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Almanya kat'i cevabını 28 nisa~da verecek 
Kalenin Amerika Cümhurreisine mesajının Sovyet 
Rusya da tasvib edildiğini bir telgraf la bildirdi 

Musolininin tuttuğu yol 
bir harbe sebep olursa .. 

Tehlikeye en maruz olan Yunanistanın tamamiye•ine 
herhangi bir taarruz derhal Akdeniz harbine sebep 
olacak, bu da hiç şüphesiz, dcıha şi malde ve daha 
9eniş ve vahim bir mücadeleye meydan açacaktır. 

YAZAN 

VİNSTON ÇÖRÇİL 
Sabık İn gi liz Bahriye Nazı rı 

Rayhstağın 28 nisanda yapacağı 
toplantıda Hitler nutuk söyliyecek 
İngiltere 
ve Fransa 

mem nun 

Almanya, 
• 
ltalyanın 

vaziyeti 
B irçok vaziyetlerde Muso • bu taahhütleri, cür'etkarane bir 

linin İtalyayı Almanyanın surette liyme liyme etti. Paris, 17 (Husu•:) - Siyasi çin İtalyanın da ayni fikirde olma-
Yanında bir Umumi Harbe sü- Kont Ciano İngiliz sefirine, da- mahfiller Ruzveltin m{ şajı ile meş- sı lazımdır. 
,.;;ı_'emek nı·yeü"nde olup ol _ ha dün, Arnavutluğa karşı bir ha- gul olmaktadırlar. Salahiyettar - • b"l ·""' Bugünku vaziyete gore \"C ı • 
ltıadı"' soruluyor. Çok kimse • reketin mevzuu bahsolmadığını membalıırın verdiği h~bere göre h S t R 1 ı '" k ,. ti · d. d B d assa ovye usyanın a enen, 
er so on beş gu .. nlük hadi at ıye e temın e ıyor u. u a, diktatörler mesaja .!>ayır'• ceva- k i A "k . . n • . 1 •· . :. ; . .1 . . • · • • • O& at' surette merı a ıJe aynı cep-

Selerden sonra bu meselenin artık dığer eııne ıl"veten yen, bır hı ey- hı verırlerse herhangı b'r harp vu- Amerıka Reısıcumhuru h d 
1 

d'kt 
1 

.. 
1 

rl . 
h d. c·· k.. t · t ··ıd·ğ· e e yer a ması ı a or e n vazı-
alledilmiş olduğunu düşünebilir - ı. , un u o emına ın veıı ı ı an- kuunda karşılarında yer alacak o- R LJ Z V El T . . 

l . da İtalyan gemileri ve askerleri 1 A .k d k .
1 

yetını zayıflatmış bulunuyor .. 1 -

Derhal Atlas Okyanusundan Büyü O'ln-anusdaki üslerine 
dönmeleri emredilen Amerika tiuncımnası 

er. Çünkü, İngiliz _ Italyan anlaş- • .. . . • 1 an men anın emo. rası ere yar t 1 . d'k" h ld Alın k 1 
llıası en hayasız bir şek.ilde ihl~l: kurbanlarının uzerıne çullanmaga dım etmekte olduğunu görecek- man milletinin J<at'i kararını bil - a ya, şım 1 ~. a e ~nya a-
ed..iJd· B" kt kt k" 1. 1 hazırlanıyorlardı. !erdir. direcektir. Ancak bu kararın Ruz- dar musır degıldır. Bu neüceler ta- F rankonun önünden 

_ 7 5.000 kişi geçti 
Başvekili ile H. Nazırı Bu büyük resmi geçidin ya

Romaya, Gaf enko da Berline gitti pıldığı şehir bayram yapıyor 

ı. ır no a yo ur ı ta ya Sö .. .. t d- .• Lo dr p · v 
Orada ·· ·· ·· t t 1 Llb _ zunu utmamanın ve na u • Aynı mahfillere giire Hitler 28 veltin .mesaı· ıno ""enf; veya müs - bu olarak n a, arıs ve ar -

sozunu umuş o sun. ·· tl"" "·· b t h. d"I t bl ~ ~-
Yadaki ordusunu otuz bine indire- rus ugun u eş. ır e. 1 en. a 0 

- Nisanda-Rayiştağ toplantısında Al- bet bir cevap tEişkil C>debilmesi 1- (Arkası 3 üncü sayfada) 
Ceğ· . . . . . dan daha tam bır mısalını bulup ., 

ını vadetmıştı. Fılvakı asker - 'kr t k k b"l d ··ıa· B . , 
ı · 1 zı e me a ı egı ır. u mı -
erınin bir kısnunı çektL Fakat son sale bakınca, dost bir devletle da- M 
~a d.a.onları tekrar '.ade etti. İtalya, ha pek yeni bir tarihte merasimle acar 
alııiı harp bıter bıtmez, İspanya- bir itilaf akteden bir hükıimetin , 

daki efradını çekeceğini de vadet- fırsatını bulunca, o devlete karşı, 
~'iti. Harp bitü; fakat askerler husumetini azami derecesine ge -
haıa. pradad1rlar. Akdeniz statü - fümeğe karar vermiş olup olma -
lt?sunu - ki yapılan itilif muci • dığı bihakkın sorulmağa değer bir 
hınce Adriyatik pu statü.koya da- keyfiyettir. 

hııdir ve dahil kalacaktır • boz • M aahaza, verilen söz tutul - BU 
llıaınayı vadetmişti. Zorla Arna - mamış olmakla beraber 
~tluğu aldı ve bu küçük devle • menfaat devam etmektedir. •Men-
tın t"kl,,. · t h · · ıs ı dlını a rıp ettı. faat yalan söylemez.• Bu ha-

mülôkatların gayesi Macaristan ile Yugoslavya 

arası ndaki meselelerin halline tavassut temin etmektir 

• 
lier mühim askeri hareketi icra j kimar.e söz, on sekizinci asır

etıneden evvel diğer akide bir no-
1 
da çok revaç bulmuştu ve 

ta ile bildirmeyi yadetmiştL Bütün ( Ark.r.n 3 üncü sayfada) Başvekili lngiltere Yunan 
hükumetine 

Budapeşte, 17 (A.A.) - Macar 
ajaıısı bildiriyor: 

Fransız sosyalist 
partisi ikiye ayrılıyor Teleki ve Osaky, Romaya ha -

reket etmişlerdir. Yanlarında İtal
ya orta elçisi Vinç ile Hariciye 

n yüksek memurları vardır. İstas -

ou hadise F ransanın dahili si- yonda ~o~anya ve Yug~lavya 
orta elçılerı tarafından selamlan-

!/ USefinJ e ehemmiyeti haizdir mışlardır. ••• 

Gerginliğe parti kati
binin nutku sebep oldu 

I' rıs, 17 (A.A.) - Grenoble'den 
bildirildiğine göre sosyalist par -
tısınin umumi katbi Paul Faure, 
harici siyaset hakkında Daladye 
tarafından söylenen nutku tama
llıi!e tasvip etmiştir. 

Paris, 17 (A.A.) - Cenup mat • 
buatı, Macar Başvekili Teleki ile 
Hariciye Nazırı Caky tarafından 

1 Romaya yapılacak olan seyahate 
büyük bir ehemmiyet atfetmek -
tedir. Tahmin edildiğine göre, tet
kik edilecek mühim meselelerden 
biri de Macaristan, Romanya ve 
ll'ugoslavya arasındaki münaseb&t 
!erdir. Yakında Yugoslav meslek
daşı ile görüşecek olan Kont Cas-

1 ky'nin Macaristanla Yugoslavya 
arasındaki müşkülitın halledil -

teşekkür etti 

Yunan Başvekili , IETAKSAS 

1 on Blumun Daladyenin hari
tı Yasetine karşı açıkça mulıale
fq m alıim olduğundan vaziyet -
ten, usyalist partisinin iki tema -
Yülü arasındaki· ideolojik ihtıl§fın 
gittikçe derinleştiği manası çıka
rıJınakta ve bu halin partinin kat'! 

me~i iç_in tavassutta bulunmasının !iye ve Ordu teçhizat naz,rları, 

ihtimalden uzak olmadığı ilave Polonya büyük elçisi erkanı tara-

surette ikiye ayrılmasını intaç ede- LEON BLUM 
Ceği kaydedilmektedir. Parti~hill siyasetinin inkişafı bakıın.n -
•kiye ayrılması· keyfiyetinin !Şe dan büyük bir ehemmiyeti haiz 
Yakın bir istikbalde Fransanın da- olacağı ilave olunmaktadır. 

edilmekledir. fından uğurlanmıştır. 

Gafenkonun seyahati 
Bükrtş, 17 (A.A.) - Radar a -

jansı bildiriyor: 
Dün Berline hareket eden Ga -

fenko, istasyonda Baş\'ekil ile Ma-

Gafenkoya protokol müdürü ı·e
fakat etmektedir. Almanya 01·\a 
elçisi F;ıbriciu s de ayni trende bu
lunmakttrılıı' 

(Arkası 3 iincü sayJadaı 
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ııı B. M. Meclisi ! 
> 

1 T. Sökmen ve A 

1 

Melek yemin ettiler 
Ankara, 17 (A.A.) - Bü -

' ı yük Millet Meclisi bugün l 
l Şemsettin Günaltayın baş -
ı kanlığınd:ı toplanmıştir. 1 
: Celsenin açılmasını mütea-ı 
ı kıp Antalya mebusluğuna se-
l çilmiş olan Hatay devlet Re-

isi Tayfur Sökmen ile Gazi
ante;ı mebusluğuna seçilen l 
Hatay Başvekili A~dur_rah • 

1 
man Melek Meclısın s•;rekli l 
alk ışları arasında birib:rıni 1 

: takiben kürsüye gelerek and t 
. içmişlerdir. ı 
1 Bundan sonra 'ruznameye ı 1 . ! . geçilerek meclis binası inşaa- 1 · 
:1 tı masrafları faslından 90 kü-

sur bin lira indirilerek Mil - .. 
!et meclisi 1938 yılı bütçesi - ': 
ne munzam tahsisat olarak ko 1 · 
nulmasına aıt kanun layiha -

'. siyle Orman Umum Müdür • ·' 
, , lüğıı 1938 mali yılı bütçesine ' 

78 kusur bin lirıılık munzam ' 
. tahsisat verilmesine ait ka . 
: 

1 
nun layihası müzakere ve i '. 
kabul edilmiştır 

Cumhuriyet ordulan " 
kumandanı General 

Mia ja Pariste 
Seville, 17 (A.A) - Harbin so

nunu tes'it için General Franko ö • 
nünde büyük bir dini geçit yapıl
mıştır. 

Seville, 17 (A. A.) - Franko, 
bayraklarla donatılmış olan Se -
ville'e muzafferane girmiş ve hü • 
kfımet memurları, milli hareket 
rüesası ve azim bir halk kütlesi ta
rafından karşılanmıştır. Kendisini 
karşılıyanlar, generali ikamet ede
ceği Yan luri sarayına kadar gö -
tlirmüşlerdir. Yarın yapılacak o -
lan zafer geçidine 75.000 kişi iştı • 
rak edecektir. 

Miaja Parlste 
Paris, 17 (A. A.) - İ~nyol 

cümhuriyet ordusunun eski ku • 
mandam general Miaja, dün sa • 
hah saat 8.25 te Marsilyadan Pari
se gelmiştir. Yanında bir yeğeni 

vardır. General Mfaja, garda bir 
çok şahı;i dostları tarafından se • 
13.mlanmış ve otomobille meçhul 
bir yere hareket etmiştir. General FRANKO zaierden sonra 

SON DAKiKA 
,,, ... ,,, "' .. .. ,,, ... .. ,,, 

Türkiye, Fransa, ingiltere 
Müzakerelerin yakında muvafık 
surette neticeleneceği anlaşılıyor 

( Yazısı 3ncü sayfada ) 
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Musa - lsa - Muhammet : 82 

Musanın Hayatı 
Beni İsrail halkı " Musa kıskanıp 
kardeşi Harunu öldürdü,, dediler 

O artık hayata veda eylemiş, ah
rete sefer etmişti. 

Musa, bir müddet bekledikten 
sonra sedire yaklaştı ve kardeşi
nin hakikaten öldüğünü anladı. 

cRaviler. diyorlar ki: 

karanlık oldu. Karanlık dağılıp 

rüzgar kesilince Yuşa Musa'yı gö
remedi. Elinde yalnız Musanın 

gömleği kalmıştı. 

Yuşa, Musa'nın diriler alemin
den alakasını kesip Tanrının ya
nına göç ettiğini anladı ve gelerek 
bunu Beni İsrail kavmine haber 
verdi. 

Ortamektep 
mt1allirnli~i 

Vekalet ilkokul hoca-
larına imtihan açıyor 

Maarif Vekfileti gerek yeni açı·ı 
lan ve bu yıl açılacab. olan orta o
kullara muallim bulmak ve gerek 
ilk mektep muallimlerinden olup 
ta kabiliyetini isbat etmiş olan mu 
allimlere terfi ve yükselme imka
nını bağışlamak için bir imtihan 
açmağa karar vermiştir. Dün Ma
arif Müdürlüğüne bn hususta bir 
tamim gelmiştir. Bur.a göre: 

lıtDAllf 

Deniz i şl e ri 

Projeler Başve
kôlete verildi 

Deniz müesseselerinin 
yeni kadro ve teşkilatı 

nasıl olacak ? 

Kumaş sahte. 
karlığı anlaşıldı 
Yerli kumaşlar nasıl 
Avrupa malı oluyor 
Yerli kumaşları İngiliz dam -

gası altında satanlar hakkındaki 

takibat devam etmektedir. Bu i -
şin zannedilcliğinden çok geniş ol -
duğu ve bir çok fabrikalarla tile -

f carların hemen bir şebeke halinde 
\çalışarak yerli kumaşları halka 
Avrupa malı diye ve iki misli faz
la fiata sattıkları anlaşılmıştır. Va
ziyet İktısat Vekil.leline bildirile
cektir. 

18 - Nisen 1939 

Adliye koridorlarında 
2 4SAAT 

Sarıyer Belediye mu
hasebecisi ve katibi 
ihtilas muhakemesi dün Ağırcezada bitirildi 
ve müddeiumumi suçluların tecziyesini istedi 
Tahsilat makbuzlarında tahrifat 

yaparak 1600 küsur lirı. ihtilas et

mekten suçlu Sarıyer belediyesi 

eski muhasebecisi Enverle varidat 

katibi Emiln Tür'ün muhakeme -

!erine dün Ağıı ceza mahkemesin -

de devam edilmiştir. 

mın tatbik imzasının da MalmÜ • 

dürlüğüne gönderilmiş olması ik· 

tiza ettiğini söylemiştir. 

Bundan sonra rr.üddeiumuı:ni 
mütaleasını serdetmiş, dava mev· 

zuu olan hadiseyi ve muhakeıne 

neticesinde tebellür eden vaziyeti 

Geçen celsede muhakeme, 33 ve anlattıktan sonra varidat katibi E-
34 senelerine ait çeklerin kimin minin ihtilastan, muhasebeci 

•Bir an içinde ağaç ta, sedir de, 
Harun da ortadan kayboldu ve 
Musa bildi ki Harun göğe çekildi, 
ondan kalkıp kavminin ya
nına geldi Harunun öldüğünü söy
ledi 

Beni İsrail, tıpkı Harun'un ölü
münde Musa'ya iftira ettikleri gi
bi Yuşaa da: 

Daiınl bir vesvese ve fitne kay- - M usa'yı sen öldürdün.. Hiç 
nağı olan bu insanlar, Harunun ölü ortadan kaybolur mu? dediler 
ölümünden de Musa aleyhine ma- ve onu öldürmeğe kastettiler. 

Dört, beş, altı sınıflı muallim 
mektebi mezunlarından olup ta 
ilk mektep muallimi bulunan ve 
asgari üç senelik teftiş raporu iyi 
olanlar Türkçe, tarih coğrafya, 

matematik, fizik kinıya ve talıiat 

bilgisi orta okul muallimliği imti -
hanlaırına girebileceklerdir. İmtf-

Ankarada bulunan Deniz
bank Umum Müdürü Yusuf 
Ziya ETzin ile Denizbank es
pektörlerinden Raufi Manyasi 
şchrhnize dönmüştür. Yusuf 
Ziya Erzin bugünlerde ban -
kadaki vazifesinden ayrıla -
cak ve yerine vekaleten İb -
rahim Kemal gelecektir. 

B E L E D 1 y E imzasile alındığının tahkiki için 

1 

En verin de vazifede ihmal suçun· 

Sarıyer Malmüdürüniin dinlenme- dan ceza kanununun 202 ve 203 
Şişhanede mal iye binasının si için talik edilmişti. 1 üncü maddelerile cezalandırılın•" 

na çıkarmak sevdasına düştüler. Yuşa onlardan üç gün mühlet 
Yeni k&nun projeleri Mec

listen çıkarak Deıılzbankın 

yerine Denizyolları Umum 
Müdürlüğü kurulduktan son· 
Ta İbrahim Kemal yeni teşki· 
liitın başına geçecektir. 

arsaSI Dünkü celsede Sarıyer Malmü- ! !arını istemiştir. 

-Biz, dediler. Harunu Musadan istedi. Şişhane karakolu civarında bir dür vekili Ahmet dinlendi. Davacı mevkiinde bulunan be • 

daha çok severdik. Bunu Musa da - Tanrıya üç gün niyazda bulu
bilirdL Kıskandı, kardeşini öldür- nayım, dedi, ondan sonra öldürün. hanlar yazılı ve sözlü olmak ü • 
dü. Beni İsrail, Yuşa'yı kaçacak zan- zere iki kısımdır. 1 

maliye şubesi yapılacağı yazılmış- Ahmet çeklerde varidat katibi lediyenin avukatı Rami, tecziye 
tı. Malivece bu binamıı projeleri . . ' . 

Bu şayiayı ortaya çıkaranlar nettiler. Onun ou isteğini kabul Yazılı imtihanlar her mualli -ı 
h l . b l eli N r M'' f Emının imzası bulunauğunu, bu talebine iştirakle beraber beledi • 
azır anmış ve e e ye a ıa u-

dürlüğünce de tasdik edilmiş iken çeklerin Eminin para almağa sala- yenin alacağı olan 1600 küsur !i • 

halkı kışkırtıyorlra, Musaya: ettiler. Fakat etrafına bekçiler dik- min bulunduğu vilaşet merkezin-. 
- Bize kardeşinin ölümünü gös tiler. Gece oldu. Bekçiler ve bil·, de yapılacaktır. Türkçeden Hazi -

ter .. Bakalım kendi mi öldü, yok- tün Beni İsrail uykularında ayrıl ranın 19 unda, tarih coğrafyadan 
sa sen mi öldürdün. rüyayı gördüler. Bir melek onla- 20 sinde, matematikten 21 inde, 

Diyorlardı. Musa kaygulandı. ra cMusa Tanrının yanındadır. fizik kimyadan 22 sinde imtihan/ 
Zira Harunun ölüsünün ortadan Yuşa'dan nahak yere şüpheleni- yapılacaktır. 

İbrahim Kemal bugiinler -
de Ankaraden şehrimize ge • 
lecektir. 

tam inşaata başlanacağı sırada bi- hiyeti olduğuna dair tatbik imza- ranın da maznunlardan tahsiline 

nanın yapılacağı arsonın beledi - sı mevcut olmadan Malmüdürlü - karar verilmesini istemiştir. 

Ankaradan aldığımız malü
mata gö.re, deniz işleri için 
hazırlanmakta olan kanun 
projeleri toınamlanmış ve cu· 
martesi günü Başvekalete ve
rilmiştir. Oradan encümen -
!ere sevkedilecek ofan pro -
jelerin on güne kadaı· kat'i 
şekillerini alarak Meclisten 
çıkmaları muhtemeldir. Yeni 
kanun ile deniz işleri iki u -
mum müdürlük tarahndan 
idore edilecektir. 

yeye ait bir eski mezarlık olduğu- ğüne gönderilip tahsil edilmiş ol. Müteakiben maznU!ı vekili mü · 

1 

nun. farkın~ :varılmış ve belediye, duğunu, halbuki usule göre çek - dafaasını yapmış ve muhakeme kıt" 
malıyeye ıtırazda bulunmuştur. 1 . . d l"h' tt d 
De!terdar Şevket be!Ediyeye gele- erı ınıza e en sa a ıye ar a a • rar için başka güne bırakılıruştır. 

kaybolduğunu görmüştü. yorsunuz. Onu serbest bırakın.. Sözlü imtihanlar Ağustosun 17 
Halkın ısrarı ise artıyordu. Peygamberiniz artık odur. Ona 1ı sinde Ankara Gazi Terbiye Ensti-
Hitabı İliihl gene vaki oldu: tabi olun!. dedi. Ertesi sabah gör- tüsünde icra edilecektir. 
- Ya Musa. .. Sana inanmıyanla- dükleri rüyaları biribirlerine söy- Askerlikleri dolayısile kıt'aların-

rek hesap işleri müdürlüğü ile te- \ 
mas etmiştir. Ata Refi k 

hanı tahkikatı 
Madam Atina 
tahliye edildi 

' ,. rı beraberine al ve Harunu bırak· lediler. Hepsi de ayni rüyayı gör- da bulunan öğretmenler kıt'aları -
tığın yere götür. düklerini bilince Yu§A'nın sözleri- nın bulunduğu vilayet merkezin -

Musa, halkı alarak kardeşinin nin doğruluğuna inandılar ve ona deki öğretmenlerle bir!ikte imti -

ÜNIVE~~ITE 

ün·versite s·namacılara 
f ~k d' Geçenlerde Sultı.nhamamında Genç kızları fuhşa teşvik ve ran· 
l'Şe ür e ıyor k devuculuk suçlarile bir müddetten 

Üniversiteden dün şu tezkereyi çı an Ata Atabek hanı yangını et-öldüğü yere götürdü. Burada Ha- tabi oldulıır. hana gireceklerdir. 
~u~ ölü~ hepsine ~ oldu. 1 . Musa'nın ölümü ~akkında bir Sözlü imtihana ancak yazılı im. 
Gorduler kio Harun hakikaten ece- rıvayet daha vardır ki şudur: ı·h d ff k ld kt 

i aldık: 1 rafında müddeiumumilikçe yapıl- beri birinci asliye ceza mahkeme-
makta olan tahkikat bitmiştir. sinde mevkufen muhakeme edil · 

li ·1 .. im.. ·· d'' d M , b 1 ı an a muva a o u an sonra 
ı e o uş, vucu un e yara ve • usa ve Yuşa ir müddet yol .. 1 b'l kt' 

bere yok, o zaman Musaya inan- aldıktan sonra birtakım insanla·/ gırı e .' e~e ır. . . 

Bunlardan biri limanlar U· 

mum müdiiTlüğü, diğeri de 
Denizyolları umum müdür • 
lüğüdür. Limanlar umum 
müdürlüğü, bugünkü Deniz
bonk binasında, Denizyollan 
umum mlidlirlüğü de eski De· 
nizyolları binasında işe başlı

yacaklardır. Kılavuzluk, (e -

cAlemdar, Alkazar, Asrl, Azak, 
Hilal, İpek, Kurtuluş, Lale, Melek, Tahkikat neticesinde yangının mekte olan madam At.inanın mu • 

dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzün_ . hakemesine clün de devam edilınlf 
dıl b. kab' k d kl .. d.. Fu ımtıhanla. r netıcesınde kaza-ar. rın ır ır az ı arını gor u-

• • • l M nanlara orta mekteplerde öğret -er. usa: 
Aradan üç yıl daha geçti... - Bu kabir kimindir? 
Beni İsrailin Tih'de doldurduğu Diye sordu. 

çile ve ceza senelerinin sayısı otuz - Bir Tanrı kulunundur .. 
üç olmuştu. Cevabını aldı. Kabri kazanlar· 

Musa peygamber, kendisinin de dan biri Musa'ya: 
bu çölde kalacağını, binaenaleyh - Gel, bu kabrin içine in de bir 
)"lşama günlerinin artık sayılı ol- bak .. Doğru kazmış mıyız! 
duğunu biliyordu. Dedi. Musa kabre yirdi ve girer 

Kendisinden sonra bu kavmi ida- , girmez de ruhunu teslim etti. Zira 
re edecek bir kiınsenin tayinini ona kabre gir diyen Melikülmevt 
Cenabı Haktan dilemiş ve Tanrı ı Azraildi.t 
da Musadan sonra peygamber ola- Ayni rivayete göre Musa tam 
rak Yuşa'yı muvafık bulmuştu. üç yüz yirmi yıl yaşamıştır. Ta-
Yuşa, Musanın kardeş çocuğu rihler Musanın yaşadığı devrin 

idi. :Anhe!li: Musanın kız kardeşi c Menuçehre • ve • Efrasiyab • 
cMe.ryem> di. O aynı zamanda devrinde olduğunu da kaydetmek
Yakup peygamberin dördüncü ba- tedirler. 
tını.torunu idi. 

Tih'dekıi 'Beni İsrailin ihtiyarla
rının , çoğu ölmüştü. Kavminin ek
seriyeti burada doğmuş, burada 
büyümüş olanlardı. 

((Arkası var) 

Belediye Kooperatifindeki 
yolsuzluklar 

Tanrı bir gün Musaya: 
_ Vaden hitam buldu. Yu§A'yı Belediye kooperatifinin yarım 

menlik yapmak için bir şehadet -
name verilec<>ktir. 

Muvaffakiyet gösteremeyip te 
an 'ak bir müddet daha hazırlan -
dıktan sonra mualllm olabilecek 

kabiliyet gösterenler Gazi Terbi -
ye Enstitüsüne alınarak üç sömes
trilik müddet tahsile tabi tutula -
caklar ve bundan sonra muvaffak 
olurlarsa orta mektep muallim şe
hadetnamesi al,.caklardır. Bunun 
için 35 yaşını aşmamış olmak ıa -
zımdu-. 

Meslekten ayrılıp ta şimdi tek -
rar muallim olmak isteyenler de 
bu imtihana tabi tutulacaklardır. 

ViLAYET 
--·--·-
Vali bu akşam Ankaraya 

gidiyor 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lutfi Kırdar dü.n dü~kü.ıı lerevini 

nerler idarelerinin Limanlar 

unmm müdürlüğüne bağla -

nacaklan ve Deniz Ticareti 
müdürliiğünün de Münakale 

ve Mt•hnbere Vekaletine bağ

lı olarak deniz işlerini kon • 

trola memur edileceği söylen

mektedir. Tahlisiye ile Gemi 

kurtarma idarelerinin vazi • 

yetleri heniiz belli değildir. 

Kımmpaşa ve İstinye fob -

rika ve havuzlarının birleşti · 

rilerek çanuışır fabrikasile bir 

:irada bir ınüdiirliik halinde 
idare edilecekleri anlaşıl -
maktadır. 

1 

Milli, Sakarya, Saray, Suatpark, 
Sumer, Süreyyapaşa, Şark, Şık, 

Tan, Taksim. 
Şehrimizin adları yukarıda ya -

zılı 19 sineması Üniversitenin gc -
çimi olmayan çalışkan talebesi i -
çin her yıl birer burs vermek su -

retile, yüce bilgi evimize hayırlı 

yardımda bulunmuşlardır. 

Adları Üniversite Şeref defte -
1 rine kaydolunan vergili sinemacı-
larımıza Üniversite adına aleni te
şekkürlerimin ulastırılmasına de
ğerli vesatetinizi rica ederim.» 

DENiZ 

Ü nivers'te Rektörü 
Cemi! BILSEL 

Trak vapuru tam:r edifiyor 
Trilya sahilinde karaya otu -

1 rarak yaralanan Trak vapurunun 
1 önümüzdeki Pazara bdar seferle
rine ba~lıyacağı ümit edilmekte -

beraberine al ve kavminin içinden kalan kongresinde hesabatı tet . 

ık kik etmek üzere ayrılmış olan üç ç .. teftiş etmi~tir. --=======--=--• 
dir. Teknedeki yarayı kapatacak 
saçlar Avrupadan yola çıkarılmış -
tır. 

Dedi. Musa, Yuşiı'yı alıırak kav- mürakip işlerini hala bitirememiş-
mi arasından çıktı. Bir müddet !erdir. Bunlar koop~ratife borçlu 
yol yürüdükten sonra Musa uzak- 1 olanları ayrı ayrı dinlemektedir -

tan şiddetli bir rüzgarın tozu du-ı !er. 
mall\ katarak kendilerine doğru Öğrendiğimize göre. bir çok me
geldiğini gördü. Bu rüzgarın ecel murlar borç paraları ödedikleri 
ruzgarı olduğunu anladı, hemen~ halde dosyalarda borçlu çıkmakta
Yuşa ile kucaklaştı. ı dırlar. Bu ka}il vaziyetlerin tesbi-

Bu sırada onları sardı. Etraf tine çalışılmaktadır. 

M 1 11 r R o m a n ı Tefrika No. 37 

ııınuınıoouuımıııuıınnınınııoııııııiııııııııınııınuıınııııııınıınııuııııınnıınım 

Vali bu akşam Anirnraya gide -
cektir. Orada beş milyon liralık 

istikraz hakkında Belediyeler Ban
kasile konuşma yapac~ktu-. Vali 
bu gidi.;ind<>n istifad~ ederek İs -
tanbula ait bir çok t~ler üzerinde 
alil.kapar vekaletlerle de temaslar 
yaparaktır. Valinin 
kaç gün sü.recektlr. 

seyahati bir 

Fat:h maliye b' nası İstinye havuzlarında kazan tuğ
laları değiştirilen Marnkaz vapu-

Fatihteki maliye bınası dün 51 ru da Cumartesi günü seferlerine 

bin liraya ihale edilr.ıiştir. Bu bi-ı başlayacaktır. 

ranın içinde malmüdürlüğü, tah - Bu iki vapurun tamire girmesi 

silat müdürlüğü ile eytam ve era· i İstanbul ile Marmar? iskeleleri a-
. . . , rasındaki s~ferleri çok aksatmış -

mı! maaşlarının dağıtılması ıçın tır. Sus vapuru tarifeyi muntazam 

hususi bir yer yapılachktır. [tatbik edememektedi~. 

. ve bazı şahitler dinl<>ndikten son· 
den hanın üst katında bulunan ra Atinanın 600 lira nakdi kefalet· 
Fahrinin trikotaj fabrikasından 

çıktığı tesbit edilmiştir. Hadisede 

dikkatsizlik ve tedbirsizliği görü

len trikotaj fabrikasının idare me

muru Suavi hakkında bu suçtan 

le tahliyesine ve muhakemesi.ne 
gayrimevkuf olarak devam olun· 
masına karar verilmiştir. 

dolayı müddeiumumılikçe dava a-

çılarak tahkikat evrakı ikinci sor

gu hıi.k.imliğine verilırıiştir. 

SALDIRA Y HAVUZA ALINIYOR! 
., 

' 

• t.:''• 

' 'i', 

·'·· 

.ınanyanın Krop tezgahlarında inşa edilerek evvelki gün Uma· 
nımıza gelen cSALDIRA Y • denizaltı gemimiz bu sabah Halice gi· 
recek ve havuza alınacaktır. Gemi Alınanyanın Kiel limanından li· 
manı;,~za olan seyahatini 10 gün üç saatte yapmıştır. Gemimize 
merasimle bayrak çekilecektir. Resim gemi limanımızda iken alın· 

mıştır. 

HUseyln Rahmi G 0 R P 1 N A R 
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Ali Bekir muaşakasında ken
dini ona d<Wık on beş ya
şında bir kız gibi körpe bul
du ve mazur gördü. Lakin paşanın 
suratındaki bu tahlil ve tetkiki ne 
kadar haklı olsa söyliyemezdi. Bi
naenaleyh istiğrabına bir mazeret 
bulmuş olmak için dedi ki: 

koyarsak birçok dedikoduyu mucip , nii tahta boşta Pervin! gördüm. - Gülizar hanımefendiyi gü- 'hususta düşündükleriıni arzede-ımüş sevdasilc körpe kızların kan· 
olur .. kimse kız vermek istemez. !Kendini erkek nazarından mahfuz cendirmiş olmaz mıyım?.. yim... !arına girmekte o, mümarese sahi-

- Pek güzel düşünüyorsunuz e- sanarak pek açık saçık çıkmıştı. - Hayır .. hayır... - Söyle kalfa... biydL S uzidilin pöhpöhlemelerile 
fendiın... Hasba ne kadar serpilmiş, göğsün-ı - Gülizar cariyeniz P ervinden , _Efendimiz, Pervin hırçın, huy- !erkekliğinden bir gurur duydu. 

ni odasına çağırttı. Kızcağız kendi 
hakkındaki paşanın bu büyük te
veccühünden bihaber, gene ihtı' 
yar halayığın Ali Bekire dair bir 
sevda nöbeti tutmuş olması ihti • 
mallle müthiş bir bor aya göği 

- Efendimiz af buyurunuz. Bu 
sözünüze karşı şaşırdım. Çünkü 
Pervin'i tensibi aliniz üzere Ragıp 
Beyefendinin istifraşına hazırlıyor
duk da ... 

- Evet öyle idi. Lakin bazı esba
ba mebni bu kararımı tebdile lü
zum gördüm ... 

- Ferman efendimizin ... 

- Bak Suzidil, keyfiyeti sana bi-
raz izah ~deyim. Bizde servet ya -
vaş yavaş suyunu çekiyor. Küçük 
mahdumuma kendi küfvüm, fakat 
benden çok zengin vüzeradan biri
nin kerimesini almak istiyorum. 
Şimdi bu asil.ii.ne izdivacından ev
vel çocuğun koynuna bir odalık 

- Oğluma Pervin'den gUzel, hem 1 de bediaları kabarmış, pazuları , çok yaşlı ve güzellikte ondan ge-1 suz, densiz bir kızdır. Daha çocuk .. 1 Taliine emniyeti artı. .. 
pek zengin, adeta bir Karun zade dolw;muş, ı;erdanı kaymaklaşmış .. ri midir efendimiz? Kusuruna pek bakılmaz.. Bazaıı 

alacağım... Tatlılaşan bir turfanda meyva ha- - Suzidil gönlümün iştihasına dik kafalılık eder fakat herhalde 
- . İsabet. keramet buyurulur e- !ini alınış, içim çekti. Bu çiçeğ~ do- karışma .. maluma hergün yiyen şe- yavaş yavaş yola gelir. Bü tevec-

fe~dım... ya doya kendım koklıy.ac8.gım .. kerden bıkar. Sen çeşni değiştir- cühünüz onun için ne büyük dev· 
Ihtiyar paşa meselenin en pürüz- !Bu meyvanın eme eme ozunu ben mekteki lezzeti bilmezsin... Har- 1 t L'k" h'll'k b fendı'm 

1.. t ı - F k t k k t· e ... a ın ca ı ı u ya e 
u yerini bir iki cümle ile bir çırpı- a acagtm.. a a ız pe. genç ır. fiyen emrimi icra et. Pervin! sen· b Ik' b kd' ed Bird 

d 
· K' b·1· · d' h ı· d e ı unu ta ır emez. en· 

a tesvıyelemek için altın bilezikli ım l ır sım ı onun aya ın e ne- den isterim. Kız itaatsizlikte bu- b' b' bi . !il te b 1 
h ·b - ' la • B lk' b · k. ıre ır ter yesız < u unur. 

ke rı a agızlığına en nefis kokulu !er do sır. e ı em zev ıne mu- lunursa onu terbiye ederek döşe- K d' . b h t b' · ·· . • E . . en ısıne u usus a ırşey aç-
tütunden yapılmış bir sigara geçir· vafık bır koca bulmaz. mrıme ıta- ğime sokmak için sana her türlü . . . . . 
di. Kalfa hemen koştu .Tabla tuta- atsizliğe kalkışır.. Böyle bir ser- mezuniyeti veriyorum. İstediğini l mad~n bu gece set rbetınızı Pervın-
ak b . kib ·t kt s· k ı·k ed n kandır La . ·. . .. c··ı· le gondeı·eyım.. ltıfat buyurursu-r ır rı ça l. ıgarayı ateş- eş ı erse sen o u · • 1 yapabılırsın dov hapset. u ızar . , . . .. .. . 

· · · t ilk ud . .. . ' . . .. . nuz. Cemalı alinızde buyuk bır ca-
ledL Velinıme Y umun du- zımgelcn talımatı ver. Poşa deşe- bu ak~am Hısara mısafalıge gıde- . . 
mantarını kangal kangal savurarak: ğine girmek adabını öğret.. Elmos, cek. Eu gece Pervini senden iste· zıbe ve Alı Hayd~r heybeti vardır. 

- Bu kadar körpe bir kızı istif- 1 para, otomobil ne isterse anladın rim. Genç . yaşlı bıçbır kadın arzuyu 
raş arzusuna düştüğüme belki bir mı Suzidil ne isterse ... Bu isi sen- Kalfa hanım Pervini ezerek Ali devletınıze karşı duramaz efen
parça şaşarsın. Fakat clüşün ki er- den bekliyorum kalfa .. Haydi ba- Bekirdcn ayırmak için bu fırsatı i''d im .. Bir tatlı bakışınız, bir tebes
keğin ihtiyarı olmaz. Bir erkek her kalım ferasetini ispat et... ganimetten bildi. Bütün feraseti- sümünüz'. b.ir okşay'.şı~ızla kızı tes
yaşta istediği kızı istifraş ve arzu - Fakat velinimet arfınıza mağ- nin vnrışile, bütün kıskançlığının hır edersınız efendımız .. 
ettiğile izdivaç edebilir. Bak bana ruren bi~y arzedeceğim... hırsilc düşünerek: ı Kalfanın bu piyazlanndan paşa-
bu arzu nereden geldi... Geçen gü- - Söyle... - Müsaadei devletiniz olursa bu nın ağzı kulakları!la vardı. Çüril-

- 24 - germeyi göze aldırarak Suzidil 
Ötedenberi paşa kendisince tıbbi kalfanın karşısına çıktı. Fakat kart 

bir anane olarak gece yatmazdan Çerkesin kindar yüzünde bora, 
biraz evvel mevsimine göre gül, fırtına alametlerine bedel tuhaf 
turunç, çilek vesaire şerbeti içer- bir gülümseme vardı. Kızı yukarı• 
di. V ~ bu müferrih şurubunu dan aşağıya bir müfettiş nazarile 
beyaz pamuk ellerden alarak gü- süzdükten sonra: 
zel, körpe melek simalara bakarak - Saçını, başını topla. Arkan
yudum, yudum içmek mutadiydi. temiz bir ceket, ayaklarına çoraP 

Kalfa hanım sevinçten etekleri giy ... 
zil çalarak velinimetinin yanından Kız bu emirlerden birşey anla• 
çıktı. Artık Pervine karşı galebe- mıyarak bön bön kalfanın yüzüne 
sini muhakkak biliyordu. Kızcağız baktı. Kadın devam etti: 
paşanın feraşını kabul etse Ali - Yıl uğursuzundur. Bu yaJ<ı!I' 
Bekir ile aralarına bir kale duva- !arda başına büyük bir devlet kO• 

rı örülmüş olacaktı. Kabul etmese nacak... L 
gazebe uğrıyacak terbiyesi, kalfa· Pervin gene birşey seçenıed 
ya havale edilecekti. Kalfa söylüyordu: 

Gece şerbet zamanı kalfa Pervi- (Arkası vıır) 

, 



1937 senesinde Türkiyede rad • 
yo abonelerinin sayısı 25 bin 
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iKDAM 

iŞARETLER 

Radyo vepropaganda 

I·ran bayram yapıyor /IMusolini Göring1e bir ~~d~:k:i:ı:::..:~7:~ı::iz:~ ::d: 
yo makinelerinin fiati hiçbır mem-

b k t k t 
lekette görülmedik bir derceede ----------------.-.- ucu saa onuş u pahalıdır. Radyo ticaretini eline a-

v • l •t 'T' l. d b ""guk 1 1 lan üç beş yabancı müessese ma-

Almanya kat'i cevabı
nı 28 nisanda verecek 
Rayhştağın 28 nisanda yapacağı 
toplantıda 11itler nutuk söy liyecek 

l enl ev l er .1 Q fl7QR Q U Roma, 17 (A.A.) - Dün akşam kineleri ticaret hayatında işitil • • / k / J / Mussolini llE' Mareşal Göring ara- memiş oir karla ,atrnışlardu. Av- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 bin bugün Hariciye Nezaretine 
111 er as l m e arş l an l ar sında yeniden bir buçuk saatlik rupada ve Amerikada 35-40 liraya şovada büyük bir menınuniyet U• gitmişlerdir. 

bir müzakere oımuş ve bununla satılan radyolara bir 150 lira veri- yandırmıştır. . . • Arr erika Har" ciye 
'l'ahran, 17 (A.A.) - Pars ajan- Türkiye askeri heyeti de akşam Ü· Göringin resmi ziyareti bitmiştir. )'Oruz. Bunların gümrüğü de kilo- t a l n n n felgrffı NE zaretinin faaliyeti 

il bildiriyor: zeri Tahrana muvasalat etmiştir. Bu akşam Göring Almanyaya dö • da iki liradan ibarettir. Böyle ol • Moskova, 17 (AA.) _ Tas ajan-ı . 
necektir.' masına rağmen radyo müşterisi • 51 bildiriyor: Vaşıngton, 17_ (AA.) -:- Avrupa İran imparatoriçesi ile Mısır 

kraliçesi, İran Veliahdı, Prenses 

Fevziye dün öğleden sonra hususi 

trenıe Tahrana varmışlardır. Daha 

fafalı: sökerken §ehirde tavsifi im· 
kansız bir şevk ve heyecan ve 

huınmaıı bir faaliyet görülmekte 
idi. Tahr.ın pitoresk bir manzara 
llınış, her tarafta bayraklar dal • 

nin çoialması bu mucizevi illetten S ti B" r-. .. , buhranı dolayısıle Harıcıye Neza-
1 k 

0 ".'Ye er ır ıgı yuksek Sovyet reti 24 saat devamlı ~urette faa -
Tahran, 17 (A.A.l - Anadolu a- H Si k meme etin kültürü, irfanı, terbi- Meclısi dıvanının re:si Kalinin 16 

1
. b 

1 jansırun hususi muhabiri bildiri - ırvat - ova yesi, bedii zevki Ve propagandası . • . ıyette U Un!llUŞtUr. 
Nısanda Ruzvelte aşagıdakı tel • C del H 11 d.. b.. .. h b 1 

Yor: bakımından bizim de çok istifade- or u , un utun a er e-

l • grafı çekm işi ir: 
Dün öğle vakti Kazvine muvasa- mese eSJ ler temin edebileceğimize bir de· cAlmanya ve İtalya hükumetle- ri tasnif ederek Reisicümhura ar· 

1 t d T .. k h t' T"' k' b.. !ildir. Hele halk radyoları çıkıp zetmiştir. a e en ur eye ı ur ıye u - rine yaptığınız asi la ne müracaat -
"k 1 · · ta f d k ıl ış T k • M ta halk işe yarar bir rad)oyu 20 • yu e çısı ra ın an arş anm svet ovıç ve a tan dolayı derin sempatimi ve sa -

17 d K t - 30 liraya tedarik edebilirse... V · gt 17 (A A ' K ve saat e emeceye varmış ır. k mimi tebriklerimi bildirmek be - aşın on, · · - ongre 
Türk heyetinin, Hariciye Nazın çe 'in beyanatı Almanya iç ve dış propaganda • mahfellerinin Ruz,·eltin mes ·-.·· nim için zevkli hır vkzifedir. Te - -

* 

Heyetimiz Tahranda 

SAYFA 3 

Macar Basvekilf 
(Baş taraıı 1 in i '° 1da) 

Macar Cazete er:n·n 
ır.ütaleaları 

Budapeşte, 17 (A.A) - Bıitün 

Macar gazeteleri ve b;lhassa hü • 
kfımet taraftarı olan vzeteler, dip 
lomatik mahfellere atfen Ma~ar 

Başvekili ile Hariciye Nazırını:ı 

Romaya yapacakları seyahatin 
•ulh lehinde bir hareket olduğunu 
ve bu seyahatin Macar ve İtalyan 
devlet adamlarn ı en mühim ı.ıe -
seleleri tetkik ederek Macarista • 
nın harici •iyasetinin ır.ihver dev
letlerinin siyasetile a~'llı yolu ta • 
kip ettiğini bir kere dı;ha teyit et· 
mek imkanını vereceı:;ni yazmak
tadırlar. Gazeteier, bu ziyaretin 
Macaristan!"' İtalya arasındaki dos 
tane müna~ebetleri derinleştirece
ğini ilave eylemektedirler. 

r<.etaksas lng·ıtereye 
te~ekkür etti 

Calanıyor, zengin tezyinat umumi Alam, Kolordu Kumandanı Ah • Belgrad, 17 (A.A.) - Bu sabah lanna ordıısu kadar ehemnuyet şebbüsünüzün cihan lıı.rışının mu· hakkında intibaları, en hararetli 
hayranlığı çekiyor, bütün çehre • medi ve Teşrifat Müdürü Foruhar Zagrebde gazetecileri kabul eden vermekte aldanmaJUJştır. Alman hafazasını sam;mi surette arzu e- tecerrüt taraftarları ııezdinde dahi Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı 
lerd · J · "rül' .. d il "l"· tl k ""~ı·mı" olmu• B ekil Ts et'· ı· H at li propaganda nezarutınm ba•lıca .. k ld. s· . hf il bildiriyor: e sevınç eser erı go uyor u. e mu .... a arı ço _,, • • aşv v r.ov ç ve ırv • . _ • den Sovyet sosval;st h;rliği millet- mu ·emme ır. ıyası ma e er, 
"- tur N AJ• M ·e t Şeh' d · M k ğ d k' be tta propaganda sılabı radyodur. A • . . . • Metaksas, dün İng:Jiz orta elçi· .,.,Vinçten taşan bir kalble mutad- · azır .. m, aı s e ın • erı açe aşa ı a ı yana t Ç k Si ak . 

1 
Jerinın kalb:nd~ en c!erin bir akis Ame: ık:ı efkarı umumivesi tarafın 

da 1 1 b halk ••" İr h"'-"-etı' namına he b ı !ardır· vus urya ve e o • ov ya ışga 1 1 · sini davet ed 0 rek kendi.sine Yuna· 
n evve uyanmış o an ütün _.... ve an UAwu • u unmuş · dilm d 1 "ki . h , bulmakta olduğundar, emin olabi • dan iyi karşılanmıs olan mesajın . hakk d Ç 

'1e!iahdını karşılamak için sokak- yete hoş geldiniz demiştir. Mütea. H.ükUmet reisile Hırvat reisi e e en evve . go erı ve a~a- lirsiniz.• Cümhurreisinin bitaraflık kanu • fınnısdtan A ın Ka emberlayn tara· 
lara dökülmüş, herkesin elinde kiben Yüksek Ziraat Mektebinde bugünkü konuşmalarında Hırvat] sı, ~iman radyo ıstasyonl~rının ış- H' 1 an vam amarasında yapı • 
istikbal bul rd çay içılmiş ve saınimt hasbihalde meselesinin halli için biribirleri • galı altına almnııştL Bu ışgal as • fler:n nu'~U nunun tadili uğrundak; gayretle- lan beyanattan dolayı Yunan hü • 

programı unuyo u. .. . J keri işgali kolaylaştırdı. Bizim Berlin, 17 (A.A.> _ Ravstag· 28 ri_ni kolaylaştıraca_ ğı kanaat.inde • 
.\!ayın geçtiği bütün güzergahta bulunulmuştur. Tarhan Türkıye ~e müsbet teli:liflerde bulunmuş - .. . d 

1 
B h k b kumetinin hararetli teşekkürlerini 

tiçek buk t1 . 
1 

tal b . i • heyetine kar§l gösterilen ihtimam- !ardır. Bir anlaşma araşdıran her boyle bir istila ile alilkamı:ı: yok. Nisanda içtimaa davet edilmiştir. ır er. a usus 1 ıı mesaı, te • bildirmiş ve bu teşekkürlerin İn. 
ler llarde erıy ~ lile erivealkıı.zcla- dan dolayı B. Alama teşekkürleri· iki taraf da bu teklifleri tetkık e • F~at meınleket'.'."iıin dış ve iç Hitler bu miinasebetle 28 Nisanda cerrüt taraftarlarının Ruzvelt dış giltere hükumetine iblfiğını rica 
"' yo . a, yenı e~ e ş ni bildlrmit ve heyetin kendisini deceklerdir. duşm~n~ karşı mudafaa.'~da rad- Ruzvelte cev~p verecektir. 1 politikasına karşı olan endişelerini eylemiştir . 
..,ak !çın memleketın her b~ca • kendi memleketinde hissettiğini Konuşmalara devam için Tsvet- yo elımızde nekadar muhim vası- IJ" 1 f 1• .ı· de hır dereceye kadar teskin etmiş 
tından gelen ziyaretçilerle bır kat kaydeylemi-+ir. koviç ile Maçek bu hafta içinde 

1 
tadır. r Ilı er Er ıne l önUı·or 1 

tir. Metaksas, bu beyanatın Yunan 
dalı '"esaf t d ed ahalinin' •· I K 0 A M C 1 Berlin, 17 (A.A.) - Sal8hiyet - ltaly!ıda hükumeti tarafından fevkalade bir a "' e pey a en H t Tah • t 18 30 da J.ekrar buluşacaklardır. -
llnünde dizilmişti. eye ran a saa · ==========================--- tar bir kaynaktan verilen maluma memnuniyet hissivle karşılandı • 

varmıştır. Pehlevj caddesinin met- ta göre HitlE'r, Münihe hareket et- Roma, 17 (AA. )- Havas ajan- ğını ve bütün Yunan milletinin bu 
_Finlandiya ve Norveç heyetleri halinde heyeti bir askeri müfreze M 1 t tt v ı 

d sabah lmi H · ı Ba uso ı"n"ını"n u ugu yo miştir. Hitler, memleketin vaziye- , sı bildiriyor: lıisseiştiraketmekteclduğunuila-un ge ş ve arıc ye • kar.,Jamı• ve iki lı:ardeıı_ memlek k ı· R J •· · ak 
~ .- • ti hak ında ma umat almak üzere uzve tın mesaıı h kındaki res ve eylemiştir. 

nlığının mümessilleri tarafın • tin milli ma·...,ları ~alındıktan son· • h ttı h k · d ·• ' bugün Avusturyada bhcak yarın mı a are etın menfi olduğu 
an selAmlanmı~lardır. ra B. Tarhan askeri tl\zim merasi- b h b b ı 1 ı F · hf ı • Be: !inde bulunacaktır. Esasen Ro- an aşı ıyor: •şıst ır.a i !er me -
Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. mi eden müfrezeyi teftiş eylemiş- ır ar e se ep 0 ursa.. manya Hariciye Na71 rı Gafenko sajı totaliter devletleriıı son sözle-

ll.ana Tarhanın ba§kanl.ığıııda 14 •tir. Civarda toplanan halk, Türkl-

Gazeteler, bir çok defalar tec • 
rübe edilmiş olan İngiliz • Yunan 
dostluğunu tebarüz ettiriyorlar. 

da Salı günü Be•linde olacaktır. rini mutlaka söylemek vaziyetine 
ltişiden mürekkep bulunan Türk ye mümessillerini hararetle alkış· (Bil§ tarafı 1 inci sayfada) bell<i Amerikadan yardım dahi 
heyeti dün ö"leden sonra Tahrana lamı•tır. Dük dö Marborugh onu çok defa görecek olan Fransa ile İniltere Kafeııko fek'e ~()Ol'~'U düşürmek için bir manevra olarak 

Katimerini gazetesi diyor ki: 

" • ' ı tavsif etmekte ve mihver hiçbir 
"arınış ve Hariciye Nazırı B. A - Heyet, kendisine tah~is edilen zikretmişti. Binaenaleyh, eğer İ - imparatorluğunun mukavemetini Varşova, 17 (A.A.J - Berline kimseyi tehdit etmed.f( halde me- Yunanistanın itiraz gc:türmez hak 
liın tarafından karşılanmıştır. güzel bir otele inmiştir talya, Ak.denizde, İngiltere ve Fran kırabilseler, o zaman meydana, gitmek üzere Polonvadan geçen sajda bu mihverin barışı tehlike _ !arının teslim edecek'.c,.-nden şüp· 

Büyük devletler hükı'imetlerinin 

lürkiye-Fransa-ingiltere 
Müzakerelerin yakında muvafık 

surette neticeleneceği anlaşılıyor 
Paris, 17 (A. A.) - Diplomatik) düğümünü teşkil etmektedir. Fran 

bakımdan dün mühim bir hadise, sız maslahatgüzarının bugün Mos

oJınamıştır. ~ar_lciye -~~-ZJrı Bo." • ı .kovada Litvinof ile görüşmesi pek 
:et yalnız Turkiye Buyük elçısıni muhtemeldir. Hariciye Nazırı Bon-

abuı ederek Parls ve :-Ondranın net de yarın Sovyetler birliği elçi· 
luıkara ile yaptıkları muzakereler 
h sini kabul edecektir. 
aklwıda görüşmüştür. Bu müza-

kerelerin yakında muvafık suret
le neticeleneceği teeyyüt etmek -
ledir. 

Sovyetler birliği ile yapılmakta 
olan müzakerelere gelince, ki bu
Cilnkü diplomatik müzakerelerin 

FranSJz • İspanyol münasebet -
leri hususunda dündenberi yeni 
hiçbir hadise olmamıştır. 

Albay Listerin İspanyaya iade

si için İspanyaca hiç bir talep ya-

pılmadıj!ı teeyyüt etmektedir. 

F ransadaki İtalyanlar bir harp vu
kuunda faşistlerle harbedecekler 

Lil, 17 (A.A.) - Fransada bu -
lunan İtalyanlar birliği kongresi 
burada toplanmıştır. 

Birlik genel sekreteri Cocchl 
söylediği nıı~ukta Fr~nsada 900 
bin, Tunusta 100 bin, Amerikad~ 
7 nıilyon ve diğer memleketlerde 

cHarp takdirinde Fransadaki İ • 
talyanlar mütearrız faşistlerin 

mağlubiyeti için harbedeceklerdir. 

Bunun içindir ki, harpde Fransız 
ordusuna kaycİolunacağız. Cüm -

huriyet askerleri arasında asker -

lik edeceğiz. Yalnız bizim kendi 
de 25 bin İtalyanın yani bütün İ - milli bayrağımız altmda döğüşe • 
lalyan :nilletinin beşde birinin dı-

ceğiz. Çünkü, bu harp Fransa ile 

saya karşı bir harbe girerse, İta! • taksim için büyük bir ganimet çı- Romanya Haricive N"ırı ile Po he etmiyorduk. Hük(;met reisi ta-
. • . · · -

1 
ye koyduğunun ihsas edilrr.esin -

yan menfaatleri, hiç şüphesiz, va- kar. Fakat bu takdblc, Alman lonya Harıcıye Nazırı bu sabah sa- den dolayı hiddet göstermektedir- rafından İngiliz orta elç!sine çok 
hlm bir surette haleldar olacak kaplan olur ve İtaly3 onunla ava at 11 de C"covie'de buluşmuşlar-1 samimi ve hararetli surette yapı • 
lardı. Hiçbir memleketin kuvvet • çıkmış mütevazı yamağı vaziye • dır. İki Haricive Naz:rı Kattovit- !er. Bununla beraber bu mahfiller lan teşekkür Yunan milletin'n en 
!eri, bugün İtalyanın olduğu kadar tinde kalacaktır Fak:>:, bu takdir'- ze kadar beraber sey~hnt edecek - ba~ışın mıhver ıçin n'esru teliıkkı samimi ve en hakiki hıssiyatına 

b. tt d ğ k im edılen haklardan vazgeçmek ma • tam ır sure e a mı 0 amış-, de de, filvaki Almanlı:rın hulul e- tir. Oradan Romanya Hariciye Na- tercüman olmaktaclır. 
!ardır. Dört muhtelif ordu, hal · ı debildikleri memleketlere bütün' zırı yalnızca Berline seyahatine nasına gelmesi icap edec_eğini v_e Elefteron Vima ve d;ğer bütün 
yan kıyılarını terketmışlerdır. İ - ağırlıklarile çökmek, metodlan •. devam edeeektir. 1 ancak Al_man .ve İtalyan ıstek:erı- Yunan gazeteleri de huna benzer 

talyan donanmasının İngilız-Fran- dır. Hatta Berlin. Roma mihveri- Çemb'r'arnın femac:lıırı nın tatmın edılmesı tl'.mokrasıle - tefsirat nesr 'tmekted;~ıer. 
sız donanmaları tarafından mağ • nin en parlak ümit VE' emelleri ta· - ' • · ' rin totuliterlere karşı hasmane Fek • GafenkO mü'.Akafı 
lup edilmesi takdirinde, bu dört hakkuk bile etse, isır.cn olmasa bi- Londra, 17• (A.A.) - Başvekil maksatlardan vazgeçmelerile le· 
ordunun metropolle alaka ve irti- le, İtalya, :fllen nazi aPvletinin ta. Çemberlayn hafta tatiHni geçirdi- min edilebileceğini ilave eylemek. 
batı külliyen kesilmiş olacaktır. bii halini almağa mııhkum ola _ ği Chepuerss'den bu sabah Londra tedirler. 
İngiliz - Fransız donanmaları ise, caktır. ya dönmüştür. Çarşembadan ev -
İtalJan donanmasından kıyas ka - ve! kabinenin toplanması beklen - Bundan başka aynı mahfeller 

bul etmı·yecek derecede daha kuv· F akat, harbin tesadüfleri bu 1 . d B k"l k b' e a ka konferansa v~ müzakere usulleri • . . . . . ı mıyorsa a aşve ı , a ın r ~ 

vetlidirler. Hatta bütün İtalyan seyrı takıp etr.uyebılır. Ha-
1 
daşlariyle bugün ve varın müla • ne muhaliftirler ve meselelerin 

harp gemilerinin mürettebatı, hep yatları mevzuu bahfolan büyük katlar yapac~ktır. · çok müteaddit ve karışık olduğu -
cMıısolini• !erden mürek.kep olsa, garp milletleri -ki kendilerine şark * bileceğini teyit ediy~rlar. 

maruz kalacakları müşkülata gö • müttefiklerinin iltihak edecekleri Londra, 17 (A.A.) - Sovyet se- F ransada 
re, bunların denizlere hakim ola- şüphesizdir- neticede müzaffer de firi Maiski ile Fransız sefiri Cor- Paris, 17 (A.A.) _ Siyasi meha-

Varşova, 17 (A.A.) - Hariciye 
Nazın Beck trende Cracovie ile 
Kattovitz arasında Romanya Ha • 
riciye Nazıriyle bir buçuk saat gö
rüştükten •onra Kattovitzde tren· 
den inmiş ve öğle yemeğini yedik· 
ten sonra Varşovaya gitmiştir. 

Romanya Hariciye Nazırı iJe 'ına 
iyyetindekiler Berlin lstikar.ıc İiı· 

de yollarına devam eylerni~tir. bileceğini tasavvur edebilmek çok olabilirler. Bu takdirde İtalya, yal- . . . 
. • . • . . . fıl, Ruzveltın mesaıı karşısında ============== zor bir şeydır. Ne Umumı Harbte nız ılk muthış sadmeyı yemış ve 1 .. . . . . .. 

cereyan eden hadisat, ne de o tarih· ıztırabını çekmiş olmakla kalmaz, gibi, muhtelif veçheler gösteriyor.

1

. çok musaıt hır ıntıba .. gost~rmekte mokrasilere iltihaka davet edebi. 
·· • · · · · d ğl • ı d ı B B lk ı d ..._ .. t - ve bu mesaıın dıktatorlerı kaça • ten beri ogrendiklerımız, adamı a- netıce e, ma up ar yanın a da unun, a an ara o,.. u muş e . . Jecektir. 

dama mı..kayese edince, bir İta! - yer alır. Yani o takdirde olduğu rek bir Alman - İtalyan hareketi • 1 maklı yola sapamıyaccl< hır vazı • 
yan bahriyelisinin iki, üç Fransız gibi bu takdirde de tt.lyanın sey- nin mukaddemesi olması tabiidir.! yete getirmiş olduğunu beyan et· Ah~ anyada 

Berlin, 17 (A.A.) - Politische ve İngiliz bahriyelisi edeceğine redeceği perspektiv, vakayii bita- Filvaki, lutaatın hareketleri ve mektedirler. 
hükmetmekliğimiz için bize hiç rafane muhakeme edebilenlerin Arnavutlu;;-~ gö~derilE'n mühim • j Bilhassa kendisindE'n beyanat is- Und Diplomatische Correspon • 
bir sebep ve delil göstermemek • hoş bulmıyacakları bir manzara mat mnhallı ıhtıyaçların çok fev· ı tenen Herriot, dünyanın bütün denz, Ruzvelt'in mesajına h;icum 
tedirler. Yalnız ve ancak tevazuu- olacaktır: M;ithiş acılar, korkunç\ kinde bir n'<~ettedir. Diğe: taraf· sulh ve müsalemet severlerinin A- ve bu vesikayı cbütün dünyaya} a-
muzdur ki bizim bu yolda muka • bir kumar oyunu ve netice ne olur tan, Mussol•nı, bu hareketın ma • merika Reisicümhuruna karşı yılmış reklam• diye tavs:f ed" 
yeselerimize saik olabilir. Eğer. sa olsun, mutlaka Berline münkad halli olduğunu söylüyor. Zaten! minnettar olduklarını bildirmiş ve rek neticesiz kalacağını bey~n et. 
bir umumi harbe tahammül etme- olmak! başka bir şey de söyliyemcz. ilave etmiştir: mektedir. 
ğe mecbur edilirsek, bu harbE' ait İtalyan milletinin de bu vaziye- cFransadan Tünus'u, Korsika'yı Ruzvclt ismi her tarafta takdis Bu gazete, Ruzvelti Sov··et Rus-
ilk kat'i neticelerin Akdenızde a • ti bu suretle düşün:liiöünü san • istedim, olmadı. Bunun üzerine d'I kt' Bl b .. k" p 1 F·ı· · h ,., e ı ece ır um, ugun u opu- ya i e ı ıstın te dide maruz dev-
lanması çok mümkündür ve bu ilk k · · k b el İt ı Arn it - ı ğ b k J 1 ma ı-;ın ço se ep var ır. a yan avu ugu a ma a mec ur a - laire gazetesindeki Makalesinde 
neticeler Hal:J:şistanda, Libyada halkının yığın kısmı, taliinin bu dım. Milletime gösterebileceğim diktatörlere şu suali sormaktadır: 
İspanyada, Aırnavutlukta bult<- • 1 d 1 ı b'l k · · ı b A tlukt yugru uşun a ro a a ı me ıçın b r şey veren u rnavu an cBarışı istiyor musmıuz?• 
nan İtalyan ordularının mahvol - vasıtasızdır. Herhalde iktidarın o· başka nereye gidebi:irdim?• de • 

Jetler arasına ithal etm~ oldu • 
ğundan dolayı tarafı::;ı !ilde itham 

etmekte ve Amerika Re;siriimhu -

farda yaşadığını hatırlattıktan son-
ra faşistlerin taarrınları karşısın· 

da Fransadaki İtalya!lların duydu
ku nefreti üade etmiş ve demiştir 

maları demektir. İngiliz sevkul - • lngı'lte~e"e nu dinlediği yoktur. Fikirlerin mesini tabii görmek 13zım gelir. il 
İtalya arasında değil medeniyetin ceyş mütehassısları arasında, Na • serbest ifadesi, kemali itina ile e - Fakat bu muamrr.ayı kim çö • Londra, 17 (A.A.) - Gazeteler, 
ve hürriyetin zaferi uğrunda vu- zizme karşı yap!lacak bir harpte, zilmektedir. Fakat bize söylendiği- zecek? Hakikatte, bunu hal- Ruzvelt'in mesajını müsait surette 

. İ İtalya gibi bir hasme malik olma- t 

runu Hitlerlzmin dü•manları ile 
tesanüdünden dolayı muahaze ey
lemektedır. 

Bu gazete, Jiyor ki: kubulacaktır. Bu da, bızzat tal • h t • b. t . t kil tt• _. ne göre. İtalyayı •'lfi~tere ve Fran 

1 

le çalışmak mevsimsız olur. Bu karşılamakta ve Ruzvelte hararet-
nın a ta ır avan aı eş e ıgı 

Yan milletinin zaferi demektir.. say_a karşı_ harbe sürükl_e_ m __ ek siy.a- makalede biitün söv!iyebileceği • li bir tazim hissi göstermektedir • iddiasında bulunanlar bile var - J 

----------------- dır. Bunlara göre, bu uzun, açık setı aleyhınde, hatta buyuk faşıst miz, bu suale İtalyadan henüz ce-j !er. Bununla bE'raber matbuat, to

iti: cEylul ayındaki buhran esna • 
sında Ruzvelt, müraıyane bir su· 

rette Hitlerde Bohenıya mesele;ı 

için hır hal sureti bulunacağı ü • 
mid im uyandırmıştır. Müteakiben 
İngiltere vı> Fransa tar2fından Al -
manyayı ihata etmek için açıkça 
yapılan ha.rekatı teş\,'i ıçin her şeyi 
yapmıştır. 

Romanya hariciye nazırı 
' 

Yarın Hitlerle görüşecek 
Ber!in 17 (A.A.) - Havas - Yarın Berlindekl Romanya mehafilin

l3erline muvasalat edecek okn Ro- de söylendiğine göre, bu garantinin 

manya Hariciye Nazırı Gafenco 
Çarşamba günü Hitlerle görüşe • 

cektir. Bu mülakatla Romanya Ha
riciye Nazırının resmi ziyareti ni· 

hayct bulacaktır. Maamafih Ga -
f~ııco hususi olarak hır gün daha 

kalacak ve İngiltere ile Fransa ta
rafından Romanyaya verilen ga • 

rantı meselesini Alman Hariciye 
:Nazın Von Ribbentrop ile müza· 
\ere edecektir 

bir taraflı olarak kalacağına dair 
Gafencodan teminat istenilmesi 
pe-k muhtemeldir. Bu takdirde Ro
manyanın herhangi bir devlet ta
rafından Romanyanın hudutları 

haklunda başkaca verilecek ga • 
rantilerı de memnuniyetle karşı • 
lıyacağı cevaben bildirilecektir. 

Romanya Harciye Nazırı Ro • 
manyanın hudutlarının tadilini 
kat'iyyen roodettiğiııi de söyliye • 
cektir. 

ve iptidal maddelerden mahrum konseyinde bile, ağlr sözler söy - vap gelmemekte olduğudur. Buna taliter memleketlerdeki aksi pek 
Şibihcezire, üzerinde mühim zafer lenmiştir. Mühim bir zat, konsey- mukabil, İngiltere ve Fransa, Yu- cesaret verici olmadıı'tı için. İngil -
ler kazanılacak mükemmel bir ha- de, İtalyanın ckillse, kral ve mil· nanistanı ve Romanyayı garanti terenin Avrupada kollektif emni • 
rekat sahnesidir. Bunlara göre, leh e rağmen bir harbe sürüklen- etmişlerdir. Tehl~eye en maruz yet sisteminin inkişafını ve bu sis
Almanya, son harpte Avusturyaya memesi lazım geldiğini ifade et - olan Yunanistanın tcmamiyetine temin icabından olan &skeri hazır -
olduğu gibi, bu sefer de İtalyaya miştir. herhangi bir taarruz ~erhal bir Ak lıklara devam siyasetinin fasılasız 
yardım etmek mecburiyetinde ka- Bizim bildiğimize göre, İtalya deniz harbine sebep olacak ve bu takibi lüzumunu kaydetmektedir. 
lacaktır. Alman mühimmat ve er- ve İngiltere şahsiyetleri arasında da hiç şüphesiz, daha şimalde ve 
zak kolları 1 cenuba doğru yollana- yapılmış bir çok temaslardan a • daha geniş ve vahim bir müca • 
caklardır. Zaten, şimdiden yplunu lınmış bir lntıba olarak bu hissiyat deleye meydan açacaktır. 
da tutmuşlıııcdır. hemen bütün İtalyada amme dü • Frankonun tabütüvandan kesil • 

Alman kıt'aları ve Alman tay - şünüş ve duyuşunun tercümanı o- miş İspanyayı bir umumi harbe 
yerleri, · !talya;yı ve alakadirilim- larak kabul edilebili•. sürükliyeceğ;ni zannP.tmek doğru 
kan İtalyanın maceralarını mü • Birçok klm~elerin, yazıldıkları olmaz. Müsbet sureUE' kehanetlere 
dafaaya mecbur tutulacaklardır. kağıt kadar kı~·met verme - kalkmak, tehlikeli olmakla bera • 
Bu perspektiv, müstakbel kaderi diklerini söyledikleı:i Ingiliz - İta!- her. Berlin - Roma mihverinin, İn
hakkında alabildiği malumat nis- yan muahedesinin ihHil edilmesi, giliz - İtalyan itililfından daha mu
beti ne ise, o nisbette İtalya mille, şüphe yr\ ki son terrühe değildir. kaddes esaslara dayandığı da id • 
tinin hoşuna gitmiyecek bir Arnavutluga yapılan taarruz da, dia edilemez. 
şeydir. Eğer Nazi kuvvetleri son zamanların mutad hlıdiseleri Vimton Çörı,-il 

Amerika Reisicümhurunun şim
Daily Ekspress gazetesinin Lon- diki hareketi de bu çerçeveye da -

dradakl Amerika maiıfillerinden bildir .. 

öğrendiğine göre, Ruzvelt Cumar- Der Montag, mc,3jı • Tahrikfıtı 
tesi günkü teşebbüsüne devam ni- arttı mağa matuf çirk'n bır ihata 
yetindedir. Teklifleri reddedilse manevrası., ·İktısacli nıenafü göz

dahi diğer bir teşebbüste buluna- !erde büyütmeğe matuf kii•tahane 
rak bütün memleketler için 10 ve- bir tuzak.• diye tavsif etmektcd r. 
yahut 25 senelik bir mütareke ak- Sulh, ancak Avrupa.fa hakıki bir 
dini istiyecektir. Nil,ayet planı hukuk müsRvatı temın ettiği ve 
büsbütün akim kaldığı takdirde, bütün dünya bolşe,-izaı~ karşı mü
Cümhurbaşkanı Amerikayı taar • cadcle için birleştiği zaman hü
ruza karşı tek bir cephe içinde de- kiimran olabilir. 

• 
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' Kont Ciano 1 

i .•. ~.~~:.~~--~~~-~~-~~-~~B~R~M~NJ 
ı kaldım. Esprilerim, zekam var
ınıydı? Bilmiyorum. 

Yalnız güzeldim. Bütün toplan· 
tılarda, balolarda en güzel kadının 
ben olduğumu ispat ediyordum. 
Bu bir işkence idi, bir ıztıraptı. 

Arnavutluk VoD<dlo~D©ıırc§l ~oırlYID©ı~ 

1·1 
• 1 Sahnede yarattığınız rolleri hakiki surette hayatta 

va sı o ursa d .. t "f d . . . 'J 
- Bir işkence mi? 
- Evet.. Bu etrafımdakilerin Arnavutluk bir valii umumi ta- yaşama ıgınıza eessu e er mısınız 111 

bana yalan söylemeğe başladığı 

andan itibaren oldu. Eskiden ha· 
kiki zaferler benimdi.. Sonra şüp
he.. Süse düşkünlük.. Mürailiğe 

ve şişmanlığa karşı mücadele .. ve 
sonra gene uğraşıyor, didiniyor

dum. Güzellik için gazetelerde şar
latanların ne ilanı varsa onları tet-

1 

kik ediyordum ve böylelikle bir 
manken oluyordum, o kadar ..• Ba

na yalan söylüyorlardı. Biliyor
dum .. ah .. bile bile aldanıyordum. 

Bir müddet sustu. Bu sefer Ali 
Sami: 

- Hiç sevdiniz mi? diye sordu ... 

- Vakit bulamadım, ki.. hem 
bende aşka karşı cazibe kalmamış
tı ... 

Bu sırada ikisinin gözleri karşı· 
laştı; bu bakışmada iyi bir dostluk 
ve iyi bir anlaşma a!Aimi gözükü· 
yordu. 

Biribirleriue itimat ederek konu· 
şuyorlardı. Siiheylii kalbinin bütün 

Süheyla, salona gidiyordu .. M.vr· - Niçin böyle düşünüyorsunuz? acılarını uzun uzun anlattı. O sözü
divenleri ağır ağır çıkarken ayna· Mazi bugüne ,ok yakındır .. Geç- nü bitirince Ali Sami de ona kendi 
da birden kendisini gördü.. İhti· mişten sizi ayıran ne var .. Saçları· ıztıraplarından bahsetit. 

• yarlaınış bir yük ... Çökmeye baş· nızın rengi mi? Gece epeyce ilerlemişti. Sühey-
lamış omuzlar.. - Rica ederim.. Başka şeyler ıa ayağa kalktı: 

Yirmi yıldır güzelliğinin hüküm konuşalım.. - Allahaısmarladık, dedi, teşek· 
darlığını sürmüştü. Her salonda, Bu konuşmadan sonra biribir- kür ederim, sayenizde güzel bir ge-
her eğlentide bütün gözler ona !erine sempati duymuşlardı. Sü- ce geçirdim. 
çevilir, bakışlar perestişle ve arzu hey!a, ayrılmak istiyordu.. Fakat _ Estağfurullah... Bana karşı 
ile dolardı .. Kadınlar gıpta ile, ha· gene Ali Sami'nin onu süzdüğünü göstermiş olduğunuz itimad saye
setle onu süzerlerdi.. gördü.. Ne de olsa kadın ruhu .. sinde .. bir arkadaşa ihtiyacınız var-

Epeydir böyle süvarelerden el Hangi yaşta olsa beğenilmekten ı dı .. tesadüfen ben bulundum ... 
etek çekmiş bulunuyordu ama bu hoşlanırdı.. _ Hoşça kalın ... 
gece evinde misafir bulunduğu Bu aralık Ali Sami tekrar ko- _ Fakat bir daha ne vakit bulu
dostu Sara'yı kırmak istememişti. nuşmaya başladı: 

Salona girdiği vakit Sara kula- _ Biliyorsunuz ki psikoloji ile 
ğına eğilerek: uğraşıyorum; sizde bir çekingen-

şacağız 

- Bir gün ..• 

rafından idare edildiği takdirde 
valii umumiliğe ya Kont Cianonun 
yahut ta Veliaht Prens Humber • Meşhur yıldızla

rın verdiği ente
resan cevaplar 
Bir Fransız sinema '11ecmuası 

bu şekilde bir anket açınış. Fran· 
sız yıldızlarına perdede yarattık· 

ları tşhasın hayatıne, hayatta biz
zat yaşamaktan zevk duyup duy· 
ınıyacaklannı soruyor. 

İlk konuşma Marcelle Chantal 
ile yapılmıştır. Bu çok sevilen se
vimli yıldız şöyle cevap veriyor: 

- Hayır beyaz perdede yarat
(ığım insanların hayatlarını ha· 

yatta bizzat yaşamayı asla iste
mem. Bunlar oldukça enteresan 
tipler olmakla beraber dalına fa· 
cıalara karışır, göz yaşı döker ve 
ıztırap çekerler. Mesela bir Ma
dam Lafarge yahut Rusyanın son 
imparatoriçesi olmak kim arzu 
eder? 

Güzel yıldızın çok hakkı vardır. 
Çünkü Marcelle Chantal dalına 

facıalarda rol alır, filimlerinde 
daima ıztırap çeken felakete uğn· 
yan kadın rolündedir. 

Madelein Renaud ise şöyle di
yor; 

tor.un tayin edilmesi ihtimal dı • - Sahnede ve sinemada yarat-
tığım bütün şahıslar, hi,çbiri be-

hilindedir. 

Valii umum! Cianonun olmnsı 

ihtimali daha kuvvetlidir. O za • 

man Duçenin damadının yerini de 

yani Hariciye Vekaletini İtalyanın 

- Biraz gülümsemeğe çalış. lik sezdim. Bu hususta beni tenvir 
Süheyla, dedi. Emin ol ki gene en etmenizi rica edecektim .. 

- Hangi gün?. 
Londra sefiri Grandinin alması 

- Yarından sonra, çaya, evime 
mümkündür. 

güzel kadın sensin burada.. _ Değmez .. 
Buna rağmen Süheyla gülümse· 

mek kuvvetini bulamadı. Ne lü- - Bilmek isterdim.. Niçin ve 
zum vardı zaten .. Ona kimse bak- nasıl oluyor da böyle hayatı istih

faf ediyor ve herşeyden el ayak 
mıyordu ki.. 

çekiyorsunuz? 
Eski günleri hatırladı.. Meclis· 

!erde, salonlarda herkesin üzerin· - Bir daha güzel Süheyıa olma· 
de yaptığı tesirleri düşündü .. Ha· mak için .. Bu zarureti hissettiğim 
yat ne çabuk geçiyordu. Güzelli· vakit karar vermiştim buna .. 
ğin ömrü ne kadar kısa!. . - Başınıza bir hadise filan ını 

Bu sırada yanlarına uzun boylu, geldi? 
kır bıyıklı bir adam yaklaştı. Sa· - Hayır.. Maamafih alılkadar 
ra, Leyla'ya dönerek: görünüyorsunuz .. Anlatayım. Fev· 

kalade bir vaka olmuş değildir. - Sana Ali Sami'yi takdim ede· 
Küçük bir itimad dramı.. Kocam yim .. dedi • fakat hemen kendini 

toplıyarak • pardon tanışıyorsu- öldükten sonra bütün zevklerimi, 
nuz değil mi? Unutmuştum.. hulyalarımı, hatta hayatımı kur· 

Sara, Süheyla'ya arkadaş bulut:t ban etmeği kararlaştırmıştım. Fa-
ca yanından uzaklaştı. kat yapamadım. O sırada çok gü-

zeldim. Güzellik bir davadır, bir O vakit Süheyla Ali Sami'ye: 
kuvvettir. Ona boyun eğmek va· 

- İtiraf ediniz, ki beni tanıma- züedir. Ben de güzelliğime esir 
din ız .. dedi. 

geliniz. 
- Yalnız olacağız değil mi? 

- Peki. 

Biribirlerinin elirıj sıkarken tek
rar ve bu sefer daha uzun bakıştı· 
lar. Süheyla, Ali Sami'nin varlığın· 
da yeni bir heyecan uyandırdığını 
sezmişti. Acaba bu heyecan sürekli 
olacak mı? 

••• 
Ali Sami, o ı;ün çaya geldi. Yine 

konuştular, hatta aşktan bahsetti
ler, bir ay sonra gazeteler Süheyla 
ile Ali Sami'nin izdiva,larını yaz
dı. .. 

Evlenmişlerdi... Süheyla umdu
ğu saadeti ve heyecanı bulamadı .. 
bu kabahat düşündüğü gibi ne on
da ve ne de Afi Sami'de idi. 

Çürıkiı her şey tabiatin emrine 
amadedir ve her şey de zamanın
da gerektir ... 

Yukarıdaki resimde Ciano Valii 

umumi olduğu takdirde yanında 

İtalyayı temsil edecek olan genç 

ve güzel bir kadın görüyorsunuz. 

Bu güzel kadın Kont Cianonun 

karısı ve Musolininin kıze Kontes 

Cianodur. 

Filoryada yapılacak gazino 

MARCELLE CHANTAL Lafarge 
meselesi filminde 

nim hayatta olduğum kadar mesud 
Floryada belediye . t8:"afından değildiler. Onun için kendi haya-

y~p'.lmasın.a kar.ar ve~ıl'."ış .. olan tımı yaşamayı, bütün yarattığım 
buyuk gazıno dun Daımı Encumen kadın tiplerinin hayatlarına tercih 
tarafından 11.880 lira eksiği ile ederim. 

64.532 liraya ihale edilmiştir. Ga- Madelein Renaud da haksız de
zino üç ay içinde bitecektir. ğil. Bu büyük komediyen, seven 
* Emirgan vapur iskelesi rıh • ve sevilen bir kadındır. Güzel bir 

tım tamiratına devam edilmekte- çocuğun anasıdır. Yuvasında çok 
dir. Burası bir haftaya kadar bi • müsterih ve rnesuddur. Zaten bu 
tecektir. verdiği cevaptan da anlıışılınıyor 

mu? 
- Birden öyle oldu .. 
- Saçlarım ağardı; bu beni çok ---······-··········-·······------.. a 

< Victor Francen: 
- Evet diyor, hazan yarattığım 

tiplerden birini hakiki hayatta 
yaşamadığıma teessüf etmedim de
ğil, meselA Chemineanda yarattı

ğım tipin hayatını yaşamayı çok 
isterdim. 

değiştirdL. 

- Evet çok değişmişsiniz .. Fa
kat bu halle daha güzelsiniz .. 

- Naziksiniz .. Lılkin zannediyo
rum ki sizinle ancak birkaç defa 

· görüşmüştüm.. Onun için eski ha· 
!imi pek hatırlıyamıyacaksınız .. 

Tenha bir köşeye oturdular .. 
Genç kadınlar, erkekler dans edf. 
yorlardı. Süheyla sesini çıkarmı

yor, düşünilyordu. Yine eski ha
tıralara dalmıştı. Bu sırada Ali 
Sami'nin kendisine dikkatli dik· 
katli baktığını görünce gülümsedi .. 

Ali Sami bundan cesaret alarak: 
- Demin, dedi, kompliman yap

lnL5tım size.. Fakat şimdi dikkat 
edince hakikaten hala güzel oldu
ğunuzu gördüm; ve bunu itiraf et. 
inekle zevk duyuyorum .. 

- Demek hakikaten beni güzel 
buluyorsunuz .. Hayret!. 

- Sizde daha cazip, daha yu
muşak şeyler görüyorum.. 

- Öyle ise gençken ve saçlarım, 
· altından ışıklan andırırken bu ka· 

dar cazip değildim?. 
- Eskiden nasıl olduğunuzu bil

miyorum .. Fakat şimdi.. 
- Gördüğünüz gibiyim, o halde 

beni beğeniyorsunuz anlaşılan., 
Sonra alaycı bir kahkaha savur· 

du. 
Ali Sami kızararak: 
- İstihza mı 1 diye sordu., 
- Hayır, eskiden olsaydı belki. 

Bundan sonra artık .• 

~~ncen teok.s©ır DngDDteırede 

Amerikalıların en meıhar Boke6rlerinden 
Zenci bok.ör Henry Arm•tron&' lıarı•ı 

oe klıçiilı lıı:r;ı ile birlikte /n&'iltereye 

11elmiıtir. Moyı•to ln11ili• Rodericlı ile 

lr.arıılaıacaktır, Zenci bok•6r{ı burada 
lıarıeı lle lıı:ıı ile birlikte rıhtıma ya• 
naımakta olan oaparun poerteeinde 
11öriiyor•anwı 

Tarakonawa'da.ki Güzel Pren -
ses rolünde alkışladığLrnız genç 
Fransız yıldızı Annie Vernay: 

- Şimdiye kadar iki tarihi filim 
çevirdim diyor. Biri Tarakonawa 
idi. Diğeri Werther .. S')n çevirdi· 
ğim filimde ise 1914 te yaşamış bir 
köylü kızı yaratıyorum. Doğrusu 

hayatta ne Şarlo'nun • Charlotte • 
nun ne de Prenses Tarakonawa 

nın rolünde olmak hiç te istemez
dim. Bununla beraber Tarakona
wa rolünü çok severek yaptığımı 
da itiraf etmeliyim. 

Gene son seneler zarfında par
lıyan genç, güzel yıldız Josette 
Day ise şöyle diyor: 

- Hayır, beyaz perdede yarat
tığım şahıslardan birinin bütün 
hayatını bizzat yaşamak istemez
dim. İnsan bazı dramlarda rol ya
parken bile müteessir olup ıztırap 

çekiyor. Asabı bozuluyor. Bunun 
bütün hayatımca devaınını iste· 

mek manasızlık olmaz ını? Fakat 
muhakkak filimlerimde yarattı· 

ğım şahıslardan birinin hayatını 
tercih etıtıem lilzım gelse son fil • 
mim ·Mösyö Brotonneau• daki 

Louisenin hayatıne ya:ıamak is • 
terdim. 

Yukanda: JOSETTE DAY ve RAİMU. Aşatıda VİÇTQB 
FRANSEN ve ANNY VERNAY 

Güzel bir. sergüzeştin sonu 
A NNABELLA 

.... .. '""""". . · ~· 

Genç ve 
" Sevimli 

güzel Fransız yıldızı 
Prens ,, le evleniyor 

Annabella, bu sevimli Fransız 
artisti Cenubi Amcrikaya güzel 
bir seyahat yaptı. Buenos - Aires
ıen geçerken Brezilya Reisicüm • 
Jıuru tarafından kabul edildi. 

Holivuta avdet ettiği sırada ise 
Vaşingtonda beyaz saraya Reisi • 
cüınhur Ruzvelt ve karısı tarafın
tıan davet edildi. Yarın öbürgün 
Amerikanın en sevilen güzel bir 
artistinin karısı, Madam Tyrone 
Power olacak. Robert Young ile 
çevirmekte olduğu •Maiden Vo • 
yage• filmini ise bitirmek üzere ... 
Evvelce onun hakkında bin türlü 

yor. Bu izdivacın onun Am.erikı!T 
!ar tarafından benimsemesine sr 
'hep olacağı muhakkaktır. 

Annabella için müstakbel kocsJI 
şimdiden periler evine benzİY~ 
çok güzel bir ev satın aldı • J!)\llll 
tahminen 75.000 dolara satın alJlY 
(lığı söyleniyor • Genç yıldız nıo • 
bilyelerini ise Parise ısmarlAldJ. 
Eşyalar yoldadır. 

Annabella pek yakında Tyl'O~ 
Power ve Myrna Loy'la birlikti 
yeni filmini Fox stüdyosunda çe • 
virmeye başlıyacak. 
Artık Annabella için bilhass' 

Annobellanın en •on resimlerinden biri 

dedikodu, fena fena rivayetler çı· 1 Tyronla evlendikten sonra Aıne ' 
loarmışlardı. Fakat şimdi her şey rika ikinci vatan olarak te!akki e" 

genç Fransız yıldızının önünde ne dilebilir. Charles Boyer genç bit 
iyi bir istikbalin kapılarını açtığı· Amerikalı yıldızla evlenerek nasıl 
nı ispat ediyor. oraya yerleşti ve Amerikalelar t•' 

Annabclla e\'Velce de Amerika- rafından en çok sevilen yabancı bit 
da en çok sevilen yabancılardan aktör olarak tanındı ise Annabel' 
biri olarak telakki ediliyordu. l.a da bir Amerikalı aktörle evleııe-

Genç yıldız pek yakında yine rek ayni şeyi yapıyor demektir. er 
Amerikanın en çok sevdiği •Se • nun da Amerikalılar tarafından •'f 
vimli Prens• diye isim taktığı ar • ni sempati ile kar~landığını ise Ş~ 
tlstlerden Tyron Powerle evlen! • diden hadiseler ispat etmektedif· 



DÜNYA MESELELERİ - -

Faşizm Holanda 
da nasıl yer aldı ? 
Almanlar, Şimali de, 
Garbıda kolluyorlarmış 

Holandanın 
• en cazıp 

hususiyeti 

işbirliğinin 

vereceği netice 

İKDAM 

ittifakına 

vilayeti için cs~yrüsefere salih sı.ı 

yolları. nezaretinin b•ş mühendi
si oldu. Gayı>t karışık işleri bir sa
at gibi işletmeğe başladı. Kanallar 
açtırdı, setler yaptırd;. 

Lehistan'ın İngiltere ile bir pakt 
aktetmesiııe mihver devletlerinin 
bir karşılığı diye teliiYki edilen 
Arnavutluk işgali önünde, Varşo -
bada bunun, saldırgana karşı, mu
kavemet organisazyonu yapmanın 
lüzumu hakkında yeni bir delil 
teşkil ettiği söylenmektedir. Kont Ciano ııe General Guzzoni Tiranda 

Dolanda Kraliçesi 

1931 de Utrecht'de. bir hareket 
oldu, Felemenk nazilcri meydana 
geldi. Fakat bunlara para nereden 
geliyordu? Bunu kimse bilmiyor. 
Fakat Holandalıların Führeri ga -
yet muhteşem bir mevkie yerleş -

ti. Bulunduğu yerde sigara içmek 
kat'iyyen mPmnudu. Etrafında ve 
kapılarda bulunan nöbetçiler cLi
der sigara kokusunu sevmez• di -
yorlardı. Mussert'in bulunduğu o

daların duvarları hep Hitler, Mus
solini ve Kraliçe Vilhemin'in re -
siımleriyle süslenmişti. Mussert'in 

Geçen gün bana yüksek naz! ziyaretçilerine yalnız portakal şer-
ınemurlarından birisi: beti ikram ediyordu. Ve bu suretle 

- Siz hep cŞarka doğru akış• cLider> in alkola portskal şerbe -
tan bahsedip duruyorsunuz. Bil - tini tere ihğetitidan-dsiudeanar 

illi yorum niçin? Halbuki cŞlmale• tini tercih ettiğini, \'e nasyonal -
ve cGarbe. doğru olacak bir yü - sosyalistlerin alkolle mücadele et-
rüyüşü hiç hesap etmiyorsunuz. tiklerini göstermiş oluyorlardı. 

Dedi. Ve bana Holandadan, Al- Mussert'in partisi 300.000 rey a -
lllanyanın yapacağı üç katlı istifa- lınca, kendisini ziyaret ettim. Çün 
deyi şu suretle anlattı: 1cü bu kadar rey, küçük Holanda 

1 - Almanya, Holaııda'dan stra
tejik olarak istifade der. İngilte
l'ilye karşı Almanya Lir csürpri.ı: 

harbi• yapacak olursa Holanda 
lllükememl bir geçit teşkil eder. 

için çok manalı idi. Bazıları !ide - , 
rin cAmsterdam üzerine yürüye -
ceğini> zannediyorlardı. 

Beni gül~rek, ve saı: kolunu kal
dırarak karşıladı. Ve bana Holan -

.6olanda ordusundan bir kısım 

Jstte General PARİANİ , altta 
General KİETEL 

Arnavutluk meselesi, hiç şüphe
siz, doğrudan doğruya Lehistanı 

ilgilendirmiyor. aY!nız bu darbe
nin Yunanistana ve Korfuya da 
taarruz etmek suretlyle İngilizle
ri zayıf düşürmek maksadını güt
tüğüne Leh mahfillerinde kanaat 
edilmektedir. 

Her ne kadar Lehistan, Adriya -
tik meselesi ile yakından alakalı 

değilse de Romanyaya gelince me
sele değişir. Romanyaya yapıla -
cak herhangi bir hücum büyük bir 
harbin çıkmasına sebep olacaktır. 

Her ne kadar bugünkü pakt, oto
matik olarak böyle bir hareketi i
cap ettirmiyorsa da Lehliler, Kral 
Karol'un imdadına koşmayı kendi
leri için manavi bir borç saymak
tadırlar. Almanlar da bunu bildik
leri için bir harp tehlikesi ortaya 
çıkarmaktan çekinec~k!erdir. 

1 Albay Bek'in Londr& seyahati 
dolayısile Alman gazetelerinin Le
histana hücumu, Lehlere tesir et
mekten uzak kalmıştır. 

V arşova gazeteleri, sakin bir dil
le Lehistanın Almanyaya ne hü -
cum, ne de onu çemberi içine al
ma gibi bir maksat gütmedikleri -
ni, fakat Almanyaya da tehditle 
korkutma ile hiçbir imtiyaz ver -

Alınanyanın şarkında en kuv - k f"k . d 1 d kl ine ı nn e o ma ı arını yazı -
vetli, nisbeten en iyi teçhiz edil -

1 · k lab lık ··f · ı · yor ar. mış ve en a a nu usa ıs ınat y • Ek etes· dı· 
eden ordu, Polonya ordusudur. 

arı resmı spres gaz ı -
yor ki: 

Şimdiye kadar üçuncü Rayh'ın . cAlmanların bütün bu tecavüz
toprak genişlemes1 metodu, az 
mukadm ve maneviyatı kolay bo
zulmıya müsait zayıf snhalar ara
mak olmuştur. 

Bu metod, bugünkü şartlar için
de, en iyi silahlı şark komşusu Po
lonya ile Almanyanm b;r harp ar
zusunu ihtimal dışında bırakır. 

Bununla beraber Almanyanın 

makta, yalnız Slovo gazetesi bu 
hadise karşesında Balkan paktının 
bir tesanüt imtihanı geçirdiği ve 

Arnaııutlulı Kraliceai 
Jeraldin ' 

Balkan. Balkanlılarındır, sözünün 
ne dereceye kadar doğru olduğu 

... ·-
~. 

Bulgaristarun birkaç senedenbe
ri takip edeceği siyaset, bu memle
ketin hiçbir pakta, hiçbir siyasi 
kombinezona girmemek şeklinde 

tebarüz etmiştir. 

Bulgaristanın vaziyeti, Balkan 
paktını imzalamış olan komşula -

rırun vaziyetinden az çok farklı -
dır. 

Bulgaristan, Romanya tarafın -
dan zaptedilmiş olan eski toprağı 

Dobrucayı da istemektedir, 

Başvekil Köseivanof Ankaraya 
yaptığı son ziyaretinc'.e Bulgarista
nın aBlkan siyasetini azimkarane 
takip etmek kararında olduğunu 

söylem işti. 

Bulgaristan, bazı dilekleri ye -
rine getirilmek şartiyle, Balkanlı 

komşulariyle yakın bir işbirliği te
sisini arzu etmektedir. 

Bugünkü günde de Bulgaristan, 
Balkan antantının iki azası olan 
Türkiye ve Yugoslavy!\ ile pek dost 
geçinmektedir. 

Rusya 
İngilizlerle Fransızların Arna -

• vut!uk işgaline mani ryJamamaları, 
Rusyanın gözünde Çemberlayn'in 
noksan bir siyaset takip ettiği ve 
umumi saldırganlık karşısında İn
giliz - Leh paktı gibi paktların bir 

2 - Almnnya Holanda'ıuft altın 
ve döviz stokundan istifade eder. 
flolanda altın ve döviz stoku itiba
riyle dünyada dördüncü gelir. Bun 
dan başka, Holandanın ziraat malı 
suııeri de A!manyanın ~çlığına gü
zel bir yem olur. 

da faşistlerinin selamını anlattı \' e 
işaretlerinin gamalı haç yerine 
cKurt kap~nı· olduğunu söyledi. 
Holanda nazilerinin kurt kapanını 
timsal olarak almaları manidardır. 
Bu kapanın şekli vaktiyle köy ev
lerinin kapılarında vardı ve zaval
lı köylülerin kurt siırWerine karşı 
yaptıkları miieadelelerin bir hatı -
rası idi. Mussert bana dedi ki: 

şarka ve cenubu şarkiye doğru yü
rüyüşü !Polonyanın kımıldamzya
cağına emin olmadıkça rahat de
vam edemez. Kararsı~ bir Polonya 
haddizatinde bir teh1it olmakla 
kalmaz, onsıız meydana <;>kmıya -
cak bazı mukavemctlcr için bir 
zincir başı teşkil eder 

Evelce Hitlerin Polonya cihe -
tinden elde etmiş olduğu istikrarı 
ihlal eden İngiliz - Leh prensip an
laşmasına Almanyanın hiddeti bu 
yüzdendir. Almanyanın siyaseti 
evvela Polonyayı ürkek veya mem 
nun bir pasifliğe irca etmek mak -
sadını güder. İtalyanınki de dahil 
olmak üzere bütün tazyi)der bu 
maksatla kullanılmaktadır. Lon -

AıılonyaJa ltalyan hafif tankları tıe ... ,..,,.a 

3 - Hrlanda müstemlekeleri, 
Petrol, kauçuk, kahve, kakao, va
nilya, kopra, kalay, manganez gi -
bı nebati ve madeni istihsallariyie 
Almanyanın müstemleke ihtiyaç
larını karşılar. Holand& imparator
luğunu parç~lamak için Berlin'le 
To•;yo arasında 7 maddelik gizli 
bır muahede yapılm1dı mı? 

İste bütün bu vaziyetleri Çem • 
berlayn pek&la biliyor. Onun için
dir ki, Çember !ayn Polonya ve Ro
nıan~·ayı himaye etme!' isterken 
İskandinav memleketleriyle Kra -
lirP Vilhemin'in devletine de hi -
nıayeyi teşmıl etmek istedi. Fran
sız gazetecilerinden Pi~rre Bernus 
daha geçenlerde, bir Alman planı 
neşretti. Bu pliinla Almanların Ho
landayı zaptedecekler! gösteril -
llıektedir. 

Fio!andarla bir kac senedenberi 
bır nazi partisi vardı~. Bu partinin 
lıderi Adriyen Mussert'dir. Söylen 
diğine göre, bu lider, Hitler'in işa
ret; ile hareket etmektedir. 

Mussert, Holanda nasyonal - sos 
:Yalist partisini tesis ettiği zaman 
37 yaşında i'1i. Evvelce Delft üni
Veristesini bitirmiş. mühendislik 
:Yapmıştı. Mussert devlet hizmeti -
ne girdi. Birdenbire kendisini gös
terdi"ve süratle yükselerek Utrecht 

- Ecdadımız kurt ~ürülerini na· drayı ziyaretinden sonra, Alman -
sıl kovdularsa biz de demokratları ya ile yeni bir muka\·e!eyi hangi 
öyle kovacağız. hadlcrde kabul veya reddedeceği

Bir bardak portakal şerbeti ver- ni yalnız Bek sarahatle bilir. 
di.. Sonra, mııtcdil bir sesle bana Herhalde İngiliz diplomasisinin 
programının esaslarını anlattı: Almanyayı işkal etrrck için Po -

(Arkası 7 i nci sayfada J loııyadan daha müsait bir saha bu

Holanda Veliahdı 

l 1amıyacağı muhakkaktır. 
Cenupta Almanyanııı şarka doğ

ru yürüyüşü Romanyaya yardım 

edecek Balkanlıların ve Türkiye -
nin bir reaksiyonundan korkabi -
lir. 

Macar azlıkları yüzünden Ro -
manya ile Yugoslavya arasında 

kuvvetli bir tesanüt vardır. İngil
tere bu tesanüdü harekete getir -
miye çalışıyordu. Fakat Mussoli -
ni'nin Arnavutluktaki hareketi 
-birkaç sencdenberi silahlanması
nı gevşetmiş olan- Yugoslavyayı. 

Almanya, Macaristan. Bulgaristan 
ve İtalya arasında kötürümleştir -
mek maksadını gütmüştür. 

Totaliter devletlerin şarka doğ -
ru tazyikleri sisteminde İtalyanın 
cenupta Balkan ve şark Avrupası 
nın methallerm! kap:yarak denizi 
öğretmek rolünü tem·r. ettiğiuzun 

zamandanberi göze çarpıyordu. 

!erine rağmen biz, Almanya ile iyi i görüleceği hakkında bir yazı yaz -
bir komşu olarak geçinmek iste - mıştır. 

diğimizi bildiririz. Londradaki an- Siyasi mahfiller, sükun muhafa
laşma, Avrupa milletlerinin barış za ediyorlar. Bundan da bitaraflık 
dahilinde işbirliği etrr.elerini müm siyaseti takip edileceği anlaşılı -
kün kılmak yolunda atılmış bir a - yor. 
dımdan başka bir şey değildir.• 

Polsk Zbrojna gazetesinde de 
askeri bir mütehassıs, Alman ordu r 
sunun ihtiyat sınıflarının talim ve 
terbiyesi ile askerin maneviyatı 

hakkında şiiphcli bir lisan kullan
maktadır. 

Bu mihvere göre ei\er Alman or
dusu şiddetli bir mukavemet kar -
şısında kalırs~ o zaman bunun aksi 
tesirleri derhal görülecektir. 

Paskalya münasebf?tiyle Varşo
vada bütün siyasi fa·;Jiyetler dur - • 
durulmuştur. Fakat ordu,, çalışma
larına devam etmektedir. 

E'ulgaristan 
Bulgar gazetelerinde bu mesele 

hakkında fazla tefsirler yapılma -

Arnavutluk işi buna parlak bir 
misal vermiştir. 

Onun içindir ki İngiliz - İtalyan 
muhaveresi bundan böyle söz in -

celiklerine ve sevimli jeneralit~ : r 
!ere münhasır kalamaz. Mussolını 
muhavereyi kesecek yahut da bi
ze doğrudan doğruya veya bilva
sıta erişmekte gecikmiyecek olan 
çetin bir pazarlık teklif edecektir. 

faydası olamıyacağı şeklinde tefsir 
edilmektedir. 

Sovyet teli\kkisine göre, nere -
de vukuu gelirse gelsin, her han
gi bir saldırganlık h~men bütün 

saldırganlara karşı şiddetli bir 

Memleketimizin mes'u!leri için 
istirahat edilecek zaman değildir. 

Lucien Romier lıazyanlar Draç11 u/ıer çılıarlJforlar 

RADYO 

Salı 
Saa t 12.30: Program. 

Saat 12.35; Türk müzığl - Pl. 
Saat 13: Memleket saat ayarı, aj 

\"e meteoroloji haberleri. 

tam - Pi.) 

Saat 13.45: - 14: Konusma 

saati - Ev hayatına aid.) 
18 .30 : Pragdaın. 
Saat 18.35: Müzik (Oda müziği - P 
Saat 19: Konuşma (Türkiye postası; 
Saat 19,15: Türlt müziği (Fasıl b.e 

yeti .y Tahsin Kar ak~ ve arkad 
Hakkı D>!rman, Eşref Kadri, 
Gür, Harnd.J Tokay. Basri Uner. 

Saat 20: Ajans, meteoroloji haber 
lcri, ziraat borsası (fiat.) 

Saat 20.15: Türk milziğı. Çalanlaı 

Vecihe, R~ad Eser, Ruşen Kam, Ce 
det Kozan. Okuyanlar: ll'!uzaUer i 
Sa!iye Tokay. 1 - ............ - B 
peşrevi. 2. - ............... - İtri Buse 
makamında beste - Her gördüğü. 3 -
Şakir ağanın - Buselik makamın 

şarla: Süınbi.ı.listan etme etrafı. 4 
Reşad Erer. Keman ı.aıotirol. 5 - İs 
kın - Buselik makamında ııarkı: OOn 
vermez. 6 - rır Sellin - Buselik maki 
mında &arkı: Bir pli rfeda, 7 - ..... . 
- Buselik saz semai.si. 8 - Neşetkir 

l\.lahur şarkı: Gücendim ben sana. 9 • 
Faizcnın - Nihaveod prkı: Kız 

geldin Çerkeşden. 10 - Sadettin 
nağın - Nihavend şarkı: İirpikler' 
gölgesi. ' 

Saat: 21: Memleket saat ayarı. 
Saat 21: Konuşma (Hukuk ilınl 

ma Kurumu.) 
Saat 21.15: Esham, tahvilli, kamb 

yo - nukut borsası (fiat.) • 

Saat 21.25: Net'eli p!Aklar - R. 
Saat 21.JO: Müzik (RadJ'o orl<estr 

sı - Şef: Praetorius.) 1 - Henry 
baud - Eglogue op. 7. 2 - W. A. 
zart - Senfoni sol min6r, op. ıas. 

Allegro Con Brio. b) Andante. c) 
nuetto - Trio. b) Allegro. S -
Brandts - Buys - tSalzburp •ereıııı 
op. 5-.a) Allegro Molto. b) ~ 

Saat 22.30: Mllz!lı: (Opera ary 
Pi.) 

Saat 23: Müzik (Cazband - PL) 
Saat 23.45 - 24: Son ajana babe 

ve yarınki program, 

BALK 
: Zır Deliler 

OPERETİ 
İPEK : Cambazhane 

cuğu 

MELEK : Kutup Yıldızı 

SARAY : Venedik T!ent 
SÜMER : Herkill 
TAKSİM : Sonsuz Mücad 
ALEMDAR 

: Büyük Vals 
MİLLİ 
TAN : İlkbahar gece! 

SAKARYA : Olimpiyat genç 

HALE : Büyük Vals 

LALE : Hergül 
ALKAZAR : Görünm.iyen c 

AYSU : Cemile 

AKIN : Cici Anne 

FERAH : Yaşasın Aşk 

AZAK : Yaşasın Aşk 

Yıldız : Zambak 

harekete geçilmelidir . 
Saldırganlığı bir yerde kar 

mak, onun başka bir yerde pıı 
vermesine yol açar. 

Rusya, yarım tedbirlere işt 

etmek hususunda tereddüt gö 
mektedir. 

Moskovada hAkim olan tela 
ye göre Paris ve Londranın t 
faşist devletlerin saldırganlı 

nı teşvikten başka bir şeye y 
mamaktadır. 

Gerçekten, Musso!inı, İngil · 
'Fransız muhalefetinden o kad 
korkmuştur ki Hitlerin yaptı 
bi planlarını gizlemek lüz 
bile duymamıştır. 

İyi haber alan mahfillerde 
tün Balkan memleketlerinin 
küm altına alınması, ondan s 
İngiltere ve Fransaya doğr 

doğruya saldırması yokında 

kua geleceğine inanılmakta 

Yunanistan 
Bi rtakıın siyasf mehafiller. 

kumetle beraber çalışacak! 

bildirmışlerdir. Yunanistan 
vutluk hadisesini sükfınetle te 
ki etmiş görünmektedır, Hiç b 
rafı iltizam temayülü görül 
mektedir. 

Yunanistan topraklarına sı 
Kral Zogonun İngiltereye gi 
ği söylenmektedir. 

Yugoslavya 
Belgrattaki resmi tefsire il 

İtalya. maU ve ekonomik işlı 

pe kalAkalı bulunluğu Arna 

<Arkan 7 inci sayf 



MYPAI iKDAM 

~ ESKi YUNANIN ŞUH KADINI ;-;=ı 

~ ~!:a~ ~R~m Ô~n S r.,~ ~.Ys ~ 
Aspasya Sokratı dinlerken içinde 

bir sevgi kaynadığını duydu 

Almanya müstemle~eleri 
NasoD ka~anoD<dlo ? 
NasoD kayb~cdlüD<dlü ? 

1919 Versay sulh masasında, el-

li senelik endişe ve kin dört sene- 19} 9 d AJ J d • } d• k• 
nin hesabı diye ortaya döküldü. a man ar emış er 1 ı: 
Müttefiklerin sıraladtklan madde- 11 D 
l~rin 119 uncu~~ ile Alman~ar: cDe· en•ız aşırı mu•• stemleke-
nız aşın mustemlekelerımızden 

vazgeçtik:t dediler. 

1 
d 

n •• !::.::n~~o::.,ıa::. v=~ erimiz en vazgeçtik" 
387.000 kare Km. lik Togo müs -
temlekesi, 790.000 kare Km. ge -
ni§liği olan Kamerun müstemleke
si, bunun 117.erinde 2.5 milyondan 
fazla halk vardır. 835.000 kare kilo 
metrelik garbi Afrika. 7.666.000 nü
fuslu ve 995.000 kare kilometre vü
satinde doğu Afrikası. Galapagos 
·adalan. Mariyan adaları, Karolin 
adalan. 2.f 76 kare k!lometrelik 
Marsa!. Yeni Gine, ve Bismark ta
kım adalan ki bunlarda 604.000' 

insan otunu ve genişliği 240.000 
kare Km. dir 2.572 kare Km. 39.000 
nüfuslu Londra adalarL 195000 nü
fuslu ce 552 kare Km. lik Kiaoçen. 

Bismark 1884 de ilk dört müs -
temlekeye yalnız bir sene içinde 
Alman bayrağını çekmiştl Hem de 
bir damla kan dökmeden. Misyo -
nerleri katliim edildi: Kiaoçen a -
'razisi fethedildi İki aene sonra A
ıtmeriblılar İspanydll11ra karşı mu
zaffer oldu, Samoa a.-:fnJan Alman- İ 
lara geçti. Almanya 1911 de Fas'ın 1 
Fransız himayesinde olduğunu ta-1 
mdı: Hattüüstüva Afrlkasından bfr 
parçayı Kameron'a ilave ettl 
Müsteml~keler Almanlann eli -

ne ne kadar sii:ratle düştü ise, o ka
dar ırüratle ellerinden çıktı. 1914 

- Beceriksizliğin de beceriksiz- kızdan sirayet eden bir neş'e ile Eyltilünde Yeni Gine ile Samoa 
illi!.. keyifc geldiler. Salonda gezdire _ adalarım fngilizl~ aldı.. Daha o 

Diyt!ttk km payladı. Aspuya, rek, orada bulunan misafirler hak hafta, Japonlar, büyük Okyanus
Ceneralln bu dürüşt1iiğüne aldır - kında, ona, malumat vermiye haf- taki Alman ıtdalanna bayraklarını 
madı. Oortadaki soğukluğu fider- )adılar. çektiler. İki ay sonra Kiaoçen de 

mek için: Sokratla Alkibyad. Aspasyayı . (akao memba/an ıimcli baık 'J devletler lıe•abıncı ifliyor 
- Peki.. bir dördüncüsüne de misafirler arasında gezdirirken, o- dı. Bunlardan birinin, pek açık sa- d .. y 1 A . 1 • . 

tavaiyenamem var. Onu niçin IOl"- na, Atinanın sefahat Alemini t'!m • çık bir Alü!te elbisesi giyerek ihtl - iıştu. a ruz .. -~ı~ad3 daha fa~ a i garbı Afrıbdaki 'Alman müstem -
muyorsunuz7 sil de ..... ~ • ...ı tl 1 • t 1 kpe tl _ U d k mukavemet goruldu. Garbi Afrıka lekeleriyle, Tago nun bir parçası, • e n ..., .... ye er .anı ıy"r ar - yar zev res er on r. e pe per- . . 

Deyince üç zendost m•-·- kal_ d d b ' !! 
1 

harbın başlamasından ancak bır se Kamerun'un bir kısmı, Yenikine, 
, ~. ~·Ulo ı. e ırunctne oyun ar oynadığı ve . .. . . 

dıklan hakaretleri unutm•H ~i frt . Andr kl"t B ::.-•- d J • ~ ne sonra teslım oldu. Muttefıkler ı Bısmark takım adalun ve Samoa 
.,. a•u, :i.e. o • ... &.ı SwµU a a - on ardan avuç avuç bahşış aldıgı • . . .. 

u-

Almanya ille İ•felılerini ln6ilter9• lubal 

.360 maarif müessesesi açılmıştır., Fransızlar, Alman] 

1 

Bunlardan ancak 83 tanesi misyo- Jerine geçen bu 
ner mektebidir. Ziraat itibariyle,, yirmi yıllık emek veı 

j bu müstemlekeler evvelce çok fa - latmak için daha bir 
j kirdi. MeselA bu müstemlekeler - sıralıyorlar. Bilhassa, 
ı den ancak, 1,179 ton kakao çıkarı- takada sağlık işleriyl~ 
lırdı. H~lbı,ıki bu mikdar sonradan raştıklannı gösterme 
24.577 tona çıkmıştır. 1200 ton kah man müstemlekeleri 
ve. 160.000 ton buğday istihsal edil- dan kendilerine geçeı 
miştir. Yolların vaziyeti de değiş- beş doktor bulund 
miştir. Alman müstemlekelerinden bugün 57 doktor. 11 
Fransızların eline geçen kısımda koruyucusu, 84 hasta 
uzun yollar yapılmıştır. Evvelce 
1.000 kilometreden aşağı idi. Şimdi tane, 15 doğumevi, e 

hat müessesesi bulun 
ise 9.500 kilometreyi bulmuştu. 

Bu müstemlekelerde 1919 dan ediyorlar. 
' evvel 580 kilometre uzunluğunda Fransızlanıı bu SICj 

demiryollan vardı. 1919 dan şim - lerde en çok meşgul 
diye kadar 100 milyon sarfedi1erek talık, uyku hastalığıı 
484 kilometre uzunluğunda demir- lınan tedbırler say 
yolu yapılmıştır. Evvelce Dualoda Fransız müstemleke 
50 metre uzunluğunda rıhtım var- yan haDruı yüzde 
dı, sonradan bir çok nhtımlar ya- uyku hastalığına m 
pıldı. Müstemlekeler dahilinde 200 bu.ki daha evvel bu 
den fazla posta telgraf istasyonu rın yüzde 25 i bu ha 
yapıldı.> lA idi. 

bilyilk bir merakla sordular· mın bu-tun·· ezı' ti 1. i t ~ _;ı. 
1 1 d şarkı Afrikadakı Alman mustem-ı takım adaları ve Samoa adaları -. m ye , o ımp ya e6 - ~Y en vor u. . . . . t · . · 

_ Bu da kim? lencelerlnde ar ba i' şt -'-t Asp , 
1 1 

ih lekelerını ikı sene beklemek mec- dır. kıncı partıye Fransızlar kon -ı a «O urm- ı. asya, pn ve p şaas y e c a- . _ 
_ Fidyul Halbuki 

0 
PlAte'de y ista _ 

1 
.. k A bunyetinde kaldılar. du.Fransa Alman mustemlekele -

, . unan na mn goz erını amaştıran tiannm t . . . .. . 
_Vay! Şu Atlna kızlarının ..Jt.. kuandırdıl'h -n ve -ref ... .,, ... .,, __ b d tereddt t in h t ngiltere ve domınyonlan Al - rının yuzde 19.50 sını aldılar. On-

a..,. a• r- r , ..... uu u erece e mes e ayre üst 1 k 1 · · .. d 1 d K ' 
bebeli mt? den hAtuası bir ilih gibi tes'id dl Sokr t· man m em e e erının yuz e 

1 

ar a amerun ve Togo nun bir 
- Onu da, kimbilir, size nasıl dile~ kahraman AndMklAt'ın ıor:: e ~~ükmU:ilm, bfrdenb!ı'e ver- 78.50 sini asl~ payı olarak aldı. kısmını kendi müstemlekelerine 

tasvir ettiler? nu idi. Bu adam, dedesinin töhre - meyiniz güzelim! dedi. Si - lngilterenin elme geçen yerler ve ilhak ettiler. Belçika da bu müs - . 
Abnan,a ÇeiNlooaiJ'Cl.)'I illaai ettifi .sam 

..,..ro1 · Çeltyaya Nyl• 6irmiıti 
A8palya, )6mmsuz yere canla - t1nl istismar ederek yapyor, ank ze pterdillmiz bu tipler, - temlekelerden .nasibf>dar edil~ş -1 

nnı aktılı bu adam~ann pili_ ve lefahatten bqka bfr teY dtlfOn- mOnevver ztbmeden birer nil- tir. Fakat az bır nisbt'!tte: yuzde ======================= 
Jerini almakı. fayda olduğunu tak- milyontu. munedir. Evet,. Gbziydeleri - 1.75 Alman müstemlekelerinden Kad 1 n hekı· mlerı· Sinopfa eoa 

ramı yap 
dir ederek fUh bir eda ile 10l ko- t,ıe; nld kralların ahfadından miz, tereddi içindedirler; fakat bi- 0.25 nisbetinde Japonyaya da pay 

lunu Alkibyadın sal koluna geçi- olan bir asilzade ... Partetıya il - Hrsfnlz, ki milli bir cemiyeti, mü- çıkarılmıştır. Japonlar Büyük Ok- aylık toplantı,aı 
rlrken sal elini de Sokratm omu- minde bir Alüftenin 1ı1ğıntısı idi tereddt münevverler Vt' güziyde- yanus'ta Karshin, Marşel, Galapa- ~ 
zuna dayadı: Bu kadar iğttnç bir velrilde ~ ler temsil etmezler. Halk, emlnolu- gos ve Maryan adalannı aldılar. Türk Ginekologi cemiyeti bu a-

- TetTilbesiz bir inza biraz ha- yordu. nuz, ırkının yüksek, nezih fazilet- Bir Fransıı gazetesı diyor ki: yın toplantısını Dr. Orhan Tahsi-
yat dersi vermek istemez mislniz! Maraton zaferinin kahramam lerini idame etm~ktedir. Vatanper cEğer umumi harpte mağlUp ol - nin başkanlığında yaptı. 

Sinop, 17 (A.A) -
mı, asker, jandarm~ 
ve kalabalık bir halkl 

Dedi. Miltiyad'ın yeğeni olan Miliyad ta; verlilbıizin necip an'anelerini gü - saydık, Afrikadaki müstemleke - Bu celsede: 
Gorclyas, açıkta kaldığını ga - Pire limanında, üç gidi umumha - den, memleket sevgisini ülkü edi - lerimizin hepsi elimizden gidecek- Dr. Hadi İhsan Gediz _ Gebeler- tirakile tes'it edilmiş 

rünce, büsbütün çileden çıktı. 1 - ne iıletiyordıı. nen san'atkarlanmız eksik değil - ti.• ve ilave ediyor: cElimize ge - de böbrek hastalığı ve Ek.lampsi maline :iüşen meyd 
çinde, bir günde iki dt-fa hakare - Pelop'lann dindar neslinden o- dir. Bu temiz vatandaşlar, bir gün. çen müstemlekelerde boş durma - hakkındaki mü,ahedelerini bil .. lerce fdan dikilmişt' 
tine uğrad?ğı bu güz~l kıza karıı, lan Pelopid .. Krizeis1erden Kri - Atinamızın eski azamet ve haşme- dık, maar\f, ziraat, yol, büyük iş - dirdi. ~--!"""~ 
dehşetli bir kin kabardı. Başka bi- zes_ pir Teos'un hafitlerinden ol- tini ihya edebilirler. Hatiplerimiz, ler ve sıhhiye işlerinde çok lfler Dr. Mahmut Ata - Kısır kadın- melere: Prof. Kena~ 
rlsile görüşmek bahanesile onların duğunu iddia eden p,üzel Anakre- şairlerimiz, politikacılarımız, za - becerdik. Maarif noktasından ev - ların Röntgen ile muayenesi (Hys- zenel, Dr. Ahmet O 
yanından ayrıldı. on .. Bu kadınlaşmış. ahlak düşkü- rarlı birer unsur olr.:laktan başka velce 6 mektep vardı. Bunların an- tero - Salipingographie) mevzulu san Gediz, Nuri Sült1 

Sokratla Alkibyad, Aspasyanm nü üç delikanlı, asaletlerinin şöh- bir şeye yaramıyorlar. Elimde ol - cak ikisi profesyonel mektepti. bir gebelik dermatozu vak'ası gös- kan, İhsan Arif, Şü 
bu samimt hareketi C:nünde, iğbi - retlerini, iğrt>nç maceralar arka - sa, bunlann hepsini memleketten Halbuki şimdi 13 büyiik mektep terdi. kel, Sinay ve Fresk 
rarlannı unuttular. Hatıl, güzel sında sürüklenmekle kirletiyorlar- sürerim- dedi. (Arkası var) vardır. Bunlardan b1şka köylerde Bu mevzular üzerindeki gorilş- kirlerini söylemişlf:r 

. 
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I'' -

faş edebilir. Bu m~lede hayreti- sını buldum mu? Bana bildirme- kadın hissini venyordu Bu kızın şarken onun bu sert sesini yumu- davul gibi şişkin ve mindere yas.- - Elbet daha güz 
mi mucip olan şey Vicdanın Müj- din. Selim ederim. N.~ iri siyah gözleri, ok gibi sivri uzun şatmak üzere son derece halinı ve lanmış olan göğsü genç kızın sert büyük bir kalfa, gö 
gandan başka birisı olmayışıdır. Günlerden cuma idi. Emin~ sul- kirpikleri, hem masum, hem çeki- yalvaran bir sesle: göğsüne dokunuyordu. lah rahmet eylesin, 

_Behemehal getirir, merak et- Demek ki bizim hüviyetini öğren- tanın sarayında, yalnız selamlık ci bakışlan vardı. Merdiven ba- - Yemek yiyarum kafacığım, Gözlerini onun parlak ve cazi - cığımın ism idi. o 
meğe kalktığımız Vicdan, benim tarafındakiler arasında bazı izin- şındaki kız: kızlarla lakırdıya tutulmuşuz. Ku- beli gözlerine ~e~: . içinde yatsın; ne iyi 

- Yalnız, dedi. O zamana kadar 
Sait ağa benim maceramı, ailemi 
yazan defteri getirmiş olsa. .. 

me. 
••• 

İşte azızım Asım, bizım plin bu. 
Sana bu mektubu ahırın bir kö -
şesınde yazarken müsbet bir şey 
yoktu. Fakat her şey hazırlanmış-

tır. Hem de gününde hazırlanmış
tır. Daha fazla geç kalamaz, bek
Jiyemelldik. Çünkü dediğinı gibi, 

kl M'". a i . 
0 

d h liler olduğu için bir eksiklik gö~ - Ayol rıeredesin Şevkaver, suruma bakmayınız kafacığım... - Seni bugun şehırde gezdıre- ni 0 yetiştirdi 
yavu um UJg n mış. a a- çarpıyordu. Haremde sultanla pa- yanm saattir seni anyor! Dedi ve hemen minderin önüne yim mi? Geçen hafta da çıkma- · 
yırlı... ...Annesinden, ailesinden fehr ıktıld bil k Dedi. Şevkaver nefes nefese diz çökerek kalfanın bağlı çorap- dm! ded1. . Şevkaver manida 
altınları bir kaç düzine almak için lşanınb' od edç "tek~~~ en 'd ız- k t sed fl' bir lan üstünden kalın dizlerini öp- Şevkaver, elleri kart kalfanın güldü: ar ır a an 0 ı uuaya gı er- oş u, e ı masanın yanın-
elımızde Müjgandan daha mü - lerken §en kahkahaları aofalan daki kapıyı açtı. Burası ağır ve meye başladı. Genç kızın dudakla- elleri içinde olarak: - Onun elıne 
kemmel ve daha uysal birisini bu- çınlatıyordu. kalın perdelerle, sık kafeslerle loş, rı dizinden çıplak etine temas - Allah ömürler versin, siz bi- man siz de benim k 
lamazdık. Küp dolar, toprağa gö- koca bir oda idi. Bir kenarda ga- edince mukavemet edilemiyecek lirsiniz kalfacığım... Ama haliniz - Daha bile küç 
mülür, benim elceğzımle içinde - Niyet kUpU ve ustahkh yet yüksek bir çini soba yanıyor- bir zflf duyan :alfa: yok; gelecek hafta çıkarız! Diye yaşımda idim. 
kiler bir torbaya aktarma edilirse bir müdahale du. Pencerelerin önünü bir baştan - Bır saat yemek olur mu? Be- cevap verince kalfa pek memnun - Size herşeyi 0 

Saıt ağa b nı de, Mt.i3ganı da sı -
1 

k' M". • bir başa kaplıyan geniş minderde nim yalnız olduğumu bilmiyor oldu. Yüzünü ekşiterek: facığım? .. 
kıştınyor. Acele etmek, Ağanın e- ne 0 aca · UJganı ne yapaca • Orta katta mer\!iven başında bir 1:işman vücudüne rahavet basmış ., B gfi d 1.ft~•ı Af 

ğım? ·:: .. rayda bırakıp savu ~ ~ ır musoo. u ıt' e •wı.a.-r. igim var - Sahiden hiç halim yok. e- Şevkidı'l kalfa 
lınden kurtulmak lazım, kurtul - uu şayım kız, aşağıya sesleniyordu: olan Şevkidil · kalfa yarı uzanmış üstümde. 
d 

• . d b . mı? Yoksa sahiden peşime taka - Ç k . . rin kı7-.. Sen beni, benden daha ve güldü. Başını 
ugumuz zaman scnın e enım ? • k - Şevkaver, Şevkaver... abu ve başını, mındenn yastığına da- Genç kız, nüvazişlerıni sıklaştı- çok düşünuyorsun. İyi kız olacak- rak: 

de cebımiz dolmuş olmalıdır. He- yım mı. A~nesıne avuştutup ol, kalfa seni istiyor... yamıştı. Bu ellilik kalfa kapıda rarak ve geniş geniş nefes alarak: sın sen ... Hem artık saraya da alış- _ Daha neler de 
rü seni hiç tanımadığı için bana hem savaba gırmek, hem beş on Merdivenden bir kuş gı'bi orta Şvkaveri görünce kaşlarını çat - - Kusuruma bakmayınız kafa- tın. İlk günler neydi o ağlamala- onun tırnağı olam 
musallat o c k. Fakat eğer bu - para daha almak varken ... Vallahi kata çıkan kız on beş, on altı ya- tı, sert ve hakim bir sesle: cığım, bir daha yapmam... nn? Hala şehri özlüyor musun? raylarda onun ismi 
lursa ... Mel'una bak kı, defter hi- bilmem. Hele bu gece bir etraflı- şmda olmasına rağmen kalçalan - Neredesin Şevk:wer? Yanm Dediği zaman kalfanın butun sı- Adın neydi bakayım? Aklında mi? kanırdı. Nereye gits 
kayesini MiıJg na da anlatmış. De ca düşüneyım; karanını verir, sa- ve iri sert göğsile, boyu ve omuz. saattir seni aratıyorum. nirleri yatışmıştı. Kızı bır elinden - Tabii aklımda ... Pakize .. Ama dü. Her kız ona hü 
mek ki bu bır gun esrarımızı da 

1 
na bildiririm. Sen Müjgin'ın ana- larlJe yirmi beş yaşında olgun bir Şe'Yk!lver mindere doğru ko- tuttu; minderin üstüne çekti. İld Şevkaver daha güzel isım ... 
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Portakallardan neler çıkarıyorlar ? 
( - Portakalın kabukların

da, çiçeklerinde güzel koku -
nun ruhu, esansı bulunduğu 

gibi ağacın yapraklarında da 
biraz (Neroli) mevcuttur. 

İşte bundan dolayıdır ki 
çiçek zamanı olmadığı bir va
kitte portakal ağaçlarının 
körpe, taze yapraklarını im -
bikte, hususi tencerelerde 
kaynatarak (çiçek suyu) çı -
karırlar ve satarlar. 

5 - Demek isterim ki, İs
tanbula getirtilip satılan (3) 
türlü çiçek suyu vardır. (1) 
portakalın, turuncun asıl çi -
çeklerinden yapılan çiçek 
suyu. (2) Yapraklarından 

çıkarılan çiçek suyu. (3) İyi 
su içine Avrupadan getirilen 
sun'i neroli karıştırarak is -
tihsal olunan çiçel suyudur. 
Şüphe yoktur ki, en iyi çiçek 
suyu çiçeklerden çıkarılan -
dır. 

6 - Portakalı, vişne ağacı 

üzerine aşılıyarak kan por -
takalı elde ederler. 

7 - Avrupada ve bizde ya· 
pılan en kuvn!tli kolonyala • 
rın esasını, temelini, ruhunu 
portakal çiçeklerinden çıka • 
rılan ve Neroli denilen uçu • 
cu ve yağlı ruh teşkil eder. 
ltrıyatçılıkta (Parfümeri) de 
nerolinin çok ehemmiyeti var
dır. 

••• 
8 - Bazı yerlerde portakal 

ağacının taze ve körpe yap -
rllklarını çay gibi başlarlar, 

demlerler. l\1ide rahatsızlığı

na, kuvvetsizliğe, baş ağrısı· 

na, ~inirlilik hallerine karşı 

içerler. Bazı ağrıları sızıları 

sancıları dindirmek için kul • 
lanırlar. 

9 - Amerikada, Avrupada 
portakaldan, çiçeklerinden, 
kabuklarından tür!U türlü li
körler, içkiler ve hatta şa • 
raplar çıkarırlar da kendile -
rinl yavaş yavaş zehirlerler. 

10 - Portakal yenildiği za
ınan ağzımızın suyu, tlikril -
ğü çoğalır. Midemizde bulu • 
nan guddelerin, bezlerin ha· 
zıın mayaları artar. Kara ci -
ierimizdeki safra ziyadele -
şir. İnce barsaklarıınızda bu
lunan milyonlarca hazım su
ları bereketlenir. 

Bunclan dolayıdır ki kah -
valtı zamanlarında ve bahu
sus güzel yemeklerin ilstilne 

Arnavutluk 
işgali 

karşısında 

soğukluk veyahut çerez ola -
rak yenilen birkaç portakal 
susll2luğıı giderir. Harareti 
söndürürU. Her türlü nişas -
talı, hamurlu yemekleri, a -
zotlu, ve yağlı yemekleri mü
kemmel surette hazmettirir. 

İşte portakalın bu faydalı 
hass31arından dolayıdır ki 
sağlam, çiirük, keyifsiz ve B· 

ğır hastalar!' bile mübarek 
portakal şerbeti, hoşafı, kom
postosu verilmektedir. 

Zayıf, kansız, çelim\iz bün
yelere, safravi mizaçta bulu
nanlara portakalın çok fay -
dası vardır. Hastalıktan yeni 
kalkanlara, ( enfloanza) ve 
(İspanyol) denilen grip has -
talığına karşı portakal en te
sirli ilaçtır. 

• •• 
11 - İnhisar idaresinin sa

tış yerlerinde, eczanelerde 
satılan kolonynlık alkolden 
(beyaz ispirto) dan birkaç kilo 
satın alınız. Geniş ağızlı bil -
yük bir şişeye koyunuz. Por -
taka!, mandalina, turıınç, li -
mon gibi meyvalann çiçek -
lerıni alkolün içine atınız. Şi
şenin ağzını S1msıkı kapayı • 
nız. Arasıra şişeyi sallayınız. 

Birka<; hafta sonra sii:riinüz. 
Bu İ'ipirtonun içine esans sa
tan ıtriyatçılardnn. limon, tu
runç, melisa, karanfil, yase • 
min, zambak gibi güzel koku
ların esanslanndan 15 - ZO şer 
damla karıştırıp sallarsanız 

oldukça güzel kokulu bir ko -
lonya elde etmiş olursunuz. 

••• 
12 - Tamtaze portak&lın 

renkli olan kabuklarını ga • 
, yet ince olarak soyunuz. Yu

karıda yazdığım gibi ispirln • 
Ya k.oynnuz. Birkaç hafta şi
şeyi saklayınız, süzünüz. Ar -
zu ederseniz yukarıya yazdı -
ğım esanslardan hangileri ho
şunuza giderse biraz iliive e
diniz. Tekrar şişeyi aşağıya, 

yukarıya doğru birçok defa • 
lar •allayınız. Çalkayınız, sal· 
)ayınız. Sonra bu ispirtoya ya
rı yarıya kaynamış mikrobu 
ölmüş• su karıştırınız. Ucuz, 
faydalı bir (Jo,yon elde et -
miş olursunuz. Tıraşdan son
ra kullanabilirsiniz. Bazı tu
valetler için kullanabilirsi • 
niz. 

lokm•n HEKiM 

Menemende 
Kubilay 

ihtifali yapıldı 
(Baş tarafı 5 inci sayfada). Menemen, 17 (A. A.) - İnkılap 

1
u.kta sükun ve nizamı sağlamak ı şehidi Kubilay ve arkadaşları için 
!çın orayı istila etmiştir. Kubilay abidesi önıinde İzmır ve 
İtalyanın aldığı tedb;rıerin mu - Manisa ile cıvar kaza ve köyierden 

Vakkat olduğu kanaati de gösteri- hususi tren vesair nakil vasıtala -
liyor. İtalya, Yugoslavyanın men- riyle Menemende toplanan hey ... t-
faatıerini koruyacağını garanti al- 1 
t !er, mektepliler, izciler ve binlere• 
ına almıştır. Normal vaziyet te -

halk tarafından bilyük ihtifal ya -
essüs edince Arnavutluktan kuv- pılmıştır. İhtifalde İzmir Vali mu- 1 
\>etlerini de çekeceğine Yuguslav -

avini, Müstahkem Mevki Komu -
Yada kanaat edilmektedir. t p t" t k·ı•tı h 1 · M F anı, ar ı ev ı a eyet erı, a· 

akat ne taraftan bakılırsa ha -
1 

. V ı · ı,.;ıı p rı· t kil't ·· 
Itııs • b nısa a ı ve...,.. a ı eş a ı u-

ın, Yugoslavyanın uzerlnde lr 1 . •• K k B 
t•l ' 1 ye erı, menemen ayma amı, e-
' aş ve heyecan bulutunun dolaş· led. R · · Salih!" Al h Tu t ... ıye eısı, ı, aşe ır, r 
ıgı görülür. 

Ahalisi, heyecanlı surette de _ gutlu, Bergama, Foça kazalarından 
llıokrat olan Yugoslavyada faşist· geleı: heyetler ve bir askeri kıt'a 
lere. yahut nazilere taraftar kim • hazır bulunmuştur. 
le Yoktur. Söylevlerden sonra abideye yü-

lierhalde İngiliz teklifinden bir- ze yakın şükran çelengi konulmuş 
Çok şeyler beklenmektedir. ve bir müfre•e asker tarafından R havaya üç el ateş edilmek suretile 
_!manya itıkıliıp §ehitlerimiz selamlanmış-
ll.omanyanın büyük adamların - tır. 

dan birisi, Arnavutluk işgalinin, Bııradan Menemene gidllmiş, 
Balkan antantına, onun da küçük Cümhuriyet meydanında Atatürk 

•ntantın iıkibti beklediğine dair heyl•eli ziyaret edileııek şükran 
~ahşi b;r ihtar oldıığunu söylemiş çelenkleri konulmuş . ve gece de 

r. Menemen halkevinde Izmir H~lk-
Bu!garistanın aBlk.ar. .antantına 1 . .

1 
k 

1 
t f d K B . evı temsı o u ara ın an • a -

ulgarıstanın Balk~n antantına . . · ı d"l · t" 
lıir- . .. "d " B"" kr t k k nun. p1yesı temsı e ı mış ır. 

•uesı ıımı ı u eş e pe uv-
Vet}j değildir. --
Aynı zat şunları siıylemiştir: Eğer Romanya, demokrasilerin 
E~er Rnmanya, Lehistan ve Tür kendisini saldırganlığa karşı mü -

!tiye saldu·gan lara kaqı koymak is dafaa edeceklerine yakın bir ka -
4'rlerse Rusya ile ell::irliği yapını- naat hasıl olursa o zaman ordusu -
Ya hazır olmalıdırlar.. nu savaş boyuna gönderecektir. 
Anlaşılan şudur: Romanyanın Almanya, Romanya içindeki pro

llıilıveı; devletlerinden istediğ şey, pagandasını pek ilerilere kadar 
~konomik istiklali pahasına da ol· j götürmilftür. 
Ba. sınırlarına dokunulmamasıdır. DAİLY HERALD 
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! MARIA GAMBARELLI : 
Dünya meselsler! 

==- = 
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Gambar•ll; dan•larındnn daha 11üz.etclir 

BUyUk şöhreti ve gUzelllğl dUn
yanın her tarafında dillere destan 
olan dansöz Maria Gambarelli yeni 
bir dans icat etmiştir. Bilhassa ln
gllterede çok fazla rağbet ve alA
ka gören bu dans kısa bir varyete 
numarasıdır. 

Dansöz bu dansta o kadar seri 
~~Takatler yapmaktadır ki bu 

dansı seyredenlerin hareketleri ta• 
kip etmesi bazan imkansız kalıyor. 

GUzel dansöz "Gamby,, ismini 
koyduğu bu dansı ikinci defa tek
rarlamıya ekseriya muktedir ola
mıyor. Bu, danstaki sUr'atin yoru
culuğunu göstermektedir. Resi:n
ler eşsiz dansöz aria Gambarel
liyl yeni dansında göstermektedir. 

1 

(Baş tarafı 5 inci sayfada> 
DÜNKÜ BULJl.ıACAl\flZIN Müstemleke imparatorluğunu de • 

HALLİ 
t 2 3 4, 5 d 7 8 9 11) 11 

ğerli bir mevkie çıkarmak: devle -
tin korporatif olınası: partilerin il-

•• Ş U L-' E • A R A S • gası; Yahudilerle müsadele. 

Z iiT E B A B E T. K Mussert mağrur bir tavırla: 
-ı z• ~ E H Ti'"• FA - Bidayette 600 dük, şimdi 
Y l Ç • T A T. -p- E g 300-000 kişıyiz. Bir sene geçmeden 

-A Y A Z • B • M O D A bütün Holanda'yı kaı:Iıyacağız. 
• A k l -N • (: l .1 A • Fakat hakikat onu tekzip etti. 
A F A T Pi y • M j K A 1937 umumi seçimler:nde reylerin 

- - - - - ,., yüzde 47 sini kaybetti. Lahey, eta
B E L • L E B • S A '-' jenerosunda ve mecliste ancak 8 
İ T .. ç "I B A N • R _ı yer işgal edrbildi. 

_T • D A Y A N A N il R Diğer cihetten nazır Koljin, e -

l!I T E R E • A M A 1 Ç ·-I nerjik bir irraata giri~ti. Evvela 
BUGÜNKÜ BULl\ıACAMIZ halkın siyah gömlek giymesini ya-

t 2 3 -l 5 6 7 8 9 10 11 (sak etti. Me~urların ve askerlerin -------,=------ N. S. B. ye gırmeler!nin önünü al-

ı
' _ __ _ R 1 dı. Mussert'ln chususi ordusu• nu 

-,-. . - -- - silahtan t~rit etti. •Millet ve va-
- -- - • -,- - .-- tan• ismindeki MussE'rt'ci gazete-

! - - - - - - - li -r- . nin, işçi mahallerind0 satı'§ını me

• 8 il netti. Komünistler! 2nasyonalist -
1-ıı- - --1 • !er arasında hadise rıkmasının ö -

- · ·- M' .--.- nünü bu suretle aldı -- • ----- -. I= İntihabattan sonra 1\lussertin N. 
--- ---- - S. B. partisini 20.000 kişi terkettL 
___ R _ _ _ • __ ·- Fakat Mussert yine C'E'saretlni kır-
- J • • matlı: 

- -,- Iİ - - -- ' - Bu sefer Holandalılara, rey -

- Soldan sağa -

l - Osmanlı imparatorluğunda 
nazır, sulu bir yemek. 

2 - Halkın aşağı tabakası, eri -
şen. 

3 - Cemi edatı, yakıcı bir rüz -
gar, olgun olmıyan. 

4 - Köpek, Afrikada bir yer, 
işaret lafzı. 

!erini bize vermeleri"! tavsiye e -
deriz. Fakat gelecek sefer, reyle -
rini biz vermeleri içi r.anları . mec 
bur edeceğiz. dedi. 

5 - Yemekten emri 
nida. 

Mussart, Hitlere hitap etmeyi 
düşündü. Son zamanlarda Holan -
da ma!bııatında garip garip ma -
kaleler intişar etmeğe başladı. Baş 
langıçta vilayette ge\en bir seçim 
hadisesi nihayet Bitler emperya -

hazır, bır lizmine çevrildi. 

6 - Tıynet, çıkışma. 

7 - Bir nota. san'at. 
8 - Şebeke, sıcak olmıyan, 

nota. 
bir 

9 - Saf, şöhret, ok atmakta kul
lanılan alet. 

10 - A.5mak masdarından muzari 
(ıiçüncü müfred şahıs), ek
seriya su konmakta kulla -
nılan bir kap. 

11 - Yumuşak ve tatlı bir şey, 
semer. 

- Yukarıdan aşagıya -

1 - Ku<;ük bavul, hikayenin uy
durması. 

2 - Tasdik edatı, sığır çobanı. 
3 - Tavla oyununda kullanılan 

mikap, matem, masdar eda
tı. 

4 - İşaret (öz türkçe), at uşağı, 
çehre (farsça). 

5 - İçtiğimiz bir mayi, tafdil 
edatı. 

6 - İçki, şarkta dost ve mütte -
fik bir memleket. 

7 - Su. fiili cevheri (birinci Ş&· 
hıs). 

8 - Bir rakam, nazlı, Türk al -
fabcsinde bir harf. 

9 - Yol (f.arsca), dikı;n (far,s -
ca), yürünen yer. 

10 - İktida, bazı nişastalı gıdala
rın ezmesi. 

11 - Ahzetmek, hanım. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Bebek - İstinye yolu üzerinde 
bulunan Hayri ve Nezihaya ait iki 

yalı istimlak edilıniştir. Bunların 

muameleleri ikmal edilir edilmez 
yıktırılacaktır. 

1 * Sümerbınk'ın Bakırköydekl 
bez fabrikasında Haşil ve Apre da
irelerinde cumartesi bğleden sonra 
ve pazar günü çalışılmak üzere be
lediyeden izin istenm~tir Beledi -

1 ye bu izni vermiştir 

1 

* Fatihte 22 inci ilkokulun iş -
gali altında bulunan binanın bir 
kısmının tefriki ile Maarif VekiHe
ti tarafından açılması tekarrür e-
den orta okula tahsisine karar ve
rilmiştir. * Belediye, seyyal-.ların gezinti 
yerlerinin çok temiz tutıılması i
çin a!Akadarlara sıkı emirler ver -
miştlr. Bilh•ssa Mevll!nekapı ile 
Edirnekapı semtlerine surları gör 
meğe gelen seyyahların nazarını 

inciten buradaki pis manzara -
nın kaldırılması emredilıniştir. 

Topkapısaray müzes. meydanının 
da her gün temizlenip sulanması 
için temizlik müdürlüğüne emir 
verilmiştir. * Şirketi Hayriyenin Boğaziçi 
İlkbahar vapur tarifesi 21 Nisan 
Cuma günü tatbike başlanacak -
tır. Tarifude fazla deği~iklik yok -
tur. Sabahleyin Boğazdan ve ak -
sanıları da Köprüden doğru sefer-

Holanda polisi son günlerde N. 
S. B. partisine mensup bir cok me
murlar te,·kif etti. Bu yakal•nan
!arın hepsi RE'ich 'ın gizli hizmetle
rini görüyorlardı. Üç tanesine hi
yanet suçııyla ağır CE'Za verildi. 

PARA BORSASI 
A N K A l't A 

il -4-939 

1 Sl'ERl..hi S.93 
100 DOLAR 12ıi.b>2S 

100 FRANK 3.3550 
100 LİRE'!' u.6625 

100 İSVİÇllE Fr. 28.4075 
100 FLORİN 67.2550 
100 RAYİŞMARK 50.7050 
MO BELGA 21.31 
100 DRAHMİ 1.0925 
.100 LEVA 1.56 
100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.7875 
100 PENt;O 24.9675 
100 LEY 0.9050 
100 DİNAR 2.8925 
100 YEN 34.62 

100 İSVEÇ Kr. 30.56 
100 RUBLE 23.9025 

Eaham wı Tahvl •t 
Ergani ?O.-
Sivas - Erzurum ın 19.
Sivas • Erzurum DII 19.05 
% 5 1938 Hazine 
tahvili 86.· 
Anadolu Demlryolu 

Mümessil peşin 31.50 

llUI& Flay &.&111 

Kurut 1. 

Balda 
Araka 

• • • • • 6-
8-

Bezelye • • • , 10 -
Pırua 1 50 

Ispanak Z -
Havuç Z -
Taze yaprak • • • 17 -
Kereviz kök . 3 -
Kereviz yaprak z -
Enginar ( _ 

Karnabahar • • 15 -
Yeşil salata 100 det 35 -
Pancar Z 50 
Maydanoz - 40 
Dereotu - 50 

Kırmızı turp . . - 75 

Taze soğan 1 -
Taze sarmısak • • . 1 -

!er yapılmıştır. Pazar seferleri de 
çoğaltılmıştır. * Bugün İngilız bandıralı Letit
ya vapurile limanımı•,a 350 seyyah 
gelecektir. Seyyahlar şehri gezdik 
ten sonra yarın Akd!'nize dönecek
lerdir. 

* Gümrükler Baş,niidürü Met
hi dün Sirkeci ve Ha:-darpaşa güm 
rüklerinde teftişler yapmış. mua
mele ve işler hakkınd&. tetkiklerde 
bulunmuştur. 
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SAYFA 8 

KOLiNOSLS'la 
Dltleriniz pırlan•a gibi parlar 

Dişlerini~ ı;tirOme:ı, sağlam kabr, 
çirJrtn, aanmtJralr lakclerl izale 
eder. nı,ıerln ç6rilmeıine sebep 
olan mikropların tohumlanoı im~ 

ha ederek dişleri beyazlatır ve 
gOzrlleştlrlr. 

KOLINOSLA GÜLÜŞÜNüZON 
PARLAKLICINI YÜKSELTiNiZ 

Macun tek fi~~~~ 
ııf edllm. 
olmakla bı 
top lbıly. 

anızı uzu 
mııdılet t• 

mfn eder 

m.,... :bü 40 
ICOçOk tüb~ ~ • -2 Kr. 

Bandırma Belediyesi Elektrik işletme idaresinden : 
İdarenin tahminen 800 kadar elektrik sayıcı ayar ve damgası 

40 kuruş, ayar, damga, temizleme ve tamiri 60 kuruş muhammen 

bedel üzerinden açık aksiltmeye konmuş ve 3/4/939 Pazartesi ve 

13/4/939 Perşembe günleri yapılan birinci ve ikinci ihalelere talip 

zuhur etmediğinden bu defa yirmi gün müddetle temdit ve pazar

lık suretile yaptırılacağından taliplerin 3/5/9'J9 Çarşamba günü 

saat 15 te Bandırma Elektrik işletme idaresine müracaat etmeleri 

!lAn olunur. (2604) 

l.tone Şartlan 

DAHİLİ HARİCİ 

Seııellk 1%00 J(r. Z380 Kr. 
ı aylık soo Kr. use Kr. 
a aylık soo Kr. 800 Kr. 

TEK sUTuN 
SANTİMİ 

,Rlrhıd Sahife 400 kunaf 
İkiaci Sahife Z50 lmnq 
İç ıahifeler 50 kunıf 
7 - a inci Sahifeler 30 k:unq 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilin için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek fs. 
tiyeuler ıerek doğrudan doi· 
ruya razetemiz idart!hanesi .. 
ne veya İlinat şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

Yeni netrlyat 

Lokman hekim 
Loknıanhekimin (29) uncu sayısı 

KUMAŞLAR! 

lngiliz kuponlan 
Mütehassıs tüccar teriİ 
Beyofla latilııltil Caıl. 157 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAH!LlYE MÜTEHASSISi 
Divanyolu 104 

Muayenehane baatleri: Pazar 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu· 

martesi 12 - ~.5 fıkarav?. 

ZAYİ 
Nüfus tezkeremi z~yi ettim, ye -

nlslni çıkararağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Ovacık Nahiyesir.de Çukur 
köyünden 330 doğumlu Meh
met olğu Muhanem Çe..keş 

'ıktL (Frengiden eriyen genç) P.!!"''!'-~~-~--•ı 
(Kabakıılak hastalığı), (Apandi - Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
disiti nasıl anlamalı), (Yemek yer 
yemez yatmamalı), (Çocuklarımı- Deniz. Ha•tahanui cildiye 
ıa sıhhi terbiye vermeliyiz), (Sağ- zühre11İy• mutahanıaı 
lam çocuk yetiştirmek), (Burun Puardan mu da hergün 3 den 
ltanamalan ve durdurulmaları), sonra hutalannı kabul eder. 
(Pembe benizli ve kuvvetli ol -ı 
mak), (Her zaman ağzı açık ola _ Adru : Babıali Cadaesi Caaa-
run hastalııkları), (Medeniyet aıe-ı loalu golılllu lıöıebaıı Na. 43 

ml) gibi çok kıymetli . makalefo: Telefon : 23899 
vardır. Tanesi 7.5, yıllığı (100), ••••••-----.. 
yaldızlı cilUerin her biri (70) ku
ruştur. Dh•anyolu Na. 104 

Yazı 
* 
dersleri 

İstanbul Erkek Öğretmen okulu 

öğretmenlerinden Fevzi Selen ile 
Şükrü Özaltan tarafından büyük 
bir itiıı.ı ile hazırlanan 

OKULLARDA 

YAZI DERSLERİ 

okul programına göre temel ya - • 
zının, el yazısının ve dekoratif ya

zının nasıl öğretileceğini izah e -

den bu eser, zengin yazı örnekle -

rini ihtiva etmektedir. Gayet ne
fis bir surette tabedilmiştir. Her 
öğretmen n kütüphanesinde bu -

lunması lazımdır. İstanbulda, An

kara caddesinde İNKILAP kitap 

evinde salılmaktad,r Fiatı 75 ku 
Adlı eser 51~mışt:1'. Bilhassa ilk ru~tur. 

iKDAM 

11111111111 

Şirketi Hayriyed n · 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilk bahar 

tarifesi 21 nisan 939 cuma sabahından iti
baren tatb'k edilecektir. 

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

Uyü Pi angosu 
BiRiNCi KEŞiDE 

11 - Mayıs - 1939 <'adır. 

nuyük [kramiya 40.00a Lirajır. 
Bundan 15,000 Liralık 

B k 12,000 lk 1 1 
aş a 10,000 ramiye er e 

20,000ve10,000 
Lrrahk [ki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alara'.< iıtiralc etmeyi ihm ıl 
rtmeyiniz. Siz de piyanıonuıı mes'ut ve bantiyarhr ı 

arasına ı:irmiş olursunuz. 

~Jfı 
ııl 

. .: ; ' . _ ... ~ 

: . •' :·. :·' ;{ .~ ... ·~· 1 .. 

Baker mağazalarının 

Sattığı kostüm ve par
desüler emsalsiz bir 

biçimdir 
SAGLAM 

ŞIK 
ucuz 

Halihazırda piyasamızın en zen
gln 41eşıtleri, her yerden ucuz 

fıat ve mitsait şartlor'a 

satılmaktadır 

VİKİNG 

emsaline faik 

SÜT MAKiNESi · 

Dr. AHMET 
KKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

... ......... ... '"' ... .. ... .. ... .. . 

: i 

Sahip ve Başmuharrıri; Ali :Naci KA
RACAN - Uınuml Net>iriyttı İdare F.den 
Yazı İıjleı ı ~lüdUri.i: M. Ru~im ÖZGEN 
Basıldı~ı :'-'f'r'. Son Tel.~af BasL-nevi. . . ... '"'. ....... .. 

Her güzel kadının yegane 
diişüncesi 

KREM PERTEV dir 
O : Senelerdenberi cın• . latife 
verdıği vadi tuttu ve tutmakta· 

dır. Ne muLalağa ve ne de 
inkisan hayaldir. 

IREM 'PERTEV la 
Cilde } apacağı tesir herhangi 
bir kremin işi değildir. Binbir 
isimle türlü müf·aliğa ile size 
fek:if cdılen kremlrn ıhtiyatla 

kar~ılayınız. 

KREM PERTEV in 
Şöhretı beyhude de)tildir. 

18 - Nisen J93' 

.Adalar Kazası Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı No. Borçlunun ismi 

Heybeliada Orhan Ev 2 Aleko oğlu NlkoU 

Büyükada Yahşi bey Arsa 12 Sotiri oğlu Yani 

Büyükada Güzeller Ev 4 Eczacı Mehmet 

Yukanda cins ve evsafı yazılı üç tane gayrimenkul vergi bOrÇ'° 

larından dolayı satılığa çıkarılmıştır. İstiyenlerin 28/4/939 Culll8 

günü saat 14 te İdare heyetine gelmeleri. t2591) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

Gayrimenkul Satış 11 anı 
lstanhul Emniyet Sandığı DirektörlUgUnden : 

Manizade ölü Bay Hüseyinin 1643 hesap Na. sile sandığımız • 
dan aldığı (287,5) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesW 
de borcunu vermediğinden 3202 Na. lı kanunun 64 üncü maddesı • 
nin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Kartal :Mal· 
tepesinde C$ki Vapur iskelesi yeni Çiftlik caddesinde eski 519/lO 
yeni 343, 21.23 kapı N o. Jı kagir halen gazoz fabrikası olarak ku ııa· 
nılan maabahçe ıki dükkiının tamamı bir buçuk ay muddetle açılt 
arttırmaya konmw,1ur. Satış tapu sıcil kaydına göre: yapılmaktudı!· 
Arttırmaya girmek istiyen (50) liraııeyakçesi verecektir. Milli~ 
kalan zdan birin"n temaıat-mcktubu da kabul olunur. BirıknuŞılı~· 
tün vergilerle belediye resimleri ve vakıi icaresi ve taviz bedeli ve 
tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20/4/939 tar'.· 
hinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servı· 
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu iıa· 
hat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya g;rınlŞ 
olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hak • 
kında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırırı• 
6/6/939 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kain Sandığımız· 
da saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıJabil· 
mesi içın teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrı· 
menkul mükellefiyeti ıle sandık alacağını tamamen geçmış oımaSl 
şarttır. Aksi takdirde son arıtıranın taahhüdü baki kalmak vartile 
23/6/939 tarihine mü•adif Cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttınnada gayrimenkul en çok art· 
tıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyaıı 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair iddiaların ilan tarihinden itibaren yirmi giill 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lAzıill. 
dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sici!lile
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırla!· 
Daha fazla malümat almak istiyenlerin 938/676 dosya numarasile 
sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu iJall 
olunur. 

••• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös· 
terketmek istiyeıılere muhaınminlerimizin koymuş olduğu kıymetiıı 
nısfını tecavüz et~emek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borÇ 
vermek suretile kolaylık göstermektedir. (2622) 

lstanbul Belediyesinden ~1 
Keşif bedeli 1144 lira 15 kuruş olan Suadiyede Manastır soka· 

ğı şosesinin yapılması :ıçık P.ksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile 

şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sa· 

yılı kanunda yazılı vesika ve 85 lira 81 kuruşluk ilk teminat mak· 

buz veya mektubile beraber •,/5/939 Perşembe günü saat 14 buçuk· 

ta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. \2629) (B) 

satış deposu : Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları ... Turkiye mümessilliği 
Sirkeci Horasanciyan 
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GALATA 
SiRKECi 
LSKÜDAR 
ANKARA 
ANTALYA 
EODRUM 
ÇANAKKALE 
DiYARBAKIR 
EDREıılT 

ESKISEHIR , 

Han No. 7-8 Telefon 20412. Satış salonları : Beyoğlu T okatliyan Oteli karşısı No. 237 
• • . 
• 

• . 
. 
• . 
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• • 
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• 
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Bankalar caddesi 38 
Ham'di}·e caddesinde No. 37, Nihat Işık 

Hakimiyeti Milliye caddesinde 47, M. Ziya Ozaçıkgöz 
H. Ali Demircan, Yenişehir 

Omer Hakkı Göksoy 
Veysel f1ar 
Mehmet Ali Kızoglu 
Mevlüt Evirgen 
Hüseyin Rahmi Genç 
Recep lnöntepe 

i l 
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IZMIT 
KARAMAN 
KARADENiZ EREBLISI 
KiLiS 
KONYA EREGLISI 
TRAEZOtıl 
TOKAT 
URFA 
KONYA 
BURSA 
BARTIN 

N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şsı. 
: Faik Nushet Belgin 
: Ferit Ozer 
: Yusuf Çaştabanogulları 
: M. Nuri Topçuoglu 
: Cevdet Apak 
: Ali Rıza, Miraç Işıllar 
: Uysal Kardeşler Ahmet Mehmet 
: Zeki Anlagan 
: Hamdi Beştav 
: Şadi Erler ve Abdullah 
: Hacı SUleymdn Zadeler = g, Anadoluda acentalarımız bulunmıyan yerlerde acentalık ıçın müracaat edenlere derhal tafsilat verilir. Müracaat yeri - Türkiye mümessilliği Horasanciyan Han Sirkeci 7-8 
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