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TORK • İNGİLİZ M0ZAKERELERİ 
Müzakere daha neticelenmedi, Venedik Konferansı : Bugün ... 
fakat .iki memleket tecavüze İtalya Yugoslavya ile Macaristan 

... 
ugraşıyor karşı gelmekte hemf ikirdirarasında (anlaşmıya) 

Macar devlet adamları dün Romadan ayrıldı
.lar, Kont Ciano bugün Markoviçle görüşecek Londra, 21 ( A. A.) - Times gazetesi yazıyor: 

lngiliz resm1 mahafili, bir Türk gazetesi tarafından 
lngiliz müzakerelerinin müsbet bir farzda neticelenip 
göstermektedir. 

bildirildiğinin hilafına olarak, Türk. 
bitmiş olduğunu beyanda tereddüt 1 

'Maksat: Macarları Yugoslavlardan toprak istememiye 
Maamafih, mezkur müzakerelerin iki 

gelmek hususundaki müşterek arzularının 
memleket arasındaki anlaşmanın ve tecavüze karşı 
bir delilini teşkil etmek itibarile büyük bir memnuni • 

razı ederek Yugoslavları kendi halkalarına almak! 
Roma. 21 ( A.A.) - Teleki ve 

yet izhar edilmektedir. Csaki, dün ak§am Bıuiapeşteye 
~m~i!l§!§~~~~~~i!l§!§~~i!l§!~$!lOE~3E~3E~OEE'ili=ı=~OEiı~!EOE~=lixl!i!OEE'ili=ı=1i!!=ı=~ ıııa~~§§l~~a§l~2E!!=~2E~2E!E2EiE~if.ıa:~~=!Efl2~~ hareket etmişler ııc istasyonda 

Sovyetlerin ingilizlere mukabil teklifi' fB~iuirl;-nu~;1,~:f~~=~::~.-~;::. · 
• lerden DDbrtceyı + ne1gr_a~. 21 <A. A.> -. ~olitika + + gazetesının Roma muhabırıne be-

' 'Dog"' u ve Batı Avrupasında mukavemet t hen 'u' z resmen + yanatta bulunan Kon~ Ciano, iı".1-
, l' + yanın Arnavutluktaki hareketının 

b l k • k "11 f l f f • k • ' t d 'ı +/•İtalya ile Yugoslavya ara;ındakl 
o una gırece mı e . er, o ~~a l ı ıs eme 1 er t.:;::,ü~:n~e.::~:::b~la~::~!~: 

anlaşmalarla tamamen bırleşmelıdırler,, t ~ükreş, 21 (A.A.) - Kö. İ olduğunu söylemiştir. Yugoslavya 
l' seıvanofun dünkü beyanatı 4 ile dostluk, İtalyanın harici siya -

, Londra, 21 (A.A.) - Havas a· giliz .. k~_binesi tarafından ç~rşam· rupasında rnuka~erneti. teşkilat_ • İ üzerine Bu~garist~nın Roman- •etinin başlıca esaslarından bizi -

İngiliz billnimeti, balen Sovyet te olan Sovyet mukebil teklifleri tirak eden milletlerin aralarında + !unmuş olduğuna dair bir şa- Ciano, yakında Venedikte yapı-
3ansı bildiriyor: ba gununden beri tetkık edılmek- !andırmak lçın boy le bır bloka ış· l' yadan arazı metalıbatında· bu- ı dir ve öyle kalacaktır. 

lllukabil tekliflerin! tetkik etmek- hudutsuz ve tam bir taahhüt der· o~omatik a_nı_aşmalarla tamamen ı yia ~ıkmıştır. İyi malumat al- Iacak olan görüşmelerin İtalya ile 
tedir, Bu teklifler Sovyetler Birli- piş etmektedir ki bu bal Sovyetler bırleşınelerı ıcap edeceği merke - .l makta olan mehafile naza • ı Yugoslavyayı yekdiğerine bağlı • Bugün Venedikte Yugoslav Hariciye Nazın MARKOVİÇ'le 
"'- f k b. · d d' T zaran B !gar· t R hü b ı dah · d k mühim bir millikat yapacatı bildirilen Kont CİANO 111uıin bir taarruza karşı komşuları- 1 Birliğile bir ittilaka tHra tar a ı- zın e ır. . + u '" an, wnen • yan ra ıta arı a zıya e uv -

1 

.. 
ı:u bir taraflı garanti etmesine rna· 

1 
ne fızası arasında dahi tereddüt ~~giliz rnahfe~l~ri diyorlar ki, + kılmetinden ~-iç . bir talepte vetl.e~direceğ.in~ kani bulundup- kürek çekerken ... 

tııf olan İngiliz plAl'ına cevaptır. uya·ndırma!<tadır. İngılız dlplomasısı, ~o~anya ve • bulunmuş degildır. l nu ılave etmıştır. j Ujs~g. gazetesinin diplomatik mu 1 haberde Maearistanın artık Roma 
Diplomatik mahfellere göre, İıtl Sovyet tezi, Doğu ve Batı Av- (Arkası 3 uncu sayfada1 •-- • • • -- • • •- Budapeşte, 21 (A.A.) - •Esti habıri Romadan gön.:ıerdiği biri fArk.ı.!ı 3 üncü saııfada) 

Ruzveit· - Hitler - Musolini 

Hitler ismi geçen devletlere : " Amerikaya , 
siz mi müracaat ettiniz?" sualini soruyor! 1 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-

Gelecek cevaplar ''hayır,, olacağına göre 
Bitlerin de onlara istinaden Ruzveltin 

teklif ini reddedeceği söyleniyor 
Paris, 21 (A.A.) - Buraya gelen haberlere göre, Berlin, Hitle

rln 28 Nisanda Reichstagda söyliyeceği ı,utukta, Ruzveltin mesajı
na vereceği cevabı faaliyetle hazırlamaktadır. 

Ayni haberleri! göre, Almanya siyasl mümessilleri vasıtasiyle, 

Ulm!erı Rnzveltin mesajında geçen devletlerden istiklallerinin Al· 
ınanya tan.lmdJ."l fühakika teh did edildiğini mi zannettiklerini 
Ve Ruzvt.Jtin tavassutuna müracaat ed,ip etmediklerini sormuştur. 
l:ğer bu habeı doğru ise - ki doğru olduğu zannediliyor - Almanya
nın komş•ıları bu suale ceveh demekte müşkülat çekeceklerdir. 

Binaenaleyh, Hitlerin bu hükumetler tarafından gelecek cevap
lara istin•d'?ll Ruzvelt tarafından zikredilen devletlerin hiç de ken
dilerini böyle bir tehdıid altında görmediklerini beyan ederek Ruz
Veltin taleb':ııoı reddedecektir. Bunu beklemek lazımdır. 

Musolininin cevabı 

Maarif Vekili şehrimize geldi 

Maarif Vekili dün sabah lrarplayıc:ılar arasında 

Maarü Vekili Hasan Ali Yüce I, Ankara trenine bağlanan hususi 
bir vagonla dün sabah şehrimize gelmiştir. Vekilin bu seyahat.! hu
susi mahiyette olmakla beraber bugün Üniversiteye gelerek tet • 
!tiklerde bulunması muhtemeldir. 

Kanada sularında 
esrarengiz bir tah
telbahir görüldü 

Kanadada heyecan uyandırdı, 
Müdafaa nazırı beyanatta bulundu 

Ottaw, 21 (A.A.) - Halifak•ı- Kanada :.hlllt>rınde dı ıaş.ın 
limanının kılavuz gemilerinden bi ve bilhassa dün Halı faks lımar ;n· 
rinin kaptanı olan Halter, Halifaks' da yarı suya dalmış bir vaziyette 
limanına kısmen suya dalmış bir 1 görülen esrarengiz o'r denizaltı g• 
tahtelbahirin girmekte olduğunu misi hallo heyecana düşürmüş -
gördüğünü hükUrnet makamları - tür. 
na bildirmiştir. Milli Müdafaa Nezareti, tahki· 

Halkta heyecan kat yapmış ve devriyeıer doıaşma
ğa başlamıştır. 

Halifaks, - Kanada - 21 (A.A.) 
• 

(Arkası 3 üncü $<lyfadaJ 

• 

M ad r i d de yapı- / ~~ ~ O_!!_ ~ A K 1 K A ~nnmmnmııuııınJııuıuwruuıınııınııııııuuıııuıııııııııııııııııniııH!lllu uıııımııım~ 

!ocak geçid v~ 
1

: Balkanlarda yeni bir vaziyet ::_~ 
ltalyan askerlerı <== ~ 

IRUZVELT'in mesajına b~i ceva- Burgo>, 21 (A.A.) - Madritte Romanın idaresinde bir Peşte-Belgrai- ~ 
Romanın' mihverin siyaseti hını veren, diğeri cevabını ,·erme- yapılacak olan zafer geçidi, bun- = S ~ 

le hazırlanan iki diktatör dan bir müddet evvel 1 Mayıstan = 0 f g a b l 0 k U Yarat ı l m ak i S f en i Y 0 r § 

sulh prensipinden mülhemdir bir arada... 15 Mayısa tehir edilmişti. Bu ge· = ~ ~. § 
memurları, üniversite ve akademi çit tarihi, bir kere daha tehir edi- 6 Roma, 21 (A.A.) - Havas ajansı bildiri- bir İtalyan, Macar, Arnavud, Yugoslav ~ 

Roma, 21 (A.A.) - Stefani ajanJ !es Cesar salonunda bir nutuk söy mümessilleri hazır bulunuyordu. !erek 30 Mayısa bırakılmıştır. g yor: teşriki mesai politikası imkiinlarını tetkik et- ~ 
il tebliğ ediyor: !emiştir. Bütün bükı'.ımet azası !le M 1. . d . t' k. Ma!Um olduğu iızere İtalya bu == Kont Ciano ve B. Markoviç temeli son mak üzere yarm Venediktc mülaki olacak - 6 usso mı emış ır ı: §§! l .. .. s 

Mussolini dün saat 11 de 1942 sergiye iştiraki şimdiden kabul et- . .. .. . geçit resminden sonra oradaki 86• := talyan - Macar goruşmelerindıı atılmış olan )ardır. = 

~~~~~n:~:::~b~:a ~:~~!:~~~ !~ ::.~:;;ib~:~e=~n~~~vle!e:ı~; Bu ilk (::~:tı3 b~~= .::fa
6

;a; ~~:l:~::ş~erhal geri almayı taah- \lı~mlll!lli!nıOlfilillWUllUlllWlli!i!i!i!i!:OIUlftl•mlDllllDlllUllll!llllllllllllURllllfilWmlillllilllfıiiÔılııÔımUIİOIOOlllIDIDIUIİılillllmiİim~ttml~OlillllllUI 
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l!::a~::IQ~t.?.Tıl Adliye 

22 - Ni•en 1939 

koridorlarında 
24SAAT 

.) ! . ·~: ' ' 

Musa - lsa - Muhammet : 85 
.... • 

Musanın Hayatı 
Beni İsrail karargahı bir an 

içinde kadınlarla doldu 

Şehir Meclisinde I' Haklı defill mi? 'ı 
1 - -

yeni bütçe o ç ta b 1 onu n 
Türkkuşuna 

rağbet arttı 

Casusluk sucile üc 
' ' 

adam yakalandı 
Tiyatro ve Konservatu 1 1 

ar için konan tahsisat başına gelenler Bu yıl 1500 genç 
pilot yetiştirilecek 

Yabancı bir devlet hesabına casusluk suçile 
dün Ağı · cezada muhakemelerine başlandı 

Şehir M<:!cli.si mutat toplantısını 

Kadınlara görecekleri vazife - leden şehrin surları yıkıldı. Bu dün yapmıştır. Dünkü celsede Ka
dıköy Halkevı ınşa edilmek üzere · 
istimliık edilecek arsa hakkındaki 
teklif He Aksarayda 45 inci mek
tebe ilhak edilmek üzere istimlak 

!er anlatıldı. suretle Beni İsrail k.ılayca şehre 

Bunlar güzel libaslara bUrün • girdi;ler. Hükümdarı ve Bel'umu 
d.iller. öldürdüler. Şehir içinde de bir 

Güzel kokular süründüler. harp başladı. Vakit ~kşama yak -
taşmıştı. Güneş batınsa Beni İsra- edilecek yerlerin kıymeti, tiyatro, 

Ve ... bir cilve, işve dalgası ha- il halkı ellerinden sili!hlarını bı- sinema hasılatırun yüzde 10 dan 
linde sur kapısından <.·ıkarak Beni yu-zd · t ··ı- d 1 ·ı rakacaklar ve ertesi r,ün cumarte- e uçe enezzu u o ayısı e 
İsrail halkı üzerine yürüdüler. D""d1rünl" · b"'t d h l si oluşundan Tevrat şeriati muci- u,fi ercvı u çesın e usu e 

Aylardanberi kadınlarından bince harbetmiyeceklerdi. Halbu- gelen açığın kapatılması için 6.000 
uzak cenkeden Beni İsrail asker- ki şehirde daha diiqman vardı. Ve liranın müna!<alesi hakkındaki tek 
!eri, kendilerine do~u. ~elen bir bu düşman Prtesi ~iinü mukabil lifler tetkik olunmuş diğer ikisi 
cKadınlar tolfesi• nı görunce el - hücuma geçebilırdi Yuşa bunu dü kabul edilmiştir 
!erindeki sufüları birer tarafa bı- şünerek secdeye kapandı ve Cena- Bundan sonıa Şefkat Yurdu is
rakıp kollarını açtılar. bı Hakka tazarruda bulundu. Din mini abn Darülaceze ile Konser-

Bir an içinde bütün çadırlar bu tarihlerinin kaydir..a {!Öre güneş ~atuar,_ Şehir tiya.trosu _ve Karaa-
kadınlarla dold~ ... Herkes c:ngi fi-/ 0 gün iki saat geç battı ve bu iki' g~ç mu<:!~atı bu_tçelerı tetkık e
ı.ın unutmuş, butun karargahı hay saat içinde de Beni İsrail kuvvet- d~er.ek butçe encumenıne verıl -
vani bir ihtiras ve şehvet kasırga-ııerl şehrin işgal ve istiliisını ta- mıştır. 
• sarm'.ştı. G~nler ve gi~erce ?~Ylmamladılar. Şehir tiyatrosu bütçesi 
le geçtı. Şe"ır halkı Benı İsraılınl Yine Tevrat şeriati muci.I:ıince B ·· ş h' t. t .. . . . una gore; e ır ıya rosunun 
lmvvetten duşmesını beklıyorlar - , düşmandan alınan ganimet malı h ı t t · t d l il • . .. . ası a ı - amıra o ayıs e - geçen 
ılı. ~a. kı uzerlerın~ saldıralar ve haramdır. İslam din'nde ise böy- seneye nazaran 1000 lira noksa -
hepsını kılıçtan geçıreler... le değildir. Kur'an, harpte alınan nile 108.000 lira olarak tesbit e -

Yuşa ve Kalip ne kadar uğraş- ganimeti müslümanlora helal et- dilmiştir. Dram ve komedi hası -
tılarsa da Beni İsraılin bu salgın miştir. O zamanda vı> Tevrat ah - !atı 82 bin, müteferrik varidat 
halindeki iptilasının önüne geçe- kamına tevfikan düsmandan alı- 3500, çocuk tiyatrosu ahsıliitı 2500, 
mediler. nan ganaim bir meydana cem ecnebi truplar hasılatı 25 bin lira 

Yuşa tekrar Tanrıya yalvardı. olunur ve yakılırdı. Eğer asker i- olarak hesaplanmıştır. 
TanrL sılihı bırakıp kadına sa- çinde ganimet malından en ufak Bu sene masraf kısmında çok de 

rılın bu insanların üzerine taun bir nesne saklıyan olursa ateş, ce- ğişiklik yoktur. Yalnız operet şef
llletini gönderdi. medilen malı yakma? ve bu suret- !iği lağvedilmiştir. Bundan başka 

le bir nesnenin saklandığı aşikar san'atkiır ve namzetlere verilmek-O gece çadırında kadınla yatan 
sabaha sağ çıkmamaj!a başladı. 

Fakat bu suretle de Beni İsrail or-
dusunun kuvveti azalıyordu. Ve 
bu gidişle bütün kavim taundan 
kırılacaktL 

Gözleri ör-ünde 1511im tehlike ve 

olurdu. 
Yuşa, şehirde toplanan gani.met 

malların hepisni şehir meydanı

na yığdırdL Bunları yaktırmak is

te olan maaşlarm çok az olması• 
yüzünden bunların elden kaçı -
rılması tehlikesi.ne karşı ücretlere 
bu sene 7.920 lira fazla ilave edil -

tedl Fakat mallar bi~ türlü ateş miştir. Umumi maaş ve ücret ye
alınadı. O zaman gizlenmiş bir kıinu senede 52.920 liradır. Müs -
ganimet eşyası olduğunu anladı- tahdemlere dp 1500 lira zam var -

tehdıdıni gördükleri halde kadın-
lar ldı aktan lar 

lar. Nihayet Aczan adında birinin dır. 
a aa nn usanmıyor , 

çek" . 
1 

dı. bir kat elbise alarak sakladığı. an- Buna mukabil telif ve tercüme 
ınınıyor u laşıldı. Bu elbise de retirilince yı- geçen sene 7 bin lira iken bu sene 
Musa'nın kardeşi Hilrun~ 0 - ğılan mallar ateş aldı. Bu meyda- 3 bin liraya indirilmiştir. Netice o

~larından .. Fe~a.~ adında. bır yt- na Aczan meydanı adı verildL Ha- !arak Şehir tiyatrornnun 1939 ma
ğıt vardı. Guçlu kuV\ et~ bu: adam la orada bu adı taşıyan bir köy li yılı varidat muhammenatı bütçe 
dı. Her~~s oııda~ çeklnırdi Fen - mevcuttur. açığı olarak belediyenin vereceği 
has Yuşa nın tesıri ve ayni zaman- Belka şehrinin böylece işgalin- tahsisatla 148.089 liradır. 

fznıitte müddeiu-
mumi iki ressamı 
mahkemeye verdi 

Dün matbaamıza müstakil 
re ;snmlardan iki genç geldi 
ve hayretle karşıladığımız bir 
hadiseden bahsederek şöyle 

dediler: 

•Taksimde dağcılık klü -
bünde biz, müstakil ressam -
lar bir sergi açmıştık. Sergi 

1 

kap:mdıktan sonra, İzmit va
lisinin vuku bulan daveti ü
zerine, eserlerimizi İzmite 
naklederek orada bir sergi 
açtık. Fakat gerek valinin ve 
ger~k askeri ve mülki erkil. -
nın gö ıterdikleri rağbete mu
kabil İzmit müddeiumumisi -
nin anlıyamadığımız bir lua -
reketile karşılaştık. Müddei • 
umumi, sergide teşhir ettiği

miz çıplak portrelerden üçü· 
nü müstehcen mahiyette gö -
rerek askıdan indirtti ve sa
hibi olan arkadaşlarınuz hak
kında kanuni takibata giriştL 
Bu tabloların ikisi İlhami De
mirci, biri de Mahmut Cuda
nmclır. 

Müddeiuınuminin m!isteh -
cen bulduğu bu üç tablo, di • 
ğerlerile beraber Ankara, İs
tanbul, Bursa, Balıkesir, Sam• 
sun ve Zonguldakta açtığımız 
sergilerde teşhir edilmiş ve 
bu ~eşid bir hareket pek ta -
bil olarak bütün bu vilayet -
!erin müddeiumwnilerinden 
hiç birinin aklından bile geç
memiştir. 

Acaba bu müddeiumumi İz
nıitin kültür seviyesini bütün 
saydığımız vilayetlerden çok 
geride mi görmektedir ki hal
kın bu tabloları bir sanat ese
ri diye karşılamasından şilp -

Mevsımin yaklaşmış olınası do
layısile İstanbul Türkkuşu şube -
sinde büyük bir faaliyet başlamış
tır. Bu yıl İstanbul şubesine mer -
kezden 30 motörsüz tayyare gön
derilecektir. Türk.kuşu şubesi bu
lunan Ankara, İstanbul, İzmir, E
dirne, Konya ve Adana şehirlerin
de 1.500 genç pilot yetiştirilecek -
tir. Türkkuşu şubesi olmıyan vi -
liiyetlerdeki gençler İnönü kam -
pın<ia y~tiştirilecektir iki burada 
yetişecek gençlerin yekCınu yuka
rıdaki 1.500 kişilik yaktın haricin
dedir. Geçen sene Türkkuşunda 
yetişen gençler 300 kadardı. Her 
yıl geçtikçe havacılık sevgisi bil
hassa lise gençliği arasında büyük 

1 

bir rağbet görmektedir. 
İstanbul Türk.kuşu şubesinde 

yeni başlıyacak olanlarla B, C ve 
turizm brövesi almış olan genç -
]erin her-sini muayeneye başlamış
tır. Muayene her gün 16,30 da cu
martesi 13 te yapLlmaktadı.ı:. 

Bu yıi İstanbuldaki kamp Ye -
şilköyde kurulacak ve iki ay ka -
dar sürecektir. Bu kampa giren 
liseliler askeri kamp vazifesinden 
muaf tutulacağı gibi, bütün iaşe -
!eri de Türkkuşundan temin edile-

' cektir. Kamp talebelerinin her 
gün deniz banyosıına girmeleri 
için Yeşilköy sahillerinde tertibat 
alınacaktır. Bu gen;lcre tam ve 
ideal bir kamp hayatı hazırlan • 
maktadır. 

----00----

BELEDiYE 

Zabıta bundan bir müddet ev vel yabancı bir devlet hesabııı• 

casusluk yaptıklarından şüphe et tiği bir kaç kişiyi yakalamış .-e 
adliyeye vermiştir. 

Memleketimiz aleyhine casuslu k yaptıkları sanilan bu adamları 
birinci sullı ceza mahkemesinde sorguya çekilerek tevkif olun • 
muşlardır. 

O z~ınandanberi yapılan ilk t ahkikat nihayetlenmiş ve casus • 
luk maznunları Ağırccza mahke mesine sevkedilmişlerdir. 

Lliım oğlu Süleyman Nuri, F uad Sabit ve Biıkır oğlu Rıza Ba• 
kır adlunnda olan bu üç maznun un dün Ağırceza mahkemesinde 
gizli olarak muhakemelerine baş lanmıştır. 

Dünkü celsede mahkeme kori dorund.ıki listeye isimleri yazılt11ıt 
olan Aziz, Emrullah, Hamdi, S.t fa ve Papuiça Hazel adlarında bı.t 
şahit dinlenilmiştir. 

Devrialem sey
yahı gangster ! 

viçi 
Lozanlı genç Marko

nasıl soymak 
istemiş? 

Kağıthanede 

bir facia 

Bir genç elektrik 
cereyanına tutu

larak öldü 
Dünyayı y!ly11 olarak dolaşmağa ! Evvelki akşam Kiı;ıthanede bit 

çıkmış bir İsviçrelinin dün ağır- facia olmuş ve genç bir çoban ele~ 
ceza mahkemesınde gasp suçile trik cereyanına kapılarak ağır ya· 
muhakemesine bakılmıştır. Mese- ralanmL~ ve kaldırıldıı"lı Gureb• 
le şudur: hastanesinde ölmüştür. 

İsviçrede Lozanda doğmuş 0 - Kağıthanede Alibcy köyünde ço 
lan yirmi bir yaşında Alber Mü!- hanlık yapan Mahmut oğlu M' ı· 

' !er adında bir genç yaya devria - · met adında 18 vaşlarında bir g~ııÇ 

lem seyohatine çıkmı.ş ve bilhas-ı köy civarındıki elektrik direğine 
sa Çine gitmek istemiştir. Seyaha- :ırmanmak lıevesine kapılmış • .,,e 
te devam eden genç birkaç ay ev- tırmanarak direğin tepesine çıka~ 
ve! memleketimize gelm~, Em - çıkmaz çıplak elektrik tellerinden 
peryal oteline inmtş, fakat bir geçen şiddetli cereyar.a kapılmış· 

fktısat Müdürü değişti müddet sonra parasız ve aç kal - tır. Mehmet direğin tepesinde çır· 

B led
. "kt t .. d. .. mıştır. Bunun üzerine eline geçir- pınmış ve bunun n~ticesi olarak 

e ıye ı ısa rr.~· uru Asım . . \· 
Süreyyanın sular mtidürlüğü ida- eliği bir şişe eteri alara'k bir gece tellerın bağlı olduğu sıvri çenge 
re heyeti azalığına tayinini yaz- B.eyoğlunda Firuzağada rastgele !er karnına !:>atarak muhtelif yer
mıştık. Asım Süreyya bir mayıs- hır apartımanın kap!l'ına sa'klan - !erinden yaralanmıştır. 

da bu kavm'n bu şuursuz iptill • den sonra Beni İsrail halkı bir müd 
sını görünce hemen yerinden fır- det istirahat ettiler. Ele geçirdik- Konservalu .. r tütçesi 

, hey" düşm!iştür?. 

ta yeni vazifesine bnşlıyacaktır. mıştır. Apartımanda oturan !tal - Elektrik telleri etlerini yakrıııl 
Belediye iktısat müc!ürlüğüne ge- yan tebaasından Markoviç elinde ve bu :ranıklar bilhassa bacakl.B· 
tirileceği evvelce yaz.lmış olan ik- bir çanta ile işlnden dönüp evine rında k"1Iliklerine ,kadar dayar..; 
tısat vekaleti mensurlarından Saf- gireceği sırada Müller eterle ı.slat-i mıştır. Şayanı hayret _hır tesadu 
felin tayininden sarfınazar edil _ tıgı bir me!!dili birdenbıre Mar - neticesi Mehmet ölm~miŞ ve yar~· 
miştir Bu tayin vaıı· ve beledı·ye k · · ·· ·· b t · .. lı muhtelif yerlerinden yanmış bır 

• ıadı. Beni İsrailden birinin çadırı- !eri bu üç şehirde ziraat ve zanaat- Konservatuarın varidatı iki kı- ' 
na girdi. Bir eliyle borada buldu- le meşgul oldular. K~ndılerini bi-, sımdır. Alınan tahsil ücreti 3.000 

ğu kadının saçlarından yakaladı. 1 raz topladılar. Yuşa'nın sözlerini lıradır. Müteferrik vandat 2.200 
Df~L".etil'l: kadının y~nındaki er- dinliyorlar, Musa'nın şeriat ka _ liradır. Masraf bütçesine gelince: 
tv.ği gırtlagından kavradı. Her ı - nunlarına uygun hareket ediyor _ Scnelerdenbcri 55 lira maaşla çalı

kisini de sürükliye siirükliye hal
bil ôrtasına getirdi ve orada han

Ç rife 1 o?{tarı boğazlıdı klan sonra 

!ıaykırdı: 

şan konservatuar müdürünün ma
lardı. Fak~t onlar da isyan ve ra-

aşı 70 l.lraya çıkarılmıştır. Direk
hat buldukça azmak babalarından 
miras kalmış bir huy halinde idi. 

Yoksa bu zatın bu memle _ · ovıçın yuzune as ırınış ve uze- .. .. .. . .. det 
kette bir Güzel San' atlar A • reisi An karadan geldikten sonra 1 rine hücum ederek yere yıkmış - halde yere duş':'uştur. Bır nıud I· 

tesbit edilecektir t sonra Mehmedın baygın bir ha 
kademhi bulunduğundan ve · ır. e o h 1 d de yattığı tesadüfen görülmüş v 
burada san'ntkiırlara genç kız. ı;ı a Ç1l er B tenvirat Müller bu sırada Markoviçl ba- hemen jandar;,,aya haber verf\e· 
larm tabloda gördüğü vazi • Tanzim edilmekte olan bahçele- yıltarak eli!!deki çantayı ve CÜ~- rek Gu"eba hastanesıne kaldırıl· 
yette modellik eltikkrinden d 1 '· · t · t · F k t M · rin elektrikle tenvirinde estetık ka anını a ma ... ıs emış ır. a a ar mıştır. MehMet hastenrde büliı~ 
habori yok mudur! k ı f ı idelere riaye\ edilmesı için beledi- ov ç aza boğuştuğı.. ve debelen- gayretlere rağmen öhnüstür. ',. 

Hiç bir ınenfaat mukabi • db" lı yece te ır a nmıştır. Bilhassa ye- diği için eterle iıayılmamış, ferya- Tabibi adil Enver Karan cesedi 
!inde olmadan, hatta birçok ı E · 
zahmet ve külfete katlanarak ı 

pılacak parkın ve Yen'camiin üs- Sevket vetişm~ ve Mülleri yaka-ı . ""dd . • · ıc · 
- Tanrım hakkı i~;n bundan 

böyle hangi çariırda kPdın bulur
sam hem kadını hem yanındaki er 
keği bunlar gibi boğazlarım. 

İçlerinde yine doğru yoldan ay
rılıp puta tapan zuhur etrneğe baş
ladı. Bunların tedricen miktarları 

1 

ni açı an mınönü meydanına ya~ cia başlamıştır. Gürültüye bekçi ı muayene ederek defnıne ız· in ver· 

memleket kültiirüne hizmet · · mış ve mu eıumumı muavın 

l
• _ . tl b 1 d b lCıp ve azametile miitenasip ten- :amıştır. . d 0 h h. d. . t hk"k• • 
agvı ve mevcu arın azı arına uğrun a yapılan ir daveti rın en r an a ıs~nın a ' 0 

Yapılan maaş Zammı dahı. 1 olmak k b 
1 

t" . k 1 ğı virat yapılması ilk rlü~ünülen iş - Müller mahkeml'<fo ısticvabın-

tör ve memurlar maaşı 4704 lira -
dır .Memur, muallim ve müstah -
demln ıicreti, bazı mualhmliklerin 

a 11 ne ıcesı arşı aştı mız tına • 1 koymııstur 
artıyordu. lerdendir. Taksim me:·danı ve Tak da şunları •o""ylemı"ştı"r·. '"' · " ' 

lizere umumi yekun 28.320 liradır. bu vaziyet aliiİ<adarlerın dik· · 
Yuşa, kavmi •~asında olan bu Asarı esliifı tetkik heyeti ücretleri kat nazarlarını çekmenizi ri- sim behsesi de bu plana dahildir. - Aç ka'mıştıın. Romanlarda 

dalaleti cBeyti Mukaddes• civarın 720 lira lazlasile 3.600 liradır. Eski ed · okudug"um. maceralar aklıına gel-
d,.ha tesirli oldu. d b ı (A ·ı d d bir h ca erız.. ı h ı a u unan nı a ın a şe • musiki icra heyeti ücreti 600 lira • ğuk hava mahzen eri ası atı: 3o di. O tarzda hareket ederek Mar • 

Bilhassa katlınlar can kaygısı- rin putperest ve sefih olan halkın fazlasile 4_680 lı"radı.r. Hakh defi il mi? bin lira, buz satışı bedeli: 110.000 
İ • • koviç adındaki bu adamın parala-

na düştüler ve Beni sraili terke- dan sirayet ettiğini gi\rdü. Derhal ••--::==========:.• lira, barsakhaneler hasılatı 22.000, Konservatuarın 1939 mali yılı rını almak, sonra yoluma devam 

Fenhas'ın bu tehdidi taundan 
basının da deli olarak timarhane • 

pe ölmüş olduğunu öğrendi~ioi 
söylemiş ve müşahUe altıruı alın· 

masını istem iştir. 

Mahkeme, Müllerln adliye dok· derek şehre kaçtılar. kuvvet topladı ve bu şehir üzeri- varidat muhammenatı belediyenın ledlyece yapılacak yardım: 85.424 paçahaneler: 32.400 lira, kan ha -
t k l t 600 1. ·· t f ık h 1 etmek istiyordum. Çaresizlik kar-

Yuşa, Beni sraili te rar top - ne yürüdü. Bu şehrin hükümdarı- lir M 171224 11 sı" ı: ıra, mu e err ası at: bütçe açığına yaptığı yardımla · a... ecmu . ra.. d ··ıd.. . b"I toru tarafından muayene neticesi» 
tadı. nı öldürdüler. Şehri zaptettiler ve birlikte 85_20l liradı.ı:. Mezbaha bUtçes' 30 bin lira, bu suretle Karaağaç şısın a onu o umıey• ı e gözü- .... 

1 ·· t mi id t me a1 m••tırn de lüzum göru .. ldüğü takdır· de tıv 
o gün cuma idi .. Sabahtan hü- tarihin kaydına göre burada en az muessesa ının umu var a ı ~·"9 · 

cuma geçtiler. Hücum esnasında bin kişiyi kılıçtan geçirdiler. Şefkat yurdu bütçesi Hasılat: Mezbaha resminden 1.165.400 lira .. Masraf ta ayni mik- Bundan sonra Miıllerin vekUi biadlide mÜfahede altına alın111a· 
müih!ş bir zelzele oldll;, Bu zelze- (Arkası var l · Şöyledir: Varidat 85.800 lira, be- 40400 lira fazlasile 940.400 lira, so- tarda hesaplanmıştır. müekkilinin deli olduğunu, ba - sına karar vermiştir. 
::~~--:..llli•.iliiııi------~-!!IJlll----ııııiıiilıiıııııiia ....................................................................................... .. 

M 1 ı ı ı R o m • n ı Tefrika No. 41 

ııııııııııııııııııııııımııııııııııınııııııınıııııııııııınıııııııııınııııııııııııııııııı111111111111ın irDlbSDMD Hüseyin Rahnl G 0 R P 1 N AR 

nııııııııı:ııııııııııııuııııııııııııııuıııııınınııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııo 

,, 

_ A zavallı çocuk .. saçlarını yol· I Birdenbire !çeriye Mebrure ha- reye, aile azalan arasındaki imti- miyim? Hayır .. çünkü üvey. ev~iid 1 şu saatteki U.kırdıl~r'.°ııın hiçbiri· j verşin de paşa pederinl:ıden de~er-1 m.uı ... Ve jıattıl şu saatte size kar• 
aıak değil ya bir rovrlver kurşu- nımefendi girer. Zayıf, soluk çeh- zaçsızlığa baksınlar ... Biz bırblri· sevılmez .. artık bu fatura uzerıne lığımdan nefret ettırıyorsunuz... . !t bir .ule babası olunuz, .Fakııt ŞUD· ıı bile Jııminl saklamıya ınecbur o1

' 

nile kalbini delsen onun böyle zev- resı öfkeden pembeleşmiş, her ta- miı.e karşı neyiz? Ortak üzerine düzlilmüş _bir _aile azaları ar~s.ında- / ?ülizar - Rag.~b bey sizin de di herşeyden evvel bize dilşen bir duğurn btr dost bıına dedi ki: R
8

' 

kine, şehvetine ait hususlarda ge- rafındın infial ra,.eleri taşarak oğ· ortak, üvey ana .. üvey evliid .. söy- ı samunıyetı tasavvur ediniz. O ne ınanmam. Uç gun sonra sız de vazife var onu yerine getırelim. gıb Pervin'e olan sevdasından ar• 
ne paşa babanı kendine acındırn- !una hitaben: . leyi~~ hanımefen~i siz benı sever konak~n, o bucakt'an hayır bekle- paşa babanız_ın _bir ay~ .?Iacak~ı- Mahbesind'.'n Pervin'! kurtard1111. tık vazgeçsin .. çünkü pederile tıöY'. 
mazs:n. O, senin, benim, Pervi- - Ragıb duydun mu rezaletı .. I mısınız? Nezaket ıçın sevıyorum mcyınız .. p~a kocamıza, paşa efen- nız, yarın Fıkrıyarı. obur gun Bu rezaletı kapatalım. Gene za- le bir rekabete kalkışması kend

1 

n'in gt\n!Un'ııtzii, aşkımızı, gen}li- senin şu genç yaşında yapmadığın,dlye seksen yemın etme.ğe kalksa- ,dimize •. paşa babamıza. gelinceıolacak? Bugün _Pervin'! .. ~lac~ı- vallıcık k11:a sizin :ıdalıklığınızın hakkında hayırlı olmaz. Eğer DB: 
tinıizı hiç birşcyimizi tanımaz. ıçapkınlıkları b.aban yapıyor ..• Per- nı.z da.b~ sevııınıze be~ı _ınandı~ ·jonun hızı_ hıç ~e.vmedlğı ışte mey- nız, yarın Fıkıry~rı.'. o~ilr gun. ~amzetliği iade olunsun ... Herşey ver Senai paşa vakasını bilmi_Y~~ 
Yalnız k~ndi nefsinı bilir. Hepimı· vııı onun gelını demektı... Paşa mak kabı! mıdtd Kalbınutn !çın- danda .. bızıın ıçın bır muhabbet, Ebrukemanı, daha ob.ır gun Çeşmı ortbas olsun... sa ona anlatınız. Kerralla en bu;u1' 
Zi kendisinin yctmtş yıllık porsuk için bunamış demek:cn ba~~a bir de '.mişim gibi sizin_ benı sevm~di- lsamimiyet, şefk_at membaı olması 1 feleği.. söyletmeyiniz .. be~! _yirmi .. Ragıb - Evet benim düşündü- makamları ihraz etmiş ve tastıl' 
iştıhası uğrunda kurban eder. Biz< s!I~ bulamıyorum. Yiyor, ıçiyor, · ~ınızı severr.ııyecegınızı bılınm. gel~n onun ~albınd_e bu yaşta genç· b~ş yaş_ına gelm~den doşeğınız, ha- ğüm de tıpkı böyle.. marn pederi yaşta koca bir veıır 
öldlirür. Ccsetlerimizin üzerinden kuduruyor, söyle~meyınız beni bu Ben d_os'.:u sozlu bır Çcrke~ım. lerın bıle yuzlerını kızartacak ha- kırelerın kanlarıle ~alhaney; dö- Mebrure ~~nımefendi meyus al-,ayne~ .. böyle genç bir halayığıll 
yüreir g çer. Biliifütur bir genç kı· yaşta bılmem nesını duşuıımekten, İşte soyluyorum ben .. de .~·z'. sev· va ve hevesten başka bırşey yok ... necck .. daha sonra sız de evladları- nını avucu ıçınde sıkarak: gönliınu aralarında taksim ed~ırıe
zın koyııuna girer. (Acı acı güle- onun hava;;ına gitmekten ba~ka işi mem. Ve sevemem .. Çunku sız be· Eğer o adamd~ ~crre. kadar baba nı: hakkınd~ aynı şefkatsizlikle - Maatteessüf meseleye düşün- 1 mek keyfiyetinden dolayı mahdU' 
rek) ben doğru söylerim. Paşa ba- gücü yok ... Kaderi yardım edip te n'.m bütün saadetlcrune ortaksın.ız. thıssı olar_dı gelını yerme koyduğu mulehassıs hır paşa baba olacak- düğünüz şekli vermek zannınız ka·. mu Fatin beyi evliidlığından rcd 
hanı koca tcli.kki etmem ki, ede- bir nezarete daha geçerse artık Sız tepemde varken ben bır aıle 

1 

bır kızacgıza tasalluta kalkar mıy- sınız. dar kolay değil... ve hakkı verasetinden iskat etmtŞ• 
menı ki onu başka kadınlardan memleket böyle adamlardan hiz- validesi olamam. Tekmil kadınlık dı? Gel ~e bö~l~ adamla~dan hayır Ragıb bey biraz b'lzulup keza - Ragıb bey asabi bir telaşla: çocuğa memuriyetinden yol veril• 
kıskana~ım Fakat artık elalem· met beklesin... hukukumu sizinle ve daha üzeri· bekle, aıle ıstıkbali ıçın saadet rarak: - Neden anneciğim? . d . . k" . . lbetmcırıe!C ' · · · k B b d p mış, pe erının ırunı ce 
deıı arlanıyorum. Gülizar - Pek doğru söylüyor-; mize gelecek ortaklar ile bölüşmi· um. Buna oca de. a a e. aşa - Siz beni bilmiyorsunuz Gü!U- - Çünkü paşa baban Pervin için . . . . ye• 

li 
· k İ d N d B ı f" ı . h b ·· . · · ıçın kımseler zavallıyı hımayc Ragıb Adnan gene, Glilizann bu sunuz hanımefendi .. ge ·nı ma a- ye paylaşmıya mecburuz. stemem e. e eersen e. un ar ne ıs e zar anım.. en oyle vıcdansızlık- tutuşmuş çıra gıbı yanıyormuş.. . .. tiill 

acı kahkahalarına iştirakle: mına koyduğu bir damla kıza _göz !efendim .. ba~ paşa karılığı lazım ri yoluna herşeyi feda, h~'.ş.~yi ları k~bul etmem.. . TA kalfadan tut _ıa hoea hanıma sahabete cesa!'et edememış, bu dU. 
_ Aferin Pervin .. aşkolsun ona .. attıktan sonra artık _ben ~nun ote: l değll .. çopçu karısı olayım:. evımin kurban ederler. Başka şey duşun- . Gulızar - Ben sızı de, pederin!- kadar etrafındaki çanak yalayıcı hayatınca babasının merdu 11 

mert bir kızmış .. babamın ak saka· ki hamıyetlerinı, ınsanıyetlerını 

1 

bır hanımı olayım .. şımdı ~-agı~ mezler. . . zı de,. ~alldenlz! de, kardeşlerinizi kadınlara kızı kandırtmak için menfuru mağduru, mazlumu ol P 
tına ilci tokat ta benim için indi· tefe kor da çalarım. Evveli paşa· bey beni sever mi? Sevmez. Çunkü Ragıb - Susunuz Gülızar ha· de bılırun. Bizi birbirimizden ziya. vid&mediki şey bıt·akmam!f··· kalmış... I 

d
. mın kendi lı:ona"ı içindeki suiida- üvey ana sevilmez. Ben onu sever mm susunuz. Vallahi bana insan- de hariçten kim tanıyabilir? Allah İlle Pervin bana rimolacak dl..,,,r- (ArW• .,-r rey ı.~ ,. ,_ 
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Amerika fi- Yenedik konferansı • Bugün • 

şahinşah h . . . r:''""'H""""'.ı ~8SU nereye 
eyehmızı i Fakat bir taraftan i gid"yo ? 

- Berlin mihverinin daimi yapıcı 
bir uzvu olduğunu müşahede et
mekte ve yakında Kont Ciano ile 
Markovi .; arasında yapılacak gö· 
rüşmelerin ehemmiyetini tebarüz 
ettirdikten sonra İtalya ile Maca
ristan arasındaki tesanüdün Roo-

ltaıya - Macar 
resmi tebliği 

ı alan mahfeli erde söy lendiğint gö

re Markoviç 15 Nisanda tayyare 

ile Berline gidece&:tir. Mumaileyh 

27 Nisanda Belgrad aavdet etmi• 
' 

yı n a a u etti ı , i Mirror gazetesi, Amerika filosu- ketteki müşabehetle de isbat edil
edıyorlar ! . nun kat'i emirleri hamil olduğu hal miş olduğunu kaydeyleınektedir. 

de Panama kanalını geçmek uzere y J M · f 

Roma, 21 (A.A.) - İı;tefani 
ajansı tebliğ ediyor: 

Macar devlet adamlarının 

Romayı ıtiyareti üzerine aşa
ğıdaki re>mi tebliğ neşrolun
muştur: 

Kont Telekt ve Kont Cu • 

bulunacaktır. 

Markoviç hareket elti 
1 Belgrad. 21 (AA.) - Avala a-
jansı bildiriyor: 

Kont Cianonun daveti üzerine 

B. Markoviç, bu akşam Venedik'e 
hareket etm;ştir. Sa d b t kt k . i Bodapeşte 21 (A.A.) -Re>- ı bulunduğunu ve mezkur filonun ugos avı·a • acarıs an a a a pa l onseyı ayın men bildirildiğine göre Slo • ı büyük Okyanusa geçtikten sonra pakfl? 

28 inde Tahranda tonlanıyor ı vaklar, dün akşam saat 21.15 ı ne yapacağını hiç kimsenin bil - Roma, 21 (A.A.) - lyi maı.1-I 
r ı te Sawobremetede Macar hu- i memekte olduğunu yazmakt.adır. mat almakta olan mahafile naza-"' . ı dud muhafızlarına taarruz et- " • H 1 

ky, Romayı ziyaretleri esna -
sında Duçe ve Kont Ciano ile 
müteaddit konuşmalarda bu
lunmuşlardır. 

Markoviç'!n Ciano ile ilk müla-

katı olan b•ı görüşmede halen iki 
memleketi ~la•kadar eden bütün 

meseleleri İtalya ile Yugoslavya 
arasıadn mevcut anlaşmalar ve 

dostluk münasebetler! dairesinde 

'ahran, 21 ( A.A.) - Anadolu a· ı mış ve mektep kumandanı tümge- ı . 
1 

d' M ı• • • ----ran talyanın Bııdapeşte ile Bel • 
!aıısının hususi surette gönderdiği neral Yüzdeen~nah tarafından ı mış er ır. ı USSO IDIDID grad arasında bir mukarenet viir 
tedaktönl bildiriyor: karşılanan heyet modern mekte .. ı Bu sabah saat •6 da Slovak ı b cııde getirilmesi ile meşrut olan 

Alahazreti hümayun dün saat bin yatakhane ve atış yerlerini t ~pçulan mezkur ~asaba.yı ı CeVa l ltalya, Yugoslavya, Arnavutluk' 
17 de Tıı-rk heyetı'nı· Gı"ılıs· tan sara- · ı· Ti' k 1 · · b .. "k ı ombardıman ctmışlerdır. l ve Macarıs· ta ·"11 k bı'r gezmış ır. ır er ermın uyu .. .. .. ~ (B~ tarafı 1 inci saytada) n arasıl".u sı ı 
llında kabul buyurmuşlardır. Ka- misafirperverlikle izaz edildiıkleri ı ~~sa~~nt'..n Mustune behş ofbus : ferberliğin ilk perdesidir. Fakat i mesai birliği siyaseti tesisi maksa-
bu1 e da h 'ci · · B dal d ·· ··ı .. t·· K d ı uşmuş ur. acar mu a ız • ı 1 d'le s rf t ekt Id ğ tl anasın arı ye vezırı . o ar a goru muş ur uman an hiç kimse telaşa düşmesı·n çu··n1tu·· ı 1 a . e m e o "· ıı .gayre er 
~! T- k' b" "k içi . . ' .1 . • !arı mukabele etmişlerdir. ı am ve ur ıye uyu e mız dalresınde heyete çay verı mış, sa .. • M 

1 
af d . t bahsettiğim seferoerliK silahsız biri hemen hem.en muvaffakıyetle ne-

!: . ... ·ı acar ar tar ın a zayıa r z nıs Akaygen de hazır bulunmuş- mimı görüşmelerdP bulunulmuş .. J kt ~ sulh seferberliğidir. Seferber edi-1 tice enmiştir. 
tur, Heyetin geliı gidişinde saray tur ı yo ur. 1 len iştir. 1 Yarın B. Ciano ile B. Marko • 
balı · ı Bir Macar zabiti bu hadise • ı h" V 

çesinde hassa alayından bir Resm"ı z"ıyaretler • 1942 dünya sergisı Romaya la" .. vitc ın enedikte yapacakları "' . • hakkında tahkikat yapmak - • ıifreze selam resmini ifa eyle .. • t d • yı.k bir surette olması için bütün 1 t-0plantı, Yugoslavyanın muvafa -
llliştir. Evvela heyet reisi B. Rana Tahran, 21 (AA.) - Anadolu ı a ır. ı milli enerjileri tanzirr. etmek üze- katini istihsal etıneğı istihdaf ey-
'.l'arh h h' h" ajansının hususi muhabiri bildiri- .............. _........ !emektedir. 
~. an uzuru şa ınşa ıye gir - yor: • • • • • re sistemli mesaiy~ başlamak ica-
"''§, alahazret bilıilw.re bütün he .. heder. Yugoslavy•nın mnvafakat et .. 
~eti kabul ed~ek azadan her biri- Başvekil B. Alam ile Tarhan a- B. M. Meclisi Ufku karartan kasırga bulutla- mesi muhtemeldir. Çünkü öğren' 
-· ayn ayn kıymetli yüksek ilti- rasında ziyaretler taati olunmuş - rına rağmen hararetl<0: çalıştık ve diğine göre Macaristan, İtalyanın 
fat!a,.da bulunmuştu,., Kabul me-] tur. d •• f / d çalışıyoruz. Bu, hiç kimseye teca- talebi üzerine, Yugoslavyadan a-
tıı.nmi 40 dakika sürmil§ ve Türk Saadabad pakfl konseyi 28 un op an l vüz etmek fi!ı:rinde olmadığımızı raziye müteallik bir RÜna mut~le-
~eyeti kardeş hanın büyük şefi - nisanda tor lanıycr Ankara, 21 (AA.) _ Bugün ve bilakis mesaimize devam etmek bede bulunmamağı kabul etmış • 
ıtlıı huzurundan klllblerinde, yüz- t istediğimizin bir delili olarak kar- tir. 
krınd Tahran, 21 (A.A.) - Anadolu doktor Mazhar Germenin başkan-

e unutulmaz derin heyecan şılanınalıdır. Binaenaleyh, mihver 
illeri •n- k km ajansının hususi muhabiri bildiri- lığında toplanan B. M. Meclisi, is-_,.yara çı ıştır. yor: devletlerini mücrim sandalyasına 1 Budapeşte, 21 (A. A.) - Pester 
lran Harbiye mektebiude kan kanununun tetkiki için mu - oturtmak ne adaıete, ne de hakka uoyd gazetesinin bildirdiğine gö-

saadabad paktı konseyinin lçti-
'l'ahran, 21 (AA.) - Anadolu maı ped< muhtemel olarak ayın 28 vakıkat bir encümen teşkilini tas- sığar. re Mocaristan ile Yugoslavya ara-

•lansının husu-' sur,~tte go'"nderdi· 
1 

d 
1 

k vip etmiş ve B. M. Meclisi 1939 Keza 10 senelik karşılıklı garan sında yakında bir dostluk ve ademi 
"' ~ n e yapı aca tır. Kat'i tarihinin 

ll redadttörü bildiriyor: tesbitl Iraktan Nuri Sait Paşanın yılı ikinci.kanun - şubat ayları he-I tiler sistemi de manasızdır. Avru- tecavüz muahedesi imza edilecek-

'!' 
pa işlerinden pek iptidai malümat tir. 

ürk heyeti, Türk askerinin ml Tahrana muvasalatına bağlıdır. sabı hakkındaki mazbatayı kah.ıl 
latir edilmekte bulundugu· harbı'- N . s . p . . . ian olan şahısların y~pmış olduk- Mrr n~ov"ç 0 ırrl"ıne g""ecek urı aıt aşa rıyasetindeki Irak etmıştır. 1 d h 11. - ı;;" ı; 
~e mektebini ziyaret eylemiştir. heyeti matemleri münasebetile B. M. Meclisi müte&kip toplan- arı e se ı cografya hatalarını Belgrad, 21 (A.A.) - İyi haber 

••• 

Bn konuşmalar iki memle
ket arasında mevcut sıkı dost-
1 uk münasebetlerinin bariz 
vasb olan bir samimiyet ve l
timvd havası içinde cereyan 
etmişti. 

En mühim meıeleler ve bil-
hassa merkezi Avrupa ve Tu-
na havzası meseleleri en son 
hadiseler ve umumi vaziyet 
de mü talea edilerek tetkik 

olunmuş ve gerek siyaset ge
rek ekonomi •abalarında da
ha büyük bir istiknınn nef'i· 

ne olarak iki memleketin el .. 
de ettiği neticeler memnuni .. 
yetle müşahede edilmiştir. 

İki taraf devlet adamlan 
memleketlerinin hareketini, 

Roma - Berlin mihverinin ba
riz vasfı olan adalet ve sulh 

hedeflerine doğru götürmek 
hususundaki mutabakatlarını 

teyit eylemişlerdir. Bu mak
satla, d~st memleketlerle olan 

teşriki mesai siyasetini bil .. 
hassa inkişaf ettirmeğe karar 
vermişlerdir. 

gözden geçirilecektir. 

Salahiyettar mahfellerden öğ

renildiğine göre, B. Mar~oviç, 26 

Ni:anda Berline giderek Von Rib
bentrop'la görüşecekt:r. Almanya-

mn teşebbüsü ile kararlaşan bu zi

yaret bir malfımat teatisi mahiye
tinde olacaktır. 
... .. 4 

Amerika Hol!c: n(adan top
rak satın ahı or ... 

Vaşington, 21 (A.A.) - Ayan 

azasından Lundeen, ~cnub! Ame· 

rika sahillerinin Atlantik tarafın• 

da H-0lland1ya ait toprakların Arn 
rika tarafından salın alınmsaı için 

müzakerede bulunmak üzere hülc 
mete mezuniyet verım bir layih 

ayan mecli~ine te·•dı etmiştir. 

Bu projene. Curacao ile Hallan 

da Guyanının Panama kanalını 

müdafaasınd:ı.ki büyiik stratej' 

ehemmiyeti tebarüz ettirilmekt 
dir. 

lfeı...~L saymıyoruz. 
AL60İn metılıalinde bir talebe ancak düğünden sonra Tahranda tısını gelecek --------------------------

llı•''-ezesl çarşomba günü ya- Amerikanın adeti üzere seyirci 
..,. seliiın resmin! ifa eyle- bulunacaktır. 

pacaktır. kalacağı konferanslara gelince, tec Sovyetlerin lngilizlere mukabil teklif Dün Tahranda yeni büyük elçi
liğimizin küşat resmi yapıldı 

Nsşriyat kongresine 
secilen namzetler 

1 
Ankara, 21 (A. A.) - Neşriyat 

rübe bize bu hususta çok acı ders
ler vermiştir. Bir konferansa işti

rak edenler ne kadar çok olursa 
muvaffakiyet ihtimalleri 0 kadar (Baş tarafı.1 inci sayfada) 1 edilmesini tercih etmektedir. ilan ve barış teşk•latı yerine 
azdır. Polonyanın endişelerini teskin için Keza Sovyetler Birliği, Polon· nevi çevirme sistemi tesis etır.e 

Mussolinl, şöyle ilave etmiştir: bu otomatiklikten içtinap edilme- ya, ve Romanyaya Sovyet garan- dernektir. 
Bu münasebetle şuııu katiyetle sini arzu etrnektcdi;·. Sovyetler tisi verilmeden önce bu iki mern- Bu tekfü!er yerine :;ıetirildi 

'l'ahran, 21 (A.A.) - Anadolu marşının nağmeler! takip etmiş - kongresine orta ve ilk tahsil mü- söylemek isterim ki, Romanın ve Birliği yalnız Fran>ız - İngiliz leket arasındaki anlaş..manın yal- takdirde Almanlar. eJ",niyet tqk 

•!arısının hususi sur(·tte gönderdir tir. Nihayet B. Tarhan, sefaretha- essesele:i öğretmenlerini ve ilk mihverin siyaseti sulh ve teşriki kurmay anlaşmalarına benziyen nız Almanyaya karşı olmasını ve li bahanesile bir ':''virme n,.ıne 
li redaktörü bildiriyor: nenin inşası işinde dost Iran hü· tedrisat müfettişlerini temsilen mesai p:ensiplerinden mülhem • kurmay anlaşmala~ı ile tamamlan bu memlekete karşı aralarında bir rasına maruz b:.h:nduklannı h' 

Dün saat 
18 

de Türkiye büyük kumetinin gösterdiği kolaylıklar _ gelecek murahhaslar için okul ve dlr ve gerek İtalya ve gerek Al- mış ve kayıtsız ve şartsız bir tngi-ı askeri müdafaa anlaşması aktetme şüphesiz aleni surette iddia ed 

tlç!Jik ıbinasının küşat töreni yapıl dan dolayı B. Alama teşekkür et· kültür direktörlerince gösterilen ı manya bunun en müsbet delilleri· !iz - Fransız - Sovyet karşılıklı ani )erini arzu eylemekt~dir. ceklerdir 3iyasi ma!ıfeller, böy 
, ni r.öı;termişlerdir. !aşmasının herhangi bir kollektif İyi malfımat alan ır.ahfellere gö tam bl.r ittifakın Polonya ve Ro 

llııştır. Hadise, Türk - İran dost- miş ve B. Enis! de tebrik eylemiş· namzetler arasından vekillik, aşa-. 
0

Binaenaleyh. panık çıkancıla- sisteme esas teşkil ecebileceği ka- re, Sovyet teklifleri hakkında İn· manya tarafından kabul edileml 
hık ve kardeşliğinin yeni canlı te- tir. Merasim esnasındıı. etratta.ki ğıda isimleri ve vazifeleri bildiri- rın ve felaket müjdecilerinin sus- naatindedir. giliz intibaı tamamen gayri müsa- 1eceğini ilave ediyorlar. 
ltalıürünil .teşkil eylerniştlr. sokakları doldurmuş olan Tahran len zatleri davet etmiştir: tU<rulma.:ıı zamanı gelmiştir. On- Diğer taraftan Sovyetler Birli- it olmamıştır. Zira. Rusya emniyet Nihayet böy:e bir anlaşma ya 

Törende başta, B. Rana Tarhan halkı da Jı.ardeş Türkiye hakkın- Necmettin Onan İzmir Kız lisesi !ar ki korlmlarını. kinlerini veya ği Polonyaya ve Romanyaya veri- teşkilatına saralın! hır surette işti- nız İtalya, Portekiz vr. İspanya 
Olduğu haldP. bütün Türk heyeti daki sempatisini alkışlarla izhar direktörü ve edebiyat öğretmeni, söylenmiyecek menfaatlerini bü - len ve Sovyetler Birl;ği tal'afından 1 rak niyetinde oldui(unı• açıktan a- ı çileden çıkarım akla kalmıyac 
lliibayları, kolonisi, İran harlcıye etmiştir. Vasfi Mahir Kocatürk Malatya li- yük bir bayrağın altrnda gizlemek muhtemel bir taarruzu da der- çığa göstermiştir. Anc•k salfilıiyet 1 memleketleri İngiliz politikası 

sesi direktörü ve edebiyat ög·ret _ istiyorlar. Her ne olursa olsun biz piş eden Fransız ve İl"giliz garan- li bir kaynutan bildiriliyor ki, müsait bir surette istlhale eWr 
@rkanı, Türk heyetinin sivil ve as- Gece sefarette büyük bir suare k • lı meni, Asım Kültür İzmir ilk öğret gazete hüc:ımlarına vz peygamber , tilerinin bir Sovyet taarruzu ihti· Sovyet teklifleri Almonyanın mu- mek hususundaki son im anı 

eri mihmandarları, lranlı ve ya- verilmiş. meclis reisi, başvekil, bü tim müfettişlerinden, Reşat Dog·u- ce mesajl:ıra kapılmıyacağız, ve malini hariç tutac:tlc şekilde tadil taarrız olduğunu açık bir surette ortadan kaldıracaktır 
hancı gazeteciler bulunmuştur. tün vezirler, yüksek memurlar, ge onların tesiri altında k:;1')1ıyaca - =========================================j 

ı türk Kars Fevzipaşa okulu baş öğ-
Merasime hariciye veziri, Alam neraller, eşraf, gazeteciler, yaban- ğız. Çünkü vicdanımız müsterih-retıneni, Hayri Gürsen, Kırklareli 

l'lyaset etmiştir. Tahranın en gü- cı heyetler ve kordiplomatik ha .. tir. Ve hem sulhu hem de bütün 
merkez Tevfik Fikre~ okulu başöğ- cihanı koruyacak adamlarımız ve 

le! binalarından birini genç ve zır bulunmuştur. Toplantı neşe l- retrneni, Nuri Şend :l.faraş İstik-

kıYnıetll Türk mimarı Seyfi Arka- çinde geç vakte kada~ devam et- lal okulu baş öğretmeni. 
nın çok muvaffak bir eserini teş- miştir. _ _ __ _ 

lı:ıı eden sefarethanemizin büyük --o-- ve sarih beyanatta tıulunmuştur. 
elçi B. Enis Akaygentn ince zevk- Fransız Har İC iye Nazır, Polonya. Romanya ve 
lı döşenmiş muhteşem salonların- Yunanistan hakkında yapılan be-

da toplanılmış ve B. Enis söz ala· Nazırının beyanatı 
ra.1ı: bir nutuk söylemiş ve buna 

hariciye veziri B. Alam mukabele
de bulunmuştur. 

Bu nutuklar slırekli alkışlarla 

karşılanmış ve unutukları istiklal 

Paris, 21 (A.A.) - Senato ha

riciye komisyonunun toplantısı ik-i 

buçuk saat sürmüş ve B. Bonnet 

beynelmilel vaziyet hakkında tam 

yanatın ehemmiyetle şumülünü 

tasrih ederek gör'.işmelerin diğer 

alakadar d~vletlerle de faal bir 

şekilde devam ettiğin ! bunların da 

yakında neticeleneceği ümidini bil 
dirmiştir. 

"&ınııııııın .ınnııııt ıııııımuıııııııuııu:ıııııııııııuınıııım ıııııııııııı dııııııııııuııııııııu ınııınıııııııuuıııııııııııınııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııı :ııııııııııııınııııırnJijllli§. 
~ = 

1 Balkanlarda yeni bir vaziyet = 

~ Böyle bir projenin esas şartı Budapeşte hakkında bilhassa kültür sahasında bazı te .. 

vasıtalarırnız vardır. 

Amerikada tesirler 
Nevyork, 21 (AA.) - Mussoli· 

ninin beyanatı Nevyork Tlınes ta
raiından Hitlerin Roma - Berlin 
mihverinde hakim bir vaziyette 
bulunduğınıa bır işaret şeklinde 

tefsir edilmektedir. 
Bu gazete, ezcümle şöyle yaz -

maktadır: 

•Mussolini'nin Ruzvelt'e cevap 
vermek işini arkadaşına bıraktığı 

meydandadır.• 

Mussolininin •coğrafi halalar• 
tabirini ele alan bu gazete, şunları 
ilave eylemektedir: 

•Bu tabivin mahdud servetleri
nin esiri olan ve diğer milletlerin 
zararına olarak genişlemek isti1en 
İtalya ile Almanyanın mutad ta .. 
leplerinin yeni bir şekilde takdi
minden ibaret olması ihtimali var· 

Esrarengiz iŞARETLE~ 

Sokak isimleri ve Eminönü tahtelbahir İstanbul kadar sokak ve mahalle isimlerini mahalle kabvesı 
de tayin ve tesbit etmiş, en mana>ız, en abes isimleri belli baş! 

(Ba§ taraJı 1 inci sayfada; 1 caddelerine reva görülmüş bir şe bre bizim kıt'amızda rastlıyamazsı· 

A
l d [ ruz. Vakıa yolu, mahallesi, caddesi bu kadar pejmürde ve harap b' 
ınan le birler şehre de insanın böyle kötü isimleri layık göreceği geliyor. Faka 

Halifaks, 21 (A.A.\ Dün gö 
rülen denizaltı gernislr.ıin ne Ame
rlkaya, ne de İngiltereye ait ol -

mad1ğı anlaşılmıştır. 
• 

Binaenaleyh, KRn•da hüküme-

ti sahillerinin himayesi için husu-

si tedbirler almıştır. 

Müdafaa nazırının beyanatı 
Ottawa, 21 (A.A.) - Müdafaa 

Nazın Maçkenzie'nin deniz ve ha

va devriyelerinın Halifaks limanı 

civarında yaptıkları araştırmalar 

neticesinde bir tahtelbahrin mev-

on üç sene sonra Türkler tarafından fethinin beş yüzüncü scnesiı 
kutlulıyacağımız bu mübarek şehirde artık bir iki demir elin h · 
metile o en büyük yıldönümünc doğru, Avrupanın en ileri şehir! 
rinden biri olmaya doğru .~dırn atmıştır. Ona bu adımı altıranlar 
başında Ali Çctinkaya vardır. Bütçesinin darlığından dolayı yer 
den kımıldayamayan İstanbul belediyesine <ıcnebi :şirketleri 
hediye ederek en mühim varidatı temin eden Ali Çctinkaya İs a 
bulun iman yolunda ilk iş olarak Eminönü meydunını bulmuş 
bu meydanın genişletilmesi çaresini Tramvay Şirketinden aldı 
tazminat ile temin etmiştir. 

Eminönü meydanının genişletilmesi hem Türk mimarisinin 
büyük hünerlerinden ve güzellerinden birini kara bir peçeden k 
tarmış, hem bu meydanın sabahtan a.kş!>ma kadar topladıi;<ı kala 
balığın geli,p gitme ilıtiyacına cevap vermiştir. 1 (Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 ki Yugoslavya ekalliyetlerin mukadderatı 

~ ile lielgrad arasında yakınlaşma idi. Şinıdi I minat versin. 
~ İtalyan politikasının bu ilk hedefinin tama • Burada Bulgaristanın iltihak edeceği Ü· 

dır.. ~udiyetine dair bir emareye tesa-

Az.imkar himmeti ile İstanbula çok şeyler kazandıran Ali Ç 
tinkaya'ya İstanbulun minnet ve şükran borcu vardır. Biz, bu şü 
ranı, imar yolundaki adımların en büyüğüne mevzu olan Em.inö 
ismi yerine, Çetinkaya ismini koyarak ifade. etmeliyiz. 

~ men tahakkuk ettiğine artık şüphe yoktur. mit olunan bir Tuna ve Balkan devletleri 
~ İtalyan • Macar görüşmeleri hakkındaki konfederasyonu projelerinden hariç olarak 

il tebliğin bir fıkrası. dost devletler arasında iş görüşmelerin Yugmlavyanın antikomintern = 
~ birliği politikasına bilhassa inkişaf verilme • paktına muhtemel bir iltihakına da taalliık 
~ si idn mutabık kalındığı• nı kaydetmektedir. etmesi mümkündür. 
§ ;ı = 
~ Bu fıkra hiç şüphe;iz Yugoslavyayı istih- R. Cianonun Belgradı mihverle sarih su· . 
~ daf etmekte ve Macaristan, faşist mehafilin- rette elbirliğine sevke çalışacağı bildirilmek-
~ deki umumi kanaate göre Yugoslavya ile bir tedir. Romanın idaresine bir Burapeşte .. Bel- = 
§i§ dostluk paktı ve hatta bir ademi tecavüz an- grad .. Tiran · Sofya bloku Balkan antantının 
~ ~ ]aşması akdi de gecikmiyeccktir. Bunun için nihayet hulma>ını temin edecek ve Ro .. =: 1 Macaristan Jtalyanın tavsiyesine uygun ola - mada zannedildiğine göre de TüTkiye, Yuna- . _ 
~ rak Yu_goslavyaya karşı her tiirlü toprak ve nistan ve Romanyayı düşündürmekten hali _ 
~ ekalliyet isteğinden vaz geçecektir. Elverir kalmıyacaktll'. 

\onimııuıııııınıııııınııııııııııuııuınHıınınınuııııımnıııııııınınııuıınıDuııınuıuuuuııııınuıWınıııınımıııııııııııııııuıııınııuuuıuıııııııııınınııııııııımııw 

Vaşington 21 (A.A.) - Muss ılı- düf etmemiş olduklarını meclise 
ni'nin nutku hakkında resmi mah
fellerde gösterilen ketumiyetin ak
sine olarak gazeteler, •Musolini • 
nin cevabını• doğrudan doğruya 

takbih etmekte ve bu cevapla rei
sicümhur tarafından yapılan tek -
lifin sadece reddedilmiş olduğunu 
kaydeylemektedirler. 

lngilterede tesirler 
Londra, 21 (A.A.) - .Stefani a -

jansından: 

Daily Expres gazetesi, Duçenin 
sulh lehindeki nutkunun İngilte
rede iyi karşılanması lazrm gel -
mekte olduğunu yazmakta.dır. 

bildirmesine rağmen, parlamento IKDAMC t 

mahfellerinde bu husı.ısta endişe ==========================f 
izhar edilmektedir. 'de müteyakkız buıunıJmasını em-ı Amer:kaya kaçan altın! 

General Griesbach, bu tahtel- retm~tir. 

bahirin bir İngiliz veya Amerikan • • * Nevyol'k, 21 (A.A.) - Ame 
bankasının bildirdığine göre, 
nız dün tek bir güııde Ame 
ya 25 milyol" 333 bin dolarlık 
gelmiştir. 

gemisi olmadığına dair hükıimetçe Nevyork, 21 (A.A.) - Ottawa-
kanaat getirildiğini söyliyerek bu dan bildirildiğine göre Kanada 

tahtelbahirin şu halde Kanada sa

hillerinde casusluk yapmakla meş-

Milü Müdafaa Nezareti, balıkçı 

gemilerinin gördüklerini haber Son Avrupa hadisPleriru:le 
gul olduğunu ileri sürmüştür vermiş oldukları esrarengiz tah • ri Avrupadun kaçarak Ameri 

Diğer c'Jıetten Müdafaa Na~ın telbahiri aramak üzere Halifaks l gelen ve atıl bir halle dur&n 

Ontario elektrik santrallerile fab- . körfezine iki torplto ;Je iki mayin maye yeküna 4 milyar doları 

rikalarının etrafında son derece- l gemisi göndermiştir. miştir. 
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~---------- Çevıren: Faık BERCMEN - SULH CEPHE S ,.. 61 O Mı· LY ON Marcel L'herbier'nin yeni filmi: 

Ahmet Selami kahvaltısını yap- olacak tekrar gelir!• diye mınl
madan evvel karısının odasına gir- dandı. SAMİMi ANLAŞMA 
di. Genç kadın aynaya doğru iğil- Genç kadın kendini sokakta bu
miş büyük bir itinayla saçlarını !unca alacağı istikameti tayin eı.. 
tarıyordu. meden sağa saptı; yürüdü. Kafası 

Kocası: allak bullaktı. Ansızın ağlamağa 
Totaliterler bu kuvvete karşı dünya Bu film Fransız - lngiliz dostluğunu 

en iyi şekilde ifade etmektedir • - Bu sabah gene mi ondülasyon başladı. Bu hıçkırık sağnağı geçin-
yaptırdın? diye sordu. ce asabı biraz yatışır gibi oldu. 

- Evet.. 
değiştiremez nızamını 

Parka doğru gitti. Yürümek onu 
Kadın arkasına bakmadan sade- biraz iyileştirmişti. Aradan birkaç 

ce başını hafifçe salladı; ve elin· saat geçmişti. Sabahki hadsenin 
deki pudra pomponuna üfliyerek hatırası onu üzüyordu. Fakat ko
yüzünde gezdirdi. Ahmet Seliimi casından uzak geçirdiği şu birkaç 
karısının ağzını aramağa uğraştı: saat ona ıztırap veriyordu. 

- Öğleden sonra çıkacaksın de-
Birden kendisini aç ve yorgun 

ğil mi? hisetti. Filhakika kahvaltı yapma-
- Evet çıkacağım. 

mıştı. 
- Ha, unuttum, öyle ya bugün 

annene gideceksin. Onun günü de- Parktan çıkıp yeniden yürüme· 
ğil mi? ğe koyuldu; nihayet büyük bir pas-

- Hayır anneme gitmiyeceğim, tahaneye girerek iştihayle bir kah
erkenden Müjgiin'ı bulacağım, be·. valtı yaptı. Tekrar sokağa çıkınca 
ni terziye sonra onlara çaya gide- bu sefer ne yapacağını şaşırdı. 
ceğiz.. ' Eve mi gitmeliydi?. Hayır biraz 

_ Tabü dans etmeğe.. daha. Saat yedıde evınde bulunma-
- Evet Müjgan birkaç arkada- lıydı. Bu kadarcık bir gaybubet! 

şını, ah b:bını çağırdı. Bunda fena kocasına kati görmemişti. Onu 
birşey yok, ki.. hem gene mi baş- biraz daha cezalandırmalı idi .. 
Jıyorsun Seliimi? Bir müddet te böyle yürüdü. İyi. 

Evet gene başlıyacaktı. Kadın ce yorulmuştu. Bir sinemaya gir
~uratını astı. Ve kocasınm her za. di. Sahnede geçen şeylere dikkat 
rn&n yaptığı ve az çok tahammül etmeden düşüncelere daldı. Sine
edebildiği yersiz ve manasız kav· madan saat sekizde çıktı. Yirmi da· 
galardan bir kıskançlık sahnesinin kika sonra evindeydi. 
başlıyacağını anlamıştı. Kocasını affetmeğe karar ver-

Ahmet Seliimi karısına içerle- mişti; fakat zat göstermeden, Ev-
miştl: velü Selami mütevazıane bir neda 

- Evet gene başlıyacağmı, diye , -~t göst.ermeliydi. Azametli "'· 
bağırdı. Artık dul olduğunu baha· lavırla içeri girdi; kocası onu gö 
ne ederek turna hayatı süren şu rünce hiddetle sordu: 
kokot kadınla düşüp kalkmana ta· _ Nereden geliyorsun? 

Paristen yazılıyor: çevrilen her sahneden sonra ark•' 
bütün kauçuğu, petrolün en büyük ııt 

Marcel L'herbie'yeyi masasının daşları heyecan içinde kalıyor 
kısmını ve hatta tamamını, pamu- .,. 

başında y•kaladım, Şahane yol, Si- ve onu nasıl tebrik edeceklerini .-· 
ğun tamamını, demir ve bakırın Iiih arkadaşları ve buna mümasil şırıyorlardı. Bu büyük sanatkarın 
tamama yakın kısmını, ve dünya- daha birçok güzel filmleri sahneye yanında Edouard Vll rolünde ViC
da bulunan kömürün en büyük konan meşhur vazii sahne her za- tor Francen de h~m çok se-
kısmını kontrol ederler. mankinden genç ve r.t~eli görünü- vimli hem de hakikaten bii· 

Halbuki tankların, tayyarelerin yordu. Belli ki, yorucu meşgalesine tün tııvırları haliyle Uf ' 
ve otomobillerin petrolle işledikle- rağmen kazandığı muvaffakiyetler gundu. Öbür artistlere gefinı:t 
ri malumdur. Almanya ve İtalya- genç ve dinç kalmasına yardım edi· hepsini takdirle yiidediyorulll 
nın petrolden mahrum oldukları yarlar. Clemenceau rolünde Jacques san· 
da malumdur. Bu iki büyük garp Derhal konuşmıya başladık. Ta· mer Lord Kitchener rolünde Je•0 

devleti için siliihlarını kullanmak bii kendisine ilk sualim yeni filmi 

1 

Galland ve ötekiler, P. R. Wi!lıll> 
ve sulhu istemek yerine zorlamak cSamimi anlaşma. üzerine oldu. Andre Lefaur, Arlette Marchal, 1ı 
zamanı belki de gelmiştir. Marcel L'Herbie: anine Darcey, Jacques Greti!l•~ 

B . k ld b . b .k. . - cŞahane facia. filmini bitir· IJunie Astor, Nita Raya hepsi Ço~ 
ır aç yı an erı u ı ı ımpara- . . 

t 1 k k ti . . t b. h dikten sonra dedı, Max Glass ılejmükemmel oynadılar. or u , uvve erının am ır esa- : . . . . _ . •ııJ 
bırlikte bir başka fılmın uzerınde Bir filme bu kadar çok meşı• 

bını çıkarmamış olabilirler. Mese- çalışmıya karar verdik. Fakat uzun\ yıldızın toplanması da bu filme ~· 
leyi açıkça görmekten ve görüş· zaman mevzu hususunda tereddüt büyük bir ehemmiyet veril~ 
mekten çekinerek tavizlerde bu
lunmakla hata etmiş olabilirler. 
Fakat artık bunu yapmak ve olduk

ları gibi görünmek zorunda kalmış· 

!ardır; mademki karşı taraf kuv

vetten bahsediyor, bütün kuvvet

lerini, aynı zamanda zeka ve cesa

retlerini de ortaya koymalıdırlar. 

hammül edemiyorum. Sen dul de· Sonra biran susup ilave etti: 
ğilsin değil mi? Sen evli bir ka-

- Sormağa ne lüzum var.. ya-
dınsın ! Ben seninle, günün birçok ğ 1 . b .. 

1 
. t· 

. . . . . paca ın şey erı ana soy emış ın .. 

Sulh cepheainin en kuuuetli iki büyük Jeuletinin Eıaıı: 

lnııiltere Kralı Jorj ue Franaa Reiaicümhurü Löbrün 

Tabii ben burada yalnız lngiliz

lerle Fransızlardan bahsediyorum. 
Ruslar hakkında birşey söyleme

dim. Kısacası yüz elli milyon adam 
{Habeşistanı, Avusturyayı, Bohem

yayı, Moravya ve Arnavutluğu da 
ilave ederseniz üç yüz milyon adam 
dünyanın nizamını değiştiremez. 

saatlerını. bılmem ne yapman ıçın Müjgan seni telefonla aradı .. söy· 
evlenmedım. le bakayım neredeydin? Kiminle? Yazen : 

- O, Seliimi, Seliimi .. 
Genç kadın sinirli bir hareketle - Çok çirkin şeyler düşünüyor. 

yerinden kalktı: sun Sı!lilmi? Ben sana öfkeyle öy-
Piyer Dominik 

- Deıı· mı·sın· sen•. so··yledı.klerı·. le söylemiştim. Pek iyi bilirsin, ki.. k d . k d • . .. .. . . Bura amı nere en mı çı ar ım. 
ni bir defa düşünüyor musun? - Pekı gununü nerede geçır- Sadece İngiliz imparatorluğu teba-

- Oraya gitmiyeceksin! din? alarile Fransanınkileri cemederek.! 
- Fakat bu bir tahakküm, bir - Parka gittim; sonra bir pasta- Altı yüz sekiz milyon insan, Paris -

Londra mihveridir ve bu da az şey 
değildir. Böylece insan bazan nik-

zulüm senin yaptığın... Semahat- hanede kahvaltı yaptım. 

!ere gitsem onlar çok serbest di· - Yalan söyleme!. Uyduruyor
yorsun, Ferihalar yasak .. çünkü sun!. Nerede bhvaltı ettin? Bunu 
Ferıha'nın kardeşi Feridun çocuk- ispat et! Ah, hem şapkanı falan da 
luk arkadaşım diye. Peki ne yapa- çıkarmışsın! 

binllğe kapılıyor. Dünya toprakla
rının yüzde 29 unu ve nüfusunun 

dörtte birini kontrol eden iki impa
ratorluk bir hayli ağırlıktır. 

yım istiyorsun? 
- Lafı çevirme! Şimdi ben sa

na Müjgiin'dan bahsediyorum. Ora· 
ya gittiğ.ni istemiyorum vesselam .. 

-Sen de benimle gel! Seni de 
davet etti .. 

Ahmet Seliimi kızgın bir tavırla 
söylendi: 

- Müjgiln'ın erkek kardeşi de 
d3vetli değil mi? Evet, kadınlar 

arasında bir hayli muvaifakıyet 

kazanan şu yakışıklı delikanlı .. 
o da seninle dans edeceklerden bi-

- Sinemada çıkardım. 

- Sinemada mı? Sen sinemaya Biliyorum, totaliterler cO bir 
hiç gitmezdin! Hangi sinema bu? ağırlıktır. Fakat kuvvet değildir. 
Hangi filmi gördün? . 

. . diyeceklerdır. Marne ve Verdun 
- Dur, p&k bılmıyorum .. zannede pek uzakta kalmış gibi! 

rim, ki tarih! blrşeydi. Hey Alla- B·ı· k. Al b tn · 
ı ıyorum ı man asını gı~ 

hım hiç te hatırlamıyorum .. 
DenrecektL Masum olduğuna !izlerden bir mürebbiyeler mille~i 

dair elinde hiçbir delıl yoktu. GÜ· diye bahseder. Gerçekten İngilız 
nünü nasıl geçirdiğini neyle ispat 1 mürebbiyeleri az değildir. Fakat 
~ecekti. 1 Fransa'da harp etmiş olan İngiliz-

Ahmet Selami devam etti: !er mürebbiye değildirler. Herhal· 

Hakikat şudur ki bu iki impara
torluk - Birleşik devletler ve Sov· 
yetler birliği ile mutabık olarak . 

Roma ve Alman 
imparatorlukları 

PieTTe Dominique 

Her taraf da askarf 
hazırlıklar 

12 Nisan 939 tarihi; Deyli Teleg Roma - Berlin mihveri tarafın
dan Balkanlarda tahakkuk ettiri· 
len eseri anlamak için bir Akde
niz haritasını gözden geçirmek ka

raf gazetesi Avrupanın türlü mem
leketlerinde alınan askeri tedbir
ler hakkında şunları yazıyor: 

Eu sinema r r ·stini tanıyab:lir misiniz? 

fidir. 
Fransa 

ettik. Yapa,,ağımızın tarihi bir film 

olmasına karar vermiştik. Yalnız 

bir hususta anlaşamıyorduk. O (ıf. 

Ordu izinleri kald•rılmış ve ye· min İngiliz tarihine, ben Fransız 
dek subaylar davet cdılmiştir. Ak· tarihine ait olmasını istiyorduk. U-

Arnavutluk, Adriyatik ve Ege 
denizkd, Yugoslav ve Yunan dev
letleri arasında yer almaktadır, ya
ni limanları ve dağları hem İtal-

deruz. donanm•··ı bu··tu··n k ı·yıe zun münakaşalardan sonra nihayet yanın şark •ahillerine hem de Bal- - uvve 1 

cSami!llİ anlaşma. üzerinde karar kanların garp münakale hatlarına meçhul bir yerde toplf.nmak em -
kıldık. hakimdir. rini almıştır. 

Faşist İtalya, tarihin böyle bir İtalya - Böyle bir eseri intihap husu. 
saatinde böyle bir silahlanmanın sunda başka sebepler, mesela lngi-

kontrolünü eline almak cesaretini Birçokları tayyGff! ile nakledil· !iz • Fransız dostluğunun tesiri ol· 

göstermesi, bu kontrolün 1935 de 1 mek üzere birçok takviye kıtaları du mu? 
Alm.any.a il". arasında hazırlan~n ı Arnavutluğa gönderilmiştir. - Pek tabiidir ki, oldu. İki dost 

ifade etmiyor mu? 
Yarattığı büyük eserden dola1' 

Marcell L'Hcrbeie'yl tebrik eder~ 
ve kendisini işinden alıkoyduğUfo 
için affımı diliyerek yanından af 
rıldım. 

•Küçük 
•Sinema 

•Haberleri 
b 1 n d hil Olduğunu ıs t memleketin arasında esen havanın, genış ır P a a a • ı talyanın ordusu miktarıııı 

ri. Sana kur yapıyor. Biliyorum, - Görüyorsun ya, söyliyecei< de mürebbiye olsun olmasın, neti- pat eder. 1.000.000 kışiye çıkarmak maksa _ yapacağımız filmin iyi, kusursuz 
kızarma!. yalanlar bile bulamıyorsun ve I ce 11 ilkkiinun mütarekesi ve Ve.~- Bu büyük pliin Alman mukaddes diyle birkaç sınıf siliıh altına ça- olması şartile çok iyi karşılanaca-

i--.................. ~s 
f Jon Cravvford J 

Öfkesinden kıpkırmızı kesilen herşeyden sonra o da tekrar gel- say muahedesi olmuştur. Ben ku· imparatorluğile Roma imparator- " lm t ğına emındik. Ayni zamanda böyle 
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·· · · 1 d ,.ırı ış ır. 
·genç kadının gözleri şimşeklendi: meğe cesaret ediyorsun ha!. Bu çuk bır Alman çocugu 0 say ım, luğunun müştereken dirilmesi de- Al bir mevzu seçtiğimiz için çok dik- Jon Crawford Fre:ıchbot Tone •f 

_ Ben kızarmıyorum, diye ba· hareketinle hududu tecavüz edi- bu mürebbiyelere hürmet eder· 1mektir. manya katli, titiz davranmak mecburiye· rıldığı sırada e>?:i ko~ası DouglP 
ğ rd artık çok oluyorsun' yorsun! Seni pek iıciz görüyorum.. dim. 1 ·ı· ı R B Jin ih e b rd k ' il 1 ı, ·• ngı ız ere_ oma - er m v - Lehistan hududu'll! yakın yer- tinde olduğumuzu da iliyo u . 'Fairbanks Junior'un genç kadıll 

- Seninle gelmemi istemekle ah, herşey bitti, bitti.. Biz Fransızlar, Almanlar bir dev- rının bu manasını anlamamış ol· l k " d dilmek Bunun için çok çalıştık. 1 tekrar evlenmiye 5zr.acle oldul'I 
k · • V ge ç kad k asına d gr· İn . . e as er yı5!1llya cvam e - ' 

benimle alay mı etme istıyorsun. e n ın oc o u lele sahip olmadan çok önce gi- dukları hakaretını yapmıyalım. tedir. cSamımi anlaşma. yı Andro söyleniyordu. Şimdi ise Douglas'ıll 
Gitmiyeceğimi bilirsin! Bir kere atıldı: tizlere karşı harbetmişizdir. Yeni Daha kuvvetle ve daha süratle 1 . Maurois cEdoııard Vfl ve zamanı.! oğlunun Amerikan sosyetesisl111 

Müjgan'dan hoşlanmam; 0 da ;-en· - Fakat sana yemin ederim, ki çağda biz onları Oon altıncı Louis mukabele edememişlerse, bu, 1920 ı ispanya eserinden iktibas etti. Muhavere- mensup Amerikanın en zengl~ 
den hazzetmez .. sonra o serserilet!e deli misin Seliimi? d · d b. d r dik !ar bi harbinden sonra, Fransızlar gibi' ' 

evrm e ır e a yen • on · Santander'~e ve F•. •rı•. ız budu _ !eri Abel Hermen yazdı. Bilhassa sanayicilerinden. birinin eski k• dalga geçtiğini ve onların kollan Kocası onu iterek: b . . onların da istikrara müstenit ve ·ı n ° dl 
zi on dördüncü Louis, on eşıncı duna yakın başka bo··ıgelere asker dekorlar, elbiseler için uzun uzadı- rısı Mary Lee Hartford !smiıı aras·nda s:kıştırılıp onlara doğru - Yalan söyleme! dedi, bitti manevi bir garantiye malik enter- e~ 

abandığını görmek için mi gidece· artık.. Louis ve Napolyon devrinde üç nasyonal hayallere kapılmış olma- yığmıya devam ettığ: haber veri- ya tetkiklerde bulunduk. Doğrusu genç, güzel bir kadınla evlenın , 
be · d. f defa yendiler. Vasıtadan ve büyük 1. A K d''.,, .d herkes payına düşen vaz!feyı gayet r üzere olduğu haber verilmekte ğim. Orada nım mevcu ıye ım O anda hakikaten genç kadın !arından ileri gelmiştir. ıyor. yrıca a IAS e yenı en . , . , 1,ıı seni sıkar; sonra görüyorsun, ki herşeyin mahvolup yıkıldığını anla adamlardan mahrum değildik, fa. Habeş ve Ren meseleleri biribiri İtalyan ask~derl ç.kuı!dığı da bil ıyı yaptı. 1 dır. Jon Grawford tan ayrıldık. t 

rezalet te çıkarırım .. belki birisini dı. Bunun böyle olacağını hiç dü- kat viikıa meydandadır ve onun üzerine ortaya çıktığı zaman onlar dirilmektedir. - Senaryo ve muhaverelere ba- az sonra Doııglas Fairbanks Junıo 
tepelerim. Hem tamamile de ne şünmemişti. Tesirsiz kalan haki- içindir ki yukarıda yaptığım hesa· hazırlıklı bulunuyorlardı. T .. k' >ı filmlerinizde olduğu gibi yardım un genç bir İngiliz aktrisi ile niş•~ 
mültefit ve hatırşinas ve ne de katten başka kendisini müdafaa ba İngiltere 500 milyon, Fransa ise' . . . . . ur ıye ettiniz mi? !andığı haber ver'lmiştf. Bu h•"' 

• b. k b k ancak 107 mı·ıyon nu·· fusla dahil ol- ı Onun ı;ındır kı 1936 danberı Hayır d' d ğ k d s d geıı~ magrur. . 
1

1r oc. ayım.. aş a.sın_ 1 edecek bir silahı yoktu. Öylece 1 - . · ıs o ru çı ma ı . c.nra an 
1 Se h k t ,. !ardır. dünya, onların Akdeniz'de talya- Başvekil B. SavdArn'ın beyanı- . ah Iil<' 

seçme ısın. nm are et e tı,.:n şaşkın ve bitkin bir halde kapının muş i 'ya ve orta Avrupa'da Almanlara na gö:e lazım gelen askeri tedbir- - Biraz da drtistlerden ., set- aktör bir müddet Marlen'le bir 
ve yaptıkların gibi hareket etmek 1 eşiğinde donup kalmıştı. Bu itibarla onları iyi tanırız.. n- boyuna tavizlerde bulunmalarına ! !er alınmıştır. · seniz... te görüldü. Bugün onun yükse~ 
isteyince ınsan ihtiyatlı ve tedbir- gilizler kızdırılması güç insanlar· h·t ld _ Artistlerden çok memnunum. sosyeteye mensup bir kadınla e>I' 
li l ı ---- şa ı o u. L h' t ;11· oma ı.. dır, fakat bir kere ortaya atıldılar . d k h 

1 
b. tt e ıs an Hepsi omuzlarına büyük bir yük lenmek üzere olduğu haber ver 

Genç kadın bogu- lacak gibi ol ··ı . .. d 1 ed 1 B Fakat şım i ço ız ı ır sure e b·ı· 1 rd h . d 
- mı o esıye muca e e er er. u- !"hl kt d 1 B .. ük. B •t aldıklarını ı ıyor a ı ve epsı e yor. 

du . yanakları bı.rden soldu· yu··.;; KÜÇÜK HABERLER B M ı· ·· ·ı t d · si a anma a ır ar. uy rı an-
1 

1912 - 1917 ihtiyat efradına dört d t 
· • ·~ nu · U!>~o mı ye ı ' ar e erun. b. 1 . ·· 1 . . bı.iyiık bir san'at kudretHe rollerını I Evleneceği kadın ~S yaşında 1 • 

takallus etti. Hızla odadan çıkıp !'!!'!!!!!!!!!! . . ya ın erce tayyaresı ve yuz erce haftalık bır talim g 0 .. :rmıye hazır . . . .. .. .. . . . ı 
. ~.. Bır nokta daha. Berlın'de ve Ro- harp gemisi arasında ayaklanmış- . . _.

1 
·.. . yaptılar. Bazı tarıhı sımaları bu tun Gayet guzeldır. Tahmın edildığ•.11, 

mantosunu, şapkasını giydi. Ah- .*. .B. e .. ledıye umuru hukııkıye mu ma'da cbu iki imparatorluk sağlam tır. bulunmaları bılduı mı~tır. inceliğile yııratmak liızım geliyor-ı göre bu izdivaç karan 24 saat iç'11. 
met Seliimi kansının arkasından d ı - b k 

1
• 

ur ugune 'lr.oy.a ,.mu ay.yet avu. - değildir. Yalnız satıhtan ibaret. Hollanda ldu ki, bu da oldukça muvaffakiyet- de verilmiş. çiinkü iki genç kar~1• bağırmaktan kendini alamadı· k ti d s Böylece üç senedenberi bu im· 
· a .ar an enıttın ın tayın edile- Bunlar hakikatte mükemmel şikar- ile başarıldı. Size artistler arazında !aşır kar~ıhşm;ız derhal birbirlef Nereye gidiyorsun• ğ h be 1 paratorluklar ihtilafına şahit ol-

- · ce 
1 

a r a ınmıştır. !ardır.• denildiğini biliyorum. 1914 Huduttaki kıtalnrı iki misline bilhassa derh,;f Gaby Morlay'dan ne deli gıbi tutulmw>lardır. - Seni alakadar etmez... maktayız. Bu ihtilaf halledilmez- , 
_Nereye gidiyorsun? *Bu yıl maarif müdürlüğü ta- • 18 harbi Almanya için bir bay- se Avrupa'yı Asya ve Afrika'yı çıkarm~k maksadiyle 20000 asker bahsetmek istiyorum. :uu••-............ ...,S 
- İtham ettiğin şeyleri yapma- rafından açılacak muallim ve tale- ram günü olmuş gibi. Hakikat şu- kan deryasına çevireceklerdir. silah altına çağrılmış, bunlardan Jean Rcnoir, cHayvan denen in- t H G • J S 

ğa. madem, ki böyle olduğuma be kamplarının tarihi tesbit edil- dur ki bunlar sağlamlığı tecrübe Uzlaşma hala mümkün müdür? bir kıs:nı da tayyare defi topları- san• filminde gösterdiği sanatkii- ı enry uısa t 
· t• Ta\nbe kamp! 3 t · · . · . ·1 · t• S S ........ U u• '~ inanıyorsun; öyle olacağım.. mış ır. - arı emmuz edılmış ıkı metropoldür ve hakı- Son imkan haddine kadar buna na verı ınış ır. ra.ıe kabili••etten sonra ımon i-

Kapıya doğru atıldı. Kocası onu da, muallim kampı da 6 temmuz- katte ikisi bir demektir. Gene ha- tevessül etmek diplomasilerin va- Sahille•in müdafaası için de ih· mnn için bır yazı yazmış ve genç Bu mevsim tiyatroda büyi.ik b~ 
tutmak ve durdurmak isteclise de da ve Heybeliadada açılacaktır. kikat şudur ki bu iki metropol de· zifesidir. Çünkü dünyanın en gü- ti};at tedbirleri alınmaktadır. yıldızdan cAzi-, Riınrın Siman. di· sükse yapa:ı Alfred Gehri'nin "\ 

muvaffak olamadı. Genç kadın yıl- * Muhittin Üstiındağ zamanın nizlere hakimdir. Atlantiğe ve' zel kanı ve en büyük tarihi mev- Belçika ye, bahsetmişti. Ben de ayni şeyi tıncı kat. ismindeki piyesinin fı 
dmm siıratile koridoru geçip so· da ellerinden .. ru~satiyeleri alı~ • Hint Okyanusuna hakim. Kap hat-Jzubahistir. Gaby Morlay için söylemek istiyo- me .;ekilmc<ine ku~r verifmi;tit; 
kak kapısını acarak sokağa fırladı. mış olan otobusçulerden on bırıne tına hakim. Ve Akdeniz hattı ken· Fakat kuvvetsiz uzlasma olamaz Kabine hud~tlardakl muhafız • rum. tBiziM aziz ve \ıüyü'; Gabi· Haziranda filmin çenilmesine bB 

1 
· . psıı Ahmet Selami bir müddet şaş- ruhsatiye feri iade olunmuştur. dilerine kapatıldığı takdirde bunu 1 ve ancak kuvvetliler biribirlerile !arın ku"'·etlendirilM< si ve Kon - miz. Kraliçe Victorla'yı gençliğin· !anacak. tıyatroda baş rolü ya 

kın saşkın durdu; sonra omuzları- Bunlar Keresteciler - Eyüp hat- başkalarına da kapatmıya mukte- uzlaşabilirler. go'da müdafaa tert ô ul alınması de ve ihtiyarlığındaki devirlerde Henry Guisal sinemada da baŞ rlJ' 
nı silkerek kendi kendine: cNe j tında çalışacaklardır. dirler. ' Hanry Berenger için karar vermiştir. öyle bir kudretle yarat;yordu ki, lü alacaktır. 

ı........ .. .... 



iKDAM 

PO~ 
Fenerhahçe yarın 

oynuyor Pera ile 

FRA SAHiN MESHUR SiYASi MUHARRiRi Mme TADOUIS 
AYRUPAN N SON DUHRANLI VAZiYETiNi NASIL GÖRÜYOR 

Gençlerbirliği Şişli ve Pera ile karşılaş. 

mak için gelemiyeceğini bildirdi 
Fransanın bu tanınmış siyasi kadını: "Eğer hergün yeni bir zorbalığa tahammül 

f 

Bu pazar Milli Küıne maçlari·ı bahçenin ciddi bir rakip karşısın
le l<upa maçlarına aevam edile - da bulunduğunu gösterir. 
ceklir. Bundan başka futbol orga- Bundan başka bayram günle -
nizatörleeri bu müsait ve nisbe - rinde yapılan stad kupası karşıla~ 
ten az maçlı bulunar, haftanın da· malarında da Fenerbahçe Perr 
ha dolgun bir prog:-amla geçmesi karşısında kolaylıkla muvaffak o~ 

için Ankaranın Gençlerbirliğl ta· ı muş değildi. Şu halde Pera Fener
kımını şehrimizde ş:şli ve Pera bahçenin karşısında muannit biı 
Ue karşılaştırmak üıere davet et- kuvvet demektir. 
mlşlerdi. Son dakikada Gençler Bu maçın şayanı dJk kat bir ta
birliğinin izin alamaması yüzünden rafı da, Fenerbahçenin bugüne ka 
gelemiyeceği anlaşılınca bunu fır- dar yaptığı maçlardaki muvaUa · 
sat bilen Feııerbahçe ve Pera klüp ikiyetsizliğin sırrının hücum hal 
hri evvelce de anlattıkları veç- larında olduğunu ileri sürenler< 
hile "raların<la husu~! bir maç yaı bu hafta iyi bir fırsat zuhur etm~ 
mayı kararlaştırmışbr:iır. olmasıdır. 

Bu enteresan maç bu pazar sa· 
bahı saat on birde T3kslm stadın
da oynanacaktır. 

Hci tarafın mensupları tarafın
dan merakla beklen~n bu karşılaş 
ma bir iki noktadan ebemmiyetlı
dir. 

Bir defıı Fenerin M'ill! Küme 
maçlarında oynadığı oyunlardaki 
muvalfakiyetsizliğ! •!e bilhassa An 
karada iki maçını da kaybetmiş 

bulunan Beşiktaşa karşı da 3 - O 
gibi büyük bir farkla yenilişi Pe
ranın ise ~yni takım karşısında 

iyi bir oyundan sonra daha küçük 
bir farkla mağlup oluşu Fener -

Zira Fenerbahçei!ler kuvveti 
rakipleri Pera karşısına bu hafta 
tadil edilmiş bir ekiple çıkacaklar
dır. Fenerlilr.rin yem teşkil ettik
leri bu ekip ilk tecrü!'.>e imtihanını 
Pera karşısında verecek ve mu -
vaffak olursa gelecek ha(taki kuv 
vetU rakibi Demirspor önünde 
boy gösterecektir. 

Fenerliler lıı.ı pa7.ar çıkaracak
ları takıma Güneşten ayrılarak a
ralarına giren Rebii ile iki aydır 

mahrum oldukları kaptanları me~ 
hur Fi'kreti alarak oynıyacaklar -
dır. Bu mühim karşıleşmayı ha -
kem Şazi Tezcan idare edecektir. 

Fenerbahçe stadınınl"Bugünkü Müsabakalar" 
inşaat p'.anı 

Ankaraya gönderildi 
Fererbahı;e Stadı 

Atletiım birincilikleri 

Talı•im Stadı 

(Okullar futbol maçları) 

Pertevniyal - V da llıeleri 1 

1 

uıt 1 S le. Hakem Ahmet Adem 

Işık - Kaha!~ liıeleri ıa ' 
at 16. lg le. Hakem Nurı Boıut 
\ı-- . r# 
Bu haf!a ~ctpılacak n.açlar 
B~den Terbiyesi hıanbul Bölge

si Futbol Ajanlığından: 

23/4,'19J9 Pazar günü yapılacak 
maçlar: 

Şeref Stadı: Galat:ı Gençler -
Bozkurt saat 10 da. hııkem Tarık 

Özerengin, yan hakemleri Sa.mi 

Açıköney ve Rıfkı Aksay, Beyler

beyi - Demlrspor saat 11.45 de, 
hakem Nuri Bosut, yan hakemleri 

A- " Soydan ve Zarifi Akerson. 

·:· t-"' -ın !'tadı: Süleymaniye -
Şişli - K~sll""'paşa Galataspoc muh· 

te!i•lcri saat 15 de, hakem Adnan 
'1 Aıkın, yan t.-kemlerl Ahmet Adem 

Göğd:in ve Necdet Gezen, Galata
saray - \ efa saat 16,45 de, hakem 

Jlefik Osman Top. yan hakemleri 
ı ı:aı:t Galip Ezgi! ve Şazi Tezcan. 

Yeniden cezalanan 
hıtholc11lar 

Beykoz kliibünden 283 Salt l3aş- Her beynelmilel hadıse, Av -
kurt bir ay, Hilal klübünden 491 ı rupada, birçok maruf siyasi mu • 

1 Akif Öktem iki ay. harrirlerin fikirlerini ve kalemleri-
Yukarda adları, soyadları, klüp: ni harekete getirir. Belki okuyucu

lerl ve bölge sicil savıları yazılı larımızın dikkat etıniş olduktan 
· üzere, ajanslar, her fırsatta Paris 

bulunan idmancılara iştirak ettlk-ı 
!eri müsabakalardaki sulhareketle-

gazetelerinden iktibaslar yapar -
!erken Madam Tabouis şöyle eli -
yor, Madam Tabovis böyle diyor-.. 
Diye bir Fransız kadınına ait bir 
çok siyasi mütalealar ve hüküm -
!er naklederler. 

Mühim haberleri ekser meslek
taşlarından evvel haber almak ve 
bazan çok mühim siyasi vaziyet
ler üzerinde .isabetli kehanetle"r
de bulunmakla maruf olan Ma -
dam Tabouis, son buhran üzerine 

rin.den dola~ı. hiza~ .. :ında .. yazılıl-,9 Mayıs hazırlıkları 1 Limanlar Umum fi.Odur. IK ara denizde 
muddetler ıçın geçıcı musabaka f UgvU kad 

. . . 19 Mayısta yapılacak talebe şen- fCSU • b• •ı 
b"vkolu cer.3.lan verılmıştır. T~-ı . . . . .. . . Denizbank yerine kurluacak o- Serseri ır torpı 

. . . lıklerı ıçın dun maarıfte bır top -
Uğ tarıhl olan 21/4/1939 tarıhınden 11 t 1 t S 1 b" t lan limanlar umum müdürlüğüne 
"t'b kı· · 1 . . an ı yapı mış ır. - a ıya ır op- T b f 

edilirse, tecavüzlerin ardı 
arkası kesilmiyecektir !,, diyor 

kendisine müracaat !'den bir Av-ı ifadelerile de teyit etm!ftlr. Bu 

rupa mecmuasına hPm görüşleri- ihtiyar fakat politikacı kadının 

ni söylemiş ve ayni zamanda bir 1 resmini ve söderlni karilerimizin 

tiyatro aktrisı gibi sözlerini yüzü-

1 
a1ıl,ka ve dikkatıni uyandırır üml

nün muhtelif pozlarını aldırdığı dile dercediyoruz. 

BaşmUşavir F onder j Trak yarın sefere haşlıyor 
F orten gidiyor 1 Mudanya civarın dl karaya otu-

Celal Bayar za"1atıındaniıeri rarak yaralanan Trak vapuru dün 
tktısat Vekaleti başmüşavirliğini sa:bah havuzdan çıkmış, Deniz Ti• 

Fenerbahçe kulübünün send dev. 
riyesind> gelecek İngiliz takı" 1 .. 

en iyi oyuncularından sağ bek 

" HİEKS ı ı aren up erının ve hakemlerın tayin edile!! Raufi Manyas bugün ra zon eneri ile Yoroz feneri 
1 la lantı daha yapılacaktır. Öğrendi- _ arasında ser•erı· bır' torpı'I go"ru·· 1_ yapan Alm .. an .m.ütehassısı Fonder bu futbo cu rı ceza müddeti için- An.karaya giderek kadrolar hak -

ğimize göre bu sene gençliği muh .. b"t" l 1 ğ tır. Başmu~avırlık makamının da 

careti Müdürlüğü fen heyeti huzu· 
runda Marmarada scfor tec; übe
sl yapılmıştır, VJpur bu tecrübe
de 18 mil sürat lell"•n etmiş ve ta
mir işi muvafık l!u •• ılPrek seferi· 
ne '•Sl .de edilmiştir. Trak yarın 
sabah •1!< seferini yapacaktır. 

de müsabakalara iştirak ettirme • kında Vekaletle temaslar yapa • muş, u un araş ırma ara ra meni 
meler! lüzumu tebliğ olunur. telif stadyo'Tllara dağıtmaktansa caktır. bulunamamıştır Bunun üzerine !arı unıum ~üdiirlüğünde iki 

oir tek stadyomda toplamak daha . . , vapur kaptanlarına da bu civarda Porten. vazıfesınden a)-rılarak A-
Yenı teşkılat kadrolarında ufak . 

Seri b!s~klet yarısfarının muvafrk görülmüştür. Bu iş için bir de"i !klik olmu ve De iz 1 _ çok ihtiyatlı olmalar• bildirilmiş -i merikaya gıtmektcdir. KendL~i o-

11 Haziranda kuthılanacak Fe
ne~bahçe bayramında gelecek o
lan İngiliz Wolderhamplon futbol 
takımının yapacağı maçlara ha -
zırlık komitesi tarafından Beden 
Terbiyesi Genel DirPktörlüğüne 

Fener stadının duvarlarının ve nok 
san tribünlPrinin inşası ricası ge
nel direktörlükçe tasvip edilerek 
keşif yaptırı !arak plıl.nın Ankara-

, en müsait yer Fenerbohçe stadyo- _glşk "hd dş·ı . t' n Byo 1 tir. Torpilin göriildiijü mevki iki rada başka bir anla~ma yapmış -
h h ft 1 muavın ı 1 as e ı mış rr. ura- . . . . 

SOnUnCUSU U a a yapııyor mu telakki edilmektedit I t . 1. . I t . ..d.. kenarın 15 • 2.5 mı! Fımalındedır. tır Bsmüşavirlik makamının da "'illlıflllill----~lllllıı--ılilllill"" · ara zmır !man ı~ e mesı mu u- bir · ., ~ • 
Bisiklet federasyonu tarafından -==============-\ rü Haşmet, Fenerle; n üdürü Yusuf Şehrimizden de Kaı-ııdcn ze ıa~edileceği haber verilmekte -

Ankara, İstanbul, İzmirde yapıl - sonra 14 Mayısta da 19 Mayısta ya Ziya Kalafatçıoğlu gc:irilmişlerdir. tahrip müfrezPsi gö:ı.dcrilecektir. drı. 
makta olan ~eri bisiklet müsaba • pılacak ve Balkanlı bisikletçilerin Limanlar umum n>üdürlüğü mu Eczacı Hasan d'nlenildi ==========""' 

ya gönderilmesi emrPdilmişti. katarının sonuncusu bu hafta Top- de gireceği İstanbul - E~irne yarışı, avinliğine de Hamit Saracoğlu la- Bahçe'tapıdaki Hasan Ecz~. De
için seçmelere başlan~raktır. Bu yin edil."lti~tir. Denizbönkın m:ı - posu yu.ngmı hakkındaki tahkikata 
seçmelerde muvaffak olan bisiklet yıs başında lıl.i\'vedilcrek yenı teş.I 'kinci sorgu hakimliğ.nce devam 

hakımli'{ine cclbedilerek isticvap 
olunmuştur. Bundan başka bu yan 
gın etrafında birk-:ıç şahit daha 
dinlenilmiştir. Hadis~ yakı!lda mah 

Ticarethane Sııhiplcri: 

ÇOCl'K İşi Merr.leket İşi· 
dir. Çocuk Bayrarrına Siz de 
Vitrinlerini Çocuğu ilgilendi· 
recek surette süsleyerek işti· 

rak ediniz. Ç. E. K-

Öğrendiğ'mize göre, bu keşif kapı ile Silivri arasında 150 kilo

yaptırılarak inşaat pl~nı genel di-, metre üzeriı,den yapılacaktır. Fe
rektörlüğe takdim edilmiştir. İnşa- derasyonun ıısbaş)<anının da hazır 
ata yakında başlanacaktır. bulunacağı bu JY\Üsabakalardan 

çiler 19 m3yıs büyük yarışına gi- kilatla işe başlıyaca[" söylenmek-!• ilmektedir. 
rebileceklerdir. 1 tedir. Dün depo s•hibi Hasan sorgu kemeye intikal edecektir. 6'Wllllııı'lllı,ıı---.11111ıllll-Wllllııı ..... 
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Tarihi Tefrika: No. 25 Giresunda 
AS PAS YA Bir fındık kırma 

M. Rasim 0 Z G E N 

fabrikası açılıyor 

1 

Almanya 
l 

karşısında 
Dünya meseleleri ve yabancı gazeteler 

Aspasya, ismini " Aleni muha
bere" duvarına yazdı ve şuh bir 
hareketle arkadaşlarına döndü 

Giresun, (Hususi) - 40-000 li
ra sarfiyle şehrimi::..!e bir fındık 
kırma fabrikası yapıiacaktır. Fab
rikanın inşa•ı için vaki olan talep 
!er kafi görülmediğinden, fabrika-

Polon yanın • • 
vazıyetı 

Aspasya, bu üstü kapalı sözler • - Nekadar güzel şey! nın ihale şekli değiştirilmiştir. 
den, haia bir şey anlamamıştı. Diye mırıldandı. Yapılacak olan fabrika 24 saat-

- Demek, işsizler buraya, isim- - Dahası var efendimiz! Fa _ te en az on beş ton fındığı kıracak 

Polonya ordusunu 
sür'atle ezebilmek imkanına inanıyorlar mı ? 
Alman devlet adamları 

]erini v;ı yapabilecekleri işleri ya- lında, onun Atina kraliçesi ola _ ve iç fındık haline koyarak bir ka- Almanyada birçok kıtalar Po -
zıyorlar. cağı çıktı. biliyette olacaktır . Fabrikayı Ka- Jonya hududu boyunca sıralan • 

- Yalnız !simlerini yazıyorlar. - Öyle mi? cadeniz bölgesi fındık tarım satış mıştır. Almanyanın bu hudut bo-

vermektir. 
Burad3 Polonyalıların pek bağlı 

oldukları Leh - Macar an'aııevi ra-
Ondan sonra, çıkan taliple işin şek - Fidyas·ın peygamberlik tas- kooperatifleri birliği inşa ettirmek yundaki askeri tedbirleri çok şü - bıtalarını kesmek mevzuu bahis -
]ini ve ücreti pazarlığa ,U-işiyor - ladığını bilirsiniz. O, söyled.L tedir. mullü görünmektedir. Çünkü Çe- tir. Macar bakanları bu haftanın 
lar. - Bu kehanet doğru ise .. yan- Fabrika tamamiyle 'll"odern te- ko - Slovakyada Alman otoritesi 

- Oh, ne Ala! Ben, bu duvara is· dık desene! Kimon'un cümhur • sisatlı olacak ve 150 .~çirıin çalışa- yerleşir yerleşmez Polonya top -
mimi yazarsam, istediğim gibi bir reisliği de, benim ttisliğe nam • bileceği salonları, bir milyon kil~ raklarına karşı bulunan .3lovak 
iş bulacağım demek• zetliğim de güme mi gidiyor? fındı.k alabilecek dep"h' ı, deniz Karpatları tahkim edilmiye baş -

Üç güzide şahsiyet, işin alayın- - Şüphesiz amcacığım. üzerinde iskele dekovil hatlarını lanmıştır. 

sonunda Romaya davet edilmiş -
!erdir. Sonra Rumen dış bakanın
dan önce Berl!ne gideceklerdir. 
Romanya gibi Polonyaya karşı da 

•miliver. in devlet adamları Po- • 
Ionya üzerinde nüfuzu ve Roman
ya üzerinde tehdidi olan Macaris
tandan ısti.fade etmek istiyecek • 
!erdir. 

Fakat İngiliz diplomasisi mıı -
hakkak bu ciheti düşünmüştür. 

Lucien Romicr 
LE FİGARO 

da oldukları 'için, bir ağızdan: - Şüphesiz mi? Bu güzellik ihtiva edecektir. Fabrikamn ağus- Tabıi Polonya elinde olan bütün ,. 'I' F A 1 L h 
- mç şüphesiz! harikası da, senin gibi, bizim de- tos sonuna kadar büt'in tpferrüa- ihtiyat tedbirlero almıştır. OOJ iZ - f80S!Z m3DY8 8 jsfan-

Z2 Nisan 1939 

--
Cun.artesi 

Saat 13.30: Program. 
Saat: Müzik (Bir konserto - Pi. 
Saat 14: Memlı..t~et saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
Saat 14.10: Türk müziği (Halle tür • 

küleri ve oyum hı:ı.valaı'ı.) Sivaslı Aşık 
Veysel ve İbrahim. Tak.elim eden: Sadi 
Yaver Ataman. 

Saat 14.40 - 15.30: Müzik (Neşeli mü· 
zik (Dans saati - Pi.) 

Saat 17.30: Proııram. 
Saat 17.35: Müzik (Dans saati - Pi.) 
Saat 17.55: Konuıma (Çocuk E>irge-

me Kurumu - Çocuk haftasının açılışı.) 
Saat la.10: Türk mUziği (Fasıl heye

ti.) Celal Tokses ve Satıye Tokay. 
Saat ı9: Konu,ıma (Dıı politika hA • 

diseleri). 
Saat 19.15: Türk müziği. Çalanlar: 

Vecihe, Reşad Erer, Ruıen Kam, Cev• 
det Kozan. Saz eserleri ve Musta.fa 
Çağlar. 1 - Tamburi Cemil - Şatara-

ban pe§revi. 2 - Tamburi Cemil - Fe
rahfeza saz semaisi. 3 - Vecihe - Ka 
nun taksimi. 4 - Tamburi Cemil - su-
ıictil3.ra ısaz semaisi. 5 - Haydar beY 
Pembe kız. 6 - Salabattin Pınar - Ba 

Diyerek gülüştüler. mokrat idare.ınize düşman mı ke- tiyle birlikte ikmal tdi;eceği kuv-ı Vaziyet nasıl inkişaf edecek? 
Aspaova, biraz düşündükten silecek?. B . . fazl .. b !"" bı"rlı'gvı• dan neler ı"stı'yor 'J yaU şarkı: Artık yetışic. 7 - Udi Ah--, vetle umulmaktadır u vazıyebi ne a mu a aga il 

1 
medin - Karcığar §arkı: Tici çeşmanu. 

aonra: - Bu, benden tehlikeli aglibal Yeni fabrika. fındık endüstrisiy- etmiye, ne dıo büsbütün tehlikesiz la. 8 - Udi Amhedin - Karcığar şar 
- Bu tecrübeye ben de girişece- Dördü, böyle gülerek konuşur- le uğraşan Giresund• biiyük b·r saymıya mahal yoktur. Çemberlayn ve Dala.dye mem - Berlinden Deyli Telgraf gazete- kı: Beni blgAne mi sandın. 9 - şevkl 

ğim. Bakalı.m taliime ne çıkacak! \ ken, Aspasya da, onlara sokul varlık yaratacaktır. tpı : dai çalış- Alman devlet adamları Polon - leketlerine söylüyorlar. Fakat ay- ·ı si.ne bi!d.riliyor: beyin - Uwııc §arkı - Bu dehringcrmU 
Dedikten sonra, önünde duran du. ma tarzı yerine modern tekniği ge yayı, şarki Avrupanın Alman plfı- ni zamanda dünyaya da söylüyor- Hafta sonunda Almanya Hari • serdinden. ıo -- ............ - Türku: E 

vazodan, yontulınuş bir kömür ı Alkibyad'ın •amca• diye hitap tirecek Qlan, istihsal ve ihraç m:;s nına göre tadiline karşı pasif bir !ar. Ayni anda önceden görü - ciye Nazırı Fon Ribbentropla yap- kin ekdim çöllere. 

parçası aldı ve iki mermer basa - , ettiği zat, güzel kızın yanlarına rafını azaltacak bulur.an bu en _ tasvipçi vaziyette bulundurmıya şülmüş beyanatta bulunmıya ka -1 tığı h..r müla;.aı_ıa_n sonra_ Lehis • 20: Ajans, meteoroloji haberleri. zi 
tan B 1 f L k V raat borsası (liat). 

mağı çıkarak ismini duvara yazdı. 
1 
geldiğim görünce: düstri yuvası, ayni lanır.ndl ihraç. muvaffak olamadıkları için çok rar vermişlerse, bunu, iki büyük ın er ın se ırı ıps ı arşo -

Tam bu sırada, yandaki sokak • - Bu meşhur duvara, niçin is- mallarımızın kalit~sinı yükselte ·1 h_iddetl~dirler .. B. B~ckin Lon_dra devletin siyasetlerini sıkı bir su- vaya hareket etmiştir. aaı::: = -~~::~~~=~ gecesi. 
lardan birinden bir adam çıktı. minizi yazdınız bakayım? cek ve hacmini de arı·r&caktır. zıyaretı'n:ın neticelen Alman dip - rette birleştirdikleri v" kararla - Haber ald!ğ;ma göre sefir, Al- Saat 2 ı.ı 5 : Memleket saat ayarı. 
Bu adamda hiçbir fevkaladelik Diye sorunca, Aspasya, hiç te- --~o--- lomasinin tahminlerini bel.ki aş - rının müştereken verildiğini dün- man dileklerini.n sarih bir listesi- Saat 21.15: Esham, tahviiM, kambo-

yoktu. Saçları kısa kesilmi•ti. Sa- reddüt etmeden, kendisine anla· 1 mıştır. İngilizler onun sandığın - · t t k · · 1 nı beraberinde götürmüştür. Bu yo - nukut borsası (!iaL) . . de s yahrar yaya ıspa eme >Qln yapmışlar- dil kl b lıc b k kalı, eski biçimde idi. Üzerinde, iş- tıldığına inanmış gibi: zm 1 r ~ dan pek daha çabuk Polonya hu- dır. Çemberlayn İngiliz ar lamen- e er, aş a eş no tada t-Op-l Saat 21.25 : Neş'eli pllıklar - R. 

Ar b b d t ahh .. d · · · ı dl . P ]anmaktadır: Sa 
lemesiz bir harmani vardı. Başın· - zuma uygun ?r iş ul • , , b ı susun a a u e gırışmış er r. tosunu yesatetınden istifade et • . . at 21.30: Müzik (Kuçük orkestra 
daki şerit olmasa, yüksek bir sını- mak için... ICJD ofo u"s 1 Polonyayı Alman tasavvurları . . . .. .. 1 - Lehıstandakl Alman azlık- Şe.!: Necib Aşkın.) 1 - Wacek - MarŞ. 

D ı. mıştır. Aradaki bu tun fark bun • lan meselesinin esaslı bir surette 2 - Brusselman - Köyde kar. 3 - sı 
ta mensubiyetine ihtimal verile • , iyerek cevap v.erdi. O, güzel 1 çerçevesi dahiline yeniden ithal d .b 11. E d 1 

l 
. an • are ır. sasın a an a <ma halli ve bu h s t b" anı tllp - Marş. 4 - Kazmak - Geceieyın 

mezıcli. kızın ne söylOOiğinin farkında etmek yanı; Almanyanın Karade - • u us a ır aşmaya 
1 d • bil Sehı·r Meclı"sı" yenı· ta- ruza dog-ru akmasına Polonyanın tam .. dır. A. lmany_a_ ve Italyada b_u varılması . Viyana. 5 - Grunov - Bertin Viyana 

Alkibyad, Sokra! ve Fidyas, sa- o ma ıgını · mediği için tuhaf - .. ~ l · 6 d 'f • • k • cenahd•-, karar, mu·· zakere ve mu" - muşterek tezahurden hayrete du- 2 - Danzigin yeniden R h va sı. - Hartmann - Güneş ışığın a 
bah sabah böyle tek başına dola• !aştı. Onun en çok hayretini mu· rı eyt mu' za ere ettı ~ ay a dans. 7 - Hippmann - Fantezi. 

dahale "erbestı·sın· ı· muhafaza et _ şülmemesi mümki.ın değildir. bağlanması. 
şan bu odamı görünce, birdenbire cip olan şey, bu kadar saf, afif ve - j Saat 22: Ha!tal~ posta kutusu. 
şaşırdılar ve büyük bir hürmetle ciddi görünen bu kızın böyle, bir İzmir, (Hususi) - Şehir mecli- mesine ınani olmak için bir Alman Gerçekten İtalyan basını ka- 3 - Eski Almanyada yapılan o- Saat 22.30: Müzil< (Bale müziği -Pi.) 
selamladılar. Bunların gösterdiği fiı.hişe g'bi, iş aramaya ka~ma- si dün, belediye reisi Dr. Behçet hareketi, ancak Alman dev - rilerini Fransa ile İngiltere ara - tomobil · asfalt yolunun koridor • Saat 23: Müzik (Cazband - Pi.) 
hiirmetin büyüklüğünü, ellermi, sı idi. Saliılıin riyaseti altır:ila toplanmış 1 ıe• auamları Polonya ordusu • sında günün büyük meseleleri dan geçerek şarki Prusyaya ulaş- Saat 23.45 - 24: Son ajans haber 

1 

tırıl !eri ve yarınki program. 
uzun bir zaman ağızlarında tut • Alkibyad, •amca• dediği ada _ bilhassa Almanyadln getirilerek 1 nu süralle ezmek imkanına inan • üzerinde .ihtilaf mevcut olduğu.na ması. 
maları gösteriyordu. Alkibyad, bu mın düşüncesini anlıyarak: işletilmiye başlanac3k olan yeni dıkları, İngiltere ile Fransanın u- ikna iç•n çok gayret sarfetmıştir. 4 

- Almanlarla meskUn olan '
0

"" • • • • • • " • ·-

• A • t b"' 1 · ·r · ·· · d tukl ·· k d birtakım arazi parçalarının, bil GÜNÜN PROGRAMI selamdan sonra, ilerledi ve onu - mcacıgım.. o, büyük bir o o us erın t3rı esı u1.erın e uzun 1 yuş arına guvenm" te evam Bu suretle onları teskine çalışı - • 

k 
· t · .. 1 d ·· k k ttikl · p ı k hassa şarki yukarı Sılezyanın Al- ...,. _____ • .__.__.....,.....,,..,.,,,,_,,,_.....,. • ..,..,, 

ucakladı. şey ıs emıyor .. şoy e böyle bir iş uza ıya muna aşa ve müza ere - e erı ve o onyanın sı ışınoa yordu. Günü geldiği takdirde yal- ~ • • 

A 1 d b 1 S ·ı d - · manyaya terki. HALK 
dam, orta Yunanistan hallı:ına arıyor. er e u unmuştur. ovye. ere ayanmıyacagına emın ruz Fransaya karşı harp edecekle-

mahsus bir şiyveyle: Diyerek eğlendi. Otobüslerden bir kısmı. Konak oldukları takdirde yapılabillr. 1 .. "dd. ed. d Es k 1 
5 - Muayyen bir takım imtiyaz- OPERETİ ... . rını ı ıa ıyor u. asen a e a· }ar verilmesi. .. ... 

- Bu duvarın önünde ne işiniz Aspasya, istihzanın farkında - Eşreşpaşa Konak - İnciraltı Bazı ulametlerın Alman devlet arEK 

: Zır Deliler 

: Cambazhane ço 
cuğu ' ' ad 1 d b. k h" . ~lınır tarafı olmıyan bu yalanı mü- Almanyanın Lehistan bu d'l k 

var? olmadı; Konak - Güzelyalı hatlarına tah- anı arın an ır ısınının adı • ı . . ' 1 
e -

t 1 · b kild ··tal "kl · dafaa etmek artık i..ınk.ansız ol • lere cevap verinceye kadar yeni MELEK 
Diye sorunca, Alkibyad: -Ben, bir şeyden yılmam. E- sis edilmiştir. ncir:ıltına 17.5 ku- se erı n şe e mu ea ettı erı 

1 lıın kt d Fak Alm . muştur. bir harekette bulunmıyacag·ı an - SARAY 
- Bu kızcağız, Lesbos kız lise • mnden birçok şeyler gelir. Hat- ruş tarife tııtb>k olunacaktır. an aşı a a ır. at an ıs-

sinden yetiştiği ve son müsabaka-' ta birkaç ihtisas şehadetınaınem Ot-Obüslerden ba1.ıl~rı da, sey- tihbarat servisleri bu tehlikeli Diğer taraftan Almanyada, Füh- laşılma-ktadır. ::.JMEB 

: Kutup Yıldızı 

: Venedik T:-:eni 

: Herkül 
d f "'·"' t k d ğı hal d hayallerı tashih etmı'yecek kadar rer, İng:lterenin, son daklkada Bu cevabı vermek için de üze -

a şere m .......... a ını azan ı - e var. yahlara tah•is edihr.ektedir. Ko - TAKSİM 
d d ·· _, __ h be · ı On b' Af.kib a<l, d · . d"·kats'" değildı'r. Başkasının za- Fransadan ayrılacağı ümidiyle u- rimde deııinoe düşünmeğe lüzum 

: Sonsuz Miicadele 
e unyawu.ı a rsız. a ıraz y aıma ••in alayın ~ nak Aliağ• nahı'yesi 210 Konak "' ~ ALEMD•n ...,, - ~ · • • görülecem aşikardır. ,,......, 

ders veriyoruz amcacığını! da idi: ç 270 K k s 1 k 300 yıflığı ve maneviyat bozukluğu, zun zaman kendini avutmuştur. ... Mİ'. • : Büyük Vals 
- eşme • ona • e çu Bununla beraber, Lehıs· tan hu- ........ 

Dedi D ş 1 9 hakkında bazı dedi kodular vardır Bu ümidin yersiz olduğuna kana- T:AN : İlkbahar geceleri 
- Bu sizin verdiğiniz nasıl ders? 

- uvara ismini yazmak için- Konak - aşa O ku~u~. duduna yakın olan bölgelere as • 
de mı. şehadetnamen var•. 40 kı'şı·ı·k ol b 1 d ı ki kat'i hakikatler diye kabul edil- at getirdikten sonra bir harbe gir-

Fahişeler duvarına ismini yazı
yor! 

1 an ara a arın o • ker yığılmasına devam olunmak- SAKARYA 
Diye sorunca, kız, bu sualde giz- ması •arttır Otobüsll'rin gittikleri memelidir. miye cesaret edebilec~k midir? 

: Olimpiyat gençleri 

: Büyük Vals ' • . B" d 1 t" tesı· · t tadır. HALE 
li olan, manayı kavrayamayarak, yerlerde, her yolcu saat başına da ır ev e ı ımıye e veya an- Bu takdirde kendini tekzip etmiş .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. • • ) 
büyük bir safiyetle: bir lira verecektir. Tarifenin mü- !aşmaya sevk için şimdiye kadar olacaktır. Çünkü ·Mııin Kampf• LALE 

Hile r k \ TAKViM • ALKAZAB 
- En müşkülpesendleri bile zakeresi devam etml'ktedir. t r po ıti ası tarafmda·n takip da Almanya.nın ancak İngiltere 1 

Bu defa Sokrat atılarak: 
: Hergül 
: Görünmlyen casus 
: Cemile 

- Efundimiz! Fili~toler duva
n değil.. cSeııbest arkadaş• duvan 

Aepasya, güzelliğine, meziyetle
rine ve kabiliyetine göre bir ar
kadaş arıyor. 

memnun edeceğınıe emin~m. 1s • Fuar hazırlıkları edilen metodlara daha uygun bir bitaraf kaldığı takdır· de hız' e 1 1358 H!Cıd 135~ RUMi i AYSU 
keyfiyet Polonyaya infirat hissini sa - Re ıiül'evvel Nisan AKIN 

tiyen, tecrübe edebilir. '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!! dırması icap edeceğini söy !emiş ve FERAH 
: Cici Anne 

Der demez, yabancı zatın kaş • İzmir, (Hususi) ·- Fuar komi- İngi'ltere ıle Fransanın arasına 1·h- 2 9 
!arı üzerine hazırlanmıştır. 

!arının ~atıldığını, ötekilerinin sin- tesine gelen bir habere göre, Fran Af 1 . t b b 1 t tilaf sokmak için elinden gelen 4 
Uncn \ Y KA ~ 1 

'
1 1

116 

: Yaş asın Aşk 
: Yaşasın Aşk 
: Zambak 

Deyı r Fidyas, meseleyi iy • 
zan ettı. 

· · · .. ld"'".. .. ·· sa hükıimeti, İzmir fuarına gele- ış erın a ına '1' anmış ır. S E N L : 1 9 3 9 
sı smsı gu ugunu gorerek, bir pot Fuar için ayrıca büyük bir kata- gayreti sarfetmiştir. Şimdi fikr,ini 

Yıldıs 

- O da ne yapt.ığıru bilmiyor 
)·ar 

Aspasya ismini yazdıktan 

sonra, şı;h bir hareketle arkadaş
larına riilndü. Halinde, yaptığı 

şeyden !Çin için eğlenen tatlı bir 
kadın sevinci vardı; fakat, onla
rın yanında yabancı bir adam gö
rünce, birdenbİı'e. durakladı. 

Yeni gelen zat, kızın yüzünü 
görünce. 

kırdığını anladı ve: cek ve getirilecek yolcu ve eşya 
loğ da hazırlanmaktadır. değiştıinniş midir? Buna ihtimal 

- Niye gülüyorsunuz? Yanlış 

bir şey yapıyorsam, beni mazur 
görünüz. 3iz de biliyorsunuz ki, 
ben Atinanın tamamiyle yabancı

s•yım. Sözlerimi fena manada td-
sir etmeyiniz! 

Dedi. 
Ağır başlı zat, kızın bu sözlerini 

işitince ferahladı. Kendi kendine 
mırıldanır gibi: 

(Arkası var\ 

için, kendi deıniryolları !arifesin- I 
de yüzde elli nisbetinrle tenzilat zmirde bir kaza veril8l'Il€Z. Çünkü Onun büyük me-
yapmayı bbul etmıştir. İzmir, (Hususi) - Foça beledi- ziyeti şimdiye kadar hiç şaşmamış 

Komite, Nevyork sergWnde yesinde kayıtlı Hulusi idaresinde-
Türk paviyonunu zi:ıaret edecek ki bir kaptıkaçtı arabası İz.mire ge
olanlara tevzi edilmPk üzere İz - lirken Mene=rıen şosesi üzerinde 
mir fuarı ve İzmk hakkında gü - bir arabaya çarparak devrilmiş -
zel bir broşür hazırlamış ve Nev- tir. Yolculardan Kar~1yakada otu
yorktaki ko>nitemizc göndermiş - ran devlet demiryolları doktoru 
tir. Bu broşiirler, Fronsızca, İngi- Adil Yemişçioğlu ile Selim hafif
lizce, Almanca ve İtalyanca lisan- çe yaralanmışlardır. 

olan bir sebattır. 

Onun iQindir ki bugün ayni za • 
manda yapılmış olan beyanatın 

sulhcu bir tesiri olacağını düşün

mek hakkımızdır. En kötü ihtimal
lere hazır bulunalım, mkat ümit -
sizliğe kendimizi kaptırmıyalım. 

Gallus İntran>İgcant 
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ÇOCUKLAR: 
Sizin bayramın.ızda büyük • 

lerinize, arkadaşlarınıza teb -
riklerini2i size bu bayramı ya
ratan Çocuk Esirgeme Kuru • 
munun kartlarile yaparsanız 

yoksul, kıimsesiz kardeşlerini • 
ze yardım etmi-ş olursunuz. 

Ç. E. K. ......................... 
TEFRiKA NUMARASI: 50 
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Hepsinin gözü şimdi yarısı bir 1 Müjgan, birdrnfıire sapsarı ke- Bu sesleri Müjgan'ın müdahale- Seherna~ kalfa bı' fikirde de - ıgana kızlar: 
beyaz ketenle örtülü olan küçük sildi ve Said :ığanın bilerek veya si kesti: ğildi: - Allah selamet versin ... Hayır-
küpte idi. Bu küpün içinden istik- bilmiycrek hazırladığı mukabele- _ Fakat olmaz kl... Okunacak - A, hayır hayır ... Olmaz. Bir 1 lı fallar!.. Yarın akşam gene bura-
balierini,. t~lihlc~inı. okumak, bel- yi derh"I "ezereı< "tcşin gözlerinı dua, küp toprağa gömülürken ve 1 kişi bulunsun ... Hem Mıijgan'dan t da toplanırız!.. 
kı bu talihı değıştırıp ~-ayırlı akı· ı haremığasına dikti. üstüne toprak atılırken okunmak 1 daha ~min k;ı:ııi bululnız• Zaten du . Diyerek onu Uğurladıiar. 
bcUcre naın'ed olmak uımdı var- , · k . . .• · · M .. · • k k 1 . . . .. .: . Sehernaz kalfa, Said ağanın te • lazımdır. Onun için küpü toprağa asını, da okuyacak olan ~dur. en ıyı uıgan, o a şam yemekten a -
d·ı.; bu ımıd ıle kupun, başmdakı lifine cevap olarak: 1 ğ b d . b k b" . . .. k si ağzını •bag·ladıgı" kür,ü de istediği kıp odasına giderken taşlıkta kar· · , . . "d ... c er en en aş a ırısı gomece - ; . ~ 
s.hrbaz.n elınde uçup gı ecegı _ Evet dedi Said nO-a küpü ne- k ak d d k al yere 0 gömmelidir Yalnız biz bir şısına çıkan Saıd aga alaca karan-} . . . . ; . d ' · u se o unac uayı a o o um ı- . ... ., . . 
,,, l.ıırın.~. aklında_n ~eçmıyor u. reye gömeceğini bilir. Müjgan du-. dır. kişiyi tanıyalım. Yann bu zaman lıkta kulagına ıgıldi: 
Yalnız bırı, Saıd aga şuphe ve en- asını okusun, Said ağa da küpü alıp Herkes biribirinin yüzüne baktı. bize bu küp, olduğu gibi gelmeli- - Müjgan; dedi. Birazdan hatı-
dışc içınde küpe ve iMüjgAn'a ba- şimdi odasına götün;ün, sonra ge, dir. Öyle demi mi kızlar?- ra defterini getireceğim ... 

1 
İş sarpa sarmıştı ve ortada bir te- .,. 

kıvm, kendi hendine : ce mi, sab~ha kaqı mı, ne vakitse - A ... Elbet kafacıg'ım elbet... Müjgan, bu hatıra defterine hem 
reddüd havası nazarı dikkati cel-

Acaba ne olacak? Acaba Ni- b:.hçede, boduruma;: nerede ister- Artık Müjgfuı'dan daha iyisi de ·çok ehemmiyet veriyor, hem de 
h d" 1 N d' bediyordu. 1 ;a arı aştı mı? iha ı gördü sc bir yere gömsün... can sağlığı... bunun Said ağa tarafından uydu-
m,,' Yoksa o mel'un, iblis kendim Ağaiardan birisi atıklı: EGknceyi tertip eden Sehernaz Kızların ve kalfaların bu umumi rulmuş bir dolap olmasından kor-
b 11 . ede ek M"· - • h'J 1 · d 1 kalfa oldug-u için herkes ona dön- 1 ı> 1 . ı·. . uıgan 1 ı e erın e - Neden Said ağaya kalıyor iş? tasvibi i:zerine Müjgan küpü aldı. 

1 
kuyordu. Onun için kulağına fısıl-

bır all"l gibı kullanmıya başladı Anlıyamadım. dü. Onun müdahalesi bu meseleyi _ Yarın akşama kadar küpün danan bu söz onu şa~ırttı. Harem-

rnı? -- İst~.r -~aid .. ağ_a, ist'.:'. başkaSl ... kökünden halledebilirdi. Said ağa, başında bekliyeceğimden hepiniz 1 a~a~ını tersl~mek arzusunu müş-
Dıye soruyordu. Bu endişe ile Fakot kupun gomulecegı yerı har- bu müdahalenin aleyhine çıkması- eroin olunuz. Yarın küp burada ve- kulatla yendı: 

ve bütün hileleıin önüne geçmek hald~ yalnız bir kişi bilmelidir. na meydan vermemek için: ya nerede isterseniz aynen açıh- - Şimdi getir, ben birazdan ~·a-
ümidile: İki kişi olmaz. İki kişi olunca bir - Zarar yok, dedi. Küp gömü- cak, falları okunarak içindekiler tacağım ... 

· Haydi bakalım; dedi. Şimdi karı§ıklık çıkar, bir mesele olur ... · !ürken Müjgan da başında bulun- sahiplerine teslim edilecektir. Diye emretti. Said ağa onun za-
duasını da yap ta küpü emin bir ı - Doğru, doğru ... Kabul ... Hak- sun. Ne ehemmiyeti var? İki kişi İzin istiyerek kıymetli malı kol- yıf damarını yakaladığından emin 
yere gömelim... kı var kalfanın... bulunursa ne zarar gelebilir?.. !arının arasında kapıya giden Müj- olarak: 

- Hayır, şimdi getiremem. Çün- - Ben, cedi, Rahınıov kalfamın 

kü elimde değil; fakat bir, bir bu- bana altın bilezik hediye edip et
çuk saat sonra muhakkak.. miyeceğini merak ediyorum. Senin 

Ve Müjgan'ın ~ey,.\ı.ım ... bekieme- falın bakalım ne'Cliyecek?. 
den, yanlarınagelen k.ızlann na- Öteki şalrn olarak elini or>un ağ· 
zarı dikkatini celbetmemek l;in zma kapadı: 
uzaklaştı. Kızlar Müjgfuı'ın etra- - Rahine.v kalfanın sen gözdesi 
fını almışlar, merakla soruyorlar- misin? O beni yanından ayırmıyor. 
dı: - Sen Sünbül ağaya yannş ... 

- Kafacığını, toprak falı ne ol- Evvelki akşam yatsı namazindan 
du? Duayı okudun mu?.. sonra dua ederken hep senin i•mi· 

- Sahiden bunlar çıkıyor mu? ni mırılrlanırken duymuşlar .. 
kaç kişi tecrübe etti?. Sen neler bi- - Sünbül ağa senin olsun ... Za· 
liyormuşsun da bize neden haber vallının hiç birşeyi yok. İhtiyar 
vermedin?.. diye ona ne baş kadınefendi, ne 

üç kız, odasına kadar Müjgan'a sultan hanım birşey vermiyor ki ... 
refakat etti; batta davet filan bek- - Ama zavallının nesi Yar, nesi 
lemeden onunla beraber odaya gir- yoksa hepsini sen aldın! .. 
diler. Hepsi merak içinde odanın Genç kız birdenbire hiddetlen· 

dört tarafını gözden geçirdiler. 
Küp nerede idi? Acaba gömülmüş 
miydi? 

İçlerinden birisi işvebaz bir ta
vırla· 

di: 

- A, bu iftirayı da kimden işit· 
tin? Yoksa sen mi uyduruyorsun? .. 
Ben Sünbül ağadan ne aldım ki~ 

(Arkn r.ı var) 
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31 Martta Hit ere yapılmak istenen suikast teşebbüsü üzerine B~:nelmi~~I havacılık :
0

n::esi •• 
Hitle nutkunu kur- Gumrukler Muduru 

• • 

şun geçmez cam 
levha arkasından 
söylemek mecburi
yetinde kalmıştır . 
Bir Fransız mec

b u şayanı mu ası, 
hayret manzara
nın r~smin i almış 

dercediyor 

1 
1 

Malılm olduğu üzere, Alınanla- perverlerinin, cTiriç• zırhlısının ı en müsait fırsat olarak da Hitle-\ mağa matuf bir tecfb\r olara'k, nu-ı ve Hitleri kurşun g~çmez levha 
rın cGestapo• teşkilatlan tarafın- perver!erinin, cTirpiç• zırhlısının rin bu münasebetle nutkunu irat et tuk söyliyPccği mahallin etrafını ardından kalabalığa nutkunu söy
dan 31 Martta Hitlere karşı yapıl- denize indirilmesi merasiminde me zamanını seçtikleri işaa edildi. kurşun geçmez bir cam levha ile !erken gösteren şayanı hayret res
'n.•k ıstenen bir suikast teşebbü-[ Hitlerin yolunu giizetliyecekleri Bunun üzerine. Hitlere karşı çevrildi. mi meraklı bir vesika olarak ikti-
Sunden bahsedilmişti. Çek vatan- , ve bir suikast icra edecekleri ve herhangi bir suikasdi akim bıraık- Bir Fransız gazetesinni aldıj!l bas ediyoruz. 

Bitlerin iltHatını kazanan gen bir , 
Amerikalı dansöz : Mari D 
Bu genç kız Californiyada dan-ı birkaç numara yaptı. B~rline gitti gece rçın 1;000 dolar verıileceği bil· 

söz olarak sahneye çıktı. İlk defa ve dansları ile büyük bir muvaf- 1 diril iyordu. Genç kız kabul etti ve' 

kendisine büyük bir siik.'e yaptı. ı fakiyet kazandı. Sonra genç dans ' Munich'e gidere~ . istenilen gece 
Sonra Amerikanın bütün büyük• yıldızı Şu bat ayı esnalarında Pa- evvelce <lansettııgı öJhneye çıktL 
~ehirlerine turneler yaptı ve çok 1 rise geldı. Nuına:alarını yaptı. Ancak. sah~e
alkışlandı. Marion Danicls tam A- · Canna yerleşti. İşte bu esnada- \ ye çık.ıgı zamandır ki Fuhrer ın 

d k
. ,

1 
. b. 

1 
f ld temsiiJe hazır bulunacağını anla-

ınerika!ı bir tiptir. 20 yaşlarında ır -ı " unıchten ır te gra a ı. d:. 

Londradan avdet etti 
Memleketimize gelecek sivil tayyareler 
hakkında bir anlaşma yapıldı. Müdür İngiliz 
ve Fransız gümrüklerinde tetkikatta bulundu 

lstanbulun hava dan bir ı:orünüşü 

Londı ada toplanan beynelmilel 
sivil havacılık kongresine hükO. -
metimiz namına iştirak eden Güm
rükler Umum Müdürü Mahmut 
Nedim şeh~imrze dönmüştür. Kon
greden 'onra birçok memleket -
!erin gümrüklerinde tetkikler de 
yapan umum müdür dün bir mu
harririırUze şu beyanatta bulw1 -
muştur: 

•- Kongrede sivil tayyarecili -
ğin bütün memleket gümrüklerin
de kolaylıklar görmesi üzerinde 
görüşüldü. E:;ascn hazırlanmış bir 
proje vardı. Bazı devletler projeyi 
tamamen, buzıları da tadilatla ka
bul ettiler.Biz de bazı eöaöları red
dederek şu şekilde kabul ettik: 

Memleketimizin herhangi bir 
hava meydanına inecek ecnebi si-

DÜNKÜ BULIUACAMIZIN 
HALLİ 

ı 2 3 4 il 6 7 8 9 10 ı 1 

PAYAS.KALAS 
A -L- A R E D A • I S A 
RAY.ROL·K-fL s•• iLE. •Ç 
A.oL ı•u•sAF- A 
8RAKi.SILO. 
KARA•o•soBA 
o•••tTA···R 
LER CER.iKA 
AZ A li _A L P 111 M f M \ 
HAZER ARAKA --- .___.. 

BteGÜNKÜ BULMACAl\UZ 

1 2 3 4 5 d 7 8 9 I•> ti 

"=-!_I_ '=-iLl_ 1 1 11, 
il ' •• 1 -- -1---- --

vil tayyarelerin kullanılmamış 

bell21İnlerinden gümı·ük ve diğer 
resimler alınmıyacak fakal bu 
tayyarelerin bizden alacakları ben 
zinler bu muafiyetten hariç olacak 
tır. Kongreden sonra İngiliz güm
rüklerinde tetıkikler yaptım. Son
ra oradan Fransaya geçerek Faris, 
Havr ve Marsilya gümrüklerini 
dolaşt!m ve etüdlerde bulundum. 
Dönüşte de Yunanistanın Pire 
gümrüğü ile Selanik serbest mın -
takasında tetkikler yaptım. Bu 
tetkiklerden yem hazırlanan güm
rük kanunundan istifade edilecek
tir. Kanun hazırlanmış gibidir. Ya 
kında meclise scvkedilecekt!r.o 

Mahmut Nedim yarın Ankaraya 
gidecek ve raporlarını alilkadar -
!ara verecektir. 

PARA BORSASI 
A N K A il A 

21 -~ -ı:u 
tCAP-..., 11 --

J STE&l.JN 5.93 
100 DOLA& U6.7025 
100 FRANK 3.3550 
100 LİRE'!' 6.6625 

100 İSVİÇRE Fr. 28.4275 
!100 
1 

FLORİN 67.2625 
100 RAYİŞMAKK 50.7925 
JtO BELGA 21.:!SJO 
100 DRAHMİ L0925 
100 LEVA 1.56 
100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 239025 
100 PENGO 24.9675 
100 LEY 0.9050 
100 DtNAR 2.8925 
100 \'EN 34.62 

100 İSVEÇ K'L. 30.5325 
100 RUBLE ?3.9025 

llncak v•rdır. Sar~ındır. Saf mavi Genç kıza bir galada numaralarını 

gözlere pembe beyaz pürüzsüz bir göstermtk üzere d erki Munich'e 

tene ma!iktir. 

Genç kıza her yerde annesi re

fakat eder. Hiçbir zaman yanın -

dan ayrılmaz. 

dönmesı bildiriliyordu. Fukat bu 

gala ne için veriliyordu? 

Genç dansöz bu davetin mana

sını anhyamadığı için d1>veti red -

Genç d . n,oz gazel cilere ver -

dıgı n1u.a.!.. t ta 'J :... ş:ı hane dc.ı.vet ~ 

lin,n kendisinde hiçb ı r fazla heye

can uyaııdırm1<dığını söylemıştır. 

Her zamanki gıbı sahneye çıktı. 

Numaralarını yaptı ve o gece de 

her fttn!nki gibj şiddetle alkış -
landı. Sahneye sepet sepet çiçek -
!er taşındı. 

• . • 1 

;üze! Amerikalı dansöz MARİON DANİELS uslu, sade bir genç '·· --ı···\=ı~l~.1 
kızdır. Onu bu iki rcsinıde meyva suyu içerken görüyorsunuz - - ,- - .-.-,-, - - -

• • • I 
1 

-1·-=· !--, __ ı·= -

Esh•m va T•hvlt}t 

1938 % 5 ik -
rami yeti 
Erganl 
Reji 

19.25 
19.-

Ll5 L175 

Marion Daniels Mösyö Fisher detti. Foıkat bir ikinci telgrafla 

tarafından Londraya çağırıldığı dansöze emrine hususi bir tayyare 

taınan orada ·London ~no• da tahsis edıldiği, ücret olarak ta bir 

Hitlerin bir amucazadesi, Hitler aleyhine 
Amerikada mücadeleye başladı 

Bundan on gün kadar evvel HİTLEB'in bir amcazadesi, Patril 
lflTJ,ER isminde bir genç ile annesi Nevyorka varmışlar ve Amerl
kaya gelir gelmez BİTLER aleyhinde şiddetli bir mücadele açmış
lardır. Bu resim HİTLER'in yakın akrabası olan ana ile oilu Nev-

-----JJ-~m-uvualatı .... esuatla alıamqtır. 

- Führer kendisine takdim e -
dilmey~ isteyip istemediğmizı öğ -
renmek ıstiy~r. 

Garıp acayıp bır Romanya Harı- 11-1-1--:--ı-1- ı •. 
Türkiye haritası ciye Nazırının 

Genç kız gülümsedi: 

- Niçin ıstemiyeyim. 

Biraz sonra Hitlerin masasına 

yaklaşıyordu. Annesi yanında idi. 
Heranhgi bir seyircısıne takdim e
dıldiği zamanki kadar sakındi. 

Almanyada ihracat işleri ile uğ
raşan ve bUhassa memleketimizle 
daimi temaslar yapan Alfred C. 
Toepfer isimli tanııın,ış bir firma 
burndaki birçok müesseselere ga
rip bir harita göndermi ~tir. AvUö-

beyanatı 
Berlin, 21 (A. A.) - Romanya 

Harciye Nazırı Gafenko, şimal eks

presile Brüksele hareket etmiştir. 
Genç dansözle mülakatı yapan Al Ih k d 

h 
. turyanın manyaya i 3 m an National Zeitung, Romanya Ha-

mu arrır soruyor: sonr.a Avrµp;ıııın yeaj hudutlarını . . . . . . . 
- Sil: mAsa~!hA yııkla~moa Hlt-j sösterdi i bildirtl~n bu harita için- rıcı,ye Nazırı~le yaptığı bır mula-

ler ayağa kalktı mı? de Asya kıt'asının da bTr kısmı g,ös, katı neifetmekted!r. Gafenko, her 

Genç kız derhal: !erilmiş ve Türkiye üç kısma ay- iki memleket için de faydalı neli-

- Oh tabii diyor. o hakiki bir rılmıştır. Hudutları kırmızı boya- celer verecek olan Berlındeki açık 
centılmeııdır. !arla çizilmiş bu kısımlardan şi - konuşmalardan dolayı mıemnuni-

Genç kız Führerin iltifatına te- mali şarki Anadolusuna Ermenis- yetini beyan etmi§'tir. 
şek kür f'ttikten sonı a tekrar ma - tan, cenubu şarki An~doluya Kür- Bu glzcte, Gafenkonun İngiliz 
sasına dostlarınm yanına avdet ' distan isimleri verClnıiştir. Esas garantisı hakkında, Romanyanın 
etti. Türkıye ele Anadolunun yalnız 

Dansöı bu suvare için aldığı üc
retten başka Ilitlerden ne bir he
diye rn! de para almamıştır. 

İşte Führerin arzusu He tayya -
reler tahsis edilerek tanışma im -

'anları hazırlanarak Munich'e ge

tırilen genç dansöz bu kadar 
sade bir karşılamadan sonra nu

maralarını gösterip parasını almış 
ve geldiği yere avdet etmi.ştir. 

garp tarallan olurak gö' erilın tşlir. 

Berlinde hususi bir matbaada 
bastırıldığı anlaşılan bu harita 
şehrimizdeki baıı re,;mi mües -
seseleriıı eline geçmi~ ve memle -
kctimizle da;mi ticarı münasebet
te bulunan bir Alman müessesesi 
nin dünya coğrafyası ve Türkiye -
nin hudutları hakkında gösterdiği 
bu bilgisizlik hayretle karşılan -
mıştır. 

Almanyaya karşı olan vaziyetinde 
bu garantinin hiçbir tesir yapmı -

yacağını anlatmış olduğunu yazı

yor ve diyor ki: 

Bilakis Romanya garanti her ne 

taraftan gelirse gelsin memnuni -

yelle karşılıyacaktır. Ancak bu 

garantiden iki taraflı bir ittifak 

çıkmamalıdır. Romanya Alman -
ya aleyhine bir çember siyasetine 
sürüklenıniyecektir. 

- Soldan sağa -

1 - Bir bahçıvan aleti - boş. 

2 - Kuşları koyarlar - S!nırl• 

3 - Anmaktan eınrı hazır - Dil-
siz - '\çmaktan emir. 

4 - Farsça nefiy edatı - T'kat· 
siz - Bir nota. 

5 - Kandırmak - Dost ve k '"'" 
şu bir millet. 

6 - Şarkta, Kırım ve havatlsln
de bir lakab - Etrafı su ile 
çevrilı kara parçaaı. 

7 - Yüksek meclil - Gellr kay -

nagı. 

8 - Çok ince bir gıda maddesi -
Hususi ve küçük hastaha · 
ne - Bir harf. 

9 - Akıl (öz türkçe) - Suriyede 
bir vilayet - Halatın incesi. 

10 - Divan edebiyatında bir na
zım tarzı - Yardımcılar. 

11 - Pokerde bir tabir (fransız -
ca bakiye) - Ll.yık. 

- Yukarıdan aşatıya -

1 - Kanaat eden - Ruhi bir ve
tire 

2 - Tabağın kabası - Eleman. 
3 - Bağışlamak - Bir meyva -

Bir harf. 
4 - Blr harf - Ökii.z - Asmak 

ll&U fİAT LlRI 

Bakla 
Araka 
Seqıjıotu 

Bezelye 
Pırasa 

llpanalt 
Havuç 
Taze yaprak 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydano~ 

04!reotu 

l'n~ soJan 
Taze sarımsak 

masdarından emdr. 
5 - Esasi - Benzer. 

ICur ı ı S. 

,_ 
10 -
30-
15 -
1 50 
Z-
3-

20 -
4-
z 50 
4-

14-
25 -

2 51 

- 40 
-40 
1-

1 -- 1 -
6 - Gelecek zaman - Düz ve çok 

geniş arazi. 

7 - Yakın akrabadan bir ka -
dın - Mamurlaştırmak. 

8 - İsbmbilde birli - Tamam 
v~ yuvarlak ay - Atıf ec!'.ıtı. 

9 - Bir nota - Cemi edatı - Ha
ne. 

10 - Cümle - Dost ve komşu bir 
memleketin hükumet mer -
kezi. 

11 - İçici - Yükı;ek yer. 



8AYFA8 İKDAM 

Sinek, Tahta Kurusu, Pire ve bütün haşe- FAYDA •ıL 
ratı uyanmadan yumurtaları ile birlikte TAHRi 
Fayda bütün Haşerat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müessiridir. Katiyen leke yapnıaz. Kokusu latif ve sıhhidir. De~osu Sirkeci Liman Hanı altın~a Hasan deposuC:ur. 

İKDAM 
Atcına Şartlan 

DAHİLİ HARİCİ 

Senlik 1200 Kr· 2300 Kr. 
ı aylık 100 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 100 Kr. aoe Kr. 

TE.."K SUTUN 
SANTİMİ 

l!lrincl Sahife 400 kunıı 
İkinci Sahile 250 kurut 
İç ıahifeleJ'" 50 kuruı 
1 • 8 inci Sahifeler SO lnınlf 

Bütün bır sahife veya ya
nnı sahife ilin için İdare ile 
görüşülür. 

orKKAT 

Gazetemize ilfın vermek ls
tiyenler ıerek doğrudan dofı· 
ruya ıazetemiz idar.,hanesi· 
ne veya İlinat şirketlerine 
müra~aaı edebilirler. 

Aile yuvasının saadetini is -
tiyorsan içki içme! 

Çocuk Esirgeme Konunu 
Genel 1'1erkezi 

ç. E. K. 

Minimini yavrunuzun sıh -
hatmi düşününüz. Onlara 
çocuk arabalasının kraliçesi 
olan ve en iyi imal edilmiş, 
en fazla tekemmül ettirilmiş 
en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 moôelinin 50 den 
fazla çeşidi vardır. Her yer -
den ucuz fiat ve müsait şart
larla yalnız, 
BAKER MAliAZASINDA 

bulabilirsiniz. 

R 
E 
K 

~S~ 
KUMAŞLAR! 

Jtf~~Lj!-_~~~_9~l:_~~ l 
MÜTEHASSISTERZİ EVİ 
İstilda!Caddesi N~l57 

Sahibi ve Neşriyatı İdore Eden Baş 
Muharriri: Ali NaCJ KARACAN. Basıl

d"1 Yer: Son Telç<•r Buımevt 

•• • 

TURK TiCARET BANKASI A .S. 
MERKEZİ:ANKARA 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banka Muamelatı 
ŞUBELER 

ANKARA BOJ.U JSTANBUL 
ADAPAZARI BURSA: iZMIT 
BA1'DJRMA ESkİ~EDİR SAt'RANBOLU 
Bl\Jl'!'JN GEMLİK TEKIRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

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

''GECE KASAS 1,, 
Çok mllsait ~artlarla ·sayın müşteriler:mizin emrina amade tulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerim ze müracaat olJnması 

-
En Fazla 

RAÔBET Bulan 
Pudranın Veni 

Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLİK 

MÜTEHASSISI 
Bu kıymetli 
tavsiyelerde 
bulunuyor : 

- Şapka ve Rc.blarda olduğu gibi - Pudra renklerinin modası el• 
daima değişir. Bunun için Tok<ılon müessesesinin güzellik müteha5" 

sısı, yeni ve cazip renkleri hemen bayanların enzarı 

istifadesine arzeyler. * Pcche - İlkbahar tuvaletle-j ren ve bilhassa suare tuvaletıerile 
rile ahenktar oian v~ bilhassa sa- ahenktar bir pudradır. 
nşınlarla saçları kestane renginde/ * Rose Ocre - SH·ak tenli es· 
olanlara yakışan cŞeftali yumuşak merler için son moda pudradır. 

--- lığı• tesirlni yapan pudradır. * Bütün bu renklerle sair bit * Ocre - Esmer tenler için ga- çok renkl'?r cKrem:ı köpüklÔ' 
yet sevimli ve cMat. bir tesir ya- meşhur TOKALON PUDRASI • 
pan ve bugün Pariste pek fazla NIN bütün serisini teşkil ederler. 
rağbet buhn pudradır. Bütün b'l renklor, tene güzel ,,e 

11111111111 
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Türk Hava Kurumu 
27 N C I T E R T İ P 

Büyük Piyangosu 
BiRİNCİ KEŞlDE 

11 - Mayıs -1939 <'adır. 

Büyük [kramiya 40.00il Liradır. 
Bundan 15,ooo Liralık 

12,000 [ 
Başka 10,000 kramiyelerle 

2 O, O O O ve 1 O, O O O 
l[rahk lki Adet Mükafal Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alara'.c iştira:C et:neyi ih:ınl 
tlmeyiniz. Siz de piyanıonuıı mes' ııt ve baatiyJrl.ır ı 
arasına rirmiş olursunuz. 

lstanbul Belediyesinden 
Beyoğlu Kaymı:l:amlığından: 

Hasköy nahiyesinde başı boş bulunmuş bevaz renkte dişi da-
nanın (5) gün zarfında sahibi çıkmazsa satılacaktır. cB.• (2763) 

Makastar Selômi 
Bohçelcapıda HASAN deposu fistündeki yanan terzihanesini 
OROZDIBAK karşısında gözlükçü Artaryanın üzerindeki ASMA 

KATA nak l etmiş old,·jtunu sayın müşterilerine arzeder. 

ve 

* Rechel Dore - Zaif tipleri nazik bir cFinimat. vermek içiıl 
hafif ve mahrem bir parlaklık ve- ' hassaten tetebbü edilm!ştir. 

,... PUDRANIZI NASIL 1NT1HAP ETMELi? 

Bu meşhur mütehasfils diyor ki: köpüğü bulunmalıdır. Bu kıymetli 
Adi pudralar, c;Jdin tabii yağlarını cevher hususi bir usul dairesincle 
massederek kurutur ve sertleştirir. Tokalon pudrasında me\'cuttur. lW 
Ve buruşuklukların serian husu - pudra ise cildinizi kurutmaz "~ 
!ünü teshil eder. Bu halin önüne sertleştirmez. Bilakis kadüe gibi 
geçmek için pudranızda cKrema yumuşatır ve tatlılaştırır. 

CAZiP RENKLEliIN BÜTÜN SER1S1N1 TECRÜBF ED!NIZ 

Birço kadınlar, maale- fına başka renk bif 
sef tenlerine uygun o- Size Hepsini pudra tecrühe ediniz. 

'lan pudrayı kullanmı - PARASIZ Adresimize yazını~ 
size parasız muhteli> 

yorlar. Bunun için yüz renklerde 6 adet nüınu· 
!erine makyaj olmuş ve Gö d I nelik yeni TOKALOrl 

b . . I n ereceg z I dr .. d ğiz. sert ır manzara verı- pu ası g')n erece 

yor. Teninize uygun pudrayı bul- Ve bu tecrübeyi kolaylıkla yapımı. 
manın yegane çaresi yüzünüzün Adres: İstanbul 622 posta JC. 
bir tarafına bir renk ve diğer tara- (28 No. Tokalon pudrası servisi·) 

--·-

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartname ve nümunesi veçhile c500• bobin ı20 M/M sarı 

yaldızlı metal kağıdı ckapalı zart usuli!e. eksiltmeye konmuştur. 
II - Beher bobin 750 metre ve beher 1000 metresi 29.19 lira he· 

sabile muhammen bedel sif cl0946.25• lira ve muvakkat teminatı 
c820.97. liradır. 

IlI - Eksiltme 2/5/939 Salı günü saat 16 da Kabataşta Levazıın 
Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabi· 
leceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Eksiltmeye ıştirak edeceklerin mii!ıürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaiklc % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veyR banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eks"tme saatin· 
den bir saat evveline kadar mezkür komisyon başkanlığına mak • 
buz mukabilinde vermeler; liızıındir. c2407• 

. t . ' • . 

İ ALMAN RADYOLARI 1 
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Beyoğlu, T okatliyan Oteli karşısı No. 237 N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şsı. ı ~ E M t NA T L ı ı ~ 

~ Satış sa on arı : Galata, Bankalar caddesi No. 38 _ S AT 1 ş _ ~ 

: Türkiye mümessilliği umumi satış deposu : Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları... 1 
İ Sirkeci Horasanciyan Han N o. 7 - 8 Telef on 20412. Telgraf Adresi : L O R E N Z İstanbul il 
'lnoıııııııınnl!llHllilffinlllllURlllllDIDlllilllllWlllllll!llllllllllllllllnlmnııııııııııııııııııııııııııunıııııııııı1111m11111 Acentalık için bulunmıyan yerlerden müracaat edenlere derhal tafsilat verilir. lllDHlilllOllilUlllDlllillUllllllllllUHHHRlllUlllHnııımıın111111nııu1111nıııınınıunııonıınıuıııu11ııuıınul 

• 


