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TELEFON N: %3300 - İST AN BUL 

Denizyolları Kooperatifi 

Bir yılda 11 bin lira 
zarar tesbit edildi 

Dün kongrede hesapların tetkikine lüzum 
görülerek bilanço tasdik edilmedi 

, ,.__:_:_ ·- ___:__" 

Bone beyanatında Hatay'ı mevzuu bahsetti ı'ı Mu a il!. m 1 er 
1 

profesor ve 
doçent olacak 

İngiltere - Fransa müzakereleri-
~-=:....---------------------~ 

r 

alınmak • • 
netıcesı Üzeredir • 

nın 

Londra, 19 (Hususi) - Sovyet • 
İngiliz müzakereleri müsbet bir 
lletıce vermek üzeredir Siyasi mah 
~illere göre tnııiliz-Fransız-Sovyet 
ıt,ları kat'i şrklini alarak kurulduk 
tan ve Amerikanın da yardımını 
isithsal ett:ktcn sonra sulh tama -
inile garanti edilmiş olacaktır. 

Diğer tarafatn Leh - İngiliz 
lnünasebetlerinin de gittikçe kuv 
"etlendlği ve Şarki Avrupa dev • 
letierinln de !ltihakile kurulacak 
olan sulh cephesinin tam bir kuv
'let halini almasının t<.>min edildi
ği söylenmektedir. 

Bonenin izahatı 
Paris. 19 (AA) - Hariciye na

zırı Bonnet mebusan meclisi hari
ciye encümeninde enternasyonal 
'Vaziyet hakkında uzun izahat ver
l?ıiştir. 

Sonra, nasıl Fransız ve İnglliı 
hiikUınetlerinin son haftalar için· 
de gayretler aarfettiklerl ve sulh 
leşkilah vücude gPtirmlye çalış -
lıltJarını anhtmış, bu gayretlerin 
daha şimdiden mesut neticeler ver 
llılş olduğunu söy !emiş ve Fran -
ıız hükilmetinin teşehbüslerini bil 
dirmiştlr. 

Polonya hakkında demiştir ki: 
Fransa, Polonya - Fransız itti

fakını ötedenberi sivasetinin esas 
tarından biri olarak. tavsif etmiş
tir, İngiltere ile Polonyanın karşı
lıklı yardım taahb:.itleı·ini teyit et
lnelerinden dolayı derin bir se -
'linç duymaktayım. 

Bonnet, FransanıP Yunanista -
ııa ve Romanyaya verdiği garanti
ler! hatır !atmış ve ay:ıi günde İn
gilterenin de bu iki dost memleke
te yardım etmek az.rr.in; izhar ede 
bilmiş olmasından dolayı beyanı 
ınemnuniyet eylemiştir. 

Hariciye nazırı, Polonya ile Ro
ınanya arasında karşılıklı emniye
ti garanti için yapılmakta olan mü 
Z<ıkerelerden bahsetmiştir 

Türkiye Fransa 
Bonnet, Fransanın Türkiye ile 

de daima dalıa dostare münasebet 
lerde bulunmak hususundaki arzu 
ve limitlerini izhar eylemiştir. 

Nihayet. Sovyetler birliği ile 
inkışaf eden müzakerelere temas 
e erek Fransan.n, bir tecavüz tak 
dırınde Rusyanın komşu devletle
re yardımını t~min için yaptığı 
tekliflerin tetkik edilmekte oldu
ğunu ve memnuniyeti mucip bir 
netıceye va!ılmasının muhtemel 
olduğunu söylemiştir 

Bonnet, netiee oları.k, bugünkü 
Vaziyetin çok vahim kararsı,:zlıkla
rını gizlemeMiŞ ve Fransanın, im· 
Paratorluğun her kö~esinin hima
Yesini tem in için icap eden bütün 
ihtiyat tedbirlerinın alınmış ol -
duğun6" 'tiUdirmi,tir. 

. Hal~ meselesi 
Türkiye hakkinda, B<"nnet, Türk 

(Arkam ~ . ü,,..;; .~rıııfadaJ 
~ 

Beri in - Roma 
mi hveri su lh 
yolunu kabul 

edece kti r 

_ Fransız donanmasına men sup Dünkerk harp gemisi l 

Roma müzakereleri 1 

Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel, Üniversite ve yüksek 
mektep profewrlük ve do - · 
·çenUiklcrinin münhasıran 

bu mekteplerden yetişe -
ceklere verilecek bir paye sa
yılmaması ve lise muallim • 
lerinin kanun ve nizaın yol -
lanndan üniver>ite ve yük • 
sek mektep profesör ve do • ' 

çen tliği imtihanına girebile - ı 
cekleri hakkında mektep ida
relerine bir tamim göndermiş

tir. Mühim gördüğümüz bu 
tamimi yazıyoruz: 

•Memlekette en yüksek i -
lim payesi olan Üni ve"ile ve 
yüksek mektepler profesör -
lükleri münhasıran bunların 

içinden gelecek olan doçent I 
ve osistanlarımızın varauk - ( 
)arı bir paye sanılmamalıdır. )\ 
Onlardan başka ve yine mes ·(ı, 
Jek içinde bulunup yüksek l 
ilim kabiliyeti gösterenler in, ı 

(Arkası 3 üncü sayfarla)· 

.M.usoll :rıl Diyor ki 

"İtalya, Macaristanın kendisine ait 
toprakları tekrar ele geçirmesini 

memnuniyetle karşılamaktad ı r,, '- ·~ · - ~ J 
Roma, 19 (A.A.) - Stefani a -

jansı bildiriyor: 

Sovyet Hariciye Komiseri 
B. LİTVİNOF 

Venedik sarayında Macar misa
firler şerefine verilen ziyafette, 
Duçe, Macar - İtalya milletleri a

----------·--- rasındaki dostluğu hatırlatarak 

J\.yşe Muazzez dün 
toprağa tevdi edildi 

Hitlerin 
ellinci yıl 
dönümü 

Bu münasebetle bu
gün bütün A lmanya 
bayram yapacak 

ADOLF BİTLER 

Berlin 19 (Hususi) - Yarın Hit 
!erin do ·umunun ellinci yıldönü
müdür. Bu yıldönümünü kutlula
mak için Almanyanın her tarafın-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

demiştir ki: 
İtalya, Macansıanın kendisine 

ait olan toprakları tekrar ele ge -
ı çirmesi suretile adalet prensiple
rinin Macaristan lehine tahakku • l 
kunu memnuniyetle karşılamak -
tadır. Keza İtalya, Macaristanın 
antikomintern pakta iltihakını da 
memnuniyetle karşılamıştır. Bu il· 
tihak, iki memleketin barışın mü
dafaası :çin olan kuvvetlerini bir
leştirmek hususundaki arzu ve 
iradelerini göstermektedir. 1 

Macaristanın antikomint.ern • 
pakta iltihakı, mihveri ve İtalyan
Yugoslav anlaşmasının mülhem 
olduğu adalet ve barış "' zusile ha 
reket eden İtalyan politikasının 
hedeflerine uygun olarak, orta Av
rupanın ve Tuna havzasının hu -
zuruna ve siyasf ve içtimai istik
rarına hizmet etmiştir. 

Bu nutka İtalyanca olarak ce -
vap veren kont Teleki, gösterilen 
çok güzel kabulden dolayı teşek -
kür ettikten ve bu kabulün iki 
millet arasındaki dostluğa delil 
olduğunu kaydettikten sonra de -
miştir ki: 
Romanın son hiıdi'*!ler esnasın

daki hattı hareketi, İtalyaya bü -
tün Macar mllJetlerınin minnet • 
tarlığını kazandırmı~tır Bu tesa -
nüde,, Macar milletı , İtalyanın 
kendisinden bunu beklediğini an
ladığı vakit, ayni tesaııüdle muka
bele edecektir. Macar milleti, İtal
yanın kuvvetli bir Macaristan iste
diğini bilmekte ve kendi hesabına 1 

da menfaatinin İtalyan imparator
luğu kiı'l'vetinin en yüksek noJt. -
tası~a çıkmasında bulundı~unu 

(Arkası 3 üncıi sayfada) 

AYŞE MUAZZEZ'in çiçeklerle sil&lenmiş tabutu yilzleree genci 
elleri üzerinde Sultanahmet meydanına çıkarılırken 

-- 1 ıı11n 

Sivil giyinm~ olan l\lareşalimiz ve diğer zevat de>:in' bir teessür 
içinde tabutu takip ediyorlar 

Maı·eşal Fevzi Çakmağın km 
ve Güzel Sanatler Akademisi mü
dürü - Burhan Toprağın eşi Ayşe 

Muazzezin vefat ettiğini dün tı:eıs
sür le haber vermişti!<. 

(Arkası 3 üncü sayfada ) 

Denizyolları kooperatifinin dünkü toplantısından bir görünüş 

Denizbank kooperatifi dün öğ-

leden sonra Tophanedeki binasın-

da senelik umumi heyet toplantısı 
nı yapmı~ ve kooperatif geçen yıl 

11 bin küsur lira zarar ettiğinden 

zerinde tetkikler yapılması ıçın 

beş kişilik bir heyet seçtlmiştir. 

Baha. Abdullah, Sadi, Cemal ve 
Şerafeddinden mürekkep olan he
yet bir ay içinde kooperatifin bir 
senelik bütün hesap!arını tetkik 

ortaklarına tcmettii dağıtılma - edecek ve 19 mayısta yapılacak fev 

mıştır. kalade toplantıda neticeyi umumi 
Dünkü toplantıd:ı bu yüzden heyete arzedec<klir. Kooperatifin 

gc-çen seneye ait bJlanço ve hesap- yerti idare hPyeti sı..-çlmi de o gün 
!ar tasdik edimemiş ve bu ;şJer ü- yapılacaktır. 

Gedikliler hakkında 
Barem hazırlandı 

Gedikliler 40 liraya kadar 
asli maaş alabilecekler 

Ankara, 19 (İKDAM) - Mili Vekalet bu proje ile gedikli cr-
Müdafaa Vekaleti, kara, deniz, ha- başların başka başka ve muhteilf 
va, jandarma, gümrük ve orman esaslar dahilinde tesbit edilmiş o
muhafaza teşkllerinde müstahdem lan maaşlarını birleştirmekte ve 
bulunan gedikli erbaşların hizmet j bütün gediklilere şamil bir barem 
müddetleri, maaş ve muayyenat ır\c-ydana gctirmek~dir. Vekalet, 
vesair hususlarına ait olan kanun- 1 mevcut kanunlarda bulunan aile 
!arda değişiklik yapılması hakkın- ' zammı, tayin zammı gibi munzam 
da bir kanun projesi hazırlamlJitır. I (ATkas• 3 ilncü sayfada) 

Bir başka silôh 
Cihan Harbine tekaddüın eden ayl:ır ıçinde Fransız ve İngiliz 

propagandası birçok delill er ve vesikalar ibraz ederek Almanyayı 

dünyaya mütearnz ve miite<aviz, gözü masum milletleri yutmak 
hırsile dönmüş bir Kayzerin peşinde, her tiirlü zulmü irt ikaba ha
:ıur bir memleket halinde tanıtmaya muvaffak olmuştu . Almanya 
harbe, bu propagandayı ve dünyaya bu şekilde takdim edi lmiş ol· 
mayı istihfaf ederek ve kendi kuvvetine güvenerek girdi. 

Bugün inşallah bir Cihan Har binden çok uzağız; faJ,;at o harbi 
görenler pek iyi hatırlarlar ki birçok hadiseler ve intıbalar o kanlı 
günler arilesinin benzeridir; hatta Almanya hakkındaki lıütüıı 

dünyanın intıbaları da ... 
Alman ve İtalyan orduları tarafından btiklıjllcri imha edileıı 

dört de\'letin 25 ıııil~·on nüfusu gibi, istiklallerini onların tehdidi 
altında gören sekiz, on ınillet te onların galebcsilc ıuifuz ve niifu ... 

) arını kaybetmekten korkan büyüklü küçüklii biitiin garp \•e Yeni 
dünya alemi de Almanyanın ,.e İtalyanın ha~rını istemi~·or. Fakat 
bu nmumi kin ve nefretten kurtuhnak için bu iki de\ ittin eline hir 
fırsat geçmiştir. Ruşvcltin mesajı. 

Şimdi Almanya ve İtalya geri kalan ınilleılerdc g<;ıJcri olmadı· 
iuıı temin ederek ya sullı )·oluna girecekler: ~ahut ml'nfi ve kal.•· 
maklı bir cevap vererek yeni bir harbi, sigfrid haıtındnu daha ktı\
vetli olan dünya efkfırı unlumiye~inin n1i.iz:.1hcrc tinJc~... n1ahruın. 

bilakis bu silMhı Üzerlerine tevcih cdilmı' bir halde bularak göze 
alacaklnrdır. 

KEMALiST 
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Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Yeni kurulan 
• 

deniz teşkilatı 
1 

. Ekmek işi 
• •• 

Masanın Hayalı 
Bel'um: "Güzel kadınlarımızı, 
sabahleyin Beni İsrail askerleri 

arasına salalım " dedi 

Müdür muavinlikle
rine tayinleı yap lciı 
Denizbankın yerin~ kurulacak 

olan yeni teşkilat!arl bazı tayin-. 
!er daha yapılmıştır. Haber aldığı-

Bel'um, hayvanın bu hareketin- Bel'uın duadan döndüğü zaman mıza. göre, Limanlar umum mü
de kendisine bir ihtar gördü. Dua- halk ve hükümdar, Berti İsrailin :iür muavinliğine İzmir Liman iş-
dan vazgeçti ve geri döndü. kaçl§tıklarına şahit oldular. çok !etmesi müdürü Haşmet ve Deniz-
Karşısına bir adam çıktı: sevndiler. . yolları umum müdü• muavinliği-
- Ya Bel'um dedı, neden geri Yuşii ise. Bel'um'un artık bir da ne de Yusut Ziya Kalafatoğlu ge-

döndün? ha duasının kabul edilmiyeceğini tirilmiştir. 
- Merkebim yürümedi. Bu i~ - öğrenince kaçışan Beni İsraiLin Denizyolları umum müdürü 0 -

te bir isabetsizlik ve şer gördüı:iı, yanına koştu. Onları geri dönme - lan Üsküdar tramvavları müdürü 
vazgeçtim. meğe ikna etti. İbrahim Kemal evveiki akşam An 

- Sen budala mı oldun Bel'um.. Ve tekrar şehir surlarına hücu- karadan şehrimize g~lmiştir. Ken-
hiç inatçı bir merkebin hareketin- ma geçtıler. disi eski v3zifesınde devam etmek 
den mini çıkarılır trı? Sen dua Bel.le baktı ki Yutdnın askeri tedir. 
et ... bu asker buradan çekilsin, on- tekrar şehre musallat olmuştur. Birkaç güne kadPr Denizbank
dan sonra bu halkı se:; Tanrıya da- Bel'um dua etti. Fakat artık duası tan ayrılacak olan umum müdür 
vet edersin. Onlar senin duanın makbul olmadı. Yusuf Ziya Erzinin vazifesini ve-
k.abul edildiğini ve kendilerini teh Bunun üzerine de Belkoya: kAleten yapmıya başlıyacaktır. ıı 
dit ed~n tehlikeden senin :•nnn _ Tanrı, dedı, benım duamı ka- vapur inşasını üzerine alan İngi
v~tasile kurtulduklarını böylece bul etmıyor. Ben de artık dua et- !iz Swan Hunter firması miimes
ı<>recelt olurlarsa sans daha çabuk mem. Fakat öyle bir hile ederim 1 sili dün Yusuf Ziya Erzin! ziyaret 
inanırlar. Tanrı sana peygambe~- ki bu asker bu şehir önünde dura- etmiş ve kendisine vedii etmiştir. 

Buğday çeşnisi 
değiştiriliyor 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

dün Zahire Borsasında buğ -
day çeşnisini değiştirmek ve 
ulah etmek maksadile mü -
him bir tecrübe yapmıştır. 

Ofis şimdiye kadar piya -
sad!l satılan ve üçte ikisi yu
muşak ve üçte biri sert buğ
daylardan mürekkep halitayı 
beşte bir sert ve beşte dört 
yumuşak buğday nisbetleri 
ile değiştirmiştir. Bu yeni ha
lita ile fiatler artmadığı hal -
de un ve dolayısile ekmek 
kaliteleri yükselecektir. Ofis 
bu yolda birkaç le<:rübe daha 
yapacak ve kat'l bir formlll 
tesbit ederek piyasa bu esası 
kullanmağa başlıyacaktır. 

Yeni halitaya değirmenci -
ler ve larmacılar da rağbet 

ıöstermiş ve dün mühim mik
tarda buğday satılmıştır. 

lilı: ver~. ~en burada bunların ı- mayıp gitsin. Mümessil buradaki anlaşmaları bl 
çlnde hulı:umdar gibi yaşarsın. Bellı:o· tirdiğinden memleketine dönmek- V 1 LA YET 
Hem karın ııenden ayrılmaz, hem · ted' 
bütün bu halk sana tiibi olur. - Nastl hile edec.eksin? ır. Vali Ankaraya gitti 

Dedi. Bel'um bir müddet tefek- \ 
Amma timdi böyle geri dönecek BEL E D 1 y E İstan. bul belediyesinin Ankara kürden sonra: 
olursan bunlann hep•;nden mab - Beledıyeler bankasınc!an yapacağı 
nım kalacağın gibi muhakkak hü - - Bizim şehrımizde, dedL Ka - Dolmatahçede bir iskele beş milyon liralık istik'az işi etra
ldlındar Belki seni berdar eder .. ı dınlarımız erkeklerden çoktur. yapılacak fında görüşm"k üzere v> li ve be-
öldürür. Hem hepsi cie güzel mahluklardır. 

1 İs Dolmabahçeye yapılacak yeni Iediye reisi doktor Lutfi Kırdar 
Efsane tarihinin kaydine göre I Beni rail tayfası ise avratlara stadyom haı>rlıkları devam eder- dün akşam Ankaravl gitmiştir. 

bu sözleri Bel'um'a ins•n kıyafe - çok düşkün olurlar. Şehirdeki ka- ken diğer taraftan da şehrın mub-: Vali Ankarada İstanbula ait bazı 
tine girmiş olan cŞeytan• söyle - dınları ~aba!ıl.erin surların harici- telif nakil vasıtalarının buraya mü' işler etrafında muhtelif vekaletler 

. ne, Benı İsrailın araoına sevkede-

Ford'daki 
kaçakçılık 

Şebeke hazineyi büyük 
zarara soktu 

Ford fabrikasınrlan aldıkları 

yeni otomobil malzeme ve !~tikle-
rini hurda vaziyetinde göstererek 

Çırçır cinayeti faili 
suçunu anlatıyor 

" Hasan, benim verdiğim para ile kadına 
muhabbet sofrası kuracak ve beni 

atlatacaktı. Fakat. .. ,, 
gümrüklen geçirenler hakkında Ağırceza. mahkemesi bundan bir ra Sırkeciye indik. Ben orada bit 
tahkikat ilPrlemiştir. Kaçakçılık müddet evvel Fatih civarında Çır- yere uğrıyacaktım; onlar da beni 
şebekesinin hurda mallardan alı- çırda işlenen bir cinayetin muha- bekliyeceklerdi. Döndüğüm za • 
nan pek az gümrük resimlerinden kem.esine başlamıştır. ınan onları göremedim, bekleıne • 
istifade ederek Hazineyi büyük za- Maznun Rifat Koç, Makbule a- miş savuşmuşlardı. Aram.ağa baş· 
rarlara soktukları anlaşılmıştır. dında bir kadınla beraber sinema- !adım. Nihayet o akşRın şeıızade
Basılan iki depo ve bir evde 60-70 dan çıkarak evlerine dönen Hasan başında kendilerine rastiadıJll· 
ton otomobil levazimRtı ve l~stikle isminde Sanayi mektebi talebe - Hasanı çağırarak niçin beni bek • 
ri bulunmuş ve müsadere edilmiş- sinden bir genci makasla vücudü- lemeyip kaçtıklarını sordum. :t.{Bk 

tir. nün muhtelif yerlerinden yaralı- bulenin beni istemediğin! bunun 
Gümrükten az resim verilmek yarak öldürmektelı suçludur ve için benim kendilerile beraber 

suretile geçirilen bütün kaçak eş- mevkuf bulunmaktadır. Diğer gelmeme imkıin olmadığını söyle • 
yanın 150 tona yakır. olduğu tes- maznun ağızlıkçı Havdıır ise Rifa- di. Benden ayrıldılar ve Ferah sr 
bit edilmiştir. tı suç işledikten sonra bir gece e- nemasına girdiler. Fakat sineınaY• 

Bu miktarın ele geçen 60-70 ton vintle saklamak ve kendi paltosile girerken Makbule bana kendileri· 
dan mütebaki kısımları aranmak- eldivenlerini, kasketini Rifata ver-( ni takip etmem için bir göz ;şareli 
tadır. mekten suçludur. /yaptı. Bunun üzerine ben de sine· 

-----<><>-- Rifat, bundan evvel öldürmeğe maya girdim. Sinemadan çıktık • 
O N 1 y ER S 1 T E teşebbüs suçundan 10 sene hapse tan sonra arkadaşım Niyaziye ras· 

...:_:::....:..:...:_ mahkum olmuş ve mahkumiyet!- !adım ve beraberce Hasanla Mak· 

Dekıınlıklarda değişiklikler nin dört senesini bitirdikten sonra, buleyi takibe başladık. Haydard• 
dünkü muhakemede kendisinin de Çırçır kahvesi civarına geldiğimiz İstanbul Tıp Fakültesi dekanı 

Nureddin Ali Berkol ile Fen fakül izah edemediği veya etmek iste • zaman Hasanı çağırarak: .Beni.!11 
mediği uir sebeple Merkez kuman- verdiğim paralarla sinemaya git • 

tesi dekanı Ali Yar cl<kanlık vazi-
danlığına teslim edilmiştir. Rifat tiniz, şimdi muhabbet sofrası d• 

felerinden istifa etmişlerdir. Tıb • 
buradan berayi tedavi Gümüşsu - kuracaksınız. Ya ben ne olacağı!ll· 

fakülU:ı;i dekanlığına profesör ope " 
yu hastanesine sevkedilmış ve bu- Hani söz vermiştiniz• dedim. ,.a· 

ratör Ahmet Kemal Atay. Fen fa- rada muhafaza altında tedavi edi- san bana küfretti. 'Sonra da giZ • 
kültesi dekanlığına gı>çen sene pro lirken kaçmıştır. lice cebinden sustalı çakısını çı· 
fesörlüğe terfi etmiş olan Fahır Ye Suçlu Rifat sorulan ~uallere ce- kardı ve bana hissettirmemeğe 
niçay tayin edilmişlerdir. İstifa e- vap vererek hadiseyi şöyle anlat- çalışarak açtı. Bu vaziyet karşı • 
den dekanlar profasörlüklerine de mıştır: sında ben de cebimden 0 gün aldı· 
vam edeceklerdır. - Makbule evvelce benimle gö- ğım makası çıkararak müdafaaY• 

Dört yıldanberi açık bulunan rüşüyordu. Hasanla bir sene ka . hazırlandım. Küfrettikten soıır• 
~ ~~ edebiyat fakültesi dekonlığına yük dar evvel tanıştım. Bana müte - bana saldırqı. Ben de kendimi ınii 
KÜÇÜK HABERLER sek muallim mekteb. müdürü Ha- addit kadınlar tanıtmıştı. Vak'a dafaa ettim. Sonra ne olduğunu 

""""""...,"'!!!!!l!!!!!!!'!!!!W!!!!!!SE!!!!!J!!S!!!!!!!!!!!!!"""!!"'!"' mit Ongunsu tayin edi!miştir. Ede- günü Hasan ve Makbule ile bera- bilmiyorum. 

ınış. him kalabalıklar taşıyacağı naza- le de temas edecehir. 
Bel'um, • tekrar merk.ebine bi _ lim. Hiçbir asker yoktur ki harp 

rı dikkate alınarak yeni tedbirler 
nerek dağ yolunu 'tutuyor. Merkep esnasında zina etsin de muzaffer 

düşünülmeğe başlanmıştır. Evvel-
yine yu" rümeyince Bel'um inerek olsun .. onlar bu kadınlara düşe - ce Maçka - Beyazıt tramvayının 
Yayan gidiyor, dağ, çıkıyor ve ... ce_ kler .. bu yüzden kuvvetl1'ri ke -

il k. Akaretlerden Beşiktr.sa indirilme- * Tunustan R . biyat fakülteei do~·e,,t!crirıden Sa- berdim. Onları Beyoğlunda sine - Bundan sonra ağızlıkçı Haydar 
omanyaya gıt : I bahaddin Rahmi M~,,.if Vekaleti maya götürdüm. Sinemada, o ak - dinlendi. Haydar Rifat tanıdığı • 

mekte olan bir İngil;z tayyaresı mı.ifettişlığıne nakledılmİ<ltir. ı şam Makbulenin evinde bir sofra ru, bir gece evinde misafir ettiğiD~ 

dua ediyor. s ece Tanrının da gazabı üzer -
1 · 1 si projesi mevcutken bundan vaz 

O dua ederken Beni İsrail halkı erıne ge ecek. Başlarına bela ya-

sil'esinden geçirilerclt stadyomun cumartesi günü Ye5ilköye inecek o kurarak beraberce eğlenmeğe ka- fakat onun suç işlemiş olduğunu 
da şehrin surlarına hücum ediyor-! ğacak.. Hem kırılacaklar.. Hem geçilerek bu tramvay Taşlık me-

lardı. İşle bu sıracı.. hepsinin ara - günah~ girecekler ve hem de bizi 

b . bo luk d" t" B' d terkedıp gıdecekler. 
ıına ır zgun uş u. ır en 
hücumu ve cengi terked4rek geri Hükümdar, Bel'um ne derse ya-
döndüler. Ynşa bu halı görünce pıyordu. Bu tedbirini de muvafık 
hayrete düştü. buldu. 

Hiç ıebepsiz halkın böyle vu - ( Arkası var) 

ruşmaktan ferağati ve cenkten yüz ============== 
işçi mümessilleri seçiliyor çevirmesi garibine g.tti. 

Derhal secdeye kapandı. Tanrı -
ya yalvardı: 

Bunun lı.ikmetini sen bilirsin.. 
dedi. Sen bize rehberlik ettin ve 
bilı buraya ancak senir. emrin ve 
ira<'rnle geldik. Şimdi bu halk 
Jıöyle geri.,dönüyor .. bu ne iştir? 
q {'ffal\rı: 

' ı_ Ya Yuşii .. dedi. O kavmin i -
çinde bir kişi var ki bize inanmıştı. 
ve biz ona ismiiizamı vermiştik. 

O bu isim ile bana dua etti ve ben 
de duasını kabul eyledim. 

Bunun üzerine Y~: 

- Ya .. i!Ahi .. dedi. Ben senden 
dilerim ki o kuluna verdiğin is -
miiizamı geri alsın.. U ki o, bir 
kere daha bunun gibi dua etmiye. 
Tanrı da, Kur'anda mezkıir ol

duğuna göre şu cevabı ve teminatı 
verdi: 

- Hacetini kabul eyledim. iıı -
miiizamı, hidayeti, imanı ve • liba
sı takva• yı onun üzerinden aldım. 

İş bürosu, bütün iş yerlerine 
tebliğal yaparak, iş sahiplerile iş

çiler arasında çıkacak ihtilafları 

halletmek üzere seçil~cek miimes

sillerın intihap günlerinin tayin 
edilerek bildirilmesini istemiştir. 

Mümessillerin seçilmes; iş müfet
tişlerinin ht•zurunda o!acaktır. 

Yün ipliklerinde hile 
yapılamıyacak 

Elde işlenecek vün ıplikleri ü
zerinde yapılan hilelerın onune 
geçmek üzere Tıcaret Odası mec
lisi yakında bir fo"mÜ l tesbit ede
cektir. Bir çile ipliğin sıklet ve 
uzunluğu tesbit edilE'<'ek ve bu öl
çü satışlarda. esas olacaktır. Bu -
gün birçok kimseler ıpliklerin boy 
!arından çalmaktadırlar. 

Bu suretle bu hilenin önüne ge
çilecek ve çilelerin kolayca kont
rolü de kabil olacaktır 
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kapısına kadar gelrr.r0
• d~nül - ve benzin aldıktan sonra yoluna rar verdik. Bu sofranın masrafı o- bilmediğini söyledi. 

müştür. Bundan başka Boğaziçin-, devam edecektir. Ta,·yarede İngi- DE NJ~ !arak Makbuleye 6 lira verdim. Muhakeme gelmiyen şahitlerin 
den, Kadtköy ve Üsküdardan gele- !iz hava kuvvetlerine mensup yük Yeni büyük vapur için Gündüz sinemadan çıktıktan son- celbi için başka güne bırakıldL 
cek olan halkı stadyoma en yakın sek rütbede zabitler bulunmakta-
bir yere taşımak ı,ir. Dolmabahçe dır. iki makin ·sı gönderildi 
sarayı ile cami ara;uı.ı modern ve * Haydarpaşa mendireğinin şi- Almanyada inşası hitmek üzere 
güzel bır vapur iskelesi yapılma- mal ucundaki batmış gemi leşinin olan 5300 tonluk Doğu vapurunun 
sı takarrur etmiştir. Bu iskeleye üzerine bir işaret ,amandırası kon makine me>ntajlarındn bulunmak 
hem Şirketi Hayriye ve hem de muştur. üzere başmakir.ist Ziya ve ikinci 

Denizbank vapurları yolcu taşıya- * Köylerde muhtarların işini makinist Hayri Almanyaya gitmış 
bilecektir. ı 'ı d' T d ı· l . . • • kolaylaştırmak için ücretle çalış- eı.' ır. emmuz .a. ımanımıza_ ge -

Okmeydanı cinayeti 
hakime Arap Murad keşifte 

suçunu nasıl itiraf etmiş? 
Cıhangıre otobüs servıslerı tırıımakta oıan kör katipıerini.11 mış oıacak gemıyı aımak uzere 

k t l f 1 d .. kk Okmeydanında İhsan adında bir Şükrü şunları söyledi: Cihangir halkınır. müteaddit b 1 ·ı . 1 k k d'I t ap an ve ay a ar an mure ep 
' ı gı erını ar ırma ma sa ı e s- genci kafasını taşla ezerek öldür· - Maktulün yanında bulduğu • 

müracaatları üzeri.ıc belediye E- tanbul 44 üncü meklebinde bir olmak üzere 50 mür~ttebat ta ha- ·t 
mek ve bir don, bir gömlek kalın· nıuz yemenileri günlerce bu çeşı 

minönü ile Cihangir arasında yeni 1 kurs açılmıştır. Bu ~ urslarda kay ziran başında Almanya ya gönderi- caya kadar soymak suçile maznu.n ayakkabı yapan esnafa göstere 
bir otobüs servisi ihd:ıs etmeğe ka-ı makamlar kiiy kanur.u ve ko"y tda- lecektir. Ar M ad h k · A .. 'h T k d b' ye-ap ur ın mu a emesıne · gostere nı ayet op apı a ır 

, rar vermiştı. 

1 

resı hakkmda konfrransıar ver - Hisar vapuru parçalanarak ğırceza mahkemesinde devam e . · menict tarafından bu yemenilerin 
Bu hatta otobüs ışietmek isti- meğe baslamışlardır. Çtkarllı \ Or dilmiştir. İhsan adında bir gence yapılm~ 

yen 6-7 kisi belediveyc· müracaat ' . Muhakeme geçen celsede, mak· ve satılmış olduğunu ö"rendik. lh_· 
t t . 8 · 1 d b h lt 1 j * Bına ve arazi !ahriri sırasın- ,...~ K d zd E k " 

e mış ır. e c ıvc u 3 a ya nız ~-"enk senle 
1 

ara enı e şe · tulün yanında bulunan yemeni - sanın yerini, arkadaşlarını ve nı· 
12 btobüs i ·letilme.ini muvafık da vaki olmuş bir kısım itırazların adası aya ık arında batan ve . . . • . . dl• 

lerınden katılı bulup meydana çı- hayet hadıse gecesı Arap M..ıra . 
bulmaktadır. aliıkadarlarca intaç edilememesi 20 den fazla ~darmn boğulmasına k...-an Emniyet ikinci şube sivil• beraber Okmeydanına gitıiğiııı 

Otobüslerin Sultan&hamamın · yüzünden birçok evrak birikmiş - sebep olan Hısar vapuru battığı komsierlerile vak'a yerinde bir tesbit ederek maznunu yakal9dılc. 
dan kalkması istenmışse de bele- tir. _ B~1'.'diye . evrakır. ~.al_ tarzının yerden çıkarılmaktadır. Hadise ye keşif yapmış olan Galata sulh ha- Murad suçunu itiraf etti. !'1.sanı 
diye burada manevraya müsait değıştırilmf'<ı ıçın bır pro- rine giden k•ırtarma gemisiyle mü irimi Nusretin dinlenrnı>lerine ka· nerede öldürdüğünü göstermesi 
bir saha bulunmadı~ından otobüs je hazırlanm•ş ve Dahiliye Vekıi-: tehasssıs ve dalgıçla"dan mürek - rar vermiştL Arap Murad, kendi- için müddeiumumi muavini Ferı· 
!erin Emlnönünden kalkmalarını !etine göndermiştir kep bir heyf't çalışmaktadır. Şim- sine atfolunan suçu reddetmekte dun Bagana ve diğer alakadar ıne
münasip görmektedir. Bu otobüs- * Galatıısaray lisesi ortaköy diye kadar geminin iki kazanı ta- ve polisteki ikrarının tazyik neti- murlarla Okmeydanına gittik. P.· 
!er, Karaköyden Toııhaneye geçe- şubesı 23 nisan pazar günü saat mamen sağlam olar~k çıkarılmış- cesinde vuku bulduğunu iddia ey- rap Murad bizi doğruca cesediD 
cek ve Bostanbaşı, F'rnzağa yoli- 15 de yıllık müsameresini vere - tır. Gemi tamamen p•rçalanıp çı- !emekte idi. bulunduğu dere içine götürdü .,e 
le Cihangire çıkacaktır. cektir. karılacaktır. Dinlenen şal'tit sivil komiser (Arkan 1 inci sayfadC' 

TDIL~DMD 
HUseyln R•hml G 0 R P 1 N A R 
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Fakat Pervin Çerkes ina- ayağını öpenlerin had ve hesabı j dürün üz beni.. İstemem o pinpo- - Kızım Pervin kendine gel .. 
dını bütün saralırile tepine- yok. Herbiri bir türlü zilletle yer- nu.. Ağzından çıkanı kulakların işitmı-

da paşanın ona olan hevesi, ateşi - 25 -

bir türlü sönmüyordu. Toy bir de- Konağın küçük oğlu Ragtb Ad· 
bir tazyikte bulunmak, yahut se
ne başında imtihandan çevirrn~ 
kimsenin haddi değildL O, öğren· 

diği öğrenmediği derslerden mil· 
tesaviyen tam numaralar. aferin' 

!er alır. Her mektepten yaldızlı 
şahadetnameler ile çıkardı. Ta ~ 

bekliğindenberi onun her tuttur• 
duğu şey hemen yapılmak, her 

rek paşa babaya şerbet götürmeğe !ere iğilip yalvarıyorlar. J Hepsi ellerile kulaklarını tıka- yor. Cahilsin .. Bir gün aklın başına 
artık tövbe ettiğini, boğazına ka- Kahya kadın bütün riyakiirlığı- yıp canavar görmüş gibi ürkek su- gelir eyvah dersin.. Düşün yav
dar dünya malına, saadetine gar- nın tatlı yalan ve iğfallerile du- ratlarla biribirine bakışarak: rum .. Tasavvur et... Kulaklarında 
getseler velinimetin terliklerini daklarını süsl.'.yerek: . - Aa ağzından yel götürsün na- pırlanta küpeler, kollarında mü
çevirmiyeceğini en kat'i ifadesilc, - Haydı guzelım, haydı elma· sıl lakırdı onlar! .. Rabbim akıll:ır cevher bilezikler .. Her tarafın ipek· 
anlatır.. Bu inatçı kızın gönlünü sım, haydi sul~_nı~ başına konan fikirler versin .. Hoca hanım nefes !er, elmaslar içinde ... 
t k . . . 1 sihat devlet kuşunu urkutme .. Hanıme- ediver şu çocuğa. Onun zihnine Pervin duyduğu bulantıların, iş· 

e me ıçın araya rıcacı ar, na · fendi olacaksın .. Kullar halayıklar !)eytan bağdaş kurmu~... miza.zlarını çehresinde göstererek: 
çıler konur. K_alfa hanım suratıııa karşında elpençe dıvan duracak - - Allah size akıllar fikirler ver- - Susunuz karılar artık yeti· 
ycdığı yumrugun hakaret ve acı- lar ... Emri emriküm ... Bu saadeti sin .. Siz kendinizı okutunuz. Be- şir .. İstemem diyorum.. Onun el
sını affcltiktcn başka paşanın kağ- tepme kızım... nim aklım, şuurum yerinde elham- maslarını. bileziklerini, mücevher
şanıı~ ağu~unu şenlendırmesı ıçın Pervin bütün istıkrahile haykı- dülilliıh ... Ben o muşmula herifin !erini kaldırır kaldırır kel kafası-
kız n eteğın, opm~k derekesıne 1 rarak: koynuna girmem.. na, koca burunlu buru~uk suratma 
kadar tenezz;ll eder Asi Pervini yo· _ istemem .. Kuşu da .. Saadeti - Sus kızım .. sus bugüne bugün ,birer birer fırlatırım ... Elverir ha-
la getirmek kabil olmaz. Beri ta- de ... Paşası da ak sakalile beraber velinimetindir. nımlar kusturmayınız beni... Can 
raftan vPiınımet te arzusunu ye- yerin dibine girsin... - Hay Allahım onu velinimet - kurtaran yok mu? .. 
ıwmcz. Ricacılar hep birden: !er götürsün ... Bıktım. Usandım. Bu sözler saçılırken hep kulak 

Kalfa h;rHmla beraber kahya - Aa .. Sus .. O nasıl likırdı .. İn- Yandım öu sözlerden.. Velini- tıkıyorlar, ve bu kelimelerin giiya 
kadın, halayıkların hocası Fethiye san velinimetine karşı böyle küf- met ... Velınimet.. Sağlık seli\metle meallerinden uçuşan çirkin şeyle
hanım kızı iknaa memur edilirler .. randa bulunur mu? Sus yavrum ... bu. konağa gelmiyeydim .. Gelmez ri görmemek için göz yumup yer-
Her birine çarşaflıklar, elbiseler, Sus belki kulağına gider... olaydım .. Elbette Allah bir taraf- !ere kapanıyorlardı. 
paralar vaadolur.ur... Kızın elim - Gitsin.. Ben onun yüzüne tan rızkımı verecekti Ac dura- Pervln'in bu ardı arası gelmıyen 
bırakıp eteğini, yüzünü bırakıp karşı söylerim .. Korkum yok.. Öl- cak de4ildiın v;ı,. •emerrüdleri, iğrenmeleri karşısın-

likanlı gibi cPervin'i isterim de is- nan bey çifte dadılar, çifte lAialar 
terim• makamını tutturmuş gidi- ve hoppala paşamla büyümüş şı-
yordu. k b' kt O k ' · · . . . mıırı ır çocu u. n se ızıne gır-
. Kız~ ka:şı r_ıca, n~s·hat devır.le·ı' di. Beş altı yaşındaki denslzlikle-

rı geçtı. Şımdı tazyıkler, tehdıd- . d h ' b' . . k b edi Al . rın en ıç ırın ı ay etm . e-
ler başladı.. Fakat onun ınadını l'd b ' . p ğu 

1 . . . " e ır gençtı. aşa çocu o mı· 
hıç bırşey ıle kıramadılar.. Artık d M"d h 1 'tt ı . . yay ı. u a ane er, ı :ıra ar, ya-
tedıp ve ceza zamanı geldı. Gene 1 1 .. b l'ğ 1 "h "hl 

. an ar, mu a a a ar, po po er · g t' ·ı k ta n•· başa çıkamıyorlardı. O nazık vü- . . .. .. . . arzusu yerme e ırı me a 
cudile her tazyik ve belaya karşı ı~ınde buyumeseydı. belkı bazı fa- sından babasından en ufak hizmet• 
koyuyor ve bütün bulantısile: Pa- zıletlere malık olabıllrdi. Ona em- karlara kadar bütün konak hatkııv 
şanın kokmuş ağuşuna bedel me- salsiz güzelsin, binazir dahisin, ca birer vazife! mukaddese hük• 
zara girmeği tercih ettiğini barbar alimsin demişlerdi. Her gün ku- münde idi. 
bağırıyordu.. !akları bu mübalağalarla dolan bir . da 

Nihayet kalfa hanım onu sürük- ir.3an tuy bir paşa çocuğu değil . Pervın daha dokuz on yaşın 
leyip götürdü. Koca konağın ta bir her kim olsa kendinde bu keramet- 1 ıken Ragıb beyefendıyc: 
köşesinde pencereleri demir par- !erin, bu müstesna hılkıyetlerin ı . -. İşte bu güzel Çer kes kııı se· 

makliklı, bir arşın ötesinde kalın vücudüne akıbet inanmaktan nef- nındir. 
bir duvar örülü bir taş odaya tık- sini ktırtaramaz.. Dediler. Çocuk evvela babası• 
tı. Kapısını kilitledi. Anahtarını Mekteplere gittL Hususi hoca- nın bu ihsanına, küçük halayığıl1 
cebine koydu. Rakibesi Pervin'in !ardan okudu, Dersini isterse ez- j aşırı güzelliğine çok eheınmiyet 
artık zindancısı olmakla ihtiyar herler, istemezse ezberlcmezdi. I vermedi. 
Suzidil mesuddu., Ona birşey belletmek için en ufak (Arkası var) 



zt - Nlsu 1131 

Türkiye - Fransa· dostluğu 
Fransa Hariciye Nazın Bone 
dün siyasi vaziyeti mühim bir 

beyanatla izah etti 
(BO-§ tarafı 1 i11ei $4y)ada) ı birliği arasında bir ltilat aktedll -1 

hüldlmetinin Hatayı cebren işgal mesine intizııren vaziyet almadığı
etmek niyetinde olmadığına dair nı ilave eylemektedirler. 

tem~at vermiş olduğunu söyle - Gafenko Londraya g·diyor 
ınıştir. Londra, 19 (A.A.) - Gafenco, 

Sovyetler Birliği hakkında, Rus- Halüax ve Chambe!lain arasında 
Yanın Polonya ve Rcınanyaya kar müzakereler başlarrııdan evvel 
fı girişeceği taahhütlerin şümulü Moskovada Seeds ;ıe Litvinof ara
hakkında şimdiden bir şey söyle- sında cereyan eden müzakereler 
miye iınkıln nlmadığını ve Jl'.lama- hakk.ında yeni habeder alınacağı 
fih müzakerelerin basit bir hava diplomatik mahfellerde ümit edil
paktından çok daha geniş esaslar mektedir. 
üzerinde cereyan etmekte olduğu- Gafenco, Londrada 22 nisanda 
nu kaydebn;ştir. bulunacaktır. 

Londra, 19 (A.A ) - Diplomasi 
mahafili, beynelmilel vaziyette bir 
nebze saliıh hasıl olmuş olduğunu 
beyan etmektedir. 

Hitler, ile Mussollni, şimdi umu 
mi bir harb-> sebebiyet vermeksi
zin yeni bir harekette bulunamıya
caklarına kail bulur.maktadırlar. 

, müteşekkil bir cephe vücude ge
tirmek için Fr3nsıziarla İngilizle
rin sareftmiş oldukları mesaide se 
hatları ve t>u mesainin muvaffaki-

Sovıet - lngiliz 
müzakereleri 

Var~ova, 19 (AA} - Hariciye 
nazın Beck, dün İngilterenln Var
şova elçisini kabul etmiştir. 

SaHihiyett~r mahfcller, İngiliz 
- Sovyet müzakereleri hakkında 

büyük bir ketumiyet göstermekte 
ve bu müzakerelerin İngiliz - Leh 
itilafının çer~cvcsi hnr'cinde cere 
yan ettiğini beyan ~tınektedirler. 

Ayni mahfeller, Polonya hü
kiımetinin, İn.~iltere ilP Sovyetler 

Ruzveltin 
Japonyaya 
bir teklifi 

ıKDAK 

iŞARETLER -- ---
Bayram ve haftalar 
Yeni yeni bayramlar ve •haf -

ta• lar kurduk: Tasarruf haftası, 
çocuk bayramı gibi... Bu bayram -
ların ve haftaların teshinde güzel 
maksatlar seziliyor. Fakat kaç se
nedir, bu gayeler temin edilebil -
miş midir? Hayır .. 

Çünkü bu sonradan gelen mera
sim ve bayramlar ortaya atıldık -
lan günlerin hararet ve heyecanı
nı bir iki sene içinde kaybediver
miş, klişeleşmiş; gazetelerin bir 
iki konferaruıuıa inhisar etmiştir. 

Öbür gün hakimiyeti milliye ve 
Amerika • Japonya çocuk bayramı ... Önümüzdeki bu 

arasında yeni müna- bayram ıçin hazırlandığını işitti _ 
ğimiz programda mekteplerde mu

se bet kurulacakmış allimlerin taıobeye hakimiyeti 
======,_..._.."'."'··.-.··'"'··.._-=··· 1 milllyeyi izah eden konferanslar 

Tokyo, lll (A.A.) - Aşahi ga-j yenoelerinin tavsiyesinden başka 
zetesinin Amerikan kaynağından bir şey ııörmedik. Bu konferanslar 
aldığı malıimata göre, B. Roose - hakkında da yeni direktifler, yeni 
velt bu ayın· sonunda J aponyaya malfunat, yeni motifler veriline -
da bir barış mesajı gönderecektir. diği muhakkak olduğuna göre mu-

Hariciye nezar~ti bunun için allimler on beş senedir ezberledik
ya Mussoliıti Vt Hitlere yapılan )erini amentü okur gibi kkrarlı -
müracaat gibi bir metin veyahut yacak ve dinliyenler, birkaç kere 
uzak Doğuda alakadar devletler dinlediklerini bir kere daha din-

liitlerin 50 nci 
yıldönümü 

Roma Müzakereleri 
(Baş tarafı 1 inci şayfada) ile Macaristanın yakl.ışması balı -

idrak etmektedir. Hiçbir şey Ma - kındaki İtalyan - Ma~ar müzake
caristanı, hayırlı tesirleri mihve - relerinin neticeleneceği anlaşılı -
rin kiya•etli, mutedil ve realist ic- yor. 
raatı neticesinde Tuna havzasında Gazeteler, Yugoslavya ile Ma -
görülmekte olan İtalyan politika- caristanı hiçbir şeyin ayırmaması 
sından ayırmamaktadır. Mihver l ıazım geldiğini bildirdiğinden do
politikasına sadık bulunan Maca - layı Kont Teleki'yi tebrik etmek
ristan, kendi politikasının hiçbir tedirlı:r. 

devlet tarafından yanlış 1 r şekil- M b · 
de tefsir edilmesine müsaade ede- acar mat uatının neşrıyatı 
mez. Budapeşte ile Belgrad ara - Budapeşte, 19 (A.A) - Gazete 
sında gıttikçe artan hürmet ve ri- !er, sayfalarını Macar başvekili 
ayet Roma, Budapeşte ve Berlin ile hariciye nazırının ziyaretio.e 
politikasının k.iyasetine en iyi bir tahsis etmekte ve Mussolini ile 
delildir. Kont Cianonun Macar mümessil-
Öğleden sonra Duçe, Kont Tele- lerile yaptıkları pek samimi mü -

ki ve Csaky ile iki saat görüşmeler liıkatı ve Roma halkının misafir
ve mülakatta Ciano da hazır bu -
lunmuştur. 

Macar Hariciye nazırının 

bdyanatı 

!eri karşılarken gös!E'rrllği coşkun
luğu tebarüz ettirmf-ktedirler. 

•Az Esb guetesinin hususi mu 
habiri İtalyan milleti tarafından 
gösterilen hararetli tezahüratın 

Roma, 19 (A.A.) - Macar hari- Macar devlet adanılan üze.rinde 
ciye nazırı Kont Csaky, Stefani a- büyük bir tesir bıraktığını kay -
jansının bir muharririne beyanat-j det tikten sonra dünyanın k~rışık 

ta bulunarak B. P.co"evelt'in mesa-ı siyaseti orta~ında sağlam bir ya
jının Macar milleti ıiztrinde hasıl pıcı mesnet teşkil eden İtalyan -
etmiş olduğu tesirden bahsetmiş Macar dostluğunun Roma görüş

ve şöyle demiştır ; meleri neticesinde iki memleketin 
Amerika reisicümhurunun me- Avrupanın i1'kişafı için kuvvet un 

sajı, hakik~te>n nfiho~ bir sürpriz surları kaza?lacağını yazma)tta -
. tevlit etmiştir. Mfüt~veffa Wilso- dır. 

nun 14 prenşibinin tar;hini unut- Roma, 19 (A.A.) - Mussolini 
muş hiçbir Macar ye ktur zanne - mayıs ayının ilk on b•ş günü lçin
derim. de Torinoya giderek mühim bir 

.HalihaZ>rda Macar;stan hudut- nutuk söyliyecektir. 
!arı dahilinde ve bu hudutlar ha- -----===== 

SAYFA 1 

Gedikliler 
hakkında barem 

hazırlandı 
( Ba, ıaraıı 1 inci sayfada) 

tahsisat usullerini de kaldırmak -
tadır. 

Gedikli erbaşların baremi 
Projenin ihtiva ettiği esaslara 

göre Türk.iye Cürnhuriyeti ordu -
sunda kara, deniz, hava kısımlariy 
le jandarma, gümrük ve orman 
muhafaza teşkillerinde müstah -
dem bulunan bilumum gedikli er
başların maaşı asilleriyle tutar -
!arı şöyledir: Gedikli erbaşların 

asli maaşları 10, tutarları 40 lira, 
gedikli üstçavuşlann asli maaşla
rı 15, tutarı 50 lira, gedikli başça
vuşların asli maaşları 20 tutarı 60, 
başgediklilerin asli maaşları 25, 
tutarı 75 iıradır 

Her rütbedP asgari ~.,.rfi n.üd -
deti üç senedir. Asgari müddeti 
iki misli geçirdiği halde kadro 
müsaadesizliğinden terfi edemi -
yenlere her rütbede bir defaya 
mahsus olmak üzere mafevk rüt -
be maaşı verilecektir. Gedikliler -
den mahkeme karariyle mahküm 
olanların hapis müddetleri hem 
fili himıetlerinden , hem de kı -
demlerinden tenzil olunacaktır . 

Gediklilerin h,zn.et 
111üddetleri 

ricinde yaşıyan büt<in Macarlar, Ayşe Muazzez dün 
(BO-§ tarafı 1 inci sayfada) hayatlarının her dakikasında bu 

da büyük hazırlıklar yapılmıştır. ı 14 prensibi hatırlamaktadırlar .. Ma topragv a tevdı' ed ı' ld ı' 

Gedikli erbaşların taahhüt ede
cekleri hizmet mıiddetkri her sı

nıf ve meslekte gedik lı erbaş ol -
duktan sonra 9 senedir. Deniz ve 
hava ile sanatkar gediklilerdc ise 
hizmet müddeti 12 senedir Bu 
müddet bittikten sonra hizmette 
kalmak ıstiyenler için h izmet müd 
detleri bir devre, her devre 3 sc -
nedir. İlk üç devreden sonra mü
teakip devreler birer sene olarak 
kabuı olunabilecektir. 

* Tokyo, 19 (A.A.) - Aşahi Shim 
bun gazetesi, Roosevelt'in yakında 
J aponyaya bir mesaı göndererek 
Amerikanın Uzakşark işlerile ala
kadar devletlerin iştirak.ile bir 
konferans toplanmacına tavassut 
etmeğe hazır bulunduğunu bildi -

Paris, 19 (A.A.) 

Ticarethane Sahipleri: 

ÇOCUK İşi Memleket İşi
dir. Çocuk Bayramına Siz de 
Vitrinlerini Çocuğu ilgilendi
recek surette süsleyerek işti

rak ediniz. Ç. E. K. 

B 1. d U t d Li d Ş J carlar, Trıanon muahedenamesının 
er ın e n er en n en, ar- b 14 'b. . .. 

l t b B. k dd .. ih . u prensı ının mahsulu oldu- Ofo.< rnrrıfı ı mci sayfad~ ı a en urg, ısmar ca esını tı- ğu 
1 va eden mmtakalarında amele nu unutmamış a:rdır Herkes, Haber İstanbulda olduğu kadar 

müfrezeleri mütemadiyen çalış - bu esaslar üzer:ne tesi$ edilmiş o- Ankarada da teessürle karşılanmış 
maktadırlar. lan muvakkat bir sulhun tesirleri; ve Cümhurreisiı.niz İsmet İnönü 

Hitler için yapılacak olan mera
sim dış politika bakımından daha 
ehemmıyetli olacaktır. Merasime 

davet edilen birçok devletlerin 

mümessillerile bu münasebetle hu 

susi mahiyette siyasi görüşmeler 
olacağına şüphe yoktur .. 

Hitlerin iki yüzden fazla misa -

bilhassa lise muallimlerimizin 
muayyen kanun ve nizam yol
larından Öniversitcnin ve di
ğer yüJ,).;ek mekteplerin do -
çentlik imtihanlarına her va
kit girebilecekleriui hatırlat -
mayı lüzumlu görmekteyim. 

Bilhassa genç arkadaşlan -
mın bu hedefi daima göz ö -
nünde tutarak bulundukları 

yerde ve vazifede buna ha -
zırlanmalarını beklerim. Genç 
Türk nesillerini yetiştirmek 

ödevini üstüne almış llim 
mensuplarının talebelerinden 
önce kendilerini daimi suret
te yetiştirmelerini ve mü -
kemmelleştirmelerini pek ta
bii, hatta zaruri bulurum. Eh
liyetin ve çalışmanın bir is
pat yeri olan doçentlik ilmi -
hanları, memleketin en kıy -
metli ilim namzetlerini seçe
cek esaslı bir miyardır. Aka -
demik kariyere girmek isti -
yen arkadaşlarımdan bu yol
da azami gayret bekler; ilim 
idealine yaklabmakta önle -
rlnin her suretle açık olduğu
nu bildirİneyi bir vazife bil -
rinı.• 

Çörçil amirallik Lordu 
Londra, 19 (A.A ) - Parlamen-

nin efradın hayatını ve milletler 
arasındaki münasebatı zehirlemek 
te berdeva>n oldui:ımu biliyor . ., 

Kont Csaky, ilaveten demiştir 
ki: 

• Wilsonun müdaralesi çok ya
kın bir zamanda vukJa gelmiş ve 
neticeleri pek feci olmuştur. Bu 
sebepten dolayı Tr!ıanon muahe
desinde hakıki sulh zararına ola-

Macar - Yugoslav 
müzakere: eri 

Roma, 19 (A.A.) - Bir taraftan 
İtalya ile Maca:ritsan arasında mü 
zakereler devam ederken diğer ta 
raftan da cumartesi günü Vene -
dikte Kont Ciano ile Markoviç a
rasında İtalyan - Yugoslav görüş
meleri başlıyacaktır. Bu müzake
relerden maksat İtalyanın arzu 
ettiği Macar - Yuı;oslav yakınlığı

nı temin için halihazırdaki İtal -
yan - Macar görüşmelerini tamam 
lamaktır. 

İyi haber alan mahfell\rde söy 
lend\ğine göre, Macaristan ile Yu
goslavya arasında bi-r yakınlık bu 
sule gelmesini temin etmek üze
re İtalya ile Macaristan arasında 

yapılan müzakereler müsait bir 
hava içinde inkişaf etmektedir. 

Macaristan. Romanya 
Budapeşte, 19 (A.A.)- HükUme 

tin gazetesi olan Estı Ujasgın Ro
ma muhabiri, Macar - İtalyan dev 
Jet adamları arasında yapılan mü
zakerelerin şu beş nokta üzerinde 
cereyan ettiğini yazmaktadır: 

1 Macaristan ile İtalya ara -
sındakl siya~eti il<tısat ve kültür 
münasebetleri, 

2 - Macaristanın Berlin - Ro
ma mihveri ile olan münasebet -

~yük Erkar>ıharbiye dairesine gi 
derck Mareşali ziva•et etmiş ve 
taziyetlerini bildirmistir. 

Ayşe Munzzez. Alman hasta
hanesinde tedavi aHında iken öl
müş ve Gülhancye nakledilmiştir. 
Mareşa1imiz, kızının cenaze mer;ı
siminde hazır bulunm~k üzere dün 
sabah Ankaradan şehrimize gel
miştir. Ayşe Muazzez için dün bü
yük bir cenaze merasimi tertip e
dilmiştir. Çiçeklerle süslenm~ o
lan tabut s3at 11 de yüzlerce tale
benin ellerı üzerinde Gülhane has-

B~;ı;ed ' kliler t rmcl't tarihini ta
kıp l<İfn r.y L . ı itibaren şu 

maaj! u·ı alacaklard ı r. Temditsiz 
başgediklilerin asli maaşları 25, 
tutan 75, birinci temditlilerin asli 
maaşları 30, tutarı 85, ikinci tem -
dillilerin asli maaşları 35, tutan 
100, üçuncü temdi tlilerin asli ma
aşı 40, tutarı 120 liradır. 

Terfi ederek başgedikli olmı -
yanlardan müddetleri bitenler, 
müddetlerini temdit ettirdikleri 
takdirde yalnız 5 lira zam alacak
lardır. 

tahanesi önünden kaldırıımıştır. Ged:klilerin mükafat ve 
Mareşal Fe\'Zi Çakmak sivil giyin 
miş olarak cenazeyi takip ediyordu t kaUtlUkleieri 
Başta Reisicümhur namına yaver- On beş sene hizmetten sonra si
leri Şükrü olduğu ha!de Orgene- cilleri iyi olan gediklilere terhis e

ral Fahrettln Altay, İstanbul Ko- dildikleri t.:.kdirde 300 lfra ınüka
mutanı Halis Bıyıktay, Alı.adem!. fat verilecektir. Gedikli i!fbaşlar
komutanı General Ali Fuat, vali dan gedikli çavuşluğa nasbolunan
Lutfi Kırd.r, vali muuvini Hüdai !ar nasp tarihinden itibarec 20 se

Karataban, \irçok saylavlar, emek ne hizmetten sonra aızu ederlerse 
li generaller, Harp Akademisi men tekaüt kanununa göre td<aüt edi
supları, Çniversite profesörleri, leceklerdir. Tekaüt edilenlere ay-

nca 500 lira mükafat verilecektir. 
Güzel SanatlPr Akademisi mensup 
lan, birer piyade ve süvari kıtası, 

askeri mekt<>r.ler ve Üniversite ta-
lebeleri cenaze !Il(!r<ıslminde hazır 
bulunuyorlardı. 

Elli yaşını doldurduktan sonra te-
kaüt eJilenlere 700 lıra mükafat 
verilecektir. Tekaüı maaşları ve 
mükiı.fatlar vefat halinde kanuni 
mirasçılara da verilecektir. 

Gedikli' erin l aş had eri Türk kadınlığı için aCJ bir gaip 
olan Ayşe Muazzezir. tabutu çiçek 

Gedikli e.rba,Jarın muhtelif 
!erle süslenmiş ve Cümhurreisi, rütbelerde hizmette bulunabile -
Başvekil ve bütün vekiller, parti 

komutaıilar, Akademiler, vlliıyet, 

belediye, Üniversite, ve birçok 
hususi mü~eseler tarafından çe
lenkler gönderilmiştı. 

Cenaze, Beyazıt camıinde nama 
zı kılındıktan sonra Eyübe nakle-

cekleri azami yaş hadleri projede 

şöyle tesbit edilmiştir. Gedikli ça
vuşlarda YB§ haddi 40, gedikli üst 
çavuşlarda yaş harld i 4~ . grdikli 

başçavuşlar& 45. başı;- c! kl• lcrde 

ise yaş haddi 50 dir. 

Gedikli ve ailelerine asli maaş-
dilmiş ve oradaki aile kabristanın
da Allahın rahmetire tevdi olun- ları üzerinden lwırcirah vcrilecek
muştur. Ayşe Muazzezin babası, tir. Kurslara iştirak edenlere ay -
Mareşal Çakmakla, muhterem ai- rıca 40 kuruş yevmiye verilecek -

lesi efradına ve koca•• Burhan Top tir. 
rağa baş sağlıkları dıleriz. rf.uvakkat madde 

---0<>-- Projenin muvakkat maddesine 

ltalya harp bütçesi göre, bu projenin kanuniyet kes

!Wma, 19 (A.A.) _ 31 mayıs pedip neşredilmesinden evvel ge-
1939 da nihayet bulan 1938 _ 39 diklilerın almakta oldukları maa~ 
senesinin harp masrafları 572 mil- ve tahsisat miktarları bu projede 

yon liret kadar bir fazlalrk göster- yazılı miktardan fazla ise mükte

mektedir. Bıı fazlalık şu suretle sep hak olarak bu maaşları ve tah

ayrılmaktadır: sisatları almakta devam edecek • 
Ordu: 436 milyon, donanma: lerdir. 

20 milyon, hava kuvvetleri; 114 Deniz ve havada müstahdem bu 
milyon. 

--o--
leri, f 

3 - Macaristanla antikomin - ngiJtere ordusu 

lunan birinci, ikinci, üçüncü sınıf 
gedikli subaylardan arzu edenler 

şimdiki maaşile başgedikliye nak
lolunabileceklerdir. 

tern paktı devletlerinin münase - Londra, 19 (A.A.) - İngiliz or-
betleri, dusu Çekoslovak ve İspanyol mili 

to mah!ell~rinde Churchill'in ka- 4 - Macaristan, Yugoslavya ve tecilerinin orduya alınma taleple- tadır. Bunlar müstakil ciizütamlar 

halindl hızmet etmiyccekler, mub 

telıf alaylara taksim edilerek bil
hassa levazım hizmctlcıfode kulla
nılacaklarclır 

bineye girmesi ihtimalinden bah - Almanyanın miışterek meseleleri, rini kabul e•meğe b~lamıştır. 
sedilmektedir. Dolaşan şayialara 5 - Macar - Romanya münaııe- Namzetler İngiliz lisanı. teknik 

göre mumaileyh amirallik birinci betleri. bllgiler imtihanına tAbi tutulmak-
lortluğuna getirilecektir. !Wma, 19 (A.A.) - Yugoslavya! yon liret kadar bir fazlalık göster-
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Baharın ılık güneşi şehrin üze- ! - Peki... - Alsana! dediği zaman hepi-
rine hafif bir örtü gibi yayılmışh; Bid kırmızı bir gelinciği, öteki miz adama baktık. Yüzünden bir 
yerde ve gökte yeni bir hayat baş- 1 sarı bır papatyeyi andıran iki yav· fırtına esmiş gibi altüst olmuştu. 
lıyordu. Birkaç ay yağmurlar, kar- ru kumların üzerine çömelerek mi· İki elini birden küçük kıza uzattı, 
!ar ve rüzgarlar altında yarı uyku- 1 ni mini tabaklarını ve tencereleri- fakat kum kolu tabağı alacak yer-

Büyük 
Düğün 

lran 

y<eıFD6 

Bütün 
da, yarı uyuşmuş gibi kalan kainat ni doldurmağa başlamışlardı, de elleri onun sarı başını tuttu ve en sevinçli ve 

mesut günle-
kıpırdıyor, toprakta ve havada ye- - Bu pilavdır. ipek saçlarını okşadı. 
ni bir hayat kaynaşıyordu. Etraf- - Benimkisi de köfte. yanımda oturan genç çocuğun 
taki duvarlar, başımın üzerindeki - Hayır, o tatlı olsun! da yüzü sararmıştı. Uzanarak Ay. 
tavan ruhuma kasvet verdiği için - Peki... sel'in elindeki tabağı alıp ya~lı • • 

rını yaşıyor ben de tabiati yakından görmek, - Annelerimize de götüreli'll adamın parmaklarına değdirdi. 
güneşle ısınmak, dışarıdaki hayat· olmaz mı? Küçük kız birşey anlamadan bir 
la canlanmak için sabah erkenden Şimdi bu oyuna hepimiz i§tirak fevkalô.delik sezmişti. Tabağı bıra- Tahran, 19 (A.A.) - Anadolu 
sokağa çıktım ve maksatsız yürü- etmiştik. İhtiyar hanım, çok çocuk karak uzaklaştı ve Turgud'la bir· ajansının muhabiri bildiriyor: 
düın. büyütmüş ve çok acı görmüş bir şeyler fısıldaştıktan sonra bu oyu· Şenlik günleri yaklaştıkça Tah-
Adımlarım beni Gülhane parkı- kadın şefkatile seslendi: na devamdan vazge~ti. randa hareket ve sevinç de art -

na doğru götürmüştü. Güneş altın· - Kızım, benim de karnım aç, Karşılıklı iki sırada oturanların maktadır. Sokaklarda kesif bir kal 
da ısınan topraklar üzerinde ayak· /biraz pilav vers~ne! hepsinin keyifleri kaçmıştı. Yanı- !abalık göriilmekte ve milletleri • 
!arımı sürüye sürüye bir ağacın Mavi gözler evvela tereddüdle mızda, güzel tabla tin en güzel lıir nin Pehlevi İrana do~tluk ve hay- ( 
gölgelediği tahta sıralardan birine sarsıldı. Fa1<at derhal yumuşadı ve• tablosunu hissettiği halde göremi· ranlık ifadP.lerln! bildir:mek üzere 
kadar gittim ve yorgun bacakları- küçük bebek elleri yaşlı hanıma yen bu adamın mevcudiyeti, bir- gelen clelegelerin konuştukları bü-
mı uzatarak oturdum. uzandı. denbire bizi hayatın en büyük bir tün dünya dilleri işitilmektedir. 
İlkbahar havası insana bir gev- - Aman pilavın pek güzel ol- acısile karşılaştırmıştı. Artık ba- Hemen bütün yabancı heyetler 

§eklik, bir uyuma ilıtiyacı veriyor. muş kızım; bir tabak daha ver. harın ılık güneşi bizi ısıtamıyor, muvasalat etmişlerdir. Bu heyet-ı 
Hakikaten yeşilliklerden tüten ko- Fakat kızcağız gözucile bize ba- etrafımızdaki yeşillik gözlerimizi !er merasim gününe intizaren İra
ku başımı sersemletmeğe, gözleri- kıyordu. Gülümsediğimiği göriın· avutamıyork h~ta kk~~ tysel~e nın güzel ve modern paı•tahtını 
mi kapamağa başlamıştı. Etrafın ce yaklaştı. kTulrbgu~'~ es tak' adarıib e J geziyorlar. Ba§tan bg.şa donatıl-
tenhalığından istifade ederek sıra· ı - Senin adın nedir yavrum? a ımızın acısını es ın e em yor- . · . . 

A el' d y akt b'· ük" b' k mış ola.."1 şehır geceleri feerık bır 
nın üzerinde yan döndüm, kolumu - ys . u. aşam an uy ır zev 

manzara arzetmektedir. 
sıranın arkasına dayadım, başımı - Ya seninki? duyduğıımuz bir anda hayatın en 
da kolumun üzerine yatırarak göz- - Benim adun Turgud'dur. büyük feliiketlerinden birile kar· 
!erimi kapadım. Ilık rüzgarın saç- (Kahraman tavırlı lıir erkek) şılaşmak hepimizin neş'esini riiz· 
!arımın arasından geçtiğini hisse- - Öyle ise bize birer kahve ge- garla dağılan kum taneleri gibi 
derek kendimden geçmişim... tirin bakalım; köpülü olsun! Hepi- alıp götürmüştü. 

Neş'eli bir çocuk kahkahasile mize vereceksiniz. Zavallı ama bunu hissetmiş ola· 
uyandım. Tenha yolda epeyce kala İki dakika sonra, kahveci Tur- cak ki, ani bir karada yerinden 
balık vardı; hatta karşımdaki sıra · gud, büyük bir ciddiyetle finca.>ı· kalktı, yanındaki gencin elini tu
da işgal edilmişti. Yan mahcup, !arı dolduruyor, evin hanımı olan tarak ağır ağ:r önümüzden geçip 
yarı şaşkın gözlerle etrafımdakile- Aysel de, misafirlerine kahve ik- gitti. Onun arkasından ihtiyar ka-
re bakarken bilaihtiyar gülümse- ram ediyordu. dıncağız kesik bir feryadla: 
dim ve doğrularak, biraz ileride Sessiz bir oyun başlamıştı şimdi. - Allah! diyerek uzaklaştı. 
ayakta duran genç bir çocuğa yer Aysel annesinden başlıyarak sıra Genç karı koca ile b \,, karşılık
verdim. Yanımda orta yaşlı, göz.. ' ile hepimize kahve getiriyor ve 1ı sıralarda yalnız kalmıştık. On
lüklü bir bey oturmu~tu. Bu çocu- biz de bir yudumda fincanı boşal- larla gözgöze geldik ve biribirimi-
ğun ona r efakat ettiği belli idi. tıp ona iade ediyorduk. zin ıztırabını anlıyarak bakıştı.1<. 
Karşıdaki sırada ihtiyar bir kadın Kahve içmek sırası yanımda otu- Artık bahar sabahının güzel ge-
ve genç bir karı koca vardı. Neş'e· ran gözlüklü adamındı. Küçük Ay- zintisinin keyfi kaçmş, omuzlan· 
li gülüşlerile ortalığı çınlatan yav- sel çekingen bir tavırla ona yak- ma ağır hayat yükü bütün sıkleli-
:rucuk ta onlarındı. !aştı ve onun dudaklarındaki se- le yaslanmıştı. 

Ilık bir bahar sabahı, yeşil bir J vimli tebessümden cesaret alarak Kalktım, kumların arasında fı
bahçe içinde kuşlar gibi cıvıldı- I fincan niyetine aldığımız t_a~ağı sıldaşarak yemek pişiren iki küçük 
yan, kuşlar gibi sıçnyan bir çocuk ona uzattı. Fakat yaşlı bey gulur:ı- yavruya bır daha bakmak cesare
ne liitif bir manzaradır! scmekte devam ettiği halde elini tini bile bulamadan yeşil ağar;la-

Karşıdaki sırada oturan yaşlı ha. uzatmıyordu. Çocuk biraz sabırsız- J rın ~'.'~~·~_dan parkın kapısına r!oğ-
nım, yanımdaki genç adam ve ben, lanan sesile: ru yurudum. 

Sinema dünya;ıoın en çok s01Jdigi, en yüksek yıldızı 

D A N 1 E L L E D A R 1 E U X'nün 

Türk tayyareleri 

Tayyarecileri rn izin 
yaptıkları uç u ş 1 ar 

Tahran, 19 (A.A ) - Anadolu a-
jansının hususi mu ha biri bildiri
yor: 

Dün şehir üzerinde uçan Türk 
tayyareleri, Türk - İran milli renk 
!eri üzerine basılmış ve üzerinde 
Türkçe ve Farsça aşağıdaki cüm
le yazılı buhnan kağıtlar atmış _l 
!ardır: 

cGüzel vatanınızı ziyarete ve ··· 
sevinçli gününüze işrirake gönde-

1 
i 

rilen Türk tayyarecilerinin yürek

Bu genç 
ve güzel 
yıldızın 
sırları 

nelerdir 7 

leri dostluk ve kardeşlikle dolu -
dur.,, 

Türk heyeti dün n-ebusan mecli 
sini ziyaret etmiş ve ikinci reis ta· 
rafından kabul edilmşitir. 

Tahran, 19 (A.A.) - Pars ajan-
sı bildiriyor: 

7 Tayyareden müteşekkil olan 
Türk filosu dün Tahran tayyare 
meydanına inmiştir Filo, Zancan
da bir İran filosu terafından kar-
şılanmıştır. İniş esn~sında askeri 

Nancy Kelly, Holivutun en genç dan li'ıtfunu esirgemedi, yavaş ya· 
ve en yeni yıldızlarından biridir. vaş değişmeye, güzel, zarif bir genç 
Genç yıldız bundan evvel 55 kadar kız hali gelmiye başladı. 

çocuğun hareketlerini büyük bir 
:ıefkatle takip ediyor, onun küçük 
adımlarından, cevval gözlerinden 
gözlerimizi ayırmıyorduk. Sıranın 
öteki ucundaki orta yaşlı gözlüklü 
bey, yalnız küçüğün kahkahalarile 
alakadar oluyor, sakin yüzü ar.cak 
onun gülüşlerine tebessiim ediyor
du. 

Bir ara, o vakite kadar farkmda 
olmadığımız bir köşeden bir küçük 
çocuk daha çıktı ve iki yavru, kırk 
yıllık ahbaplar gibi oyuaşmağa 

başladılar. 

Bugüne kadar eşi görülmemiş en mükemmel şaheseri, 

Macar Çigan müziklerinden ateş alan film. 

ŞAFAGA DÖNÜŞ 
'ı merasim yapılmış vf' hariciye ne
zaretinin mümessilleri Türk tay· -
yarecilerine cHoş geldiniz!• demiş 
!erdir. 

filim çevirmişti. O zamanlar, Glo- Nlhayet 16 yaşında oldukÇQ gü
ria Svanson, büyük bir yıldız te- zel, nazan dikkati celbedecek bir 
liikki edildiği sıralarda bu genç, tip olarak çıktı. Sağ gözü sol gö
güzel yıldız küçücük bir kızdı v& zünden biraz küçüktü. Ağzı büyük. 
Hplivutun Shirley'i telakki edili-ı tü ve elmacık kemikleri Çinliler 
yordu .. Bugün onu gene beyaz per- gibi biraz çıkıkça idi. Fakat ne çı· 
dede fakat genç, taze, güzel bir vıı.

1 
kar. Bu halile de hoşa gidiyordu. 

dız olarak görüyoruz. Genç yıldız Genç kız artık tekrar eski meste-

- Sen kovayı al! 
- Hayır, ben topu istiyorum. 
- Benim tabaklarımı getireyim 

de seninle kum üstünde yemek pi· 
şirelim. 

Bu akşam 9 da 
MUstesna bir müsamere ile 

LALE Sinemasında 

Fransa Heyeti 
= ="-"'-==="'-===== son zamanlarda üç büyük filimde j ğlne dönme zamanı geldiğini pek 

Fevkalade heyet [Un en iyi artistlerin yanında mühim çabuk anladı. İşe evvela bazı fi. 
Tahranda kanıl andı roller aldı. Birinci filmi: cDeniz- ' limlerde küçük rollE-r alarak bat-

' de karakol• ikinci cŞehre ini§• 1 1adı. Bu sırada Fox şirketinin dik
üçüncü son çevirdiği filim ıse katine çarptı ve ona güzel bir kon· 

Tahran, 19 (A.A.) - Pars jan- c.Jesse James. dir. 1 turat teklif edildi. 
sı bildıriyor: ı Nancy Kelly aktör bir ailenin en Holivutta kendini pek çabuk 

Paristen Bağdada tayyare ile ge . küçük kızıdır. O üç yaşında annesi 1 sevdirmesini bildi. Mütevazı, sade 
len Fransız fevkalade heyeti 16 ni ile sahneye çıktı. cAlice harikalar 

1 
bir kızdı. Herkesin üzerinde iyi bir 

sanda Husrevide hududa varmw diyarında. ve başka piyeslerde rol tesir bırakıyordu. En sevdiği yıl· 
ve hariciye ve bahrive nezaretleri- aldı. dızlardan biri Bette Davis'dir. Be
nin birer mümessili tarafından 1 Bir gün annesi ile birlikte Para- yaz perdede yalnız güzelliğini kul· 
karşılanmıştır. Bir rrüfreze tazim mount stüdyolarını ziyaret ettiğı !anarak dikkati çekmek istemediği· 

ı merasimi yapmış, !ran ve Fransız sırada ise rejisörlerin dikkatini ni söylüyor. Onun istediği daima 
milli marsları çalınmıştn·. Müte- çektl Onlara hakiki göz yaşlan ıle bir şahsiyet yaratmak, be • 
akiben heyet Kerman~ah • Hama- ağlamasını bilen bir kız çocuğu lii- şeri roller deruhde etmek -
dan - Kazvin yolu ile Tahrana ha- zımdı. Küçük kız bir müddet son· tir. Bu arzusuna da kavut
reket etmiştir. [ ra en çok aranan çocuk artist ol- muş bulunuyor. cDe"cente en v:eı-

Heyet Kazvinde Fransanın Talı J du. le• de meşhur yıldızlardan Alice 
ran büyük elcisi ve elcilik erkanı Bundan sonr"- bir gün de bir gü- Fay ve Constance Bennett ile bir-

t f d ' K • d. ş h" h zellik müsabakasında en .güzel kü- likte rol alıruştır ara ın an V'3 erece e e ınşa .. . . .. · 
h . . B Al' çuk kız .. • olarak seçıldi. Artık bu- Halihazırda Nancy Kelly Holi· 

namına arıcıye na1ırı . anı , .. f" 1 k d'l · b • ' 
t f d k l t F tün ırma ar onu en ı erme ag- vutun en çok meşgul olduğu yıldız. 
ara ın an arşı anrrlS ır. ransız 1 ak . t' 1 rdı B' k "h' 1 • • 

k . . . J am ıs ıyor a . ırço mu ım !ardan bıridır. Onun şerefine eğ-
olonısı de l>eyetı Kcrccede kar - il' · k ti · .. 1 · · . . anat şır e erı onun guze resım- ı lenceler tertıp ediliyor, ziyafetler 

şılamıştır. Heyet ve kaısılıyanlar ,lerinden istifadeye koşuyorlar ve · veriliyor. Filimlerinde Partöner 
saat 18 de Keı ·eceden h .~rek~l ede- birçok afişlerde, ilan resimlerinde ' olarak yanına verilen erkek yıldız.. 
rek 18,~0 d~- Tahrana gelmış ve bu küçük kızın güzel güzel pozlar al- 1 !ar ise daima Tyron Povver gibi 
r~da bır. mufreze tarnfından aske- ı dığı görülüyordu. Herkes şu fikir- 1 meşhur erkek yıldızlardan seçil
e merasımle, karşılnnerak Fransız de idi. Bu küçük, Amerikanın fo.

1 
mektedir. Konturat teklifleri ise 

ve İran mılli marşları çalınmıştır. toğrafa en iyi giden en fotojeni1< biribirini kovalamaktadır. 
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ı~ Küçük 

•Sinema 
•Haberleri 

Geçenlerde Lilhn Harvey'iıı 
Fransadl Serenat ismi ile bir fi!Jll 
çevirecegını yazmıştık. Filınde 
Schubert rolünü Clande Danphin 
yapacaktır. 

, ___ L_uise Rai~ 
Fransad_a halen istirahatte bu • 

iunan Louise Rainar mayısta JYian 
chester'de tngilizce bir piyeste rol 
alacaktır. Piyesin isır.i henüz bilin· 
memektedir. Producteur HenrY 
Scherek büyük facia yıldızına Par 
tener olarak şu iki genç ve müstaıt 

, ·aktrisi seçmiştir: Hazel TerrY• 
· Jacqueline Squire. 

Maurice Chevalier 

Bundan e•tvel Maıırice Che11a· 
lier'nin cTuzak. isminde bir dram 
da rol alarak sinemaya avdet ede
ceğini yazmıştık. Bu filmin ilk sah 
neleri alınmıya başlamıştır .• Tu • 
zak> da Maurice Chevaller'yi es· 

! kisi gibi hasır şapkası ile görmiye· 
ceğiz. Artist bu filmde şarkı da söY 
leyemiyecek, bir cinayet vakası yü 
zünden şüphe altında bulunan bir 
gece kabaresi sahibi rolü yapacak· 
tµ-. Öteki artistler şunlardır: Erıc 
Von Stroheim, Pierre Renoir, Ma· 
rie Dea ... . .. '"", ...... ,,.. ... 

ARTiST RESiMLERi 

Yaz senbolU ı 

Kate de Nagy 

Ş h • h çocuğu idi. İşte onun ne kadar gözde oldu- bakış döndü. Genç kadın hafifçe 
e inşa Nancy Kelly bir kızkardeşi ve ğuna bir misal daha: kızardı ve ağır ağır ilerliyerek si· 

tık baharın sıcak günlerini yaşıyoruz. Dün
yanın her tarafında birihirini kıskandıran güzel 
havalarda yapılan eilencelerin neş'esini biz bile 

duyuyoruz. 

Bu resimler 1939 yılı yazma girerken Alman
yada tenis birinciliğini ve yüzme yarışını kazanan 
iki kadıh şampiyonunu gösteriyor. Yazın sıcaklı • 
iuıı bu· resimler bize ıfizel ifade ediyor değil mi? 

= - ~-= iki erkek kardeşile birlikte büyü- Holivutta, Gunga Din ismindeki nemadan içeri girdi. Beş • altı a'{ 
yor, mektebe gidiyor, hesap ve ta- filmin gösterilişinde fotografçılar evvel en çok sevilen şimdi ise unu· 
rih öğreniyordu. Bir aralık küçük ve resim imzalatmak istiyen halk tulup gitmiş meşhur bir yıldızdı. 
kız bütün çocukların girdiği çir- genç yıldızın etrafını saran halka- Birkaç fena filim çevirmiş, evlene

Mısır ve Afgan el
ç:lerini kabul etti 
·="======== *"' kinlik yaşına girdi. Elleri fazla : ya yaklaşmak için birbirile vuruşu ceğini söyliyerek altı ay kadar si· 

T h 19 (AA) D
.. büyüktü. Yanık ve çirkince bir jyordu. Bu esnada gayet muhteşem nema aleminden çekilmiş ve işte 

a ran, . - un sabah - b' t b"l · .. ·· d 00· .. - .. · · .. .. . . yuz.. ır o omo ı , sınemanın onun e yle derhal gozden duşuvermışti. 
Mısırı~ Tahran huyu~ -~lçısı Yu · Ailesine derhal bir fikir geldL ; durdu. Otomobilden hürmetler vs Bu kadın kimdi biliyor musunuz? 
suf Zulfıkar Paşa, Gulustan sara· Onu radyoda çalıştırmak. Nasıl ol- orkideler içinde güzel bir kadın Ka Francis. 
yında majeste ?ehinşaha. i_timat sa orada yüzünü gören olmıyacak- indL Bin defa tekerrür etmiş olan ~te Holivut en sevdiği yıldızları 
mektubunu takdim eylemıştır. tı ya.. Güzel bir sese malikti. Rad- şeyi, fotoğrafların yanına koşma- böyle pek çabuk unutacak kadar da 

Yeni Afgan büyük elçisi B. Mo- yoya intisabı pek kolay oldu. Bir !arını, halk arasında büyük bir te- vefasızdır. Bunun içindir ki akıllı 
hammed Nevruz Han da ayni sa - -zaman da orada Amerikalı çocuk- JAş uyanmasını bekler gibi bir da· yıldızlar, iktısada ehemmiyet vere
rayda Şehinşah hazretlerine itimat !ara güzel sesi ile masallar anlata- kika durrl.u. Fakat onun tarafına rek istikballerini temin etmeye 
mektubunu vermiştir· rak çalıştı. Nilıayet tabiat gene on- ne biı: fotoğraf makinesi, ne de bir ehemmiyet veriyorlar. 
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Amerika Cumhurreisinin 
mesajı ve Avrupalılar ·---------· ...... ------· t Orta Avrupa mesajı niçin 
f itimatsızlıkla karşıladı? 
·~~..-. .............. ~~~~~~ ...... ~ ........ ~ 

HATAY 1 

C. H. Partisi 
kongreleri 

= 
Kırıkhan ve Reyha
n iyede yapılan 

kongreler 

Antakya, 19 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi mu!labiri bildiri
yor: 

Kırıkhan ve Reyhaniyede cüm-
Roose.velt, mazisinin bütün dün verin şiddet usulü kullanan ve huriyet Halk partisi kaza kongre-

Ya milletleri arasında şerefli bir tehditkar devletlerine karşı bir !eri aktedilmiş ve her iki kongre
•imsarlık rolünü ifa edecek vazi- cephe teşkil etmeleri içindir. Bu ye de halk ".e köylüler kesif bir 
Yette olduğunu sanmaktadır. Eğer manevra tehlikeli olduğu kadar da surette iştirak etmişkrdir. Bu mü
bizzat kendi mazisıyle alakasını mahiranedir. Filhakika ihata siya- nasebetle her iki kauı da parti ve 
kesmiye mütemayil dPğilse, bu ih- seti güden devletler ve Amerika Hatay bayraklariyle süslenmiştir. 
likilrının her taıafta kabul edile- haftalardan beri mihver devletleri Kongrelerde Cümhuriyet Halk par 
C•ğini hiç •üphesiz b?.klemiyecek - nin bir çok Avrupa devletleriyle 

• tisinin altı umdesi h:ı.kkınd§. iza-
tir. Orta Avrupa milletlerinin ve. olan müsalemetperver münasebet-
bilhassa Almanyanın Amerika dev !erini hakikaten tahammülü imkan 
let adamlıırının ahlaki beyanatları sız yeni uçurumlar ignesiyle boz -
hakkında tecrübeleri vardır. Bu- ınıya çalışm~tadırlar 
nun için mesajı büyük bir itimat- Bu teşebbüsler şimdiye kadar 
&ızlık!a karşılamışlardır. akim kaldığı için, itimatsızlık dal-

hat verilmiş ve kaz:ı idare heyeti
mizle vilayet mümessilleri seçi>

miştir. Şimdiye kadgr Hatayın beş 
kazasında parti kongt'eleri nihayet 
bulmuştur. K ongreleı·rle bütün mü 

B. Ruzvelt'e gelince, kendisi gası şimdi mihver devletleri B. messillerin hazır bulunması ve ka 
Almanyanın ideolojik muhasıınla- Ruzvelt tarafından sayılan devlet- radarın ittifakla kabulü Hatay 
tiyle ve ezcümle kültür düşmanı !ere taarruz edilmemiye d.i.vet edil 
olan bolşevizmin merkeziyle olan mek gibi gülünç bir teşebbüsle tak 
tesanüdünü uzun yıllardan beri viye edilmek isteniyor. Bunrl 0 n 

Franklin 

Ruzvelt 

göstermiştir. B. Ruzvelt, uzlaşma başka şuna da ihtimal verilebilir 
Ve iyi anlaşma siyaseti takip eden ki, bu teklifler kabul edildiği ta.k
lere karşı zorluk çıkarmak için her d!rde mihvere muha~ım olan dev
Çareye baş vurmuştur, Eylıil buh- !etler bu kabul keyfiyetini cmih
ranı esnasında Führe~e bütün dün ver devletlerinin bütün devletlere 

karşı taarruzu maks3tları mecvut 
idüğünü itiraf ettikleri,, şeklinde 

tefsir edeceklerdir. B. Ruzvelt'in 
tarafgirliği şuradan tebarüz etmek 

Türklüğünün anavatan teşkilatına 
olan sevgi ve bağlılığının bir ifa
desidir. 

Bütün kongrelerde değişmez 

genel başkan milli şef İsmet İnö
nü'ye karş• candan tezahürat ya
pılmıştır. 

Trabzonda 
anneler 
toplantısı 

Gösterilen filimler 

çok faydalı oluyor 

Trabzon, 19 (A.A) - Haftada 
bir defa Halkevi sin~m• salonun -

da anneler toplantısı yapılmakta 

ve çocuk bakımı usuli.'. ve cemiyet

te kadının büyük roHl hakkında 

konferanslar verilmekte ve bu mev 

wlara temas eden filmler gösteril 
mektedir. Tr~bzonda'<i anneler bu 

toplantılara karşı büv!;k bir alaka 
göstermektedirler. 

Doktor Kazım ta.,tından mane
vi htfzıssıhha hakkında verilen 
konferans her zam3'1ki gibi bü

yük bir alôka ile ker~ılanınış ve 
bin kişi alan sinema salonunda bir 
çok anneler konfernru:ı ayakta din 
lemiye mecbur kalmışı.ardır. 

23 N'sana hazırlık 
Trabzon, 19 (A.A.) -- Vilayetin 

her tarafından 23 nisan hakimiye
ti milliye ve çocuk bayramı için 

hazırlıklar başlamıştır. O gün 500 
fakir çocuğa elbise ve ayakkabı ve
rilecektir. 

Şarki karahisarda 
Halkevi faaliyeti 

Yanın minnettarlığım bildirmiş o
lan cümhurreisi, onrlan sonra bir 

intikam cephesi tesisme ve İngil
tere ve Fransa tarafından açıktan 

tedir: Tehdit edilen devletler ara- ş ki K his 19 (AA ) açığa takip edilen çevirme politi- ar ara ar . . -
kasının tahakkukuna çalışmıştır. sında ezcümle Sovyetlrr Birliği ve Halkevinde verilmekte olan kon-

Filistini de zikretmektedir. Filha- f J d t •-t d' n·· Şimdiki hareketi de ayni çer- erans ar evam e r.>e" e t.P. un 
kika Sovyetler Birliğine taraftar de hükumet doktoru tarafından çevc içinde düşünülmüş bir icraat

tır. Mesajın ihata siyaseti güden 
devletlerde hasıl ettJğ; akis, bu 

devletlerin Amerikanın kendileri 
hakkında yalnız bir bitaraflık si
yaseti tatbikiyle iktifa etmiyerek 
ta. avvuru mümkün her türlü yar
dımda da bulunacağına kani bu
lunduklarını göstermektedir. İhata 

devletleri Ruzvelt'in münhasıran 

olan bir kim..<e dilnyRda yapıcı bir 
istikamette yeni bir nizamın ta -
hakkukuna çalıştığlnı iddia ede -
mez. B. Ru-z..,elt'in bu mesajı da 

bundan evvelki reklam mahiyetin 
deki gayretlerinden daha fazla bir 

muvaffakiyete namzPt değildir .. 
(KorrPspondam Diplomatik 

Berlin) 

kendi menfaatlerine uygun hare- ============== 
ket ettiğine kanidirler. Buna bina
endir ki Paris ve Lor.clrada, Ruz
velt tekliilerine karşı tereddütlü 

veya menfi her türlü hareketin 
mihver devletlerinin fena niyetle-

Clement Cleve
land madalyası 

Nevyork. 19 (A.A.) - cClement 
rini göstereceği ve Paris ve Lon- Cleveland• madalyası, dün doktor 
dranın ;ırojelerine Amerika tara- Carter Wood'un b k ı - d 

aş an ıgın a ve-
fından müzaherete bir azimet nok-

rilen bir ziyafetten sonra, kanser 
tası te<ki !edeceği şimdiden bil- h kk d 'f L d k' 
d 

· a ın a maar~ sa·ıasın a va ı 
irilmektedir. 

R 1 klif. . h k'k' b hizmetlerinden dolayı Eva Curie-
uzve t te ının a ı ı se e-1 .

1 
. . 

b. . A 
1 1 

. . ye verı miştır. 
ını vrupa dev et erını ayıran 

uçurumu barış hitabı perdesi altın. Bu ---etle madalya ilk defa o
da genişletmek arzu.;unda aramakJ lar~k bir yabancı kadına verilmek 
icap eder. Bahusus k!, Almanyanın tedır. 
ınutıasımlariyle birlikte birçok bi-1 Merasimde Fransa ve Polonya 
taraf memleketlerin de mesajda büyük elçileri ve 200 den fazla 
sayılması, bütün bu devletlerin mih 1 şahsiyet hazır bulunmuştur. 

sıtma ve tedavisi hakkında bir kon 
ferans verilmiştir. 

Konferansçı sıtmalı kimselerden 
alınan kanlardaki sıtma mikrobunu 

dinleyicilere mikroskopla tanıtmış 
ve sıtmalıların tedavi usullerine 

riayet göstermek suretiyle gerek 
kendilerinin ve gerekse hastalığa 

tutulmıunış olanların sıhhatlerini 

koruyacaklarını bildırmiştir. 

o---

Erzurumun kurtu

luş bayramı 
Ağrı, 17 (A.A.) - Dün ilimizin 

22 inci kurtuluş yıldönümü, bü

yük tezahürat ve sevinç içinde tes
it edildi. Kurtuluş törenine saat 9 

da Cumhuriyet alanında başlan -
dı. Van ve Erzurum istikametin -

den gelen ordu süvari cüzütamla
rı alkışlarla karşılandı. Tam bu sı

rada bay;rak ağır ağır çekildi. Ha
zırun tarafından ihtiramla selam
landıktan sonra, orduya şükran 

hisleri izlı;ır olundu. • 

iKDAM 

ZAFER RESMi GEÇİDI 

On ünde 
General 

binlerce lspanyol, 
F~ankonun refikası 

ltalyan 
ve kızı 

ve Faslının geçit resmi yepacağı 

ile bir arada alınmış en son resmi 

ispanyada Frankonun zaferini tes'it ıçın yapılacak olan büyük « Zafer 
geçit resmi .. nin yapılacağı Madrid şehri bugün bu halde bulunuyor. 

SAYFA 5 

RADYO 

Perşembe 
Saat 12.30; Program. 
Saat 12.35: Türk müziği - PL 
Saat 13: Memleket saat ayan, ajana 

ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.45 - 14: Müzik (Karı.şık proc

ram - Pi,) 
Saat 17.30: Konu§ma (İnkılAb tanhi 

den;leri - Halkevinden naklen.) 
Saat IS.3-0: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Ncı;'eli müzlk -

Pi.) 

Saat 19: Konuşma (ziraat saati). 
Saat l~.15: Türk mıiziği (Fasıl hqe

ti.) Celii.l Toksea ve arkada0lan. 
Saat 20: Ajans, meteoroloji haberleri, 

ziraat borsası (fiat.) 
Saat 20.15: Türk müziği. Çalanlar: 

Vecihe, ~'ahire Fersan, Refik Fersan. 
Kemal Niyazi Seyhun. Okuyanlar: Mil
zeyyen Senar, Mahmut Karında;a:. 1 -
............... - İ•fahan peşrevi. 2 - İı -
haltın - iııcatıarı şarkı: Canda hasiyet 
mi var. 3 - Mahmut CelAlettln paşanın 
- İs!ahan şarkı. Dili biçare senin iç.in. 
4 - Kemal Niyazi Seyhun - Kemençe 
taksimi. 5 - Rahmi Beyin - İsfahan 
ııarkı: Elıne beyhude !tgan. 6 - İsfa -
han i"I'kı: Fesliğen ekdim. 7 - , .. , .•.•• 
İsfahan SdZ semaisi. 6- ...... - Hilse:rnl 
türkil. Esmer bugün ailanuş. 9 - Sa
dettin Kaynak - Tilrltü: Senin yaz.m 
kışa benzer. 10 - •.... ...••.. - TürlcO: 
Keveıı&fn yolu bu mudur? 

Saat 21: Memleket saat llT&rl. 
Saat 21: Konuşma (Mizah saati.) 
Saat 21.15: Esham, tahvilli, kambi-

yo - nukut borsası (!iat.) 
Saat 21.25: Net'eli pllklar - R. 
Saat 21.30: Milzilı: (Küçillı: orkestra -

Şef: Necıp Aşkın.) 1 - Gleaıımer - Sar 
kenarlarında. Z - Frieo - Esir. 8 -
Blume - vaı. entermezzosu, ' - Llno
ke - Sen marı. 5 - Nieınann - Arap 
dansı. 6 - Walter - Kuklaların dansı. 
7 - Lincke - Olimpiyat köyünde. 8 -
Valente - Kırmızı ışıklar saçan yakuL 
9 - Dohnanyl - Dütün valsi. 

Saat 22.30; Milzl.k: (Romanslar w a
ire - Pl) 

Saat 23. MUzllı: (Cazband - Pl) 
Saat 23.45 - 24: Son Ajanı lıaberlerl 

ve yarınki program.. 

,, '"''" ... "" . ~,,, 
GÜNÜN PROGRAMI 

'",,, . T4Jl4ı'""•""'"7" 

HALK 
; Zır Deliler 

OPERETİ 
İPEK ı Cambazhane ço. 

cuğu 

MELEK : Kutup Yıldızı 
SARAY ı V enedik ~enl 
SÜMER ı Herkül 
TAKSİM : Sonsuz Mücadele 
ALEMDAR 

ı Büyük Vala MİLLİ 
TAN ı İlkbahar geceleri 

SAKARYA : Olimpiyat gençleri. 

HALE ; Büyük Vala 
LALE : Hergül 
ALKAZAB ı Görünmi~ casus 
AYSU c Cemile 
AKIN ı Cici Anne 
FERAH ı Yaşasın ~lı: 
AZAK ı Yaş asın Aşlı: 

Yıldııı ı Zambak 

İspanyada 
İmparatorluk 

temayülü 
Cadi.x, 19 (A.A.) - General 

Franco Canarias zırhlısı ile bura
ya gelmiş ve söylediği nutukta 
demiştir ki: 

cBurada önümU;;de toplanan 
halk, İspanya için imparatorluk 
fethetmeye giden İspanyollan ba
na hatırlatıyor. Bunun içindir ki 
İspanyada imparatorluk fikrinin 
doğduğu bugün de memleketimi
zin şerefini müdafaa eden o kah
ramanları düşünüyo~um. 

ispanyanın yeni 
Ankara Elçisi 

Burgos, 19 (A.A.) - Lopez Do
riga İspanyanın Ankara elçiliğine 
tayin edilmiştir. 

Gonzal~ Arano Norveçe ve 
Garcioda Yugoslavyaya tayin o -
lunmuşlardır. 

Ruzveltin yeğeni ölcJü 
Meksiko. ı9 (A.A.) - Amerika 

cüınh=eislnn yeğeni Daniel Ruz
wlt, dfrr, dare ettiği tayyar• 
ile düşmüştür. Daniel Roosevelt 
ve tayyarede bulunan bir kadın 

yolcu ölmüşlerdir. 

.. ııııımıııı .. 111111111111 

23 Nisan çocuk bayramı 
Minlmtni yavruların göğ -

sünüze takacakları rozetleri 
kabul ediniz. Bu yardımları
nızla yoksul yavruları kur -
tarmış olacağız. 

Ç. E. K. .. ....................... . 



SAYFA 1 

~ ESKi YUNANIN ŞUH KADINI ;:==ı 

~ ~~a~ ~R~m O~nS ~f~ ~.Ya~ 
Fidyas: "Kimin zararına olacağını 
bilmem amma, bu kızın Kraliçe 
olacağında şüphem ooktur !,, dedi 

Benim elim, bu hislerimin Orada bulunanların hepsi, bu 
sevkiyle hareket eder. Ben, kehanete hayret ederek: 
sana karşı, gönüllerde ta - - Kraliçe mi? 
abbüd, ruhlarda vecd yarat - Diye bağırınca, Fidyas, biç cid-

••••••••••••• 
Veni ·-···--Yankee Clipper Tayyaresi 

lngilterenin 
garantisi 

= 

Bu garantinin 
ameli netices 
nedir 

= ====== 
Yazan: PİYER DOMİNİK 

A vrupada vukua gelen hadise-
ler karşısında harekete geç -

mek veya gPçmemek. beklemek 
veya bekle'l"emek, izahat istemek 
veya susmak, sili!ııanmak veya 
silahsızlanııoamak mümkündür, fa
kat boş sözlerle vakit geçirmeme -

zt - Nhan J903t 

PRAG 

mak için mübede dikeceğim. diyetini bozmadan cevap verili 

heykelde, çırılçıpla'k vücudünün - Kraliçe olacağında şüphe yok! 
o ilah! ve cazip emsalsizliğini teır Jüpiter tepeciği, yıldızlı ... Bunun 
bir etmek istiyorum. Ebedi iliıh - manası, mutlak bir hakimiyettir. 

Jara Kasem ederim, ki yalnız ru - Evet .. bu güzel kız, bir kraliçe, bat 
bumun seyredeceği bu hususiyet - tiı bir dünya hakimesi olacaktır. 
Jer karşısında, ellerimde ve gözle- Alkibyad, biraz da müstehzi: 
rimde, en küçük bir günah ra'şerl - Atina cümhuriyetinin krali -
ürpermiyecektir. çesi olacaksa .. amcam Perikles, ha- Bu büyük tayyarenin tarassut 

dairesinden bir köşe 

l lidir. Halbu1<i şu son zamanlarda 
cgaranth sözü suiistimale uğra -

!maktadır. 
İki adam tayyarenin bir kanadının Herkes gibi ben de İngilterenin 

büylildüğünü ıröstcriyor Polonyaya garanti verdiğini bili -Aspasya, bu gencin sesinde ve pı yuttu deS<'ne! Halbuki, zavallı 
bakışlarında yanan •amım! mana- birinci Arhont olmıya.. Kimon'un 
!ara çabucak ısındı: yerine Cümhurreisliğine geçmiye 

ne kadar teşne! 
- Peki .. size model olmıya mu -

vafakat ediyorum. 
- Ne vakit? 

Fidyas, bu istihzaya ehemmiyet 
vermeden bütün ciddiyetiyle ce -
vap verdi 

- Aceleye lüzum yok! Verdiğim - Kimın 2ararına olacağını bil
kararı hazmetmiye ihtiyacım var. 

mem amma, bu kız, topraklarımı-
Fidyas. teşekkür makamında ba- za hükmedecektir. 

tını iğdi; fakat elinde tuttuğu As
pasyanın elini bırakmadı. Deı:in 

bir vecd içinde o güzel eli okşar -
lı:en: 

- Güzel, bahtiyar el! 

Liknos, bütün şuh l>ığu ile: 
- Öyleyse .. yaşasın kraliçe! 
Diye bağırınca, büti:n misafir -

ler, hep bir ağızdan 
- Yaşasın kraliçe! 

Diye mınldanıyordu. Diyerek çılgın bir neş'e içinde 
Lıknos, heykeltraşm bu dalgın - gülüştüler. 

lığına dikkat ederek: Fldyas, kendi kehinetine bay -
- Fid'''' ' Bu güzel kıun falına ret eder gibi dalgın dalgın düşünü-

bakmaz mı• n? yor ve: 

Dey ince, Fidyas, k~ndini topla - - Kraliçe olacak .. dünyaya bük 1 
dı. Sonra, ciddi bir eda ile ima hl- medecekl 

tap etti: Diyerek kendi kendine söylen! -
- Nasıl, fabnıza bakayım mı? yordu. 

Ben, falcılığı, Hindli bir kadından Liknos, Fidyasın kehanetini 
öğrendim. Bu kadın, kendilerini hayretle karşılıyan 1T'isafirlerine, 
Piti'dekl Apolön'a vakfetıruş olan bu gibi gaipten v~ri'en haberle -
kahinlerimlzden daha yaman bir rin daima iki manaya gelıliklerini, 

kahine idi. O, muk!lddes kuşların bu hükümlerin taz=un ettikle
bağarsaklarına, kesilen kurbanla- ri hakikatlere, ince bir ferasetle 
rın kanlanna, veya yıldızlara ba - intikal etmek iycap ettiğini lyzah 
karak kehanet göstermiyordu. Yal- ettikten sonra: 

nız elin çizgilerine ve şekline dik- - Fidyas, güzel Aspasyanın kra 
kat ederek l'lsanm mukadderatını !içe olacağını söyledi cKraliçe• ke 

keşfediyordu . limesini, hakJki mana~ında alırsa-
Fidyas, sözilnü bitirir bitirmez, İ nız, aldanırsınız. Benim anladığı

hala elinde tuttuğu kmn elini kal- 1 ma göre, üstad clrralir;e> keliınesi
dırdı; avucunu açtırdı ve heyecan- le hilsun mellykeliğini kastediyor. 
b bir sesle: Aspasyanm dünyaya hükmedece -

- Ben, bu zarif ve terzedar elin ğini söylemekle de, onun bir çok 
yumuşak ve hassas derisine daha sevdazedeleri olacağmı telmih edi
dokunur dokunmaz anlamıştım. yor. 
Tam bahtiyarlık vaaıf eden bir ka- Dedi 
dın eli ... Bu kız, emsals1z bahtiyar 1 Lilmos'un bu tefs:rine rağmen, 
lardan biri olacak! · Fidyas'm ket-Aneti. eğlence gecesi

Diye bağırdı. 

Bütün misafirler, bu garip man
zarayı seyretmek için, onların et-

nin mühim bir hAd&si m8h!yetin
de, herkesin mükAJ~me mevzuunu 
işgal edip durdu. Bu yüzden de, 
Aspasya, herkes dağılıncaya ka -

rafına toplanmşılardı . Fidyaıı, dar meraklıı ve dikkatle seyredi-
hiç ~ir ~eye ehemmi~et vermeden l Jen 'bir şahsiyet oldu. 
kehanetine devam edıyordu: Aspasya. eğlence~r.r arasında, 

- Bakınız, parmaklann avuca hiçbir taşkınhğa ve tecavüze uğ
bağlandığı bu dört tE'peelğe! Bun- ramadı; çünkü ihtiyar Sokrat'la 
lar, Jüpital, Mars, Alpolön v Ve- AJkiyad, derhal, h8mlliklerini ta• 

nüs tepeciklerldir. kınmışlardı. Üstelik Fidyas ta, o-
Sokrat, hu gaipten haber ver- nun üstüne titriyordu. Güzel kız, 

me ilmine bir türlü akli erdiremi- bu üç kişilik güzide ve müstesna 
yerek sordu'. j zümre ortasında, Öyle bir sevgi ve 

- Bu tepecikler neye delalet e- , ceroiyle ile karşılaşıyordu, ki her-
<liyor? 1 kese, onun hRkikaten b;r kraliçe ol 

F h t f .. duğu zehabını veriycrdu. - esa a a .. şan ve şere e .. şııre 
ve aşka .. bu kız, bir kraliçe olacak! (Arkası var) 

YANKEE CLİPPER denizde 

YANKEE CLlPPEB tayyaresinin bir resmi • 

Pilotlar it ba§mda Tayyarenin telsiz dairesi 

Yukanda muhtelif resimlerini gördüğünilz bu yolcu tayyaresi yeni yapılmıştır. Geçenlerde de bü
yük bir seyahatten muvaffakiyetle döndü ve ilk posta seferini İngiltere ile Amerika &Tasında yaptL 

Adı (Yaııkee Cllpper) dir. Dünyanın en büyük tayyarelerinden biridir. 

lzmitte ressamlar sıırg:si 

1 

1 
' 

İzmit, 17 (A.A.) - 1Ialkevi kil
tüphanesi salonundıı Türkiye müs 

takil ressamlarının eStrlerini iht>
va eden güzel bir re!:İm sergisi va
li ve parti ba~kanı Ziya Tekel 
tarafından açılmıştır. Ressam Ali 

Çelebi, Ercüment Kalmuk, Fahri 
Arkunlar, Fu~t lzer, İlhami Demir 

el, Kemal Zeren, Sa blh a, Rüştü 

Bozcalı, Sa im öze ren. Sermet, Ali 

Nusret Suman, Ziya Keseroğlu 

Mahmut Cuda, Talat, Emin Zeki 
Kocamemi, 1. Hakkı Oygar -.e Edip 

Hakkı Köseoğlunun eserlerinden 
mürekkep 133 parça resmin teşhir 
edildiği bu sergi Halkevinin teşeb 

.-ı 

·I 

1 
büsü ile açılmıştır . 1 
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HALKEVLERlN 'lE 

Konferaı s 
Beyo~lu Halkevinden: 

1 - 20 Nisan 939 Perşembe gü
nü saat 18.30 da Evimizin Tepeba
şmdaki merkez binasında doçent 
B. Yavuz Abadan tarırfından •Türk 
Teşkilatı Esasiyesi bakımından 

Hürriyet• mevzuunda bir konfe -
rans verilecektir. 

* Kadıköy Halkevinden: 

21 Nisan 939 Cuma akşamı saat 
8.30 da Evimiz salonunda Bayan 

İffet Oruz twrafmdan (Sosyal si
yaset) mevzulu bir konferans ve
rilecektir. Herkes ~lebilir. 

yorum. Bu da ne demek? İngiltere 
Polonyanın istiklalini, veya daha 
sarih olarak Polonyaıun chayati 

ı 
menfaatini. müdafaa edecek de -
mektir. Yani İngiltere harekete ge
çip geçmem~kle serhc>st kalmak -
tadır. Bund~n başka müdahalenin 
nasıl, hangi askeri vasıtalarla te
eyyüt edeceğini tetkik etmek fay
dasız olmasa gerekti r. 

Yunanistan hususunda ayni mu
hakeme yürütülebilir. İngi!Urenin 
menfaat i Yunanistanın müstakil 
kalmasını ami rdir. denebilir. 
Korfu'nun veya Girit adasının mih 
ver devletlerinden birinin eline 
geçmesi Mısıra hakim olan İngil -
tere için bir felaket olur. 

Bu ıtokta iizeıinde herkes muta
bıktır. 

Fakat lıir adanın ır.üdafaası hu -
susunda zırhlıların rnlil büyük de 
olsa, oldukça geniş k•ra hudutları 
olan bir memlekete kaı şı bunlar 
büyük bir şey yapamazlar. 

1915 - 18 de İngiliz ve Fransız 
donanmaları Türkiye'ye karşı ne 
yapabildiler? Asker ;ıkarına işini 

kolaylaştırdılar. Heps. bundan i
baret. Hiç olmazsa o zaman 
elde asker vardı. İngiltere o zaman 
Dominyonlanndan g3nüllüler top
luyor ve kendi adasmda da herke

si silfilı altına çağırıyordu. Fran -
sa'ya gelince, o bütün halkiyle a -
yaktaydı. 

Fakat İngiltere Polonya için ne 
yapabilir? Hiç .. İcabında Yunanis
tan için ne yapabilect!ktlr? Pek az 
şey. 

Kendimizi Yunan hükUmetlnin Alman idare•İ altına 6İrtıtl 
yerinde farzedellm. Muhakemeyi e.lıi Çelıoilooaltya hülıamtı· 
kolay !aştırmak için Arnavutluk - tinin merltezinde/ıi me,huf 
tan hareket eden İtalyanların Yu-
nanistana taarruz ettiklerini far - tarihi ,ato ,imdi Almatı 
zedelim. -Tamamiyle mahalli ba- Vali•inin iltamet6ahıdır 
kımdan- bAıfiselerin ne suretle ce - 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....:·!?'""""'!"!:~~~!!!..!!'-!!!....!!!....~-~r' 
reyan edecekini anlamıya çalışa -
hm. 

• 
Italya, bugün Adriyatik'e ha -

kimdir, yani iki tarafına yer-
leştirilecek bataryalarla, mayin 
tarlalariyle, denizaltı, torpido ve 
tayyare filoları ile Otrant kanalını 
o suretle kapıyabilir ki İngiliz zırh 
lılan kanalı zorlamak teşebbüsü -
ne cesaret edemezler 

Bu barajın emniyet\ altında İtal
ya istedıği kadar kuvveti Arnavut
luğa geçirebilir ve Arnavutluk hu 
dudundan SeJaniğe lllO kilometre
lik mesafe v~rdır. 

Yunanlılar imdada çağıracaklar-

dır. Fransızlar yardım edebilecek· 
ler midir? Edemediklerini farze • 

delim. Bu takdirde İl"gilizler ne 
yapabilirler? Denizd~ İtalyanlar!• 

harbetmek mi? K3bul ediyoruıtl

Fakat Yunanistan lçh ne yapabi • 
lirler? Evet adalan kurtarabilir • 
ler. Korent~ bahriyelller çıkara • 
rak belki Mo:d VRr>mad~sını dB 
kurtarabilirler. HattA daha il' 
giderek bi.: müddet Pire ve SelA • 
nik önünde müdafaa edebildiklef• 
ni de kabul edelim. Fakat bu mü· 
da!aa ancak bütün filoları kaçıran 
ağır topların İtalyadrn getiriJmeJ· 

(Arkası 7 inci sayfada> 

' TEFRiKA NUMARASI: 48 
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Ksrkesin gozu rnüstehzijl\ane döndü. Müjgan birdenbire iskem· Kız düşündü ve cpeki tuttum! 
Müjgana dikildi; fakat pek az son- lesini ve başını aksi istikamete çe- Tek .... dedi. Leblebiler çift çık
ra başladıkları oyun devam etti. virmiştL Bu vazıyeti gören bir ilci mıştı. Bu fal öteki kızların da ho
Bu tura oyunu idi, dört kJZ ortada kız, hemen fısıltılarla diğerlerinin şuna gitmiş olacak ki hepsi leble-

. . . . . nazarı dikkatini celbettiler Ye bi ve bndıklarla fallarına bakını· 
yere çömelmışler<li, ağalardan bırı herkes yan gözle orılara baktı. ya başladılar. 

saraydan biran evvel kurtulmak, cak. Bu alınan mal irimin ~e oku
şehre atılmak, onlar için geniş bir nan niyet ona çıkmış demektir. 
serbest hayat ve her türlü imkan- Arkasından başka bir niyet okuna
lara meydan veren bir saha gibi cak ve gene üstü bezle kapalı olan 
göründüğü için bir kulübede bile küpten bir parça çıkarılacak. 

yaşamak istiyor, kimi şehzadeler- Müjgful'ın bu izahatı _hepsini da
ebe olmuştu. Elinde tura dalaşı - , Turadan sonra .kaptı kaçtı• oy- Müjgan vaziyetten istifade etti: den birinin gözdesi olmıya can ha çok alakadar etti: 

yordu. ı nandı ve oyunlar tevali etti ve nı- - Anlaşılan herkesin bir mura- atıyordu. - Toprak testi olmaz, küçük bir 
Oy un, etrafta pek büyük bir hayet odanın ortası talıli;'e edile- dı var dedi. Fakat bu bndıkla Müjgan toprak falını izah etil: küp bulmalı. 

neş'e ile takip edilirken Said ağa rek dört kJZın taşıd1ğı büyük bir leblebl ile bakılan fal bir çocuk S .
1 

d 1 b" "cek bir ta _üstünü bezle iyice sarmalı, ki 
iğildi Müjgan'ın kulağına fısılda- . - u ı e o u uyu P-

. ' tepsi bir yer iskemlesinin üstün~ oyuncağıdır. Doğru çıkmaz ki ... En rak testi, bir küp bulacağız. Bunun niyet çekilirken çeken kız kimin 
dı. . .. . 1 yerleşt.irildi. Bu sinide fındık, fıs- iyisi toprak falıdır. Ben toprak fa- içine herkes kenıli malından bir malını çektiğini bilmesin! 

- Ne gllzel tesaduC! dedı. Seher- tık badem gibi belki yirmi türlü lını çok tecrübe ettim. Her zaman . 
naz kalfa sanki benim içimi bili- ' . veya bırkaç tane parça atacak. Son-

'b ' kuru yemiş vardı. Sehernaz kalfa çıktı; hıç çıkmadığı olmadı. Mu- ra testiyi bir bezle sıkı sıkı ba"la-
yorrnuş g ı ı .. . . . d d . 5 

misafirlerim sınıyc avet etli ve ra ın ne ıse... yıp bır dua okuyacağız ve bahçe-
Müjgan, zaten etrafın istihza- herkes bu sininın etrafında, kimi Kızlardan biri fevkalade alaka- nin bir kenannda, yahut aralıkta 

smdan ıon derece hiddetlenmişti. küçük yer minderlerinde, kimi ha- dar olarak: toprağa gömeceğiz. Toprakta bir 
Bırdenbire onun sözünü keserek: 1 k d t rdular ve yemı'• A h . · k 1f • ? ının enarın a o u · , - man sa ı mı a acıgım... gece kalacak, bir ayaz görmesi 

- Said ağa ; dedi. Bu böyle do- yenmeye başlandı. Bu sırada leb- Nasıl bu toprak falı? şarttır. Ertesi gün testi, yahut küp 
vam ederse seninle hiçbir yerde lcbi ile tek mi, çift mi? oynadılar. Diye sordu. Hepsi bırden kulak topraktan çıkarılacak, içinde bir 

Kızlardan biri bir avuç leblebi ab- kesılmişkr. fınd ık fı s tık vemeği malı olanlar başında toplanacak; 
rak yanıııdo k i n e uza ttı. kesmışlerdı Hcpsı P .n içinde akı- içimizden birisi niye t ok uyacak ve 

- Bir ıl cfa tut dedi .Muradın ola- ı betini öğrenmek , sonu ne olacağı. öteki de elini testiye veya küpe 
Saıd ağa beynınden vurulmu~a cak mı, olmıyacak mı? Bakalım ... n : anlamak merakı hakimdi. Kimi sokarak içindekinden bir tane ala-

konuşmamaya ahdedccegim. Ben 
kimsenin alay ına taha~mül ede
cek bir kız değilim .• 

- Evet ama bu mal nasıl şey 
olacak? Suy un içinde kalacakmış ... 
Taş parçası falan olamaz ya ... 

Sehernaz kalfa müdahale etti 
ve kızlann hepsini susturarak: 

- Ben bu toprak falını işitmir 
tim. Müjgan'ın dediği gibi çok doğ
ru çıkar ve muhakkak insanın fa
bnı belli eder. Ama biraz zordur. 

Müjgan, teklifinin mutlaka ya -
pılmasına taraftar değilmiş gibi, 
liikaydane: 

- Evet, doğrusu biraz zordur. 

Bir gece beklemek 18zımdır. 

Kızların üçü, beşi birden, öte -
kilerin de müzaheretile: 

- A, ne olacakmış? Bekleriz. 
İşimiz ne? 

- Yarın akşam, yine bir odada 

toplanır, fabmıza bakarız. 

Kalfalwr ve ağalar da ayni fi -
kirde bulundukları için Müjgan 

çaresiz ... cevap verdi: 
- Peki, ben okunacak duayı da 

bilirim .. . 

- A ... Nereden öğrendin? Ne -
!er biliyorsun Müjgan? .. 

Kızlardan birinin bu sualini ce

vapsız bırakmamak lazımdı. Müj
gan: 

- Bir tarih kitabından öğren -
dim! 

Dedi ve izahatına devam etti: 

- Testi diyorum ama pek testi 

olmaz. Ağzı geniş olmak lazım l<~ 
bir el sığ&bilsin; en iyi!'.i küçük bit 

turşu ,küpüdür. İçine karacak şeY 
de taş falan olamaz. Herkes taş a· 

tınca kimin malı, kimin falı oldıl· 
ğu belli olmaz. 

İçlerinden birisi: 

- Ben yüzüğümü koyarım; be

nim yüzüğüm hemen farkediJir. 
Başka birisi itiraz etti: 
- Yüzük, küpe suyun içine 1<0-

nur mu? Bozulur, yazıktır. 
- Neden bozulsun, bir şeyci1' 

olmaz. 
Kalfalardan biri•i ihtiyatlı ve 

çekingen göründü : 
- Bir şey olmasına olmaz, am • 

ma ne olur, ne olmaz. Küpe, yü • 
zük velhasıl mücevheri toprağa 

gömme~ akıl karı değildir. 

Buna da Sehernaz kalfa itiraı 
etti: 

((Arkası ı·ar) 



• -Nisa ım 

A VlrlUİ fP>c§l Oüg m©ıÇO©ltrn 
•• 

Arsenal, Mançester Unay-
tid'i 2 .. 1 mağlup etti 

Lig maçlarının bu haftaki neti
celert şunlardır: 

Arsenal - Mançester Ünaytid 
2 - 1, Aston Villa - Bolton Vande -
ters 1 - 3, Blakpul - Midlesburg 
4 - O, Berntford - Birmingham 0-1, 

Derbl Kunti - Layçester Siti l - 1, 
Everton Preston Northend O - O, 
Grimsbi Tovn - Liverpul 2 - 1, Hu
dersfild Tovn - Çelsea 3 - 1, Port
ınuth - Stoke Siti 2 - O, Sunder -
land - Leds ttıı:ıytid 2 - 1, Volver
hampton Vanderera - Karlton At
letik:nz 3 • 1. 

Bohemya veMoravyadaki 
maçlar 

Devam edilınekte olan lig maç
lannın bu haftaki neticeleri şun -
!ardır: 

Sk. Lisen - Sk. Kladno 3 - 2, S!a
via - Bata Zilin 4 - 1, Sk. Srnits 
Brün - Sk. Pilsen 2 - 1. N~ - Sk. 
Oatrav Z - 2. 

lsviçrede 

Mükemmel bir col 

V. F. L. Aıınabrük 5 - 1, Şvçyll'lfurt bir mesafe üzerinde cereyan ede-
05 - Dresdner S. K. 1 - O, Bı:yçhh - cek olan Almanya bisilclet turuna 
Admira 1 - O, Şormatsia ~ orm.. - bir hazırlılı: olmak üzere profesyo-
S. K. Şalke O - 4. 

Alman da d" t nellere mahsus on yol koşusu ter-
ya or maç yap- ti edilın · tir 

mak üzere mukavele akdet- P ış ' 
miş iken, son siyast hAdi _ Oçoh Mhhpazçr günii ilk tecrü-

ler. ·1 d k ı miye- be koşusu 60 koşucunun işştiraki-
se ı vesı e e ere ge e 1 iki' k" t lik b' d · · d 
ğ'ni b'ldlr B rt İngili' t e ııome re ır aıre ıçln e ce ı ı en ve om z a-

k · ha t Alman yapılmıştır. 100 kilometreden iba-
unı yerıne, rp en aonra -

ilk 1 t--iliz' takunı West ret olan bu koşunun neticeleri veya ge en ""il nl d . 
Lig maçlarının bu haftaki neti- Ham müteaddit karşılaşmalar yap şu ar ır. 

celeri funl&rdır. mak üzere Alman federasyonuna 1 - Rayn Hold Vende! 3 saat. 
Graahoppers - Fk. Grenşen 1 - 1, .. . 

Fk. Bil _ Nordstern Bal 0 • l, Fk. muracaat etmiştir. 11.2 saniyede ve 31 puanla. 

Biel - Yung Fellovs 1 - 2, Fk. Lu - Yunanista nda ·2 - Alfred Meyer 2 puanla. 

tem - Y ung Boys 1 - O, Servet - Lu 
Pllo O - l, Fk. Şodöfon - Lozan • 
&por z . o. 

•Hususi muhabirimiz bildiriyor: 
3 - Josef Arents 3 Sa. 30 da. 5 

puarıla. 

4 - Julten Johan 4 puanla. 

5 - Umbzmhçvd 4 puarıla. 

JKDA M. . ' 

- Soldan sağa -

1 - Medenilik. 

2 - Edebiyat, sual lafzı. 

3 - Son, yuva, bahri tamir ha -
vuzu. 

4 - Şiddetli fırtına, terbiye. 

5 - Tavla oynanan şey, rat 

6 - Keder, kliruıtı ihata eden 
boşluk. 

7 - Tabi olma, et satan esnaf. 
8 - İlave, zarif olmıyan. 
9 - Yemek kabı, rüzgar. 

10 - Araba süren. 

11 - Kan, bir nevi boya, üç 
(farsça) 

. . ..... ~ ...... ~..-..~~···~~~, 

lngiltere hükümdarının seyahati t ·-------- --------

..ondra, 19 (A.A.l - Kral ve kraliçenin Amerikaya 7 haziran -
dan il hazirana k9dar resmi ziyaretle bulunarakları ,.~ bu müddet 
zarfında Roosevelt'in davetlisi sıfatile Amerika hükı1metinin mi
safiri olacakları dUr. Buckingham sarayından resmen bildirllmiştır. 

• 
lngilterenin 

(Baş tarafı 6 ıncı sayfada) 
ne kadar sürecektir 

Sonra? Sonra Yunanistan işgal 

edilmiş olacaktır. Çünkü donanma 
!arla denizlere hAkim olunur ama, 1 

garantisi/ 
Okmeydanı 

cinayeti 

SA Yl''A" -
PARA BORSASJ 

A N K A ııt A 

ıı _, _1131 

1 1 S1.'EB.LiN 5.93 
100 DOLA& 126.7075 
100 FRANK 3.3550 
100 LİRE'r 6.6650 

100 İSVİÇRE Fr. ZS.4075 
100 FLOWN 17.2675 
100 BA.YİŞMAKK 50.721! 
MO BELG& ZL3050 
100 DKAllMİ 1.0925 
100 LEVA 1.56 
100 PEZETA H.035 
100 liO,OTİ %3.7875 
100 PEN('.O ZU675 
100 LEY 0.9050 
100 DINAJl Z.89Z5 
100 YEN U.6Z 

100 İSVEÇ Kr. 30.58 
100 RUBLE Z3.llOZ5 

Esham we Tahvl lıt 

Ercani (Kuponswı 19.-
1133 % 5 Hnl.ne 

tahvili 
Türk Umum tiyatro 30,. 

suıu: FIAT Ll:lll 

Kuru, S. 

Belde ·-Araka 7-
Bezelye ·-Pırasa Z-
Ispanak !-
Havuç ·-THe yaprak 15 -
Kereviz kök 3-
Kereviz yaprak z-
Enginar 4-
Karnabahar li-
Yeşil salata 100 det 30 -
Pancar !-
Maydanoz -4t 
Dereotu - 50 

tım. diye söylendi. 
Bundan sonra Galata sulh ha -

karaya ancak ordular hükmeder. (Ba§ tarafı 2 inci sayfad4) kimi Nusret dinlendi. Şunları soy-

IJalyada 

Oynanan şampiy_ona yarım son
larını da Paok takımı A.E.K. takı
mını 6/0 ve Sel.Aniğin Ariş takımı 
Doksa takımını 9/0 yenmişlerdir. 

Bu !ıaftaki lig maçlarından a- Kavalada oynanan Eraklis - Fi-

- Yukandan aşağıya - İngiltere on dördüncü Lıli salta- orada hakikaten tam cesedi bul • ledı: 
6 - Nengler 1 puanla. natının sonlarında, Yedi Sene har- duğumuz yeri, cesedin ne vazi - Vak'a mahallinde bir keşif ya -

1 1 - Suların yükselm~si, aşk ne- ld M d h"d' · ld " 'b' 
hnan neticeler: lipo maçında Eraklis takımı 3/0 

Sampiyerd~."ena - .Fk. Milano galip gelmiştir. 
O - 1, Yuventus Torıno - Novara Pireden bildir.i.ldii§ine nazaran 
1 - O, Fk. Triyeste - Lazio 2 - O, Pire • Çting ı 53 lltleri müsabaka
Fk. Lokka - Fk. Bolonya 1 - l, sını 1/0 Pire kazanarak Gozo se
Fk. Modena - Livorno 3 - 2, AB. Ro- nesi için Yunan şehirleri kupasını 
ına - Fk. Bari 2 - O, Fc. Napoli -ı 1 t a mış ır. 
Jenova 83 2 - O Ambrosiyana - Fak 
Torino l - O. 

Fransa da Güreş 

7 - Bautz puanla. bi esna•ında ve Napnlyon zama - yette bulunduğunu, cinayeti nasıl pı ı. ura a ıseyı o u6u gı ı 
8 - Langhof O puanla. şidesi. nında bizi başkalarının orduları - işledığini bırer birer tarıf ederek j anlattı ve bir zabıt varakası yap-

9 . 2 - Edebli, havuz, bir nota. nı karşımıza çıkararak mağllip et- gösterdı. Tarifatı ve bütün iti - tık. Zabıt varakasında yazılı olan-9 - Butt 3 saat 4 da. 1 sanıye- Ö 
3 - teberi doldurulup hıfze - miştir. Napolyon zamanında İn _ rafları cesedin bulunuş ve cinaye-ı lar tamamen Muradın itirafıdır. 

de. dilen yer, ilaç, noksansız. giltere Holandada, İspanyada, Por tin işleniş şekline tamamı tama • Maznun maktulün başına taşı ne-
--o--- 4 - Baba (arapça), içine ötebe- tekizde, Belçikada, Napolide, Kor- mına tevafuk ediyordu. Hatta te- reden alarak ne şekilde vurduğu-

P atenli hokey ri konulacak şey. sikada, bize fenal1k yapabileceği fessüh etmış c~sedden dökülen ve nu, İhsanın nereye yıkıldığını, öl-
5 - Yalvarma, bir sebze. her tarafta harekete geçmiştir. Ve topraklara karışmış olan hır mile- dürdükten sonra nasıl soyduğunu 

Montrö, 17 (AA.) - Patenli 6 _ Kötü değil, bir nakil vasıta- sonunda muvaffak olmuştur. Çün tar saçı da toprakları karıştıra - mufassalan anlattı. Maktulün bır 
H k d A · h rak çıkardı ve bize vererek: •İ•te miktar saçını da topaklar arasın-o ey ünya ve vrupa şampıyo- sını kullanan adam. kü Rusya, Avusturya ve da a az • 

1 t İ İhsanın saçından biraz burada kal- dan çıkararak bıze verdı. 6 La -nasının fina inde, ngiltere talya- 7 _ Generallerin refakat zabiti, kuvvetli başka devletler araya k b 
4/0 - ed k h ki · mış• dedi. Sonra kendisini morga ne anıı taşı da göstererek u Ve!s'de Macar milli güreş takı- yı mağlup ere er i · ıinva sakınmak masdarından em- girmişlerdir. Fakat evvela bu ga- zil kaf 

1 
k 

Bu hafta yapılan lio maçları ne- götürerek cesedi gösterdik. Mak- taşların e · en anın a tına on-
D mile Greko Rumen güre•te kar- nı da kazanmıştır. ri hazır. !ebeyi ancak yirmi dört senede 

1 
T dil 

ticeleri: • tulün cesedini görilnce derhal ta- muş o duğunu söyledi. ıbbı a 
Olimpik Marsey _ Flc. Metz 1 _ O, şılaşan Alman milli takımı raki- 1-2 mağllip olan Alman ekibi 8 - Bir gıda maddesı, bir nota. temin edebilmiştir. Sonra da bil - nıdı ve yere kapanarak ağladı \e: bu taşlardaki lekelerin insan kanı 

b. •13 ğl" 1 t İs 4--1 ·ı· · t' 9 O t ğd ki halli h" mem bu mukayese yerinde olur • ~k. Şo*o . Rasing Paria 1 - O, Fk. ıne.. ma up 0 muş ur. viçreyi mag up etmış ır. - r a ça a ma u • •Yazık oldu, ben niçin bunu yap- olduğunu tesbit etmıştir. lvıaznu -
Entib - St. Etiyen (hlik edilmlJ - En hafiften itibaren alınan ne - Fransa - Portekiz karşılaşması kümdarlar. mu? Bugün, umumi bir harp ha - nun tarifatı cesedin bulunduğu 

"celer şunı-.....ı·r· 10 - Ham softa. !inde, İng!ltereye artık kendini ~amankı' va'ı'yetı'ne t~amen le -lir) Ekselsior Rube! - Olimpik Lil " aıuı • 1-1 beraberlikle netıcelenmiştir. • • .... 
Alm ,.__ p lha K emniyette hissetmesine imkan ver ' şamak zaruretini k ,abul etmemiz tabuk edı'yordu. l 1 R · St b H 3 2 an, =vrg u ym - aro- \ 11 D 1 · tal b ' g d d - , asıng raz urg- avr - , . Amsteı;d~m. 17 (A.A.) - Ho . - a , nışas ı ır ı a ma - · . tıt'ğ' · .. 1.. d B h 

F. Lil A K (t l'k dilm' li İmreye 17 da. tuşla, Macar, Fe - desi. miyecek olan hava kuvvetleri işe ıcap e ı mı soy uyor u u, ava Bu şehadetlere ne diyeceği soru-
ıves - s. an a ı e ış- . . landa milli takımı b.ır:ıda karşılaş s d · it k tıe · · · 'k' .. i !' 

t' ) Fk R R . R b 0 0 rençhpçt - Ferdinand Şmıtze 0/3 karışacaktır. onra son enıza ı uvve rımızı ı ı, uç m s ıne çı - lan maznun Murat komıserin ya _ 
ır · uen · asıng u e • puanla, Alman Mzttzs Hayın _ Ka- tığı Skoçya milli takımını 4-0 t!!!!ll!ll!!ll!ll!!ll!ll!!ll!ll!!ll!ll!!ll!ll!!ll!ll!!ll!ll!!ll!ll!!ll!ll!!ll!ll!!!!!!""!. harbinin derslerı müthiştir. Alman karmamız, İngilterenin askeı lan söylediğini, kendisine dayak 

Almanyada roli Ferençe 7 da. tuşla, Alman, mağlup etmiştir. veler yapılmıştır. Ezcümle bun - denizaltılar• denizlere dehşet sal- mükellefiyetini tesis etmesi lüzu - atanlardan bıri olduğunu iddıa et-
Firitz Şefer - Kalman 'Sovariye ıı 1 dan böyle amatör boksörlerle pro- mışlardır. munu söylemiye muadildir. ti. Hlkimin şehadetine ise itiraz 

Şampiyona maçlarının dördü de 
l - O neticelenmiştir. 

Bu karşılaşmaların en büyük 
siirprizini mağlup takımlar nra -
sında Viya'\llJlın Adroira ekipinln 
bulunması Wşkil etmiştir. 

Memleketin he.: tarafında ha-
vaların bozuk gitmi!Slne rağmen 

bu maçlarda 100.000 den 'azla se -
1irci hazır bulunmuş:uı. Neticeler 
fUnlardır 

Hindenburg Aler.ştayn - Blav 
Vaysberlln l - 2, Rçn".birger sv. -

da. tuşla, Macar, Giyula Kovaç - B k fesyonel boksörler, üçer dakikalık Üçüncü olarak da, Akdeniz Fransada bugün orduya aıt ol - etmedi. Fakat yapıLn keşiften 
Ludv!g Şayzerte tuşla, Macar, Ya- O S tavundlar üzerinden gösteriş maç- gibi dar bir denizde. zırhlılar mıyan her ş~yi geri bırakacak ve '!Onra yıne Emniyet ikinci şubeye 
noş Riheşçki - Kari Emroz 3/0 pu- Dublen'de yapılacak olan Avru- ları yapılabilecektir. belki de işe yaramıya<·aktır. Bu iş müddetini uzatacak hakiki bır teslim rdileoeğini bildiği için da-
anla, Macar, Giyula Bobis - Ferdi- Providence - Rodizland, 19 (A. itibarla tayyarelerine kuvvetli fır- seferberlik. İngilteıede askerlik yak korkusile yalan söylemek, bir 

2 pa boks şampiyonalarından sonra 
nand Şterere /1 puanla galip gel- A.) - Joez Archibald, dün. Şika- kalar terfii< edecek olan karaya mükellefiyeti... Ancak bu şartladır takım hayali tariflerde bulunmak 
miştlr. Amerlkaya gitmesi mukarrer olan golu Leo Rodakı maglup ettikten asker çıkarmak ve üstünlük im - ki Yunanistan ve Holanda gibi mecburiyetinde kaldığını söyledi. 

Bisiklet 
Avrupa boks ekiplne, Lehistan da sonra dünya tüy siklet şampiyonu kanını temin edecektir. Halbuki milletler serbest kalabilirler. Müteakiben dinlenen sivil ko • 
Almanya gibi boksör vermemek olmuştur. İngiltere bu fırkalardan mahrum- Aksi halde adalete, muahedele- miser Alişan ile diğer bir komiser 
niyetindedir. dur. re, paktlara, anlaşmalara, vesika - de vak'ayı yukarıdaki şekilde an-

Şampiyonluk Arınstrongdanbe-

Almanya turu Lehlstanın bu kararına sebep 
olarak, Şmllevskl gibi boksörlerin 

Bu yıl yapılacak ve ilk defa· o- bunların cazibesine göğüs geremİ.'
larak 5000 k!!ometre gibi muazzam 

yerek, profesyonelllğe geçmekte 
olduklarını ileri sürmektedir. 

Dublen, 17 (A.A.) - Önümüz

deki salı giinü bura~a yapılacak 

olan Avrupa boks şampiyonaları 

münasebetıle şe~irde biiyük bir 

hareket vardır. 

Irlanda boks federasyonu, en

ternasyonal boks federasyonunun 

kendisine göstermiş olduğu bu te

veccühe layık bir su"ette mukabe

lede kusur etmemi~tir. Nitekim. 

12 bin İngiliz lirası sarfile bütün 

ihtiyaçları karşılıyacak olan kapa
lı bir ring yapılmıştır. 

Enternasyonal boks federasyo
nunun yaptığı ilk toplantıda mü
him kararlar verilmiştir. 

Ekvador ile Çekya müstakil fe

derasyonlar rılarak kabul edilmiş 

olup, aidatını vermemiş olan Şil

li'nin kaydı terkin ı>dilmiştır. 

1941 de yapılacak olan şampi -

yonanın tertibi için yalnız Lehis -

tan ile Dan;marka talip olmuşlar
dı. 

Bu toplantıda, boks nizamname

Yunanlılar bütün bunları bilir- !ara merbut milletler kendilerine !attılar. Muhakeme diğer phltlerl münhal bulunuyordu. 
!er. İngiltere de bilir. Temps ge - !e!Aketli sabahlar hazırladıklarını rin celbi için başka güne hır~ • 

Yüzme 
Yeni bir dünya rekoru 
Şikago, - Burad~ yapılmakta 

olan Amerika pisin yüzme şampi

yonalarında Nevyork A. C. ekibi 
4XIOO yarda bayrak yarışını 3 da
kika 31 sooiyede bitirerek yeni bir 
dünya rekoru tesiıı etmiştir. 

3 dakika 31.4 saniyeden ibaret 
olan, bunrlan evvel rekoru Mişi • 
gan üniversitesi tesis etmişti. 

Bu son dünya rekorunu \.esis 
etmiş olan dört yüzü~ünür. ayrı ay 
rı kabilıyetleri şunlardır: 

Dermott, 54,5 saniye, 

Reilly 53.2 saniye, • 

Spenc 52.2 saniye, 

Peter Flek 51.1 saniye. 

.......................... 
ÇOCUK narin ve nazik bir 

fidan gibidir. Blıkılırsa gür -
büzleşir. Çocuğu sev. Se,·ecek 
kimsesi olmıyan yavruları da 
hatırla. Yılda bir lira ver. Ço
cuk Esirgeme Kurumuna üye 
ol! 

Ç. E. K. 

çen gün ctııhlikeli bir şekilde. ya- hatırlamalıdır. clı. 
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