2000 Türk lirasını geçmemek üze. emanet hesabına mascı.f kaydedı -
tarih ve 2-7005 sayılı kararname lcrek usulü dairesinJ~ gönderıl -re taksım ve tevzi edilecekLr. 

caktır. Mezkur 5 Temmuz 937 ta-

hükümleri daire,,inde ithal oluna-
Se:best döviz taks•m ve te\'zi • mesi lazımdır. 

atından: ___ ,,__ __ 
rihli kararname hükümlerine na· S h 
zaran memlPkete ithPli caiz olmı- A) Merkez bankasındaki klering '!' ir gainosu inşa ediliyor 
yan mallar Fuarda yalnız teşhir e· hesaplarına nazaran alacaklı bu- İzmır, (Hususi) - B:r;ucı kor • 

dilecek, fakat memlekete sokul _, lunduğumuz memleketler men,elı d~nda Şehir oteli önüncie t~sis e • 
mıyacaktır. 

1 
mallar, , dılecek Şehir Gazino;u ıun şart • 

Fuara bizzat veya namına ha • ı B) Aramı>daki kler!ng veya ben; namesi ooırlanmıştır. Masa ve 
rekete salahiyetli yerli bir firma zeri ani asmalarında sugi ve pana-J sandalyeleri en iyi cır.sten utmak 

1 
. . üzere sipariş edilmiştir Gaı!nonun 

tarafından tcmsıl edilmek suretiy· yırlarda tcşhır edılccek ve satıla· 
1 

k . . 
e e trık tesısatının gaHt muhte • 

le iştirak eden ecnebi firmalar ta- ı cak maııw bedellerinin tarih sıra- 1 · · h 1 ki d 
şem o ınası ıçın azır ı ara e -

rafından yukarıdaki hükümler da· sı haricinde serbestçe tesviye edi - vam edilmektedir. 

hilinde ve Fuar talimatnamesinde leceğine dair umumi hükmü ihti- ---o---

SOLDAN SAGA: 
1 - Işık, bır nehr.m'7.. 
2 - D<Mto: luk. 

• 
3 - Bır tekerlegin bu.~ıığı şey, 

Uüşm::ın tarafınu,.r~ \rurulan, 
bir nota. 

4 - Tersi pişmemi~ k7.zet. yeter 
mana!:ın..ı geler. b;r hece. 

5 - Kuru soğuk, şık hanımları · 
mızın daıma takıp ettikieri 

şey. 

6 - Hücum (görülmeden), par
laklık veren bir madde. 

1 - Afctl0 r, şeffaf bır madde. 
8 - Vücudürı orta'1 dudak, so

lun aksi. 
9 - Köpek, vücuıtc çıkan yara, 

hece. 
10 - Bir şeye yaslanan. 
11 - Maydanoza b~nzer bir ot, 

maksat. 
YUKARlDAN AŞAGJYA: 

1 - bık. ibadet eden. 
2 - Davetlilere yapıl&n. 
3 - Bir musiki aleti bir hayvan, 

hece. 
4 - Hayvan ölüsü. akis, eski Rus 

hükümdarı. 

5 - Son. tersi eğılmekten emir. 
6 - Tersi bir erkf k ismi, bir 

hastalık. 

:ı - Gelinlerin, yeni evli • 
lerin ve herkesin sevdiiı;i iri 
taneli beyaz çiçeklerini tak· 
tir ederler. Yani su ile karış· 
tırılar. İmbikten çekerler. İm
bik olınıyan yerlerde de iş bi
len kadınlar büyük tencere • 
nin içine herkesin bildiği gibi 
tertipler yaparlar ve (çiçek 
suyu) çıkarırlar. 

Pek yi bilmeliyiz ki şimdi· 

ki halde Avrupada, sun'i ola

rak her türlü esanslar, uçucu 

yağlar, rulılar yP pıyorlar. 

Kimyaca bilinen çeşit çeşit 

nıaddcleri, cevherleri, ispir .. 

toları, eczaları, biribirlerile 
karıştıra, karıştıra her nevi 
kokuları taklit ediyorlar. 

yazılı esasları uygun olarak teş • va eden memleketler menşeli mal- Felediye t utçesi lef kiki• ri 
, hirden sonra memlekete ithal 0 • lar veya böyle bir hükmü ihtiva 

lunacak mallar bedel; ne hasredil. etmekle beraber bunun için muay-
İzmir (Hususi) - Şehir Mecli· 

sinin muhtelif encümer :eri dün öğ 
leden sonra çalışarak bilhassa büt

çe ve otobüs tarifeler; etrafında 

kararlar almıştır. Paza-tesi gunu 
bütçe müzakeratına h~lanacaktır. 

7 - İbadet eden, sana değil. 
8 - İade, alfabede bir harfin o -

kunuşu (Arapı. isim. 

Bu usul ile elde edilen çi -
çek suyu çok kuvvetli ve ko· 
kulu olur. Eczanelerde bir 
çok ilaçlara giizel koku ,·er -
mek için kullanırlar. Bu gü -
zel kokuyu sevmiyen hiç kim· 
se pıktur. E\·lerde sinirlile • 
re, kalb çarpıntılarına, bay 
gınlığa tutulanlara, bayılan 
!ara biraz içirtilir. Bu sayede 
çok i ;tifade ederler. Ayıklık, 

Tıpkı portakal, turunç çi • 
çeklerine bcnziyen kokular 
yapıyorlar. Bizim gül yağla • 
rımızın taklitlerini çıkarıyor· 
lar. 

Fakat itiraf ve kabul etme
liyiz ki, kokulu giillerden, ve 
mübarek limon, ııortakal ve 
turunç çiçeklerinden istihsal 
olunan hakiki esanslar gibi 
hiç bir zaman o kadar sabit 
ve te>irli kokular )'apamı -
yorlar. , 

Lokman HEl(l"1 

.......... Seksen bin kutu · 
tohum dağıtıldı 

GÜNÜN PROGRAM! 

HALK 
OPERETİ 

iPEK 

: Zır Deliler 
Bursa, (Hususi> - Havaların 

Çok müsait gitmesi üzerine ipek 

lıöcekçiliğıi enstitüsü tarafından 
tonum tevziatına başl,;.nmıştır. İlk 
Parti olarak seksen birı kutu to • 

lıı.ın dağıtıl!Tlıştır. 
l-!er sene ipekböcekçiliği ensti • 

lusünde açılmakta olrır. tohumcu -
1t<k kursunun bu yıl Adapazarında 
açıfınasına klrar verılmiştir. 

---0'1----

40,000 çelik dikildi 
Aydın (Hususi) - Haber aldı 

~ırna göre Erbeyli incir ıslah istas· 

Y~nunuıı üretme kısmı sahasında 
40 bin s.m k ı çclığ. dikilmiştir. 
Su çeJ;k dıkme ameLy si altı gün 

d.e sona erdirilmi~tir. 

f vkaf işleri 
İzmir (Hususi> - Btlvındır ve 

'l'ıtede e\·kaf işlerini tı>ftiş eden 

evkaf müdürü B. Esat Screzli av

clet etmiştir. Yakİnda diğer kaza -
~r evkaf idarelerini teftiş edecek 
tir. 

MELEK 

SARAY 

SÜMER 

TAKSİM 
ALEMDAR 
MİLLİ 
TAN 

SAKARYA 

lIALE 

LALE 
ALKAZAR 

AYSU 

AKIN 

FERAH 

AZAK 

Yıldız 

: Cambazhane ço -
cuğu 

Kutup Yıldızı 

: Venedik T•eni 

: Herkül 

: Sonsuz Mücadele 

: Büyük Vals 

: İlkbahar geceleri 

: Olimpiyat gençlerı 

: Büyük Vals 

: Hergül 

: Görünmiyen casus 

: Cemile 

: Cici Anne 

: Yaşasın Aşk 

: Yaşasın Aşk 

: Zambak -...................... .. 
Ailede çocuk hayatları bi • 

ribirine ekleyen en sağlam dil· 

ğümdür. 

İSl\IET İNÖNÜ .... .................... .. 

mek üzere ticari i!ıtiyaçlar meya

nında 100.000 Türk liralık serbest 
dövizin 1939 İzmir enternasyonal 

Fuarına tahsisi kabul edilmiştir. 

Atletizm 
müsabakaları 

yen bir mikdar !asrin edilmiş ise, 

bu memleketler menşli malların 

bu mikdar dahilinde kalan kısmın
ları istifade edemiyeceklerdir. 

j sP.ordan aldığı. tek bir oyuncu ile 

Goyatıno - Cl\·elek, Hristo • To
to, Hasan, Çiçoviç • 1 alia, Bam • \
şoyle le~kıl edılmıştı. 

(Baş tarafı 5 inci saufada)] bino, Etiyen, Çolaki. Merizi. 
Hakem Ah t Ad · ·d · 

t 38 10 2 T ·f'k 3 ş ·r me emın ı aresın ra . , - :ev ı , - erı . d 
. c oynanan bu oyun çok hevec.ın-

Katrgorı IJI - 1 · Muammer ı . · 
. . lı ve çok zevkli hır ş~kilde cere -
31.27, 2 - Fuat, 3 - Af:f. 1 t . b' . . d . . . yan e mış ve ırıncı evre Dira -
Kategorı I - Cırıt :;tma: 1 - Re- tt · b. 11 1 1 1 · . . nın a ıgı ır go e e ı ernıe veri -

şat 49.74. 2 -- Şerıf 45.23, 3 • Alı. • ı b. it d · t f d d · en ır pena ı an ıs , a e e emı -
Kategori III - 1 · Kemal 42,82, p ı 1 1 0 • ı·'b' ·ı 

İ yen era ı arın - mag u ıyetı e 
2 • Fuat 40.65, 3 • hsan. b't . 1. 

Matbuat takımı 
lzmite geliyor 

ı m~ ır. 

İkinci devre çok canlı ve çok sü· 
ratli olmuştur. Bu de\•rcde Pcra 
daha güz<!I oynamasına rağ· 

men bir türlü göol yapamamış 
İzmit (İkdam) İstanbulun devrenin 28 inci dakikasında Şişil 

namağlup Matbuat takımı Mayı • Danişin bir şütile ikinci golü de 
sın ilk haftasında şehrimize gele - yapmağa muvaffak olınuştur. Bu 
rck lzmıtgücü müteka;t takımı ile ikinci golle beraber bütün gayret
bir maç yap•caktır. !erini gol yapmağa hası-etmi~ olan 

Bu maçın çok aliık>lı olacağı mu Peralılar devrcııın 36 ıncı dakika· 
hakkak görülmekte ve şimdiden Isında Colakinin bir siilile yegane 

hazırlıklara b~şl~nm~ktadır. Mat- 1.1!'.'lü ~·apmıslar. ve ~yun da 2 . 1 
buat takımını ıyı bır şekılde kar • ı Sıslı Suleymanıyenın galebcsile 
şılamak ve izaz etmek için çalışı - bitmiştir. 

ıacaktır. ıvıatbuat takımından baş-1 Anadoluh;sarı . Pr z' urt 
ka aynı gun tstanbulun maruf bır 3 O 
takımı da davet edilecc·ktir. • 

Süleymaniye -Şişli 
i. spor - Beyoğluspo

ru 2 - 1 yendi 

Şeref stadında ilk müsabakayı 

yapan Anadoluhisarı Bozkurdu 
faik ve güzel bir oyunadn >onra 
3 - O yenmiştir. 

Yol veroisi rr Ukellefleri 
hakkında bi~ emir 

Dün Şeref stadında milli küme İzmir (Hususi) - B"zı yerlerde 
maçından evvel günün en mühim yol vergisi mükellef!eı-'nin \'efat • 
karşılaşmasını ezeli rakip Şişli - larında \'ergi borçlanr.ın \'arisle
Pera yaptılar. Şişli takımı Süley • rinden alınmakta olduğu anlaşıl • 
maniyeden üç oyuncu ile şu şekil- mıştır. Dahiliye Vekaletinden vi
de tertip edilmişti. !ayete gelen bir tam'ınde bu mu-

Armınak • Vlastardi, Ruhi .1 amelenin yanlış olduğ'1, vefat e • 
Martiyan, İbrahim, Arşevir · Di- deıılerin yol vergilerinin kanuıı da 
ran, Daniş. Suludr, Nubar, Hıraç, iresinde terkini icap etti~i bildiril

Buna mukabil Pera da İstanbul· miştir. 

9 - Bir hayvan, inzibatı temin 
eden memur, menfi edatı. 

10 - Nefsinden feda eden. 
11 - Para dolabı, hafifin aksi. 

Hava kuvvetlerine ve paraşütçülüğe her yerde ehemmiyet veril
mektedir. Geçenlerde Fransada paraşütle atlama talinıleri yapıldı. 

Resimler paraşüt tecrübelerinden iki auı tespit ediyor. 

SAYFA7 

Pazartesi 
Sa•t 12.30 Proğı o 
Saat 12.35 Türk müı.iği • Pl 
Saat 13 Memleket saat Ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberler:. 
Saat 13.15 • 14 Müzik (Senfonik 

müzik - Pl.) 
Saat 18.35 Müzik (Ce,·det Memduh 

keınan voe literatürü kor~~ma.) Pi k .. 
larla misaller. 

Saat 19 Konuşma (Doı-::torun saati.) 
Saat 19.15 Türk müzi~i CHallc türkU .. 

leri ve oyun havaları.) S:ı~i Yaver Ata
man tarafından. 

Saat 19.35 Türk müz•~i (Fasıl heye• 
ti - Karışık proğram.) Hc.kkı Derman. 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler. 
Hamdi Tokay 

Saat 20 Ajans, metooı oJoji haberleri. 
ziraat borsası (fiat). 

Saat 20.15 Türk müzi~i (Klhik prog
ram.) Ankara radyosu l7jme heyeti. i
dare eden: Meş'ut Cemil. (Hicaz köçek· 
teri.) 1 - Acem kızı. 2 - İndim git -
tım. 3 - Baharın zamrnı. 4 - Güz.el 
gel aklımı aldın. 5 - Gônilller kapıcı.. 
6 - Bir Sevda gldl başı ne. 7 - Şuhi 

stten,kfır 8 - Yine ye~illendi. 9 - Yal 
\"arırım kuzum sana. 10 - Oyun ha\·a
sı ve devri Turan. 

Saat 21 ~fcmleket saat fıyarı. 

Saat 21 Konuşma. 
Saat 21.l 5 Esham, tah\'iliı.t, kambi -

yo - nukut borsası (fiat). 
Saat 21.25 Neş'ell plfıhlor • R. 
Saat 21.30 Folklor çeyrek saati - Ila

lil Bedi Yönetken. 
Saat 21.45 Mü7.ik (Türk müzik b.rli

ği korosu.) 1 - rtfozart - Sabah şarklSı. 
2 - Schubcrt - lhlamu · ~ğacı. 3 We -
ber - Barkarol. 4 - r.te .ciel"'sohn - De
ınirci. 5 - rtfendelswhn - İlkhahar . 
fi - Zeki - Kemanım. 7 - Zeki - A.$
kırn. 8 - llasan Ferit - Bahçe du\·arı. 
9 - Ulvi Cemal - Ağlaına yar. 10 - Ce 
mal R('Şil Çnyır ince. 11 A. Adnan 
Saygın - And. 

Saat 22.10 l\fü?.ik (Kuçuk orkestra ... 
$ef: Necip Askın l 1 - Zichrcr - Sets
mayit>tt'r op rc>tinrlcn vnl~. 2 - Lincke 
- Kaprl İtalyan serenadı. 3 - J. Stra -
uss - Hayatın zevklerı ,-.-tl' i. 4 .. No -
uck - Köy hik~ıyelerl. 5 - Föderi - \'ı
y~ns şarkısı. 6 - \'oI af Kalbim 
aşkı har<ırE"lle beklPr 

Saat 23 Muzik (Cazband - Pi.) 
Saat 23.45 - 24 Son aJtı.ns haber C'ri 

\·e yarınki program. 

Net er 1 eri te<r ş 
Şehnmızdc ve digeı şehirlerdeki 

•Noter. lerin, en az .:senede b•r d~
fa teftişe tabi tutulmal;m ıcaµ ct
tiğı halde; bu teftişlerın zaın..ıııın

da yapılmadıkları anlaşılınışur. 
Bu münasebetle Adliye Vekale

ti. Müddeiumumılige bir tamım 

göndererek teftişlerin zamanında 

ve vasi bir şekilde yapılmasını, ra
porların da gönderilmesinı bild:r
miştir. 

PARA BORSASI 
A N K A ııt A 

l STERLlN 
100 DOLAK 
100 FBANlt 
100 LİRE'l' 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 
1tO BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
ıor ZT.OTİ 

•'ENC..0 
tı• LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 

100 İSVEÇ Kr. 
100 RUBLE 

S.93 
126.6925 

3.3550 
6.6625 

28.4075 
67.2550 
50.7050 

21.31 
1.0925 

1.56 
14.035 

23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.8925 
34.62 
30.56 

23.9025 

bham ,,. Tahvıı aı 

Ergani 
Sivas • Erzurum m 
Sivas • Erzurum IIll 
% 5 1938 Hazine 
tahvili 
Anadolu Demiryolu 

ZO.-
19.· 
19.05 

86.· 

Mümessil peşin 37 .50 

U l ll FiAT Llllİ 

Bakla 
Araka 
Bezelye 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 
Taze yaprak 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 

• • 

• • 

Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 

Kırnuzı turp 

ICuru J S. 

7-
8-

10 -
2-
2-
2 50 

18 -
3-
2-
4-
5-

35 -
2-

- 40 
- 50 

- 75 

Taze 'oğan 1 -
Taze sarnusak • • • 1 -



U:n'At 

Vapurların haftallk hareket tarifesi 
17 Nisandan 24 Nisana kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lslmlerl, 
kalkıt gUn ve saatler! ve kalkacakları rıhtımlar 

llarallenlz hattın. - Sah 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de 
(Kuadeniz), Puar 16 da (Ege). Gala· 
ta nhtımından. 

lart111 llattına _ Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

lzınlt hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U • 
ğur). Tophane rıhtımından. 

Mutlanra hattına - Her gfuı saat 8.45 de, Puarte•i Kon • 
ya), Salı, Perşembe, Cuınute>i ve Pa· 
zar (Sus), Çarşamba, Cuma (A nafu • 
ta), Cumartesi aynca 13.30 da (Ana • 
futa). Tophane rıhtımından. 

landırına llattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
aynca Çarşamba 20 de (tltgen) ve Cu· 
martesi 20 de (Antalya). Tophane nh· 
tımından. 

llarablga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). 'IJphane 
rıhtımından. 

lınre:ıı lıattına - Pazar saat 9 da (Tayyu). Tophane 
rıhtımından. 

AyHltk llatıına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

lzınlr IOrat hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata nhtı • 
mından. 

Mersin hattına - Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Ta • 
rı). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malilmat aşafıda 
telefon numaraluı yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karnköy, Köprübaşı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

l\lüd. Binası altında 40133 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 .................................... 

Tuzla ve havalisi icme Madensuıan 
1 

istismarı T. A, s. nden 
Şirketimiz hissedarlar umumi heyeti 9 Mayıs 1939 Salı günü 

saat 10 da Galatada 6 ıncı Vakıf hanında 6 No. da şirket merkezin
de fevkalade olarak içtima edecektir. Şirket esas mukavelenamesi 
mucibince bilümum hissedarların içtimadan bir hafta evvel hisse 
senetlerini şirket merkezine tevdi ve dühuliye varakası alarak yev
mi mezkürda içtimada bulunmaları rica ve ilan olunur. 

RUZNAJ\IEİ MÜZAKERAT: 

1- Şirket esas mukavelenamesinin yedinci maddesinin tadili 

Yeni maddenin eski Yedinci maddenin mu· 
Metni ı addel şekli : 
7 inci Marlde - Şirketin serma • 7 inci Madde - Şirketin serma -

yesi beheri (Yüz Türk) lirası kıy-· yesi beheri yüz Türk lirası kıyme
metinde (bin) hisseye münkasım tinde bin hisseye münkasim yüz 
(yüz bin) Türk lirasından ibaret· bin Türk lirasından ibarettir. Bu 

tir. Bu hisse senedatının yüzde el- . . .. 
). b' · h T" kl hısse senedatının hep:'> bamıhne a-

ı ırı nama mu arrer ve ur ere 
ait olacak ve mütebakisi hamiline it olacaktır. Bu hisseler mecmuu· 
ait olacaktır. Bu hisseler mecmuu- nun mevadı atiyedc münderiç şe
nun mevaddı iıtiyede münderiç şe- kil dahilinde hissedar Hfatile işti

kil dahilinde hissedar sıiatile işti· rak edecekler tarafından iştirası -
ra t edecekler tarafından iştir ası • t hh .. t · bed il · .. nın ea u ve ımza ve e erı-
nın teahhut ve imza ve bedelleri • 

1nin tesviyesi meşrutt.n. nin tesviyesi meşruttur. 
Bundan başka mücssisler aıa • Bundan başka müessisler arasın-

sında tevzi olunmak üzere biliı be- da tevzi olunamak üzere biliı be
del nama muharrer yüz adet mü- del nama muharrer yüz adet mü· 
essis hisse senedi ihraç olunacak - essis hisse senedalı ihraç oluna -
tır. caktır. 

Makastar S lômi 
Bahçelı:apıda HA~AN depo•u ü.Uindeki yanan terzihanesini 
OROZDIBAK kar~moda gözlükçü Artaryanın üzerindeki ASMA 

KATA naldetmiş olduğunu sayın müşterilerine arzedcr. 

1 İKDAM 
1 Ahono Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 1200 Kr. 2300 Kr. 
8 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

HU-inci Sahife 400 kunıı 
İkinci Sahife 250 kurut 
İç sahifeler 50 knnıt 
7 • 8 inci Sahifeler 30 kurUf 

Bütün bir sahife veya ya
nnı sahife ilfın için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 
Guetemize UAıı vermek 11-

tiyenler cuek doğrudan doıi'· 
ruya ıazetemiz idar.,haneal
ne veya Dinat tirketlerine 
müraraal edebilirler. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha•lahanHi cildiye 

:zühreuiye mulahauı•ı 

Pazardan maada hergOn S den 
sonra baotaluını kabul eder. 

Adres : Babıali Cadaesl Ca§a• 
lotiıJ yokuıu köıebaıı No. 43 

Telefon : 23899 ._ _____ _. 

İKDAM 

1 
" BEYOGLU 

Ayla 
KİRASI 

Lira Kr. Semti 

04 00 Fındıklı 

04 00 Galata 
06 00 Beyoğlu 

08 00 Kabataş 

04 00 Kasını paşa 

15 00 Kasım paşa 

03 00 Kabataş 

03 00 Kasım paşa 

02 00 Sarıyer 

05 00 Kasım paşa 

50 Ortaköy 
02 00 Ortaköy 

04 00 Ortaköy 
03 00 Kasım paşa 

02 00 • • 
02 00 • • 
02 00 • • 
02 00 • • 
03 00 • • 

17 - Nisan rn3~ 

----------·~ 

VAKIFLAR DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

Mahallesi 

Yahyaçelebi 
Yenicami 
Katip Mustafaçelebi 
Ömer Avni 
Car.ıiikebir 

Camiikebir 
Ömer Avni 
Gazihasan Paşa 
Aehmet Kethüda Camii altı 

Caı._likebir 

Yahya efendi C. hariıninde 

• • • 
• • • 

Sururicami 
Camiikebir 

• • 
• • 
• • 
• • 

Sokağı 

Karakolçıkmazı 

Cami derunu 
Hocazade 
Dolınabahçe 

Havuzkııpısı · 
Kayık iskelesi 
Vakıf dükkanlar üstünde 
Mektep 

Turabi Baba 

Arsası 

Turabi Baba 

• • 
• • 
• • 

Atik Tersane kapısı 

Numarası Cinsı 

15 - 17 İki arsa 
Oda 

1 / 10 Garaj 
109 - 207 Dükk5.r. 

Kulübe 
43 Ardiye 

Set mahallı 
17 Dükkan 

1 göz kayıkhane 
7 Ahır 

Matbah yer 
4 ! 2 İki oda 

Ev 
60 - 62 Baraka 
1 ! 5 Ahır 

15 Dükkan 
13 • 
11 • 
34 Oda 

Yukarıda yazılı v~kfa ait mallar 31/5/940 günü sonuna kadar 10 gün müddetle açık arttırmaya konmuştur. İhalesi 18/4/939 Salı 
günü saat 14 te yapılacaktır. fstek.lilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Aakarat Şubesine gelmeleri. (2404) 

GKIRALIK~' 
artman Dairesi 

ç ada lramfJOg cadd .. ı IJze· 

rinde bir aparlm .nrn mobilyalı 

banyolu fHI lcalori/erli daire&/ 

ehoen fiatle kiralıktır. Cu· 
martesi pazardan mnada se· 

kizden 6eıe kadar Tele/on nu· 
marası 44654 de B. Fuat dige 

, .. ___ müracaat---.-

\ ı 

11111111 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim . Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

------ - - --- .. ---
Büyük Kazanclar Temin Eden : 

1 

İstanbul İş Bankası karşısında 15 numarada 

MA 
Gtşesi'cllr 

Niçin yese kapılıyorsunuz. Mezkur Gişeden bilet alınız . 
Kendinizi müstakbel zenginler arasında görebilirsiniz.· J 

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

BDyO Plyangos 
BiRiNCi KEŞiDE 

' . 
11 • Mayıs. 193'9 eladır. 

Büyük lkramiye 40.000 Liradır. 
Bundan 15,000 Liralık 

Başka ~~:= ikramiyelerle 

2 O, O O O ve 1 O, O O O 
Lfrahk [ki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni 1ertipten bir bilet alarak lıtirak etmeyi ihm ıl 
rtmeyınız. Siz da piyanıonua mes'ut ve bahtiyarl~r ı 

arasına ııirmif olursunuz. 

... -~ Dr. Hafız Cemal 
Sahip ve Ba~muharriri· Ali Naci !{/\' 

(LOKMAN HEKİM) RACAN - Umumi Neşriy<tı İdare r.oc~ 
Yazı İlilerl Müdürü: M. Rasim özGf11 

DAH1L~~an:a~)T~0';\$SIS1 i Bas~~ .;-:: ~n T:lgra!. B••::: 

ı---·---lllllİİİI 

..... ~,..,,.....,..., ... ,,,,, ,,, 


