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HİTLERİN NUTKU" Türk-Arap Dostluğu 
. . . • ~ . Emir Abdullah, oğlunu lnönünG 

Almanya kendısını hır mahkeme huzurunda gıbı tahrı y~ve! o~arak _ordum~zda 
11 1 k h. b. k f · · k · · k · staJ gormıye gonderdı uos erece ıç ır on eransa ıştıra etmıyece tır ..:..~t~:.c:: ·R· · · · .... 

1
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--------·----------·------------ nünün tıılı~i yaveri olarak Türk uz ve ı n 
ordusunda sta.j görecek olan Emir 

CC F k t R iti •k tti""' • d ı ti d Naib ıereiine dün akşam veda zi-a a uzve n zı re gı ev e er en ~:eı~;re~:ıev:e~:ikın~:U~ lere yeni bir teklifi 
h b• • ti • h ratı arasında şanı; Berut, Traıblus, 

er ınne garan vermıye azırım ,, ~:k~: !ı~;,ray:en~::: ~~:: 
Berlin, 28 (A.A.) - Bugün Re· 

lcl:ıtagda söylediği nutukta Hitler, 
İngiliz - Alınan deniz itllMlannın 
le.shedildi.ğin.i !!An etmiş, fakat di
l er cihetten Alsaıı hakkında ver -
diği teminatı ipka ettiğini bildir • 
nıl§tir. 

Hitler, demiştir ki: 
•Sar• ın. Almanya'ya avdeti Al

tnanya ile Fransa arasındaki arazi 
lneselelerini tamamlle halletm11 • 
tir.> 

Hitler, Polonyanın Almanya ta· 
rafından yapilan aşağıdaki teklif· 
leri reddettiğini i!ılldiımiştir: 

1 - Dantzlgin Almanyaya ter • 
kedHmesl 

2 - Hariçe2 memleket !mtiya • 
Zından müstefid olmak şartlle 

•koridor• dan geçecek bir Alman 
otomobil yulu ve şimendifer hahı 
inşası, 

3 - Dantzigde Polonyanm iktı
sacH haklarının tanınması ve bu a
razide serbe.t bir Polonya limanı 
llıdası, 

4 - Alman • Leh hudutlarının 
kat'! tahdidinin tanınması, 

5 - 25 senelik bir ademi teca -
Viiz misakı akdedilmesi, 

6 - Polonya ve Macaristanın 

Slovak devletine verilen garanti· 
Ye iştiraklerinin kabulü ki, bu Al
manyanın Slovakya üzerindeki hA 
kimiyetlni terkett!ğ! manasını ta • 
zammW1 eder. 

Polonya, aşağıdaki mukabil tek
tlfla:rde bulunm~ur: 

1 - Milletler Cemiyeti yüksek 
komiserinin Dantzigden geri alın
ması, 

2 - Koridordan yapılacak nak· 
Hyat için kolaylık gösterilmesi. 

Hitler, Polonyanın İngiltereye 
lı:ar~ı giriştiği taahhütlerin 1934 
tarihli Alman - Leh itilaflarile ka· 
bi!ı telif olmadığını ilave etmiştir. 

Hitler, beynelmilel bir konferans 
fikrini reddeltiğini beyan ederek 
demiştir ki: 

Hitler, /ngiliz deniz 
anlaşmasile Alman - Leh 
itilaf /ar ını f eshe t ti 

HITLER 

·Almanya, kendisini bir mah -
keme huzuruna çıkarmış gibi gös
terecek olan beynelmilel bir kon· 
feranııa higbir zaman iştirak et • 
miyecektir. Fakat Ruzveltin zik • 
rettiği devletlerden her birine ga- ı 
ranti vermeğe hazırım. Şu şartla 

ki bu devletler, bu garantiyi doğ· Hif/erin Heyetimize 
rudan doğruya Almanyadan ve 

Türkiye 
h~r a~vletln. ~zu ettiği müd~et ve Atatürk hakkında i-'ade 
!çın mütekabıliyet esnasına mus· J 1 

te~it olarak istemelidfrler:·.' etlig'"' i hayranlık 
Ingılız • Alman denız ıtılii.fları-

hissiyatı 
n feshi hakkında Bitler şöyle 

de.."l.iştir: 

İngıliz - Alınan deniz itilatla • 
dının dayandığı şartların, İngıliz 
matbuatının ve İngiliz makamları· 
nın Almanyaya karşı ittihaz ettik· 
leri tarzı hareket nelıcesinde uzak 
laştırılmış olduğunu bugün İngil • 
tere hükiımctine bildirdim. Bu fe· 
sih keyfiyeti, bir nefse hürmet 
meselesidir. Bununla beraber, İn· 
giltere ile bir silah yarışına gir • 

Berlin (İKDMI) - B. Bitlerin ellinci yıldöoünıü miina•ebetile 
yapılan merasimde bulunmak üzere birçok heyetler gelmişti. Bun
ların arasında Tiirk heyetine bilhassa samimi bi.r kabul resmi ya
pılmıştır. Geçit resminden sonra B. Bitler bir kabul re,nıi yapmış 
ve bir çay ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette ilk önce aratıp yanına 

ç?jhdığı Türk beycH olmuştur. B. Hitlcr bu miinascbe!le şu sözle· 
·rj~sij;İcmiştir: 

. • )\srın en bilyük adanu Atatürk idi. Ben ondan ders aldım. Bil· 
yük bir kahraman ve dahi idi. Tiirkiyeye ve Türk milletine kar§ı 
hürmet• ve muhabbetim çok büyiiktür. Zira, haksızlığa karşı isyan 
ed~ı:ek siliilıa sarılmak ve muvaffak olmak hu.usunda bize ilk nü-
m~neyi veren Türkiye olmuştur ... 

meğe ha~et kalrnıyacağını ümit e- 111111.__,lllı.ıllllıı __ ı'll_llııll~llllıı------------llıılllltı!lllllıı,_ _ _,lllııi 
diyorum.• . r!-" .. 

Hitler, Alman _ Leh !tllMJ.umın Sıdkı ve bir polliı refakat etmek· 
da feshedildilinl bildirmiştir. Mu· tedlr. Teşyi merasimlni Emir Ab· 
maileyh, 1934 tarihli itilılf, Polon- dullah şereflendirdi. Türkiye ba!r 
ya tarafından ilılJil edildiği için ar- konsolosu KıırasapaI'., hükfunet er 
tık muteber olmadığını Polonya hü- kılnı, İngiliz komutanı, murlka, 
kfunetine bildirdiğini söy !emiştir. ve askeri müfrPze vardı, 

Hitler, İtalya ile Almanyayı bir· Emir bu vesile lle oğluna §Un· 
leştiren bağlar,n çözülemiyeceğini !arı söyledi: 
kaydettikten sonra İtalyanın Ar • • Bnı:.'l.inden itibaren benim de • 
navutluktaki hareketin tasvıp e- ğil, İnönti'niin oğlu•un. Alay ko • 
derek burasının İtalyanın bayatı mutanına selı"unıını söyle ve ken· 
sahasına dahil olduğunu söylemış- dini Emir değil, asker olarak tak· 
tir. diın et. Büyük Atatiirkle aramızda 

Hitler, bW1dan sonra, Alman • başlıyan dostluğun Tilrk • Arap 
Japon münasobetlerınin •istikra- dostluğu olarak nekadar popiiler 
nndan• bahsetm.i§ ve şöyle de • olduğu güzergahtaki Arap alemi • 
mlştir: nin candan alkı<ile sabit oldu. iki 

..Ahn..nya, Jt.iı..ıya vı: Japonya' a- kıirde millet ~in bu hadısenıo 
rasındaki teşriki mesai, hakiki bir mana \'e şümulil azimdir.• 
medeniyetin ve dünyada nizam ve * 
adaletin idamesinin şartıdır.. Emir Naib huduttan itibaren 

........................ : 
Hitlerin nutku- ı 

t . . 3 t nun me nını ı 

ncü sayfamızda J 
neşrediyoruz ı ...................... ı 

Potenıkin 
An karada 

Suriye, Lübnan. resmi mahfilleri 
ve halk tarafından karşılanacak ve 
misafir edilerek reidcümhurların 1 
ziyıüetlerinde bulunacaktır. 

Şam, 28 (A.A.) - Maverayi Er· 
dün Emir Abdullah hazretlerinin 
staj yapmak için Ankaraya git • 
mek üzere bugün Şama uğnyan 

oğullan Emir Nai'b hazretleri Su· 
riye hududuna geldiği dakikadan 
itlb&ren her geçtiği yerde pek par
lak suı ette istikbal edilmiştir. 

Şam şehri bugün tarihi ve ffe 
rülmemiş bir gün yaşamıştır. Şeh· 
rin methalinden otP.le 7 dakikadan 
ibaret olan mesaef erkek. kadın, 

1 
çoluk çocuk on binlerce halkın iz. 

1 dihamından ve mütemadi alkışlar 
l!O!!!!!!O!!""""""' ______ ,. ___ ~- rından dolayı ancak bir buçuk sa-

Sovyet Hariciye Ko
miser Muavininin An
karada resmi ziyaret
leri ve Hariciye V eki. 

limizin ziyafeti 
~ ·---- -- -------~--------

atte katedilebilmiştir. 
(YazıS1 3 üncü sayfada) 

Ağaçtan yapılmış 
kadın kumaşran 

Anl<o.ra, 28 (AA.) - Sovyetler Alnıan heyeti Ankara-
Birliği hariciye kom.'ser muavini d l k 
ekselans Potemkin bu sabah eks· a temas ar yapaca 
prese bağlı hususi \•agonla şehri- Almdllyada ağaçtan imal edilen 
mize gelmiş, ve Türk, Sovyet bay- yünlü kumaşların memleketimiz -
raklariyle donatılmış olan istas • de sürümünü temin ~tmek ma.ksa· 
yunda Hariciye Vekili Şükrü Sa- dile şehıimize gelen Alman heyeti 
rııcoğlu, Hariciye Vekiiıeti umumi dün de İstanbul gümrükleri baş • 
katibi Numan Menemencioğlu, Ha müdürü Methiyi ziyaret etmişler· 
riciyc Vekaleti teşrifat U. müd\i· dir. Almanlar sun'i kumaşlardan 
rü Fuat Şevket Keçeci, Ankara ipekli kumaşlar derecesinde alı • 

·vali ve belediye reis muavini, mer nan fazla gümrük resimlerinin 
kez kumandanı ve Emniyet direk· indirilmesi.n veyahut sun'i ku -
törü n Çin maslahatgüzarı ve Sov maşlar için ayrı bir tarife tatbiki· 
yet büyük elçiliği erkanı tarafın- ni temenni etmektedirler. 
dan karşılanmışıtr. Muzika Sov · Yapılışında çok vcuza mal olan 
yet ve Tü. k marşlarını çalmış. bir ve yünlü, ipekli kadın kumaşları -
askeri kıta selam resmini ifa et • nın yerini tutan bu fantazi kumaş 
m~tir. tar güınrüklPrim;ıiteki tarife yü • 

Ekselans Potemkin, gardaki hu· zünden Türkiyeye pahalı girmek, 
susi salonda kendilerini karşılıyan tedir. Alman heyeti Bulgaristan, 
zevat ile bir müddet görüştükten Yunanistan ve Yugoslavya hükfı· 
sonra doğruca Sovyet sefaretine metlerile de bu hususta temaslar 
gitmiştir. yapm~lardır. Maksatları kumaş • 

Ankara, 28 (A.A.) - Sovyet Ha· tarın Balkanlarda revacını temin 
riciyc komiser muavini Poteınkin etmektir. Heyet bugfmlerde An · 
saat on otuzda Riyaseticiiınbur karaya giderek hükı'.imc·timizle te· 

( A~kası 3 ünrü saııfadaj maslar ··apacr,ktır. 

Amerika Reisicümhuru, Hi:ler 
ve Mussolini ile Asor adala

rında görüşmek istedi 

AmeriA:cı Rei•icamhüra Ru:11elt 

Nevyork, 28 (A_ı\..) - Nevyork 
Times ga:ı:etesinin Vaşmg\on mu· 
habiri Arthıır Krocb, yazıyor: 

.Reisia.ümhur Ruzvelt, Muso
liniye ve onun vasıtasile Hltleı e 
iki diktatörün kendisile denizde 
Asor adalan gibi bitaraf b'r ada 
civarında buluşmalarını teklif et-

mişse de bu teklif reddedııms•ı;r. 
Krock, bu teklıfin :na~"ls • e 

eylül 193.8 buhranları esnasında 

yapıldığını kaydetmckteair. 
Ruzveltin maksaılı, devamlı bir 

sulh tesisı için diktatörlükkrin as
gari ş"rtlarının n d~n ibaret oldu· 

(Arka.,ı .1 "1>cii ,.o ,farta} 

Kariğ, okur, okuyucu= Kari 
Nedir bu anarşi? Dilimizdeki bu sarsaklığın önune geç•~ck 

kimse yok mu? Yazılarımızı okuyanlar için biz muharr:~:cr üç yeni 
keltme uydurduk: Okuyucu, okur, kariğ. Bir de eskhi k"i Yaz, de
mek ki bir mefhum için dort kelimeye sahibiz. Bu dört kchıııe 

Türk vokabülerine bir §C~ lcaıaııdırtrsa ne .ıhı. Fal«•t d rt kc lime· 
nin ücü bir onarşinin ifadesidir H karii ~aşırtnıaktan lıaşka hiçbir 
işe yaramamaktadır. 

Dilinıi.zde kökleşmiş, fakat kökü başka dillerde bulunanlar gibi, 
aslı türkçe olan hemen her kelimrnin çeşitleri ~ıkh >"C her ınıılıar
rir bu çe itlerden beğendiğini kullanıyor. F.j;;er biz zamanla ve ken· 
di lrendine dilin1izin çiiı·iik kelin1elt•rden l:urtula<'ağ!nı ınuH~ ur , 
bunu bekliyorsak e:wuızdu •al:laın kelir,.c katnııynrak. R ,. 1ı 

bu i~le nıe~gul ohnalı, hakikaten çi;riiycn :.-elı111<>:lcri ... rt.ip i~· 

.yerine bir tek kelime bulmalı: fakat ,.a!iJyan ;·c daha cok ~' <ı) ar<1· 
ğı muhakkak olan kelimelerin çekilip a:ıİma,.,rn m:uıi •ıl· ... ılıdır. 

KEMALi ST 



SAYFA! 

l!::a!:.:!:;l&"AT~ 
Musa • lsa • Muhammet : 92 

... ... .. ... '"' ............... "' .. '"' """" .... .. :do • 

Musanın Hayatı 
Beni İsrail 

sıbatına 
içinde 

imtiyaz 
yalnız Levi 
verilmişti 

Görülüyor ki Musanın telkin et· li bırakacaktır. Hayvanlarda alelA 
tiğı d.:n felsefesi mücazat!& bile de bir sevki tabiıden z;yade bir 

cezanın müsavi olmasına dayanı • 

yor. Musa, bu düny~da adil olmı· 

yan Allıı:lun ahrette adıl ola'bilece-

hassasiyet vardır. Bunu kabul e

den Tevrat; anasının ~ütünü emen 

kuwyu kesmeği ve yemeğı mene-

l!iru kabul etmez. Allah her yerde der. Kuşların yuvalarını bozmı -

adildir. Musa, bütün r.sanlar Al- yacak>ın, öküzle merkebi yanyana 

laıhın huzurunda müsavidir, der. koşarak toprağı , sı.irmiyeceksin 

Hazreti İsa ise bunu lSiz. hepiniz muhtelif cinsten hayvanatın çift -

kardeşsi.!'zi] demekle başka bir !eşmesine mani olacaksın, öküze, 

şekilde ifade etmıştır. buğday harmanında çalıştığı sıra-

Beni İsrail içinde ya!nız bir 'da boywıduruk vurmıyacaksın .. ve 

sıbat, bir kRbile v'lı<lı kı l.;;tısnai asla herhangi bir hayva .. ı .ğdiş 

bir mevki, imtiyazlı bir mevki sa- elnuyeceksin .. der. 

hibi !dl. Bu imtiyaz ve Jstısna Le- Hazreti Musıının hayvanlara te

\'İ sıbatına verilmi~tır. Sülalesin- min etmiş olduğu bu hakkı bazı 

den ve neslinden peygamberler akvam henüz insanlara bahşetıne

gelmiş olan bu kabile sadece ma- miştir [•] 

bed ve tedria hızmetine tahsi& e -1 Tenatın emir ve nehilcnne ait 

dilmlşti. Yalnız onlardan vergi a- §U maddelerine bakınız: 

lınma:ıd.ı. Ve onlarır ıaşesi diğer •Ananıza, ba:banıza hürmet e • 

kabilelerden alınan vergilerle te- din. Kurban ke~erseniz birinci ve

min edllirdL ya ikinci günü yiyiniz. Üçüncü 

Bu hal Beni İsrail arasında bü • güne kalan eti yakınız. (Çünkü sıh· 

yük ayrılıklara sebebiyet verdı. hate muzırdır) Yalan söyliyerek 
Hatıl Tih çölünde kailluş olduk- namıma hükmetmeyinız. Hemcin

ları sırada isyan eden halkın baş'. sine zulmetmiyeceksin, o.nu soy • 

kaldırma sebeplerinden biri ol - l:ınıyacaksın. İşçinin gündeliğini 
muştur. .. .. . rbir gece bile tutroıyacaksın. Sa -

Tevrat'. (Sly) e dP buyuk bır 1 !:ıra küfretmiyecek, amanın önü

değer venr. Çalışmak, o zamana ı'ne engel çıkanruyacaksın. Fakiri, 

kadar ve o devirde yabancı, adi, 'fakir olduğu için korumıyacaksın, 
h;,ysiyet kıncı bir ~Y telakki edi· zengine de zengin olduğundan do

lirdi. layı itibarda bulunmıyacaksın. İn-
(Hür olan kırnse çalışmaz. Esir ti.kama kalkışınıyacaksın, kendini 

olan hür olanın menfaatine çalı • nasıl seviyorsan hemc•nsini de öy· 

şır) denilirdi. Yapılan harplerin : le seveceksin. Yalan havadis ;:ıeş • 

çoğu ganımet malı elde etmek ve retme; bir cebrin icrasında şerir 

bir de zenginlerin tarlalarında çalıt ile bir olma, fenalık içın eks•tiyet 

tırmak için esir temın etmek için te olsa ıştirak etme; eğer dügma -

olurdu. Çalışanlar yalnız köleler nının merkebini yük altında ezil
ve e:;irlerdi. 

Tevrat bütün insanları haftanın 

altı gününde çalıŞ'lllağa ve b ir gü

nünde istirahate sevketti. Bu key

fiyet Musanın kitabında ve biribiri 

ardınca üç yerde mezkfırdur. [Altı 

gün çalışacaksın. Fakat yedin<:i 

• giııı sen, hizmetkarın, hayvanın, 

diğini g-irürsen onun yükü.ıi\ ha • 

f iflet; ahlAlı:ı ifsad eden he~.:yeyi 

kabul etme (yani r~vet alma). 

((Arkası V4T) 

[•] Edyan tarihi müverrihi A • 
lekııandr Vey 

Adliye 

' -

koridorlarında 
24 SAAT 

çorap [:::;;,;::.:;fJDeniz kadroları Belediye kimyahane· 
yapılmıyacak fBu tahlillerin acaba ı'Ankaraya gitti si tahlilde aldanmış/ 
Azami incelik ve ı hangisi doğrudur? Sonradan alınan il Sağınızdaki •Adliye ko i - M hl"' t "' ttığı • dd • ·1 hk • 

Çok • 
ınce 

iplik evsafı tesbit dorlarında 24 saat• sütunla . memurlar açıkta a u yag sa ı ı ası e ma em eye verı· 
edilecek rında bir mahkeme haberi o- kalacak len bir adam tıbbı adli raporu ile beraet etti 

kuyacaksınız: Mihal adında Dün Sultanahmet birinci sulh ka 
İpek kadın çorabı imal eden fal>- bir adamın beledi)·e doktor • Yeni deniz teşkilat.nın kad • n bulunmadığını, yapılan tah • 

rolarl ceza mahkemesinde, verdiğı netice illin doğru olmadığını iddia etmif 
rika sahipleri dün Ticaret Odasın- !arınca alınıp yine belediye tamamlanmıştır. Deniz 

itibarile çok şayanı dikkat bir da- ve nümunenin tıbbı adlide tah · 
da oda umumi kiıtıbi Cevad Niza- kimyahanesinde tahlil edilen yolları umum müdürü İbrahim Ke 

f 
va neticelenmiş ve kararı blldiril- lili neticeııinde hakikatin meyda· 

minin reisliğinde toplanmışlar ve 
çorapların sağlam şekilde yapıl -

yağı ınahlilt çıkmış, adam mal ile mu;ıvini Yusuf Ziya Kala. · t• H 'd" d 
kimyahanenin rapOTile ınah- fato. ğlu hazırladıkları kadroları m~B ırlı.k a ıse dşu urM: ilı 

1 
d d na çıkacağını söylemiştir · 

kemeye sevkedilıuı . Fakat Artkaraya goturmuşlerdır. Lıman- bir yağ d .. kk ' d b ledi ıbb masın ı temin ;çin alınacak tedbir
leri görü~müşlerdir. Fabrıkatörler 
çürüklüğü çorapların çok ince o · 
larak ımalatta bulunmakta ve bu-

. . i .. . .. . . a pazarın a a a ın a Hakim belediye kimyahanesinin 

malından emin olan .-atan • tar umum müdürlüğü kadrolarını y~ doktcınlın tu af· nıdn an ğe .. • tahlil ettiği ayni nümuneyi tı 1 

ı .. . ı d . .. .. .. . c .or arı ara ın an ya nu • adliye göndererek tahlil ettirmiş • 
daş bu nıımunenıo tıbbı ad • a memurın muduru Cevad ile u- munes' al rak b led" kim 1 T bb dr • ahi · 
!ide tahlilini istemi~ n haki- ı mum müdür muavini Hamid Sa . h .1 ına k .

1 
e. ıye ya· r. 1 ' _a ı, yaptıgı t ıl netıce· 

nun önüne geçmek için çorap in
celikleri için nizamname ile bir had 
tayin edilmesin , ıstemektedirler. 

k t tıbb dl
'd 1 t h i anesıne sev edı ınış ve yapılan , sınde yagın mal I Cıt değil saf ol -

a en ı a ı e vnpı an a • racoğlu hazırlamışlardır. tahlil . . • l 
. . • • • netıcesınde yagın mahlut ol- duğw.u mahkemeye rapora! bil · 

lıl aynı vagın saf oldugu ne- Deni.yolları umum müdürlüğü d ğ h . . . • 
· u u akkında rapor verilerek/ dırınıştir. Bunu n üzerine nıahke-

ticesini ,·ermiş... ~!etme müdür muavinliğine mü-
Bu haberi okuyanlar elbet- tekait bahriye zabitlerinden Nasır yağcı mahkemeye sevked_ilm~Lr. me, maznunun iddiası veçhUe ya-

te kendi kendilerine .uivle bir ı tayin edilmişti MU:al, muhaken:'.ede yağı biz_zat j ğın saf olduğu anla~ıldığınaan Mi-
7_, r, yaptıgını ve mahlut olmasına ım· halin beraetine karar verwi. tır. 

sual soracaklardır: · Haber verildiğine göre Deniz • 
- Acaba bu biribirinin ta • •bank umum müdürü Yu.suf Ziya 

mamen aksi netice veren iki Erzin tarafından Mart başında şu-
tahlilden hangisi doğru? Be- heleri lağvedilerek açığa çıkarılan 

Buna göre memleketimizde çok 
ince çorap imaline müsaade edil • 
miyecektir. Ayrıca Avrupadan ço
rap imali için getirilecek iplikle -
rin de kararlaştırılacak evsafta ol
malan mecburi tutulacaktır. Hafta 
içinde odada bir toplantı daha ya
pılacak ve alınacak kararlar Ve
kalete bildirilecektir. 

Iedive kimyahaneııl mi, tıbbı 43 memurdan deniz teşkilatında 

ı adli mi yanıldı! eskidenberi çalışmış olanlar yeni 
ı Tıbbı adli milesse•esl. Tür - kadrolarda vazifeye alınmaktadır. 

Top kapıdaki 
feci kaza 

Bir polis daha 
tevkif edildi 

ViLAYET -·----
Belediyelerin teminat 

akçeleri 
Belediyelerin temınat akçeleri· ı 

ni kendi vez>ıelerinde muhafaza e-

1 
debileci!kleri hakkında dün vila -
yete bir tamim gelı!ıiştir. Evvelce 
bu teminat paralarının mal mü _ I ı 
dürlüklerine yatırılm"sı icap et • 1 
mekteydi. 

Yol programı hazırlanıyor 
Vali ve belediyi' reisi doktor 

Lfıtfi Kırdar dün ,.iJayet nafia mü
dürlüğüne gelerek başmühendis 

Bedri ile vilayetin 939 - 940 - 941 
seneleri yolları üzeri'lde uzun uza
dıya görüşmüştür. Vali, Şehir mec 1 
!isine yollar hakkında verilecek 

1 
umumt progran11n haz!rlanmaıını 

emretmiş!ir.---0- i 
BELEDiYE i 

kiye adliye mekanizmasının Deniibank teşekkül ettikten sonra 
en ınühim umurlannden hl - ı Yusuf Ziya Öniş tarafından birçok 
ridir ve bütiln mahkeıııeler eski memurların açığa çıkarılmasi-
icabı halinde kararlarını pek le yeni teşkilata alınan ve bugün 

haklı olarak bu müessesenin halen ~nkada çalışmakta olan ba-
kanaat ve raporuna istinad et- zı yeni memurlar da açıkta kala -
tirebilınektedir. Bir damla ~akları söylenmektedir. Bu suretle 
kandan en masum görünen i eski memurlar veni teşkilata alın
adamm katil olduğunu mey • ı mış ve müktesep hakla rı da ko -
dana çıkaran, icabında bir ı runmuş olacaktır. 
masumıı sehpaya gltıııekten ı ---oo--
kurtarabilen ve hadhelerin ı M Ü N A K A L E 
karanlık dehlizl~inde adale- ı 

te meş'ale tutan bu mü , .se - ı' Demir yolları anlaşmasına 
nin koyduğu te<ihİ•ten 'üphe ı y I d . d' 
edebilmek imkiinsı•dır. i ugos a vya a gır 1 

Ya belediye kimyahane•i? Yunanistan , Bulgarıstan ve 

m üessese ıni yanıldı! Şimdi demiryolları nakliyatı ·birçok ko -

Ehlivukuf vatmanı 
kabahatsiz gördü 

Topkapıda evvelki gün bir tram
vay kazası olmuş ve iki yaşında 
İstefan adında bir çocuk tramvay 
altında ezilerek ölmüştür. 

İstefan, annesi durak yerindeki 
tütüncü dükkanından bir şey alır
ken birdenbire cadden!n ortasına 
doğru ko,jmuş ve o sırada manev
ra yaparak dönen vatman İsmail 
Hakkının idaresindeki tranwayın 

altına yuvarlanmıştır. Vak'a ani 
olduğu için vatman kazaya mani 
olamamıştır. 

Dün bu hadisenin dördüncü as-
liye ceza mahkemesinde muhake
mesi olmuş ve vatman çocuğun bir 
buçuk metre mesafeden birden • 
bire tramvayın önüne atladığını 

söylemiştir. Dinlenilen belediye 
seyrüsefer mühendisi de bu kadar 

Acaba şimdiye kadar tahlil • ı memleketimiz arasında cari olan 
ı~ri neticesinde verdiği re • ı demiryolları müşterek tarifesi an
porlar, binlerce vataııda~ın ı !aşmasına Yugoslavya da iştirak 

ceza görn.ıesine esa• olan bu i etmiştir. Böylelikle Balkanlardaki 

bir vatandaş çıkıp ta: •Ben !aylıklar görmüş olacaktır. 
belediye kimyaban.,,.inin ha-

bir mesafeden kazaya miini olu na· 
mıyacağını söylemiştir. Muha -

KÜÇÜK HABERLER keme keşif raporunun tetkiki için tası yüz!inden cezaya çarpıl- ı 
dım. Bu adalete sığar mı. ı 

dese: ı 
>et başka güne kalmıştır. 

Şehrin imarı ve Beyazıtta 
yeni istimlakler L ... :::~·:. ~::~::.:·.!J * tttaiye 11rursıarının imtihan- Kendilerine icra memuru 

!arına 2 Mayısta başlanacaktır.. SÜSÜ vermişler 
Bu imrihanlarla mektep ilk devre- Çarşıkapıda F'Jıp;. radyo mağa-

Profesör Prostun gelmesine in· 
tizaren belediye, imH hareketle -
rinde esaslı adı~ • atmağa ka-
rar vermiştir. 

kadarlara emir verilmiştir. 

Beyazıtta Aksaray tram,·ayı • 

nın kıvrıldığı köşel'.in de istimla-

sin! bitirmekte ve mE:zunlarını ver zasında müstahdem Nubar, Ham . 
mektedir. paryan ve İstcpan, kendilerinden 

Suçu birisinden on 
lira rüşvet almak 

Dün yine bir polis memuru rüş
vet almak suçile adliyeye \'eril -
miş ve sorgu hakımliği taıa! .Jan 
tevkif olunmuştur Mesele şudur: 

Tahkikata göre, Köprü poli> 
mevkii memurlarından Sabri, ka • 
rısile kavga eden Vangel adında 

bir adamdan işini halletmek mu -
kabilinde 10 lira rüş\·et almış ,.e 
ihbar üzerine yakalanmı~tır. 

Saıbri dün yediııcı sorgu hakım· 
liğine verilmiş ve istic,•aµ oluna
rak tevkif olunmu.jtur. Tahkika -
tın hitamını müteakip ınul•akeır.e 
edilecektır. 

Şüpheli bir ölüm 
Kasımpaşada oturan A.ı oğlu 

Mustafa adında 18 yaşlarında bir 
genç dün birdenb;rc sancılanm;'İ 

ve bir müddet kıvrandıktan son;-a 
ölmüştür. Adlive doktoru ölümü 
şüpheli görmüş \ 'e ct-sedııı morga 
kaldırılmasına iüzum görınüştür, 
Morg ölüm sebebıni tesb.t edecek-
tir. 

---(\--

DENiZ ----
Deniz ticaret mektebi 
~eşkil Atı değiştiriliyor 

Bu cümleden olr'lak üzere E-
hasılı katımda bulunanların hepsi, ON 1yERS1 T E ki takarrür etmiştir minönü meydanı m~keti gibi Azap 

* İzmir Halkevının da,·eti ü-: radyo makinesi almış olaır Laleli 
zerine Hukuk fakült~sı doçentle • apartımanlarında muki'l' İbrahim 
rinden doktor Yavuz Abadan cFik Hakkı Konyalının evine giderek 
ri haklar. mevzuu etrafında bir kendilerine icra memuru ;üsü ver
konferans vermek üzere dün İzmi- mek suretile ıçeri girmek ve radyo 
re har~ket etmiştir makinesini alıp dü~kiına getirmek 

Muhabere ve ~fünakale Veka· 
Jeti OrtaköydPki YüKsek Deniz 
Ticaret mektebi teşkilatında mü • 
him değışiklikler yapmağa karar 
vermiş ve bıınun içiı, mektep mü
dürü Zekiyi Ankara.va çağırmış -
tır. Zeki Ankaı aya gitmiştir, 

hepiniz istirahat edeceksiniz] der . 

Var~at üzerıne vergi tarhını ilk 
- Kad1köy Knrbağalı<lerenin te-

0 · 'f d kapı meydanı!lın da kat'i vaziyeti-
nıverSI e e spor . .. f 

1 
b. k 

1
. mızlenmesı için de ı.-eledive mer-

nı gostcren mu ascoa ır n1a e ı .. 
ilıda.; eden Hazreti Musadır. Mey- hazırlıkları d B d d kez lıevetince b'r kPsifname hazır-

- . hazırlanmakta ır . u mev an ' I · 
va, bugday, şarap ve hayvanat gı· •• . . . lanmıştır Kurbağe l•d<-re,·e akan 

.. .. • .. unl\ ersıtede spor faalıyeti için 1 bilhassa miır.ar Siııar .n eserı olan · · · • 
bı bulun hasılattan yuııde on alır h 1 ki b 

1 
.. l p . . ,.e bu civqrda payri ,,lılıi bır vazi-

. azır ı ara aş anmıştır. Rektor- Sokul u M<>hmct asa t·amıının ' · 
ve bunıı dini vazife. ile tedris va-1

1
_ h . 

1
. ·ı·b 1 1 yet vaıatan lağım m<'craları için 

• • • 1 • • uk evvela spor yapmak istiyen e cmmıye ı nazarı ı ı r..ra a ına - · 
zıfesı uhdesıne veruen Levı kabı- re 11 ; ıag· ını çukurları inşa edile-

talebelerin adedini tesbit etmegı· · caktır. Bu giızel PSere meydanın 
kabilesı ile yetımlere, dullara cek ,.e derenin temi7. tııtulması bu 

düşiınmüş ve bınıun için bir ta- en mutena bir yer:nde yer verile-
tahsis eder. Tevratta •merhamet• cek!ir. suretle !emin !•dilmıs olacaktır. 
halı.kıııda başlı başınk bir fasıl mev mim yapmıştır. Spor ~·apmak isti- Fi d t · t 

yenler kendilerini Tıb fakültesi Asfa1t ohrak inşasına karar ve- Orya a eSlSa 
cuttuı. d k ,_. · 1.,. ki rilen Yerehatal'. caddesinin halen Beledi,·e bu senr vaz avlarına e an ... atıp ı,.:ne YR7.dıraca ar • , , , 

[Tevrat: Seferi ahiı: ~'asıl 15] dır. SultanahmedP cık8n ve bir tarafı kada r yetiştirilecek ol&n Florya 

faiz ile para verıneğı meneder. üniversitPnin bü:un fakültele· Alemdar karakulıı önünden geçen gazinruuna e\·velc<> verilmiş olan 
Tevratta toprağa ve hayvanlara rinin ;,On sınıf talebl'leı inin inkı • caddeyi iki kısır.a bölen ahsap dük 70 bin liralık tahsis1ta ila\·eten 

da büyük kıymet verildiğini göril- lap dersleri mtih?.nlarına 15 Ma- kanlar ve evlerln !<oldırılması ta-ı elektrik vesair teissotı için 30 bin 
yoruz. Yedi senede hır toprak ha-1 yısta ba }anacaktır. kar•·ür etmiş ve istımliıki için ala- lira daha verm'ş!ir. 

* Belediye miifett:şleri Emi • 
ı~nü ı·..._~taka,ınd1 &şc;ı, berber, 
kasaµ ve diğer bütün dukkanlan 
sıkı bir teftişten geı:~rmeğe başla-
mıştıı. * Mabt-Pat uır.um mudürlüğü 
birinci sınıf müşavirlıği için vila
yette açılmış olan imtihanı. Gala
tasaray lisesi İngilizc? muallimi 
Hikmet Cemil !<azar.mış ve mez -
kur memuriyet~ tavin edılın~tir. * Bugün Zeytinlıurnu sahille
rinde topçu atışları yapılacağın -
dan \·apur ve motör kaptanlarına 
açıktan geçmel~ri bHdirilmiştir 

suçile adlıyeye verilmişlerdir. Dün 
birinci sulh ce,. mahkeme -
sinde &'Orguya çekilen maznun • 
!arın asliye ceza mahkemesinde 
gayri mevkuf olarak muhakeme e
dilmeleri kararl.ı~tırılmıştır 

Haber aldığımıza göre, bugün • 
kü teşkilat bir meslPk mektehi ha
line konacaktır. Orta mektep tale
belerinin alınacağı bu mektept e la 
!ebelerin bilhassa aır.eli olarak ~·e Kız ları fuhşa teşv ik eden 

Topkapıda oturan Mes'ut, Hüs- tişmeleri temin edilecek ve bunun 
nü ve Şefika adıııda iki erkekle bir için talebeler b~s \'al<'tlerinde >tdj 
kadın randevücülük yapmak ve 1 görecek]Prdir. Mektep tedr" prog
genç kızları fuhuşa teşvik etmek ramlarında da de~ı~ikl 'kler olacak 
suçile adliyeye verilmişler ve bi - . tır. Mektep Denı<:'oll•r• umum 
rinci sorgu hiıkimliğı tarafından müdürlüğüne bağlı oincsk ,.e ye
isticvap olunarak tevkif edilmiş • ni teşkilat önümüzrleki ders sene· 
;erdir. si tatbik E:dilecektir 
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"Bu gece saat bird& (Mebru
re) kruvazörü Okyanu' .uıarın

da (Neyyir> torpidos'ı tarafından 

müteyenun~nen 1Xıtpi!lenmiştir .• 
iki gcııç kasıklarını tutup 

kıvrana kıvrana ffÜlaükten sonra 
Ali Bekir ornr : 

- Bir nevi ~ifrcye benzi~·or. 

Bu ne demek olac11< Neyyir efen
di'! llıı isimlerde ne bir kruvazör 
ta.,ıyoruz, ne hir torpido .. \"ekil
harç dcfter'nde böyle bir muha
relıei bahriye Jrnvclı da ayrıca şa
\'·l a .:ak gu·~abı•l'Prtlt·ııdir ... 

Abdullah Nevyi- d~ndi pek fe· 
ııa bo:1.ularak: 

- Canını bırakınız Allah aş
k na $Pk• p[ıl ile kaleminden 

t • · r l'erzed r arl•r ol'.lltı5 ... fa. 
n "1~ s. \ ler .. 

Az z Sak b, ok ın satirlara 
,'. 1i ı: .. · ·ıı 'ırnuzıı 1dan göz ata
r k: 

il!aıı.ı ız değil, ibare (•en
boli "). Lakin içimizde (;en -

bol) ün d<'laletlerini keşfedemi - diğer senbolik bir sayfasını daha a;.ızından bir şey ka<'ı• ınamak için diğinıiz hava ile oynatabiliriz. l lıydı. Gönill rekabetine çıkı~an metini bile kaybetmek tPhlikele-
yecek kimse yok ... Sekri hal idim çevirerek şöyle okudu: hemen oradan savuştu O çekildik- Ali Bekir, A7.i~ Sakıbdan ay- bu baba oğul ~üııhe,iz Çl\rpışa- rine düşmüştü. O muhtıra def-
ne demek? Bu tabiri zabıta jur- - Okyanus ~ulıırında lenger ten sonra Ali Bekir: rılıp da odasına çekildiği zaman caklardı. Kızcağızın i<tikbali teri, diğer birkaç kağıt o ~ap-
nalinden mi ezberleci·n vekilharç endazı ikamet olduğum fırtınalı - İşle •nürai, mürlbhin, müze- pencere önüne oturdu. Ifo!iııi belki btı lıaba ol'ul aıa~ındaki kınların ellerinde iken keııdi<in& 

efendi~ 'arhoşluk kanunen es- gecenin ferdasında Kredi l.iyone vir, ~.ırsız, allak, P~<'P"iz, habis, düşünmeğe, muhakemeye baş • ı rekabetin alacağı neticeye göre ne isteseler yapabilirlct'di. Bu 
babı ıııuhaffifeden ;ayılsa da bu mevduatı için vekıilet aldım... mel'un bir harif .. Gün olur ki !adı. lllevkii tuhafla•nıı<, nazik- taayyün edecekti .. Bu rekabet büyük •ehlike U.ar~ı>ıııda daima 
gibi Pclebsizlikler vicdanlar hu- Aziz Sakib - İlıare yine şif- böbürlenir. Gert gert gegırır ... Je~miş, pek üzüntülü 

0

biı.'~ekil al- ı;.rasında Ali Bekir keııdiMi üçün- atik, tetik, son derecede kurnaz 
zurunda na•ıl mazur görülebilir? remsi amma bizim i~in anlaşıl- A'lnn olur. Fil olur .. İcap eder- mı,;tı.. Boynunda tılsımı da yok cil oluyordu. Talii zavallı Per- uyaııık bulunmak liizınıdı. Müt-

Vekilharç bu (vicdanlar hu-· mıyacak bir nokla,;ı ~· ok .. Ri~are '" büzülür. Kö•tebekle~ir. Yer- tu.· Onu Aziz Sakıbla artık or • vini bu üç ağuştan hangisine ata- hiş bir hafiye, tece"'üsünii ciııa
zuruıırla) tabirine kar~ı küçük dl- kadını çabuk soymı~·a başlamış • !erde sürünür. Her hakarete taklaşa kullanacaklardı. 'bu mu- caktı? Kızı evveli pa,aııııı sev- yete kadar varnıuk!an ~ekiıınıi
lini yutarcasına bir istiğrabla ne- sın vekilharç efendi... katlanır. Divan durur. Etek ö- zaaf istimal nüshadaki kudsiye- 1 dasıııdan, 80ll!'a oğluııunkinden, ! yen en ak ur bir cıı•u" aznıı\· e 
fesini içeri çekti. Gırtlağı düd ük Ali Bekir - Şuna artık ve- pcr. Her tekdire temenna ile tin, kuvvetin te•irini muhil de- daha sonra mahbesinden kurtar hasımlarını tarassuda karar ver-
gibi keskin bir ses verdi. (Vicdan kilharç deme.. Vekil harem de. boyun ı:ğer.. İşte en tehlikeli ğil miydi? Hem bakalım genç mak na.ıl kabil olacaktı? di. Ali Bekir Pen·inle, _.\ziz Sa-
lar huzurunda) bu ne tumturaklı Abdullnh efendi bu istihza- bir "tip". Bu sefer kuyruğunu fe eczacı tılsımın esunundan mem- 30 kıb Gülızarla ne yq,.w•rbr'? Et-
bir terkibdi. Aziz Sakib, Ali Be- !ara mukabil kapı arkasından na Rıkışlırdık, fakat lıuradan çı- nun kalıı•,;a onu bir daha 'ahibi- raflarını saran lıunea ı 1· 11 '"C, 

kir ile kendi ara•ında vicdan sö- duyduklarını yani bu iki yaman karken gözlerinden anladım öy- ne iadeye razı olacak mıydı? \ L' .'\ıbdullah Neyyir efendide oda- manialara raj:tmen yine tı· (esip 
zü ne gülünecek veya ağlanacak, gencin Pervinle Gülizar hakkın- le silkiıt!a, zilletle defolup gidi- sonra Pen·inle olan sevda mace- · ı a çekildi, fe•ini önüne koydu, sevişebiliyorlaı· mı·: Oıı : arııı ci 
bir mana daha doğru'u manasız- daki tasavvurlarını yüzlerine vu şinden hissettim. Bize son şid- rası pek endişeli bir deneye gir- ~ .gara listüne sigara yakarak 

1 nayet sevdalarına dair ufaK 
!ık alıvordu. Lakin Abdullah bir rup onları su•turmasııı mı? Bu- det ile diş biliyor. Sakıb avakla- mi•ti. Kız konağın küçük beyi, <1üşüıımeğe ba~ladı. O hanım-, ' ,. ve,;ika elde ~dt•hil>e o ?.:tıııa 

ı .ır 

lıu 
ku~ palazına uğramış gibi boğa
zından öterek infialini yuttu. Ha
'1mlarına kar~ı ancak gayzını 

ketm ile galebe edebileceğini bi
liyordu. O sükQt ederken Ali Be
kir elind~ki muhtıra deftecinin 

ııu dü~ündü. Liikin saman altın- rımızı tetik alalım. :ı-:~gıba namzet iken .•oııı·a ihti- efendiye çatr ... uk binlerce liralar 
dan su yürütmeği daha muvafık _ ~Ierak etme. Onun dişle- ynr paşa bu güzel çerke,i istif-' •·urup çarpmak, Adnan Şem'i •ilahla kar~ılarına çıkııı l<'hcl irle 
bularak sükut etti. Onların el- rini söktük. Ari.ık bizi ısıramaz. ra~a kalkı~mış şiddetle reddi Ü· 1 paşa ailesini ~OYl'.p rnğana çe- baş!ıyaca ktı. Fa kat hii.ı '" >,ir 
lerinden bu mesruk kağıtların en Tılsımla. muhtara defteri bizde zeri>ıe hiçarc)'i taş odara kapa- virmek sevdasında iken buna. aleti müdafaa ve ta,ıruzu -ıerc 'en 
küçiiik bir _parçasını alamıyacağı· iken bir şey yapamaz. Onu kar mışlardı. Bu mahbesin anahta · jmuv~ffak olmak . şöyle .. ~ur«~niele geçirmpli? ... 
nı anladı. Infialine mailfıbiyetle şımızda harizmalı arı gibi iste- rı kalfa lıaııımın boynunda a!I· şimdı o konaktakı me\•kıını, hız- (Arkasını•) 



• 
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HiTLER • NUTKU 
• 

Ruzveltin mesajı, Umumi Harp, Çekoslovakya, lngilte-
re-Almanya münasebetleri hakkında şayanı dikkat sözler 

Berlin 28 (Hususi) - Bugün 
Ray~tag meclisi huzurunda söy -
!ediği nutukta Hitler bilhassa de
miştir ]d: 

Ruzveltin mesajı 

.yarattım. Bugün bıu·ada asıl ifade bundan bir milliyetçilik meselesi- heyi delemiyeceğinden emin ola -
etmek ibtediğim şey, her şeyden ni meydana çıkaracağ ı aşikardı. bil'r. 
evvel siyasi faaliyetlerimizlıı he - Diğer taraftan Çek olmıyan un - Eğer bugün •Bir daha asla Mü
defi ve onların tahakkuku keyfi - surların ayrılmasile geriye kala~ nih olmaz!• diye bağırıyorlarsa, 

yeti olacaktır. ]ar için bir hayat ve mevcudiyet bu, harp amillerinin, meselelerin 
Avrupanın sıyasi ve mki hudut· meselesinin meydana çıkacağı da muslihane hallerini felaketlerin en 

•- Amerika Cümhurreisi, bana, b.. il"'~ j•'-'·' a. • • · !arı arasında dıinyar memnun e- aşikar bir keyfiyettir. uy 6W te ..AA.i ettuuerini gcisterır. 
muhtevasını bildiğiniz bir telgraf decek tam bir aher.k bulmarun Bütün bunlar Versayda da bi- Bunlar dalgalarla kan dökülme~ 
gönderdi. Bu adresime gönderildi- im d • d t ·· t · d" 

gayrikıilıil olduğu noktasında zer- liniyordu. Zira ekalliyetlerin bu o asın an a e a mu eessır ır -
ği halde benden evvel berkesin o- ı F k h · ·· b k ki re kadar tereddiit etmediğimi a· fantezist devletin hudutları içine er. a at ıç şup e yo mev -
kuduğu ve radyo vasıtasile bütün bahsol k d" kani d ğil 

çıkça söy !edim. Büyük Harp beliti kendi iradelerine rağmen sokuldu- zuu an en 1 arı e · 
dünyanın muttali olduğu bu vesi- d" z; b ı b b" 

günün birinde milletlerin milli ha- gu· malfım bulunuyO!"du. ır. ra un ar ar ın cereyan 
lı:a hakkında, ciban demokrat mat- "ği k d h" b" b 

yatlan ile mevcut hükUmetlerin Bu husu.'ltaki fikirlerimi ifade ettı no ta a ıç ır zaman u -
buatı muhtelif neşriyatta bulun - ı ı d · ı h b" 

bugünkü şekilleri arasında tıelki ederken dahi hemar:m bir tered- unmaz ar v_ e. aıma ya. nız ar ın 
dukları için, Alman milletinin mü- ...,. nl tl ı dı ok ı 

bı·r itı"l"f umı·· "di varsa bile bunn d"" d ._ l b akın k d ecede me aa erının av an gı n ta ar-messillerini davet ederek verece- " T u e ma:ua ır ıy~ca er . d dırlar 
ğim cevabın hcrke.'ten evvel onlar mahvetmiştir. Venay muahedesi, vazııh oldum. Alınan milletinin e-, a · ... 

mı·ııetlMm· ke d" mukadderatım b eli 1919 · t· 1 · k Aslını ararsanız, Munib konfe -tarafından bilinmesini ve kararı - ~ n ı e yyen vaz:ye ı çıne a - • • . . 
tayın. etmelerı· hakkında hürmet k k 1 ,_ d . . k . . ranııı zarurı de degıldı. Bu konfe -

mın Ya ta.s'"P veya reddedilmesi panara a aca~ını uşunme ıçın . . • 
.. g·· t . · hattıl. ekonomik ınec . b d 1 ' 1 1• dı rans, nıbayete kadar kararını ılan 

imkanını sizlere vermeği tercih os eı memış - ınsanın u a a o ması azım . et~ olan d l tl . t . 
ettim. buriyetleri bile aya1': altına almış- Nasyondl sosyalist harfketinin za- k b"li . ı · ev eldcr_e, vaz_ı~~-: 

Bu suretle, Reis Ruzvelt tara - tır. Ben bu Versay muahedesinin , ferindenberi bu mescl~nin halli ar nl a. aı ı ıç ınb_aphottugu~ut gborlmu k-
. . , erızaman ıra ırıca u a 

fından takip edllen usule sadık ka- günün bırlnde tamamen tadıl edl- tık bir zaman mesPl~sı idi. Avru- 1 • • akt d"ld" z· M .. 'h 1 · bl d • ·k b "I ·· h t , ıçın e ı ı. ıra, unı o ma-larak, aynı· zamanda ben de, eli • leceğınde r aıı:ı a ı e şup e e - panın gl'Xbini ceğil fakat şarkın- d . b d 1 ti · ·· d . . ' say ı, yanı u ev e erın mu a -
nıizdeki vesaitle cevabımın bütün medhn Ve bunu bır tlibıye olarak daki milliyet••ilEri alakadar eden . h 1 • k b 1 k b··t ·· 

• • y a esı vu u u ma sızın u un 
dünyaca bilinmesinin faydalı ola - değil Alman milletinin milli şefı bir mesele mevzuubabistl. Fak~t meselelerin halli seri surette ta • 
cağını düşündüm. sıfatile ve kendi kanaatlın olarak garp devletlerirsin menfaatleri na- bakkuk ederdi. 

Ayni zamanda geçen Marttan - söyledim. Açık olarak yine tekrar mına ihdas edilen b!I sun'I devle- Bizzat ·ben, Çek 'Hariciye Nazırı 
beri cereyan eden tarihl hadiselt· ederim ki, Avrupa komünotesinin 1 tin kadcrile onların alakadar ol - Mösyö Şvalkovskiye Çekyanın dok 
rin huzurunda duyduğum hissiyatı yüksek mımfaatıeri ıeabettirdiği ması da tabii idi. Bu devlete yapı- tor B~neşin imale ettiği şekilde 
ifade için de bu fırsattan istüade v:akit milli menfaat!Pr bazı feda - lan mali yardımlar, yalnız şu dil- her hangi bir teşebbüse kalkı .• ası 
edeceğim. Bu en derin hissiyatı • karlıklara tMli tutulabilır. Bunun şüneeden mülhemdi: Bu devleti en takdirinı1e Almanyanın bunun in
ma, ancak, umumi harbin meçhul içindir ki belki kime ait olmaları. mütıhiş silahlarla teçhiz ederek kişafını beklemeden hareketi t::> -
bir askerini, beni, çok sevgili mil· lazlll) geldiği şüpheli bulunan bazı Almany2ya karşı bir ileri karakol hum halinde ezeceğini bildirdın•. 
!etimin rehberi ve şefi o.L.--aağa da· mıntakalar için kat'! kararlar ala- vücude getirmek! Gerek garpten Bu nokta üzerinde kend isinde k•ı· 
vet ettiği muvaffak kıldığı için Al- rak bunları yalnız ~.ünyaya deflil gelecek bir istila ile ahenktar ha· çük bir şüpheye mahal bırakma -
laha en mahviyetkar teşekkürleri- ayni zamanda kendi milletime de rekatı askeriye için nokta! hareket dım. 
mi sunmakla ·bir şekil verebilirim. tebliğ e.ttim. B~. mf'Se:e~e fik~ olacak veya bir hava iis~ülhareke-1 Çek devleti dahilinde azim mik· 

• 
lngilterede mecbu A 

1 
ı~~,_,......lıAAıl 

ıSırp-Hırvatmem 

askerlik ve Fransa 
1 

ı se esi halledildi 

• 
Fransızlar lngilterenin kararını 

dünya sulhr n :in ômili ~ddediyorlar 

Belgrad, 2.8 (A.A.) - Yuııoolav
ya ha vekili T~evetkoviç tayyare 
ile Za,grebden bura1· a dönmüş \"e 
derhal Nam Prens Pol ıarafından 
ka;bul edilmiştiı. 

Biışwkil, Hırvat J1dı·ei Maçekle 
Berlin, 28 (A.A.) - İngiltere-! Fransa, biz! her türlü sürprize yaptığı anlaşma hakkında Naibe 

de mecburi askerlik usulünıin ka- karşı garanti eden harp öncesi ha- iza.bat vermiştir. Eğeı Naib bu , 
bulü münasebetile, bütün Paris zırlığı temposuna bütün mli"ııasiy- !~ayı tasvip ederse bugün T 
gazeteleri d~mokra•iler arasındaki le koyulmuştur. Bu yolda memle- vetkoviç ile Maçeld kabul etm 
tesanüdü ittilalda kaydediyorlar. ketin gösterdiği s;;künetle ikdam bekleniyor. Bu takdirde de anla-; 

Jour-Echo de Paris gazetesin - etmek lı:afi gelecektir. nın metni derhal rıeşrolurıacak , 
de Bailby yazıyor: Populai•e gazetes'nde B:rosso - bu anla'tlr.ayı tatb:;ır edec,k hüku· 

İngilterede medburi askerlik Jette yazıyor; metin teşekkülü için Na.ib istişa • 
usulünün kabulü Avrupa ve dün- Bu nkşaT1" vaziyetin dünkünün relere b"Şlıyacaktı~. Sırp • Hırvat 

ya barışı için Hitler'ın bugün söy- tamamen ayni olması çok. muhte- müzakerelerinin muvaffakoyetle 
liyeceği nutuktan ç~k daha fazla meldir. Yani m!lkadderatımız, mih neticelendiği haberi gerek Be 
ehemmiyeti olan tarihi bir hadi - ver devletl~riı:in nih~i saatte gös- gratta gerek Zıtgrebte büyük l:..r 

1 terecfkleri kuvvete bağlı olmak - sevı"nçlc '.'arşıl,"nm••. tır. 
sedir. Bunun için, rg;Jiz başve· - ta devam edecektir. İngilterede " " " 

kiline Fransız milletinın kayıt ız mecbur! askerlik usulünün tesisin- 'lllıılll.,ı~lllllıılllll-Wllllllllllllılll.,ı~Jflf 
ve şartsız minnettarlık ve tazim· ı de olduğu gtbi Sovvetler Birliği' B J •IJ" (~ • . ·· · u gar mı ı mec ısı 
lerıni bildirmek doğru bir hareket ile yapılan müzakerderln de ne- - k ~ d 
tir. ticelenmfsini görmek kadar hiçbir apan 1 

Gazete daha ileride şöyle di - şey bar ... <;ın muhafawsır.da bir te-ı Sufya, 28 (A.>\.) - Bulgar 
yor: sir yapama?~ ajansı bildir;yor: 

Gümüşhanede 
ağaç bayramı 
Gümüşhane, 28 (A.Al - Ağaç' 

bayramı balkın ve bütün okulla
rın iştirakile yapılmıştır. Vilaye
timizde elli bin fid~n ekilmiştir. 

Spor atış şu.besinin yaptırdığı 

talim ve at.ış mahalli kalabalık 

bir halk kü ti esinin buzuriyle açıl 

Türk Arap 
dostluğu 

Başvekil Köseivar.ı•f, milli mec
lisin 2.4 üncU devresmin ilk içtima 

senesini kapıyan kararnameyi diUı 
mecliste okumuştur. 

(Baş tarafı 1 ir<el sayfada) japonyanın siyaseti 
Karşılayıcıların büyük bir kıs- Londra, 28 (A.A.) - Tokyudan 

mı at üzerinde ve ellerınde kılıç Britiscıh Ünited Press'e bfldirlldi • 
olduğu halde bütün yol boyunda ğine göre başvekil ır;rauma, Ja • 

kasideler okumuşlardır. ponyanın demokrasilere karşı bir 

Zira inayeti ilahiye sayesindedir k d d "' e ·.t•~ İstik k ıı 1 ıı.erre a ar e,,.şın m••-· - sı· ola-ak kullanılacak bir kara o . tar arda mühimmat yıg· ılıyordu. 
""' milletimizi irine gömüldü"'' de- • mıştır. 
,.., • 6 " balde de dt-ğişmesi ıhtimall yol<- Bunun en parlak d~lili Fransız ha· Bazı akılsızların bunları ele geçir-

Bütün erkanı hükumet ve as- siyaset takip etmek tasavvuru.,da 

keri müfrezeler istikb&I merasimi- bulunmadığını bildirmek üzere 

ne iştir;;k etmişlerdir. İtalya ve Almanya sefirlerinı bir 
Öğle yemeğini ma;yetlerile bir- içtlmaa davet ed~lctlr. 

rin sefaletten kan dökmeksizin çı- Çocuk Esirgeme Kurumu men-
tur. va nazırı Pierre Cot'un beyanatı- mesi kabildi. Neticeleri hesaba 

lıarmanın yollarını onun iznile bu- faatine Halkevi salor.unda Gazi o-
lablldbıı. Yine onun sayesindedir Fransa • Almanya dır. Bu nazır, ihtilaf takdirinde sığmaz infilak.lardan korkmak la· kulu öğretmenleri tarafından ço

bu dev Jetin bomlb<trdıman tayya- zımdı. Avrupayı merkezideki bu 
1ı:i ·hayatımın yegane misyonunu, Sar havzasının Almanyaya la- cuk balosu ve bır müsamere veril-

i · · · b" ı e ve kalkma ma cephane deposundaki mevcut me-
yani Alman milletini mağlftp ol • desi Fransa ile Almanya arasında- re erı ıçın ır nm -

h 11. h" ı· - e"· ve böyle vaddı müşteileye ait rakamlar ba-duktan sonra düştüğü yerden kal- ki arazi meselelerini tamamile ne- a 1 ızme 1 gorec ,_ını • 
Al ··h · sınal kikaten muazzamdırlar. Bu top • clırmağa ve onu bütün zamanların ticelendirml• bulunuyordu. Vakıa ce manyanın en mu ım 

• k ı · · t h · d"J b"lece rağm ~galindenberi orada 1582 en hacalet verici ·dikta• sının vur- ben dalma Fransız devlet adamları 10er ez erının " rıp e ı e ı • 
·· ı h - ı · ı· Bina tayyare, 501 tayyare dMi topu, 

duğu zincirlerden kurtarabildim. nın bu hareketimi adeta meoburen gın ayasızca soy ernı~ ır. • 
.. t 1 . 1 2175 top, 785 lağım atma aleti, 469 

Ben yalnız başkalannın evvelce yapıhmş bir hareketmi• gibi telak- enaleyh duşınan ayyare erın n 

ıniştir. 

Halkevi tfmsil ı:ubPsi halka iki 
ı;ündenberi terr.:ıiller vermektedir. 
Halkevi saloTJu hınc"hmç dolmak
ta, temsiller büvük bir muvafaf -
ki'Yet kazanmaktadır. 

likte rdsieümhurun nezdinde ye- =============~ 
ıni.şlerdir. 

Akşam yemeğindl"' Fransa fev • 

kalade komiserin;n davetlısi ola
caktır . 

Potemkin 
Ankarada 

Emir hazretleri yann sabah Ha- (Ba ta fı 1 ... · ,, • , 
ı ra wt=ı sa' ~,..Q 

lep yolu ile Şamdan hareket ede- köşküne giderek defteri mah • n 
cektir. • · Alm harp arabası, 430873 mitrolyöz, 

Cebır. V 6 "'ddetle tahrip ettiklerini ki etmel-'nı· =yanı teessüf" bul _ bu üssüilıarekesinı anyanın 
"4j.I ......... T" 114000 tabanca bulundu.1090000 tü- .., .,,, .. """"-- * •"' 

iınu ve müteakiben Harid}e Y~

kill Şilkrü S:rracoğluno, Ba<l ekil yeniden tesis etmek, şeytani bir duğumu saklı.yamam Ben bu ha· tahrip etmesi anlaplır bir keyfi - R it' d'kf f" 
k 1 fek, bir milyardan fazla top gülle- İ ı Al uzve ın 1 a or mel'anetin ele geçirdiği §eyi tamir reketl yalmz Avrupada tam bir yettir. Alm•~ya bu km·arı Çe mi - esnasında dRima ngiltere Le - • doktor Relik Saydam'ı ~har~t et-

lm si, ve azim miktarda köprü malze- k 
ve ihya etmek istedim. -·"-- avdet edebilmPk ınecbtıriye- Jetine husumeti eseri olarak a ış manya arasında sıkı bir dostlu , b, t ki 'f, · tir 

......... mesi, projektör aletleri, ad! oto - lere yenı ır e 1 1 mış • Binaenaleyh, başkalarının hu • . ti ile ve aramızda druma tadili is- değildir Bütün bu mücadele se - mobiller elde edildi. · ve teşrikimesai lüzıımuıuı müda - Hariciye Vekili bo ziyareti biz· 
kulruna tecavüz sayılabilecek hiç tenecek meseleler bırakmamak ve nelerinde ben bile hi(.'bir zaman M (aa ettim. Bıı Cl'rmer - İngiliz dost t • t 1: B _.._,1 D k 

llyonlarca ve milyonlarca in- (B~ tarafı ı inci suyrada) za zıyaret e me ·, aşv.,,.. o • 
bir şey yapmadım, fakat yirmi se- bir ümitsizliğe ve dalmi bir ger - Çek milletinin karşısına Al~~n san için Avrupayi merkezideki bu luğunun ve mesai ortaklığının ta- ğunu ve mutavassıt sı!atile bu yol tor Belik Saydan> da &art hınk • 
ııe evvel ihl_aı edil_ • e.n. b_ir hakkı iade gın' lig"e nihayet verm~k arzusu ile milletinin bir hraflı menfaatının hd hakkukunu teınenn' ediyorsam, 

,,__ te it ocağının izale edilmesinin da bir hizmet ifa etmenin müm - mak aaretile iade etmi"'enllr. ettim. Bugünku buyuk Allllanya- y....,.,ış idim. Ha''-u!d gergı"nlik., mümessili olarak çıkrnsdım, fakat bu, yalnız !ki millet:mızin menşe- T" 
-...... "' bir sevinç mevzuu olacağından e- kün olup olınadı~nı anlamaktı Saat 13 de Hariciye Vekili ş:v.. nın hudutları dahilin~e hiçbir top-' yeniden başgöstermiştir. Bundan ayni zamanda Çek mi:Jetini de na- mln bulunuyorum. ]erinden mülhem ol~r. şahsi his· 

nk parçası y~ktur kı en eski za - mes'ul olan Almany3 değil, mun • zan itibara alan bir şekilde hare- I siyatım olduğu için değil, fakat Reisicümhur buluşmak üzere her- rü Saramğh. tarafından iiılsafir 
manlardanberı _onunla ya beraber 1 tazam bir surette ))öyle gerginlik- ket ettim. ngiltere - Almanya ve bütün insaniyet için İngiltere im- kesin bir harp gemis7le harelı:et et Potemlı:in ferdine Anadolu ı.m -
~eya onu~hakimıyetı altında bu· ler husule getirerek kendi serma· Çekoslovakyada bulunan Çemberlayna cevap paratorluğunun mevcudiyetinin ba mesini teklif etmişti. Bu hususta· bünde bi= yemek verilmİf ve bu 
unmuş 0 asın. yelerlnln menfaaU~rini çoğaltmak h 1 . Bu esnada muhakkak olan bir i2 oldu~u t!hemmiyeti anladığım- ki mesaj, Ruzveltin bir ajanı tara- dyantte Dahiliye Vdn"'li F:ailı. 
U A h t so a ed be ım· arp ma zemesı İZİ dandır. Büyu-k Britanya müstem- ö trak, M .Laberat ve Mun"" aka!>• mum 1 arp en nr arzusu ile hareket en yne 1- keyfiyettir. ngiletrenin bu tarzı tından Muooliniye tevdi edilmişti. z '"' "' 

Filv-ki bir nokta muhakkaktır lekelerini ne tarzda flde etmiş o· V-'-'li Ali ç link H · · v Beyazlar tarafından bir Amerika lel elemanlardır. a halli mürakabe veya tenkit için V ,~...., d d"ld ""' - ...., e aya, ancıye e-
ki ğ b mı·ııetı"n ~emokrat ha- ]ursa olsun - ve bunun çok defa aş~.., .on 8 zanne 1 ı6.ne gore, 

lıt'asının keşıi ve fethinden çok ev- Al d' • • e er u · " hiçbir hakka sahip olmadığı key- M 1" • b t J.Jif" H tl bild" kal.eti ve Sovyet oefareü erki.•ı 
vel,Almanya,değilyaJnız ,bugünkü manya ve ıger kimleri maksatlarında muvaffak fiyetidir. Çünkü evvelki Çekos _ kuvvetle ve hatta huşunetle elde uso ını 'l e. ı ; ere ır- hazu hnhmm~dı.-. 
bacmınde, fakat 0 zaınandanberi milletler olsalardı, Almanyanm uğrıyacağı lovakyanın bakiyeleri olan Bohem edilmiş olduğunu da bilirim • aş!- miş ve kendisine verilen revabda --<>--
kaybolmuş havali ve vilayetler de Blr çok de-.·letleıe karşı lı.at'tı' zararlar azim _olm_akla beraber. ya ve Moravya memleketlerinin kardır ki hiçbir başka imparator- bu mülakatın blr ftllafa müncer 
dahil olarak mevcut idi.• beyanatta bıılundum. Bunlardan hacmine ve vazıyetıre nazaran en Münib konferansile yapılacak hiç luk dahi şimdiye kad&r diğer va- olması ihtimali bulunsa dahi Hit - Londradaki Sovyet 

Hitler bundan soma, mes'ulleri bir tanesi bile kend's:ne Alman -ı büyük felikote uğrıyacak olan yi- bir işleri yoktu. Almanyanın me - sitalarla teessüs etmemiştir ve ne- ]erin Avrupadan ayrılamıyacağını sefirinin beyana h 
ve mücrimleri kimler olurlarsa ol- yanın bu beyanat ile zıd d~ile- ne Çekoslovakya ola<>alı. .. id_'.· Men- seıa §imali İrlandada İngilizlerin sıtalarla teessüs etmmeişlerdir. söylemiştir. Kopenbag, 

28 
(A. A.) _ Sto _ 

sunlar umum' harbin tasfiyesinde cek metalibat dermjeyan ettiğini 1 taattar demokratların buyuk hoş- aldıkları tedbirleri, haklı veya ticede tarihi muvaffakiyete naza- Krock. şunları ilavl' etmelı.te _ holm _ Paris hattı tayyarcsı t.ıra· 
galip veya mağlup vatanlarına kar ıleri siirerek şikıl.yett? bulunamaz. ı· nutsuzluğuna rağmen ltidalimiz haksız olarak nekadar kontrol bak ran vasıtayı daha az mevzuub:ıh - dir: da yere indiği zaman tayyarede 
şı vazifelerini yapmış rnilletlerin ha Meselfı şimal memleketlerinden hiç ve Çek milletinin aklıselimi .saye- kı yoksa, İngilterenin de eski Al . sctmektfdir. Muvafafkiyet dedi -
yat ve refah hakları teslim edile - birinin bir d'!Vlet a<lamı Alman hü sinde Avrup_a merkezi için bır fe- man beylikleri üzerinde herhangi ğim zaman da, usulün muvaffa - · 'Yapılan tahkikatt3n Ruzveltin bulun:ın Sovyetler BirLğinın Lon 
Cekken bu ka·bil hı·ssıyattan tecer- fk" ı h 1 .. .. b. .. k b b kk • 1 kt kiyeti de~il, fakat bövle bir usu1- bu teklifi hangi ım;hte yaptığı dra biıyük elçiıU Ma""ki• B " n~s 

'-"ımetinin veya Almanya e arı laket olabilecek bu a in onune ır mura a e a ı ey ece yo ur. ,., • 
"' • f d k anlaşılaınamışsa da teklifin Miinili ke Tıdende gazetesine "' rüd eden diplomatların devamlı bir umumlyesiııin ken<liJ!'T',ne müdde- geçeb:~miş olduğumuzdan dolayı Anlaınac!Jğım bir şe~ de, Çem • den çıkan ıımumı ay ayı aste - . ' 

eden diplomatların devamlı bı'r 1 B dd d. berlaynlP ı..-nim Mun·· ı·hı t t• t eliyorum. İmdi, Anglo-Sakson mil- J buhranı hazırlandıftı ,-ırada ve Hıt ta bulunmuştur. 
, 

!yat ile çıktığını söy iyern,;z. en kendimi bahtiyar a t ıyorum. . . . "" e Pa ı e -
Sulh Yaratacak Yerde milletleri if- sah" 1 t ğimı bey tı 1 1 t b Jetinin .ızim ko!oni•..asyon eserme !erle Musolini,·e kabl'> ıle reisi - Batı devletlenıe bir t.arrnz 'ak 

hiçbif ecnebi memleketi kuvvet . Kendi ırki şahsivetine ıp o - 1 • z ~a n~sı ? up a u 

1 

tiraka uğratacak tohumlar eklikle- t k vazıyete tatbik ett kle k fiy karşı samimi bir hayranlığım var· cümiı.ur tarafından ınalfun mesaj- olduğu takdirde Sovy~tler birli' 
le Alman milletinin komıinotesi içi mak ve bu şahsiyeti kültive e me ı rı ey e - . . 

1 
gO d ril eden evvel yapılmış mazleme ve makine itibariyle yar 

rlni söyledikten sonra devam etti: ne almak fikrini beElemiş değilim. ve inkişaf ettirmek hakkı, _ 0 hak- tidir. Bu beyanat doğrudan doğru- dır. Ma~haz:ı bu derece derın bır 

1 

ar n e m 
•- Bir ahmaklar ve cahiller çe-

1 
ki 1 1 i . mu··ca ya ve yalnız Almanya ile İngilte - hayranlık duym' aklıg" ım, keneli mil olması kuvvetle muhtemeldir.. dmıa imadedir. Sovyetler bir · 

Avusttıryaya Versay muahedesı· ar asıra rca on ar çın - .. . . İ b -L'"fi tesi, kilometre başına 240 kişi dil- · - . . renin yakın munasebetlenne aıt ]etimin hayatını U,min etmekten -<>-- ngiltereye u t ...... ı yapmı.,tır v 
oen btr hayati sabada ınsanıan gı- ııin ka"buı etmi~ olduğu umumi bir deıe~tmışıer~ır- 1 ~-a~y~~~ı dsosJe~ mese1eıere taaı1uk etmekte idi. vaı.ııeçmekltğim demek değildir. Yumurta ihracah arttı simdi revav beklemeıtcc1ir. 
dalarını aramağa mahkum etmek plebisitin parlak net•celerini tat- list .. many~ ev .e ı ~ ı n e Bu beyanat Almanyanın istik - --o-
suretile iki bin senı;denberi teka- b>k ettim. Boheınya VP. Moravyada !er ıçın temın edılml~t>r. Almanya bale mJtuf bütiin siyasi harekfttı- Diğer tarafça yalnız İngiliz men- Son gi.inlerde Almanya, İtalya 

k ·ı J J b .ı.. 1 j ki · k ' tın "' as! d"" faatleri deg' H, fakat Alman menfa Omer .Lütfi mahküm o!du mili seyrini takip eden bir nizamı 
tahrip ettiler. Ve daha sonra, yeni 
nizam netaylcini ortaya attıjiı za -
man Apıerikanın ve Avrupanm 
demokratik dilttatörlcri o kad;u 
korkalı: çıktılar ki içlerinden biri 
olsun çıkıp yapılan şeyin mes'ull -
yetini almak cesaretini de göstere
medj}er. 

HiUer bundan sonra demokratik 
diktatörler tarafından Versay 
malıkfunlarına cebren kabul etti-

va tı e ora arı an a..,.a yer ere bu ha an •n ar e e5• a U· na şamil olsaydı, İngilterenin de ve Yun;.nistana faili miktarda yu 
h · ı ı Al k bilel atleri de olduğu kabul edilmedik- Orozdibak ·· es de teb ıcret etm ş 0 an man a .,.. şünmemı:ktP. ve ırk prensipleri - mesela Filistfode ve}., başka bir murta ihraç edilıne\tedil'. J4.iktar muesse; ın n 
rinin yerine yabancı bir Slovak le iftihar hissetmektedir. tarafta hi91l;r şeye teşebbüs ede- çe Cermen milletile Anglo • Sak.· ha!tada 1500 sandı!'ı bulmakta _ elitle 2500 füa aldığı ıddıasile dö 
milleti yerl•şerek yine o havalide Bundan sonra Hitler Çekoolo - memesi icap ederdi Bızim hiçbir oon milleti ~~'"'.ın.da ~evamlı _ .. bır dır. Almanya 60 marktan, İtalya düncü aslıye ~ mahkemesın 
kalmış olan 4 milyon kadar Alma- vakya vekayiinin bir tarihçesini zaman böyle bir talepte bıılunma- dostluk tesi•ını ım~a~z ~ru. • beraet eden ve Temyizin nakzı · 
nın arasına yayıldığı gönden itiba- yaptıktan sonra garp istihkamla - dığımız tabitdi!r Fakat binnetice yorum. ~cak b~ ~ mılleti~ .m~- kuvvetimize ve dostlarımızın kuv- zerine tekrar muhakemesine bhş 
ren bu Slav milletinın bayati sa- rırun inşası keyfiyetine geçti: h ı tekaıbU hurmetı üzerıne hakikı bır ı· ·· k k ..,, '~'-'illi. !anan öıner Jiitfi hakkında d .. mümasil erbangi blı müdaha e - dostluk ku labllir B. t·· t _ _.1. ve ıne guvenere enw ..,.......,. • 
hası yalnız halisüddeiıı Almanllll'- - 25 Eyli'ıl~e istib~ar hat ~ den tecahül etmekll~mizin de ta- ru · u un "'ti' ız- mizl koruyacak ve haysiyetiınze 
la ihata edilmiştir. iktısadi cep • tımızm kudreti Umurnı l_f a_rptekı !er bilsinler ki biz kendi - halel verdirmiyecek yollan bula-
heden bu memleket ancak Alman Siegfried hattının kudretını otuz bil olacağı aşikar bir vaziyettedir. mizi İngillz milletinden ıışa-
kavmi He v~ Alman ~konomisi ile kırk misli geçmiş bulunuyordu. Eif' r Mösyö Çembı>rlayn. ~undan, ğı b'İirür bir h!stı.> değiliz Tari· 

cağız. 

İngiliz Ba!jVE!kilmın Almaııy a 

karar ,·erilmiştır. 
i\Jahkeme Ömer Lütfinln 

nu sabit görerek bir ay hapıs 

yinru !ıra para cez _,_ Bu hat şimdı hemen hemen ikJ!Jal istimzaç ed!bnediği için Münib l11· hl geçmi•ı·· daha ~. k .-ef]Jdtr. birlikte yaşam .... suretile. temeli<'. .., • w .,... 

rilen sefil sulhün netayicinden hayat edebilir. edilmiştir. Şimdi Ekslaşaper ve lMının hükümsüz kaldığı netice- Ekseri her şeye ·rağmen, İngiltere 
bahsetti ve: I Sariıriik havalisindeki tamamla • sini çıkarıyorsa, bu görüş tarzını noktai nazarımızı anlıyamazsa ve 

tarafından verilen teminata artık eımış ve bu cezanın teciline ka 
emniyet edemiyeceğini ııöyliyen vermiştir. 

Ç ekoslovakya mese esi ı1 1 1 - Bu netayiç uzun asırlar imli- . yıcı hatların inşasile meşgı o un- senet ittihaz ederek icab eden ne- Almanyayı belki haraçgiizar bir 
dadınca teessüs etmiş bir iktisadl Bu vaziyette Almıınyanın bir maktadır. Bunlar da ayni suretle' ticeleri Jstimzaç ederlm. devlet sayarsa, bu takdirde, itiraf 
nizamı baştanbaşa yıkarak her şe- tek menfaati vardı: İmkansız bir müdafaa halindedil"ler. Tarihin Hltler, bundan sonra, İngiliz - ederim ki, beyhude yere İngiltere
yi altüst etti. Ben kendi milletı.,,•AI va:tiyette kalmış, döı t rnilY'On Al- kaydettiği bu en kudretli :stihkıi.m Alman mü11esebetll"'ine· geçerek ye dostluğumuzu takdim etmiş o
bu arada elinden tutnp kaldırdım manı lıurtar:nak ve bunları vatan- tertibi sayesinde, Almanlığı, dün- dedi ki: ıacağız. Maahaza bıınun için de ü
ve Y.eni bir m!llet. yeni bir nizam !arına baı!lamak! Bu meselenin yada hiçıbir milletin gelip bu cep· - Bli ıın siya•! föaliyetlerlm mitsizliğe düşec<:'k değiliz. Kendi 

bey ana unı duydum. Bu takdirde, 1 !!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ane11k bir itimat hissile tasavvur ve Yunanislan da 23 lirad:ın 
olunabilecek bir vaziyeti gerek maktadırlar. 
kendl.>ine, gerek İngiliz milletine İhracatın artmas:nda kirli 
kabul ettiı"meğe salışmamağı rnan 
tı'lô 'buluyonmı. 

[Devamı var] 

murtalnrın hususi bir sınıf olar 
ilıracatınıı müs.ıade edilıneıı! 

amil olml!fh:tr. 



SAYFA t 

Muazzez Tahsin. BERKAND 
Çok defa insan mesut bir ö- vermediğini ırörünee ftz!tldU, key 

mür geçirmekte olduğunun far- fi kaçtı. 
kına varmadan hayatından şi· Nusr.te gelince, ni4anlısının 

iKDAM 

L 

29 - "'isan ır.3 

Artist Berlinden ve yeni 
projelerinden bahsediyor 

ki\yet eder, kendisini bedbaht neşesini kıskançlığiyle zehir!.me· Pariaten yazılıyor: yım ve bütün şehirlere gidebilİ· 
zanneder ve yaşayışında yapa- mek için bütiln metanetini muha- tik müracaatımda Tino Ros•i tim. Şunu da derhal ilaYe ede-
cağı tebeddUllerle hakikt saa- faza etmeğe var kuvvetile gayret bugünler içinde fazla meşgul pi- yim, Berlinde gayP.t ıyi kabul e-
dete kavuşaca[bna hükmede • etmiş ve !bunda muvaffak da oJ.I duğunu söyliyerek müliikat. rica. dildim. O kadar durgun görünen 
rek kendi kendisinin felaketine muştu. Ancak Nüveyr'Pr.in dalgın- mı reddetmeye kalktı. Fakat faz- o insanların sırası gelince nasıl 
sebep olaıbilir. lığı ve hırç.rıiığl, sö.ıo:~.Tine veTe- la ısrarım karşısında nihayet er- coştuklarını, heyecanlandıklarını 

Nüveyre de nişaulıs!yle bera • cek cevap bulmaması ve nih11yet tesi gec<'! Olympia'ya locasına görmek beni hayrete düşürdti. 
ber geçen günlerini pek yekne- yorgunluğunu ve uykusuzluğunu gelmemi orada konuşabileceğimi- - Scala operasında ne kadar 
sak bulmağa, ona karşı ilk za- bahane ederek erkenden yatağı- zi söyledi. müddet şarkı söylediniz? 
maıılardaki sıcak duyguyu his- na çekilmesi cidden müteessir et- T1NO ROSSI SAHNEDE - Bir ay. Kontratımı uzat-
settiği halde bunu kafi görme- mişti. Genç kızın kendisini cid- Gece Olympiadayım. perde marn ve Almanyanın başka şehir-
meğe ba~lam~tı. Halbuki bugün den sevdiğin! zannederken ve nl- kalkınca Tino Rossi elinde kitari !erinde de şarkı söylemem teklif 
he!'" kıza pek nasip olmıyan bir şanlısının bulunmadığı bir mec • sahnede görünüyoı O görünür edildi. Meseli Viyaaada, Haın· 
t:ıli eseri olııra](, daha liseyi bi- liste onun yokluğunu hissedecek görünmez müthiş b!l' alkış uğul· burgda .. Fakat reddettim. Fran· 
tirir bitirmez, annesile babası- kadar kendisine merbut olduğu- tusu gök gürültüsü gibi salon~ saya avdet etmeyi arzu ediyo· 
nın çok ~ık görüştükleri zengin nu ümid ederken onun hafif meş çınlattı. rum. 
bir tüccarın oğluyla nişanlanmış reb bir kadın gilii kendisine çay- . önnmde oturan sarışın, min- - Resmi kabullerde, mer.a-
ve bu suretle yaşamak için haya da rastladığı gençlerden hararet- 'yon bir genç kız heyecan içinde simlerde bulundunuz mu 1· 
tını kazanmağa mecbur olmak- le bahsetmesi, onun gururuna do- arkadaşın OL: - Ekseri, davet ediyorlardı. 
tan kurtulmuştu. kunacak şekilde, "Adnan Bey _ Görüyor musun? diyor. Fakat çok seyrek kabul ettim. Bu-

Daha mektebi bitirmden ai- çok nazik bir adam, kardeşi Ne- Arkıtdaşınm gözleri meşhur]nunla beraber_ çok ha~inas i_n· 
lelerine yardım maksadile çalış- vinin yakında yapacağı davete be Arnavutluğun merkezi Tiran şehrinin motörlü ltalyan kuvvetleri tarafından şarkıcının üzerinde cevab vermi- sanlar. Öyle ınceliklerı var kıl. 
mağa mecbur kalan bazı arka- ni de çağırdı,, yahud "biz de ar- yor. Bir gUn bir pasta yapmışlar v• 
daşlan ona bir genç kızın yazi- tık daima başbaşa yaşıyacak yer- işgal inden sonra alınmı~ en son resmi Şimdi salona tatlı pürüzsüz Uzerini küçük bir Fraruıız bayrajı 
hane hayatında ne kadar hırpa- de çaylara, balolara sık sık gide· ======"= ================================•!bir erkek sesi yayılmıştır: ile süslemişlerdi. Ne adar ho· 
l~ndığını, izzeti nefis ve kadınlı-pim ve insan içine karışarak eğ- Banıı rüzelimden bahoeden şuma gitti. 

ğ,ndan ne büyük fedakarlıklar lenelim, böyle de'l'am ederse kar- T h dakı· du''"" 1 u'' nu·· n yenı· t 1 f sı·ıaA ı· Rüzcin dinliyorum.. - Peki kadınlar, onlann pe-~~pma~a .. ~ecbur kaldıklarını şı karşıya konuşacak laf bu lamı- a ra n 1 Şarkı bitince tekrar şiddetli •inizi hiç bırakmadıklannı dur· 
ögrendıtı. ıç'.n bi'. bank~d~ veya yacağız,, gibi sözler söylemesi bir alkış tufanı Tino Rossi çekili- duk burada ..• 
her hangı ~ır daı.rede bı~ 14 ara- nazarı dikkatini celbetmiş ve i.i· yor timdi Charles Trenet'I din· - Benden fototraf ve lmn· 
mak mevkime düşmediğine pek zerinde fena bir tesir yapmıştı liyoruz. Sonra başka numaralar. mı istiyorlardL İçlerinde her gllll 

memnundu. Çünkü o Nüveyre;i d:ıha ziyade B b k'' 1 h ı· d M h t 'ki • • ·ı f 1.şte halkın iştahla beklediği konserlerime gelerek ayni yeri 
Diğer taraftan, Nusret,. .• ço- sade ruhlu ve tam bir aile kızı ÔZ ir Ut e a in e, e me CI erimiz 1 er emeye Tino Ro5si tekrar sahnede alan ve bunu hiç ihmal etmiy&n• 

cuk!uklarından beri pek iyi ar- gibi ciddi olduğu için beğenmiş d d görüııdU. Yakan pııae:.t:de • ler vardı. 
kad84 ve dosttular. Haftada birlve sevmiş ve bunun için, içtimai başlayınca herkes ayakta, Urma an a l k ışl ıyordu 
iki gün mutlaka iki aile bir dam bakımdan iki aile ara•ında ol-
altında birleştikleri için, daha dukça büyük bir fark olduğu hal- Tahran, 28 (AA.) _Anadolu a- dört atı birden şahlandırarak iler·\ filolarını seyrettik, DiınisgMı dağı· 
mektebin ilk sınıflarında iken de onun!& evlenmeğ~ karar ver - jansının hususi surette gönderdiği !iyen, üç at üstünde pirmait ~alın- nın arkasından çıkan tayyareler 
Nusret! bir ağabey, bir hlml gör mişti. muhaıbiri bildırıyor: de ilerliyen yiğitleri yalnız Iran . muntazam forn:asvon halinde alan 
meğe alışmış ve sonradan onu Niş&nlısını göstermiş ve alB:- Dün öğleden itibaren bütün lılar değil, fakat bizler, büyük İra- ufukların.da alçaktan uçarak El
bir nişanlı gibi karşısında gör- yişten iiri bir aşkla seviyor ve Tahran büyük askeri geçit resmini nın dostları ve kardeşleri de göğ- bruz ötelerinde kayboluyordu. Bu 
meği en t~bi~ bir hD<li~ olarak henüz pek genç ve tecrübesiz ol- görmek için Celiıliye alanına dö • sümüz iftiharla kabarmış olarak sırada bir hafif filo da çok meha
knrul etmıştı. Nusretın seneler- duğu için onu ayni zamanda ha • kümlü~tlı. Gerek yayan get"ek o- seyreLhk. Misline ancak Elen ef - , retl! akrobasi hünerlerı yaptı. Dört 
denberi k_endisi.ni sevdiğini bili_· rı·cı telılı"kelere karşı vı"kave et- . l"kl s 1 ınde rastlanan bu centau , tomobille yollardan giıç u e ge - ane er • saat süren bu geçit esnasında kırk 
yor: kendı kalbınde de bu terbı- meyi kendisine borç biliyordu. çiliyor, !tarlı Elbruz dağlarına sır- relar cidden heybetliydi. Dört na- bin İran askerini gördük. 
yelı, okumuş, yakışıklı_ ve dürüst İşte her zaman beraber ge~meie- tını dayamış alanın, dört tarafı la giden atlar üzerinde tüfeklerini Hepsinin yüzleri vı.ğız vücut
ada~a ka~ı bü:ıık bır yakınlık rini ve yalnızca gidecekleri yer- halkla sımsiyah çerçeveleşmiş bu· ve küçiık mitralyözlerini meha · lcri dağ ve yayla çoc~kla;ında ol-
oldugunu hıssedıyordu. Ancak !erde yaıbancı kimselerle dans et- lunuyordu. retle kulla l\<lrak yerlerde serpili 
bu duygusu öyle helecanlı, teliş- memelerini bu sebepten Nüveyre- Halılarla söslenmış gen19 tri . küçük balonları patlatabilmek, duğu gibi kıvrak ve tenasüplü a
lı ve acı çektiren bir duygu ol- ye teklif etmiş ve ondan muvafa- bünlerde bütün heyetler, yüksek mızraklarının ucu ile yerden kü- dımları sert, talimlPr; mükemmel, 
maktan pek uzakt .. Bu, daha zi· • çu··k İran ve Mısır bayraklarını teçhizatı modern ve ta'l'ld.ı. Bu or-kat cevafa aldığın i memnun ol- devlet memurları yer almıştı. Ala- t -
yade, her zaman için sevilmesi kaldırabilmek ancak mükemmel du ile yalnız ranlıhr VP dört ka.I'-
t .. bJ go··..,;ıen bır· m· sana karşı muştu. Halbuki şimdi o, kendi mu hazretin hususi pavyonunun sol deş milletı"n bü'yük· 1. d ğil f 

'~ tarafında kurulan saltanat çatlı • erlerin yapacağı işlerdi. Daha son- şe ı e , •· 
hissedilen sakin fakat derin bir .hitlerini dar ve sevimsiz bulma- k d b' .. · 1 ·ı kat İranın bütün do~tları ka--'e ... 

• h .. h t ı k rında İran imparatoriçesi, Mısır ra arşı an ır suvarı a ayı ı er • • ,.., • samimiyet, insana itimat ve emni ga. arıcı aya a atı ara serbest !eri ve s ğl b" lh h 
k im ğ h J · "b" melikesi, Prenses Fevziye, Şahin- ledi. Eski sancağını Şahinşaha , a am ır su seven er· 

Yet veren rahat bir dostluktu. a a a eveı; e:ııyo: gı ıydi ve kes büt"" d"' "ft"h d b"l. 
b t hı 'k iJ t kb ı h ı şahın kızları ve damdönörler otu- takdim eden bu alaya Prenses Fev • un unya ı ı ar e E! ı ır. f..t N" b" - b ""kıl u e ı e, m s a e ayat arı-

~-e uveyre ır gu' u su - nı tehdid eden bir facia gibi genç ruyordu. Bu çadırın solunda da ziyenin ismi ve onun bayrağı ve- Gece Gülistan sarayında 
nete, bu durgun saadete karşı ada 1 ı·t tt" bütün aeneralier, daha ileride ise rildi. Bu merasimi müteakip asıl 
f • d b" · d d B k d m 1 re ı. " çın e ır ısyan uy u. el i e • Mısır askerlerinden başlıyarak İn· geçit .başladı. 
o gi.n fevkalide heyecanlı bir gilizler, bl.zım askerler, Fransız - Resmi geçil 

Gece Gülistan sarayında İran 

haşmet ve sanatının kıymetli sen· TINO ROSSl piyan11ı1uada yeni bir prkw lberinde çalqakea 
roman okumuş olmasının bu is- Nüveyre bir roman hayatı ya- !ar, Sovyet müfrezesi ve İran as-
yanda büyük bir roıa olmuştu. şamak arzusunda devam ve israr kerleri hazırdı. 
B:lki de içinde titiz bir his ona ediyor, hatta nefret!n bu dvhpr- Şahiuşahın pavyonunun sağın -
bu hoşnutsuzluğu vermişti. Her ~d~yor, hatt~ Nusretin bu oy~na dıi heyet azasına ve vezirlere ait 
ne hal ise, Nüveyre bir saaı ka· ıştıra~ etmege . ~ek meyyal ol : tribüiı '(e diğer tribünler ve niha
dar yatağında arka üstü yatıp madıgını, kendısıne karşı kıs .• yet hem yanda hem karşıda çep -
dü~ilndükten sonra hayatına he- kançlık gösterecek ve romanlar- çevre halk bulunuyordu. 
;yı,can katacak olan bir p!An ha- da görülen aşk sahneleri içinde Gelişi şıddetli alkışlarla karşı -
7ırlan.ış ve bu plılnı hemen ayni ona yalvaracak, karşısınd,ı gm \anan majeste, yanında veliaht ol
giin..:en itibaren tatbik saha•ına yaşları dökecek yerde bilakis ga- duğu halde atla askeri teftiş etmiş 
ko:·mağa ·karar vermişti. Nişan- yet uzak ve soğuk gözlerle ken- ve İran askerinin büyük başbuğu
;ısını kı[':andıracak ve bunun füsine baktığını görünce büsbil- nu selamlamak için bütün yüreği
için de kendi muhitir.den biraz tun hiddetlenerek bunu bir izze- le haykırdığı buralar afakı çınlat
dışarı çıkarak ona karşı kend!si- ti nefis meselesi yapmış ve mıştır. 

• ni heyecanlı 'bir romanın kahra- Nusret; heyecanl.ar.dır"mak ve Alahazret otağına döndükten 
manı olarak gösterecekti. kuşkulandırmak için daha kat'i sonra kıymetli bir muhabbet jo:sti 

• çareler aramağa başl~mıştı. olarak yanlarına heyetimiz reisi 
- Bugün ne yaptın Nüveyre• • Bir defa niyet ettikten sonra Ali Rana Tarhanla orgeneral Ka-

- ,Jalelerin çayında idim. lYine bir gün Jalelerin çayında zım Orbayı çağırmak lıit!unda bu-
Ço'; ·, cn<lik. Öyle kalabalık 1 Adnana rastladığı zaman onun e- lunmuştur. 
vardı iri... ve kadar kendisine refakat et • lran SÜ\ari lerinin meha. 

- ,ıan; ettiniz mi ? mek teklifini kabul etti ve nişan. 

- Pek çok. Ayaklarım yor
gunluktan bitkin bir haldedir. 
J alenin tanıdıi;'I gençlerin hepsi 
neşeli, canlı çocuklar. Bir dakika 
durup dinlenmediler. 

- Fakat seninle aramızda 

h•ının kendilerini görebilmesi 
için ne lazıll'sa yaı>~ıBktan çekin. 
medi. Fikrince, o akşam büyük 
roman sahne<i oynanacak ve ha

yatına büyük bir heyecan gire • 
cektı; fakat umduğu gibi olmad! 

vermiş olduğumuz bir karar var- ve kendi hazırladığı tuzağa yine 
dı. Bunu unutmuş gibi görünü- kendisi düşerek aşk l·.elecanı ye-

retli hareketleri 
Evvela süvariler cidden meha 

retli binicilik numaraları yapmış 

ve çok alkışlanmıştır. Dört nala 
koşan atlar üzerinde mütemadiyen 
yere· atlayıp yeniden atına binen, 
ağzında kılıç fırıldak gibi dönen 

)Otsun Nüveyre; hani benim ol- rine hakiki bir acı duydu. böyle feci bir netice vermiş olma
madığım yerlerde dans etmiye. Yemekte Nusret gayet düşün- sını hayretle düşünüyor ve böyle 
cektin, eğlencelere birlikte gi- celi ve suratlı idi; fakat yalnız, müthiş bir akibete "1ğramak için 
decektik. kaldıkları zaman, hiç bir mukad- nasıl büyük bir hata işlediğini 

- Aman Nusret, bu iptidai demeye lüzum görmeksizin mağ- kendi kendi•ine soruyordu. Onun 
düşünceleri bırak artık, ben de rur bakışlan altında Nüveyreyi e- maksadı sırf biraz heyecan, biraz 
ne~elenmek, gülUp oynamak is- zerek şu sözleri söyledi: roman yaşamakken nişanlısı bu-
tiyorum. Hayatım . k" b • 1 nu anlıyacak yerde ne kadar baş 

- Öyle mi? Pekala yavrum; ~ h ıi s_enın ıne ' ag a- ka bir yoldan ve ne kadar haince 
na,;ıl ister•en öyle hareket et. ma a ata ett ğımı anlııyoruın. bir darbe ile onu vurmuştu. 

~ · · d b ki d .•. Sen bana layık bir zevce olamıya-• u~retın se~ın e e e ıgı • . . Masum olduğunu ve hali ken-
ıztırabı duymadığı için Nüveyre- cagını ı~bat ethn; ayrılmaktan disini sevdiğiur Nusrete söyle
ıı!ıı canı pek sıkıldı. Halbuki o başka çare yok artık! mek için yaşlı gözlerini kaldırdı
hııkikatte Jaleııin çayını, o mee-ı Hiç beklemediği bu sözler ğı zaman biraz evvel nişanlısının 
il.teki gençleri pek mana,;ız bul-ı karşısınd.ı Nüveyr" bırdenbire so- oturduğu koltuğun boş olduğunu 
ııı ı~ re pek mecbur kahıadıkça, ğıık bi~ suya batmış gibi şaşırmış görerek dehşetle haykırdı ve ken. 
dıuıoıı k"lknıanıı:'ı Sadece ni-lk r. lmıştı Bir söz •öyliyecek kuv- dhini kanapenin üzerine atarak 
~."11~31111 kısk:l'ıdırnıuk için O}:·j'cl'. k.eııdi~-cle. bulamıy_ordu. fla~ı- hıckıru hıçkıra, boğula boğula 

narl:g lHı l'ulü!ı ::"ıtl'd ~i ııetıceYı rı .. '> ıu:~c ıgn11~. yaı;tıgı oyunun ;. , ~!l:.ıdı •.. ağladı .... 

holünde Mısır melikesınin davetli 
Kırmızı mavi elbiseleri içinde siyiz. Bahçe yollarında bu sefer ki Tarantelia şarkısını söyliyeee-1 BEN FRANSIZllM 

bronz yüzleri parlıyan Mısır has- Mısır askerleri dizili. Venedik f~- ğinl haber veriyor. HaLkta ne - Bana dediklerine göre bir 
sa alayı_na mensup süvari. ve pi • 1 nerlerile parıldıy_an b&hçede Mı - coşk.ıınluk 1 perde çiçek yağmuru- çok Alman tar sizin İtalyan oldu
y~de 1'.'ufrezelerın'." geç.ışı cıdden sır. Türk ve İngiliz muzikaları mü- na tutuldu. Hayranları onu bı- ğunuzu zannediyoıllarm14. 
guzeldı: ~~~~ İngilız:lerın munta: navebe ile çalıyor. Çifte merdiven rakmak istemiyorlar. Bir şarkı _ Berlinde gösterilen "Ya· 
zam yuruyuşu takip ettı ve hepsı ferde Mısır hassa siıvarileri, kah- [bir daha .. Nihayet sahneden çeki- kan Puseler'' filmimden sonra 
şıddetle alkışlaı'.~yordu. _Bunlardan ve rengi yüzleri, kırmızı mavi par liyor. Fakat alkışlar hali ayni bu fikir uyarımı, olacak. Fakat 
sonra boz bır kut!~ halı~e ~akım lak QJbiseleri. mızraklnrı ve geniş şiddetle devam etmektedir. artık benim Fransız ol<tuğumu 
kol~nda Mehm.etç!kıerımız ilerle-ı kaıbzalı kılıçlariyle birer bronz Fırsattan istifade ederek der- bilmemelerine imkAn yok. Çunkll 
mege bı:şladı. ünde şanlı sanca · heykele benzivorlar. Müzik, yal • hal artistin locasına koştum. Beni bunu her vesilede tekrllrlıyorum. 
ğımız Türk ordusunun kardeş 1- "orgun bir tebessümle karşıladı. Bu yu·· zden büt!in İtalyan •arkıla-

dızlı kubbel.,rde h~fif nağmelerini • • 
rana selfınıını ve muhabbet hisle- Fakat o kadar nazik ki sualleri- rını repretuarımdan silmiştim. aksettiriyor. Sağ ta•aftaki salon -
rini getiren bölük görünür görün · me cevap vermekten de geri kal- Hep Fransızca şarkılar sdyledim. 

h k kt k d -11 da kraliçe Nazlının riyaset ettiği 
mez er es aya a ar eş mı et, madı. Yalnız iki Almanca ,arkı söyle-
kardeş Tur .. kun·· senbolu"nu" dur- ziyafet sona ermek üzeredir: Kır- d" - Berlin hakkındaki ihtisas-

d d. ı d lk 1 mızı şalvarlar siYID'S yağız yüzlü ım. 
ma en ın enme en a ış amağa !arım mı diyor? Evveli şunu _ Evvelce hiç Berline ıritmi• 
b l d s · "ild' k d hademelerin hizmet ettiği sofrada 
aş a ı. ancagımız eg ı. ar eş söylemek isterim ki politikadan miydiniz? 

ordunun basbug" unu hürmetle se- herkes şampanya bdehleri elde, bahsetmek . t Be k . ıs emem. n şar ıcı- H hl ·ım · t' 
lamlıyor ve sonra yekpare bir gra- ayaktalar. Müaik düğüne iştirak e- - ayır, ç gı emış ım. 

nit parçası halindfki kıt'anın ba . den bütün milletl.,rın mi!li marş- Mevlidi nebevi Fakat Almanlar bazı filmlerim-
şında ilerliyor. Arkadan Fransız- !arının esas neğmelerınden mürek den plaklarımdan beni tanıyor-
lar, sonra da Sovyet müfrezeleri kep bir senfoni çalıyor. 2 Mayıs 939 salı giinü Rebiül- !ardı. 
l{eçti. • Taht salonunda davetliler ha • evvel ayının on ikisine müsadif PROJELER 

Şimdi k~rdcs raP•n şanlı ordu- zır. İçerisi bir s:vah ve beyaz senfo olmakla önümüzdel.i pazartesi gü- - Yeni projelerimi mi eoru-
su geliyor. General S&kaki'nin tak nisi arada üniformalıların sırma· nü akşamı (salı gecesi\ Mevlidi yorsunuz? Yeni bir film yap .. ca
dim ettiği bu kolordn, dünyanın !arı sanki bu iki esos renkli senfo- Nebevi olduğu ilan olunur. ğım. Fakat bu sefer filmin ga. 
her tarafın:iaki bütiın ordularla ninin muhtelif cümlelerini birbirin . fstan1>ul Mii,ftillüğü 1 yet iyi olmasına dikkat ediyorum. 
boy ölçüşebilecek, 'atanını her den ayırıyor. Bütün kPdınlar Mı- ı Bu filmde güzel şarkılar olacak. 
türlü tecavüzlerden tamamile ma- sır sarayı protokolu mucibince ı,e_ kardeş Türkiye hakkında senakir Fakat hepsi bu kadar değil. Mev. 
sun tutabileçek kudretli bir ordu- yazlar giymiştir. Erkekler de frak- sözler söyliyerek baha biçilmez il· zuum da iyi olacak. Ve sahneye 
nun yüksek bir nümunesidir. Bil· Jı. Genç evliler alkıslar arasında tifatta bulunmuşlardır. mükemmel bir şekilde konacak. 

··k ı lk ı • v ı Son gece - Son bir sual. Berlln hak-yu a an a. ış a çın.ıyor. e a ay- ilerliyor. Bu çok güıel çiftin yüz- kında en güzel hatıranızı bize 
lar önde sar.rakları bir. ötekinden GMe lU !erinde heyecan ve saadet okunu· ~ yarısı genç ev er saray söyler misiniz 7 
daha muntazam. biri ötekinden da b h · d d" ·u ·· •- d d yor. Biraz geriden imparatoriçe a çesın e ızı uç r.ar eş or u Sö ı · . İlk h ha heybetli, başkumandanının ö- .. . . . - Y ıyeyım. Sil n<'!ye 

ve Melike Nazlının ortasında Şe- mumessı~_ıerl askerl~rm, sıra . ı~e çıktığım gece bana takdim edi
nünden geçiyor ve hu ordunun ya Mısır, Turk, ve İrıtn askerlerının len .-içeklerin arasında bi r de
ratıcısı yü~ek ba,bıığ, kalbi ifti- hinşah geliyor. PrPnses Fevziye· arasından geçerek oı.omobile bin· met ;çek buldum ki !bu ben! pek 
harlarla dolu, evlatlar:ııı ve büyük nin beyaz haşmetli gelin elbisesi- · ~•. d d" ~ t b'll 

mış ve ar ... a a ı: ~r o om<> ı er mütehassis etti. Bu çiçek bana 
milletinin şanırıı yükseltmek: için nin üzerinde dört kaskat halinde olduğu halde Mermer saraya gidil Tino Rosistler kulübünden mu-
kurduğu büyük eser'r.i selamlıyor. pırıldıyan bir gerdanlık var. ou·· • mlştir 1 ff · va akıyet temennisi ile gönderi-
Daha arkadan mükemmel motör- ğün hakkında yazılmış bir kaside- Mermer saray kapı~ında dünkü. liyordu ve nihayet bu çiçekler 
Jü kıtalar, tanklar, hafif muhare- Mısır ve bugünkü İran prensesi •Fransadan vatanımdan geliyo~ yi dinliyorlar. Sonra büfe açıldı. · -
be arabaları, tayyare topları da halinde. İran mili! marşı ile karşı- du ... 

ı· Bu esnada majeste Şehinşah, he· 
geç ı. lanmış ve Mermer sarayın kapıla- Daha ziyade rahatsız etme-

Tayyareler yetimiz reisi Ali Rana Tarhan, Ca- rı dört gün dört gere süren haş- mek için müsaadesini i~tiyerek 
Daha evv~l geçidin bi<layetinde 

önde Türk tayvarelerini, bL-mın ar 
'<"sınd, n -ıa trnnw ır.iik~nıel lı a va 

nıtez, Orgeneral Ki'mm Örbay, baş ınetU binbir gece dügününden son- kalktım. Beni kapıya kadar teşyi 
yaver Celal He idarei akdah etmiş, ra bu mesut ve sevimli çiftin üze- etmek nezaketini gösteren artist. 
hepsine ayrı ayrı çok kıymetli ve rine kapanmıştır. le v~dalaştık, çıktım . 

!! 

' 
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Mecburi askerlik kanununun l mikyasta yardım eW.. !ere yaptığı vAdlnt nıçin tutama- İngiliz sil!hlanmasını temin iÇın A!!JlllUIUOUlllllUlllDlllllllllUllllllllJlllllllJIJDllllllJllllllUUllllllllilllllllffilllllllllOllllUDIDıuııınlWOUllDlmDlllllllIDllllUllllOUllDIOlllOllUınınınDUIBlllllllıııı. 

Avam kamarasında kabul edilme- Birkaç gün evvel yapılan bir dığının sebebin! zikretmiş oldu_. geceli gündüzlii bir faaliyet için - ff!!I'- -~ 

si. asrıhazır İngiliz tarihinin en kıfbine içtimaında lıükfunetin l)llr İngilterenin mecburi askerliği dedirler. Yukarıda resimlerini der- ~ 4 M a y 1 s D a ı· K o a M' 1 A 
mühim hadisesidir. Çemberlayn, Jamentoya yapacafıı tekll1 müza- kabul elmesi, z•manımıı:ın en mü- cettiğ:iıniz motörlü kuvvetler, § 
amele murahhaslarına yaptığı muh kere ~dilcli. Bütün müşkül, Çem - him hadfısesidir. Beş yüz mi)yon- harp faaliyetinin İngilterede ayni § • 
telif vadlerle, İngilterede, harp berlaynin muhaliflere derhal luk azim bir imparPtorluğa sahip zamanda ne büyük bır tcad ve ka- ~ 
hali zuhur Plmedikçe. askerlik ka- cha"P olmadıkça böyle bir kanunu bu koca de••letin maddi imkanla- biliyet seviyesine de geldiğini gös- ~ ,. 

nununu ileri sürmiyeceğiııi vAdet- teklif etmiyece~ini vadetmiş ol • rı ve gerek insan ve gerek servet lerir. Vaktin en son icabatına gö- 51 Is A N ı N 1§ 
mışlir Fakat ıiç aydan beri başta 1 ması• ndan doğuyordu. Nihayet ve gerekse sınai kabniyet bakım- re hava tazyilııJerile müteharrik, a ~ 
İngilu harbiye nazırı Belişa ol - kaıbine azasından biri: cHall harp !arından kıyas kabul etmez üstün- isaıbet hesaplan üzerine yapılmış ~ 1 
mak üzere harici!: nazırı.. Lord ıneveuttur. Üç aydanhert işgaller lüğü düşünülürse, hele mecburi ve bilhassa hava müdafaasının bü § 
Halıfaks ve harıcıye musteşarı oluyor ve İngiltere:len b~ka bil - askerlik kanununu da kabul et - tün ihtimalleri düşür.ülerek vücu- := A T 
Lord Stanhoptan mü.rekkep bir tün Avrupa devlet!Pri hakiki bir tikten sonra, az zamanda Avru - de getirilmiş aletlerdir. Aşağıda HA y J 
grup, askerlik kanununun ka.bulü sefeDberlik halindedirler. dedi. Bu paya ne muazzam korkunç bir kuv gördüğünüz kalabalık ise gönül - l3 - !E!! 
zarureti üzerine ba~veki! Çember-! fikirden mülhem olarak Çember - vet ve mehabetle çıkacağı tahmin lülerle kayde m:ıhsııs dairenin ::;: ~ 
!ayni iknaa uğraşmakta idiler. Ka- !ayn da kanunu müdafaa ederken: olunabilır. Esasen İngiliz bütçesi- kapısında meşhur Çurdlin asker- a ı 
nunun kaıbulü, bunların bir zaferi cHaııp halinde deği!ıı, fakat barış ne İngiliz siliihlanması için azim. lik lehinde bir nutkum~n ne derin = Kemalettin Şükrünün tarihi eseri 
oldu. Fakat itiraf ~!meli ki Avru- halinde olduğumuzu da kimse id- mebl8ğlar vazedilmişti. İngiltere- bir aliika ile dinlenildiğini göster- §. ___ _,.lfj 
pa hadıse1eri de kendilerine vasi dia edemez· formü!t' ile muhalif- deki tezgahtarın ekserisi bugün mektedir. ~l!WllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllfiOllllllDUllUllUUllllllllllUITTlllUIIDUllOllllDllllllllllUHlllllUlllllllllllllll~lllllHIODllDWIBllllDWW ... 
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ESKİ YUNANIN KADINI Göbelsin bir 
makalesi 

Amerika bita
raflık kanunu ' ; 11 ' Günün hldiseleri karşısında 

Yuan: 

İhtiyar kadın "Prens Skohad, sizin 
bu kadar şairane bir zevkiniz 
olduğunu bilmiyordum. ,, dedi. 

Alman Nazırı İngi
lizleri itham ediyor 

"Parasını peşin verip 
naklediniz ,, 

Berlın 28 (AA.) - Alman pro-. Vaşıngton, 28 (A.A.) - cPara-
paganda n9zı~ı G<ıöb<>ls, •<ii(yas! sını p ~in verip naklecJiniz• mad· 
nezaket hakkında bı.-k&ç SÖZ• baş desi ahkamının inkızası tarihi o. 

:ığı altında • Völkışehcr Beobach- lan 30 Nısandan t ·vvel bıtaraflık 

VA ~·AN C O MATBUAT 

e alkan ar 
- Güzel kadından bıkılır mı 

hiç? Kadın iştiyakı, kadın ha.sttij, 
lçlmd dalma tüter. bilhassa gWJ 
gizli sevişmelere bayıl1nm. 

- Ya! .. 4te bunu hatırımdan ge 
çirmemiştim! Demek sız, Atinada, 
hususi, gizli aşk ır.t.ceralan de ge
çirdiniz! 

- Atlnula de~ı. Tesalyada ... 
B:ııbanıın aaravında, çok fiddetli 
bir ahlü:I lnzıbat bilküm sürdüğü 
halde, köşe bucakta ne kadar ba
şanlıklar yRpardwnı Düşiln bir ke

re .. Öyle miicessem ah!Alı: görü • 
nen klıar kadınlar vardı, ki ... 
Bunlan ele geçirınceye kadar 
neler çekmezdim? Beı:I silrdür -
mlye kadar var•n müsrüflilklerlm. 
b'ırçlarım. hep bu yüzden ya!~ 

• 

• 

kanunu hakkında kungre tarafın -
dan biçbir karar itt·~az ectilmiye
ceğı muhakkak gö"i:lmektedir. Yal 

ter> gazete.•i.nde yazdığı •bir maka
ede İngiliz mal"buaıının İngiltere 

büyük Elçisi Henderwnun Berline 
.ıvdeti mlinasebetile yaptıkları neş 

nıı l Mayıstan ıtib~ren reisicüm
rıyatı mevzuu.bah.sed.'yor ve diyor hur, harp halinin mevcut olduğu
ld· 

nu ilan ettiği zaman lıütün muha· 
Bu yazıların mahiyetini tebarüz riplere gönderilmek ıstenilen mal

etıirmek için başlıca Londra ga • lara otomatlk olan1< &mbargo k<ı
zetelerinin başlıklarını ele alalım nulması usulü kalacaktır 
ve ·bir an için bu b~şlıkları İJ1€il· 

1 • .&.· · k Alm Siyasi mahafil. bu vaz•yetln as-tere a e, .. ıne çevırere an ga- · . . . . .. .. 
1 "nd ed liın la uzun sürmıyeceğ•nı, çunku B. zete erı e neşt e . Pi , . . . 

M ı• V .. lk' h ,, __ ı.. -ı..t r ttman ın m~sel~·n:n tetıkikını 
ese " o .so er """"'auu e 1 .. 1 .1 . . k .. 

1 1 
surat e ı eri gotiırmege arar ver-

şoy e yazmış o uyor: . . 
Al b - ··k 1 . 1 Lond mış olduğunu beyar. etmektecıır -c many• uyu e çıs ra- . .. 

ka " · ı ı ·tı· Lo d t k ler Halıhazırda en mııtenakıı teı ya tı ernırere gı •. n ra e 
ı "f · 1 kah 1 t 1. d h 1 1 ler karşı karşıya b:ıl.ınıtıaktadır. 
ı ınıız ıı e me ı ve er a su -

Ve hi<,.-bir tidile t;;rr:amile ıtminan 
verir n&.ıarile bakılamamaktadır 

"Büyük devletler art~k o eski politikadan vazgeçip 
Balkan milletlerinin hukukunu tanı~alıdırlar .. ,, 

Ulro gazetesinden: yetler dahil olmak ıizere bütün rin bir tehlike atlattı. Ümıt edelı!ll 
Profesör Genoff •Hazırlıklar devletlerden müte<ıekkil bir blok ki bu sefer de ı:ıtlatı!mış olsun Bu. 

devam ediyor. başhklı yazısında meydana getirme<. &zınindedir. İn nihayet birkaç ay içın dahi olsa. 
birkaç ay e\'Veline k3dar karada, giliz dipkıM?Sisi son 2-1 hafta zar temenniye §~yandır. 
denizde ve havada siliiJılanmaık su- fında mu872.am bl- faal:yet içinde- Bi 1 
retiylf' sadPCP hazırlanmakta olan dir Bu ·blok diğer taı-aftan Belçi- Uyük devlet er, r alkanıar 
yekdiğerine zıd iki tar&fın, bugün ka ve Hollandayı d1 içine almağa cDnes• gazetesınden 
artık mümkün mertebe ıyı harp çalışmaktadır ki böylelikle Berlin Eskı gazPtecilerrien Guspocıın 
mevzilerini se.;mek: kendilerine - &ıma mihveri ta!I' bir çember i- Plaçk.of. yukankı başlık altı'.lda 
taraft;,r ibulmaY. ve cievamlı bir çine sokulmuş olwıı . Fakat, bu :;on hadiseler! tah!il t•drrek biiyiık 
oorp i~in teminı za-uri olan ipti- çok muazzam bir mcsıJedir ve ko- devletlerin son günll"rdr yıne B~l
dai maddeleri aranıokla meşgul )ay, kolay tahaklmk ettirilc.rnez. kanlarla yakından me gul ulııı a 

Herke;. Amerikanı" harbe sünik· bulunduğunu yamnktadır. Bunun Makalenin ~on kısmını aynen başlanklarını. burıun Büyıık il r· 

- O halde, bhim fozla tama'
lı:Ar olduğur.ıu2dan ş•kavete hak 
kır z yoltn,,ış, prens! Bakınız .. Te-
1vd~ da kŞk pek pahalı imiş! ' 

re~alya kTaliçt-liğine yükselPJı 

l(iizel TARGELİ 

hu .muhafazaya karar vermiş ol
duğunun delillerini göstermeli -
dir. Yahut da şöyle der: cAlman 
büyilk elçisi İngiltere kralıne kat'i 
ihtarlarda bıılunm2ıl;~ ve İngiltere 
hariciye nazırına da eAer İngiltere 
bilfiil teminat vermro'kçe Alman
ya cezri tedbirleriııde devam erle
cektir. Almanya İrgıltere siyaseti
nin tanıamile değişeceğine dair tat 
min edici deliller i<>ter.• 

lenmesl muha~ıısııı• mani olma
ğa veyahut hı~ olr.ıazsa bu tııhJ. -
keyi tahdıt etıreğP matuf bir mf'-

la beraber. bunun rrulbka bir har ku ı 
o ya ım be te!kadd;im eden lı•lerııı haıl -

be müncer olarağı :ddıa edilemez: - lngıltere bu vadide henüz selerıne benzedıg ı ve fakat ay 
Münlhten evvrJ de Anupa aynı ilk adımını ?.tn:ağa muvaffak ol-

hataların te'-errıir etmesınl" mu · 
tin vücude getirmeğe çalışmakta- krizleri geçirmemiş miydi? 'muş bulun•ıyor Bu kaf değildir. saade olunmaması l~ı.ım gcldığın' 

Bunlar aşk mı ııcüze? Bir 
dakikalık, nihayet birkıı,ç saat-

hiıı buhranı ... Bf>!ün mA-hiyet-
1• rindekl le7.7et. bu kadar fani et ür 
1) ,-,:ııe a ... Ötekiler, gönüllerin mü 
•afehesidır; onların hüviyetinde. 

lkı ruh vecd ile kucaklaŞll'; ayni 
iştiyak ve lnc!zapla koklaşır ve 
nllıayetsiz bir zevk ıç!nde P.r!r ... 
erir.. Bu giz! sevışmelerde, er -
kekle kadııı, b!itün mevcudiyetle
rile, mevcudiyetlerinin en nezitı 

msıvakları ile tek hır arzu sar'86ı 
ıçinde •Ürüklenirler. Onları, birbi
rine çeken hislerde. dünyevi bir 

•ndlşe, dudakl&rı b3~lıyan buse • 

'•rde şüph~ll l:.lr gölge yoktur. 
Goohf .. Ru ne temiz, tatlı ve em

l~iı ıışktır' 

Onlar konuşa kor·uııı, mutvağa 

~tşlerdi. Delik~nlı, elleri, göz-

1.-ri yemeklerde dolaşıtkcn, hul • 

ne teslimiyet, benim •nladığı.ın en 
kusursuz ·bir aşktır. 

- Bu güzel k12? ... Kimdir? 
- Bilmiyorum. 
- Sizin kim olduğunuzu biliyor 

mu? 
- Bilseydi.. bu maceranın lez

ZEti kalır mıydı? Kım bilir, beni, 
ya blr tüccar katibi, veya yabanCl 
bir talebe zannediyor. Üstelik, me
teliksiz oldıığumu da biliyor. Ta
liine bu kadar safiyetle boyun e
~n bu kızın. eminim, bir kraliçe 
olursa, gururla gözlt>ri kararmıya
caktır, 

Prens Skobad, birdt>nbire, sus
tu. G<izleri, bir an, btr hatıra ar -
kasında dalgınlaştı: 

- Sana, ilk maceramı anlata
yım: Rüşdü"'IÜ idrak ettij!im yaşa 
geldiğim zaman - he. halde baba -

mm nazırlar meclisinin kraliyle 

Ve delil olıırak da mesel8 şun
ları ister: Fili•tind0 ki İngiliz kuv
vetlerinin derhal ger: alınması, Al
manya aleyhindeki lnııiliz matbu
at neşriyatının durd..ıı ulması. 

İngiltereııin silahlanması için 
heınıen ciddi tedbir lerc tevessül e-
dillrn!si ve saire. vesaire. 

Şunu itiraf etm!"k lazımdır ki, 
Alman matbuatı böy:e neşriyat 

yaparsa İngiliz gazeteleri kudu -
rurlar ve haklı olarak böyle hare
ket. büyıik devletler •rasmda mu
tat değildir. Böyle bir hareket küs
tahlıktır. Almanya İrgilterenin hi
maye idar<>si altında bulunmuyor. 
İngilizler büyük •bir devletle ida
me edilmesı mutat olan münase
betlerde bulı>nurla~a fena etmez-

dır. Muharrir~ görP hugün Ameri- Stratejik bakımdan mutlake 'rür-
ka cümhurrrisi Ruzve:ıın malüm kiyenin hattı harekPıı; kat'i bir Amerika diplom.ı:i~inin bütün 
mesajının oynamak istEdiğı tava.<r harp neticesi almak icin de Sovyet gayreti. haliha•ırda Japony.ııyı Ro 
sut rolünden bir net•cr beıden - Rusy. anın so.., sözii l;\zımdı( Sovma - Berlin mihverinden çıkarma-
mez. Bu, olsa olsa tntal'ter devlet- yet Rusyanın her türlü yardımı 

ğa matuftur ve bıı Avrupa ha!'b! . . . 

yazmak.t Muhaır re göre b• • 

yük devı~ııer Bali.anları ıiaınıa 

kendı menfaatlerine siet etmı~Jef'" 
dir Bugün artı~ bı;nıian sarfına· 

zar olunmalıdır 
h t kd . . d " .. k Ok lcr ıçı" hır ıhtar veva bır tehdit temin edilmroikçe garp demokr~ 

zu uru a ırın t> ı;.ıyu yanus . . Muharrir, Balkan mılleUerıınn 
t olabılır. Haddı zatı~da bu mesa - silerin n büti\n projrleri teemmüle 

ta ve uza<k.,<;arkta ni.ebi ~iı statüko jın sakat tarafları p€k çoktur ve şayan bir vazivet aneder Rusla - artılı büyük devletlere alet olnıı 
muhafaza etmek m~ll'kun olacak· bilhass» iki hasım t~raf beyninde- nn kar<ı tarafa geçm~ı ve hatta yacakları ümldıni izhar etmek'e 

llr·P.ttm , t d·ı tekı·r· A . kı anlaşmazlıkl&rın orıadan kalk - vaziyetr bigan• lvılmsaı bunun ;.. ve kollektif emniyet ııiealınin he· 
ı anın a ı ı ı. ımerı-

ması ı.;in ne yapnılk l:izım geldi- çin kiıfı bır sefıep olaraktır 1n - nüz yaşamakta ~Jdu~vnu ııöyl• -
kanın Japonyaya kar!') ctehditkiır. ğinı sarahatle ifade.len ma'lırum · gilterr bu sahada J:cnüz kat'i bir mektedir. İngiliz bc.'.lToında lnt.,,ar 
bir bitaraıflık muhafaza etmekle d R •• d Al ur. uzve,,. sa ece manya ve muvaffakiyet elde !'demediğı gibi eden bazı yazılar. muharrire gör '• 
ber,.ber Roma - Berlin mihverine İtalyayı tatmin etı,,rk icin elinden Türkiyenin 1'2reddiirlü , Yugoslav -ıBulgar umıunl efk!ırmca lyi kar -
karşı gösterecekleri mukavemete gelen herşovı yapacağını viictedı - yanın ;Ükutu, Rom,nya ve PolQn- şılanmıştır. Bu yazılara na1.aran 
F:ansa ve İngil!ereye her türlü yor. Amerika c~mhurre!si, hiç şüp vanın kendı arazilerinden Ru• as- 1 Balkanltlar, ar~larındJ ıınla,ara:k 
maddi yardımda bulunmasına me· hesiz bu ikı taraf aranndaki an • kerlerin ln geçmelerine müsaadı- et ve kar~hklı fedakarlıklarda bulu-
dar olacaktır. laşmazlığın .ebeplerıni vP Avru- "!lek istem0 meleri İn/1ilterenin 

Moskova Amerika 
hava seferi 

payı iki kısma ayınrı iimillerı bil- orojlerini tahakkuk ettirmesi ı.şini 

miyor değildır Fakat hu ayrılığ" "Jek çok mü;ıkülleştirmektedir 

, tevlit eden amiller zaıınedildiğin - Diplomasıde bu faaıiveıleı olur 
den büyüktür İtalvs vt> Almanyr ken her ikı taraf harp mıntakası 

narak kuvvetlı bir hlok meydana 
getirmehdirler Böyle bir blok. AV 

rupa politıkasında mühim bir •ol 
oynıyaıbıfir. Go!lf!Odir. Plaçltof ŞÖY 
le bitiriyor• 

olacak - hayatın mahrem muame- !er. 
yasın• dalmış dul'l'!'ııdan söylü - . _ . 
yordu. İhtiyar kadırı, gencin söy- lelerınJ oğrenmek üzere, bana, bu ----00----:-

Moskova, 28 (A.A ) - İki mo- sadece ham madde ılt> t<.-min edi , ,, harp mevzii seçmefe ve hn1.ır
rorlü Moskova Pdındaki tek satıh- !emez. Bu iki devlctın her• ı ·ydrr la.,-ımağa devam etMektedır Şiın

Jı bır tayyareyi idare tden Kokki- evvel müemmen pzarlara ve art- di Cebelüttarık üzerınde hakiml
naıki, Izlanda ve Groenland yoliy- makta olan rüfusun~ ktmdı Mkı· yet teminine çalı:ııv~·lar Yarın 

le merhülesiı Moskov• - Amerika 1 miyeti altında bulur an yerleff ıs- Akdeniz in bir başka mıntakasında, 
seferini ıcra etmek ı.zere Mosko - kan etme~e ihtiyacı \"ardır Alman Boğazlarda 'le Kar2rknızde ayni 
vadan •yrılıruştır. va. müstemlekelerinı istem!+.te ve faaliyet başlıyacak!Jr Hülıisa. ma

- Fakat. biıyük d"VletlPı d 
artık o eski politihdan va1,g,.~-e· 

ledlk!erinl, blraz da istihzalı bir nediyme tayin edildı. Nediyme, sa- İsveç kralının seyahati 
dmkatle dinliyordu: raya mensup büyük zevattan biri- Berlin, 28 (AA ı _ İsveç kralı 

relı Balkan milletlerınl bir<'ı .gnY 

ri reşit. saymaktan ve kendı mı.it

tefiklerine alet etmekten vazgeç· 
melidider. Bu, UJJlur.ıl harpten .-v

vel takip edilen eski ve zararlı bir 

politikadır 

- Prens nkobad (ll.. Sizin bu 
' J, r şAirane bir zevkinn olduğu

lıilmiyordum 

- Bilsen de neye yarar• İşin i
ç1n· para, vasıta gjrd' mi, aşkın 

bekareti z~delenir. p,,_,.ayla, va.sı

tayl •ide edilen mfıcı-rad a, his 
te, kadınlı:. ta, bediıHklerinin bü
yülü husu.;._ etleri:ıl kay'bederler. 
O kadının, ;ıizden sonra bir başka
aının göj!"1'.inde de ayni heyecanla 

t.Jtriy.-ce~ini bilmek, ne kadar eza· 

11 bir Zt?\&tlr. Kadının hiç, bir süf

ll hisse lı:apılmsdan lı'}J kının mev

cudiyetinde y-•lnız aşkını sevme -

si ... 1,ıe, sevginin en tatlısı budur. 

Mesela, sizi hl~ lbihr.ıyen, tanımı

ya.'l, bir peri.. ze,-ı~ınlığinizi, fa -

klrliğinlzi, prenslığinlzi, köleliğini

zi düşuDmcden, içten gelen bir sev 

gi hamlesiyle, kendısinı k.olların-ı 

zın arasına bırakırsa, bu masuma-

nin karısı idi. Sonradan öğren - hwıusi olarak bir gi;n kalmak üzere 
dirn, ki ... bu zat, hükumetin ka - Berhne gelır.iştir. 

rarım işitince, bu vazifeye karı - İstasyonda protokol şefi, İsve -
sının kayrılmasını. şeref vesilesi çln Berlın sefiri v 0 diğer bir çok 

addederek, kendisi t~klif etmiş. yüksek zevat tarafından karşılan-
Kadın. bPnden yaşlı olmakla be- mıştır. 

raber, gençti; güwld'. Bu olgun 

kadınd~. d'kkatl celbeden güzel -

Uık iıususiyetlerinden başka zarif, 

nazlı bir şıi.hluk ta vardı. 

Filistin meselesi 
Kahire, 28 (A.A.) - Yeni İn,gi-

ıiz tekliflerini müzakere r"nek ü-

* Moskova, 28 (A.A.> - Kokki 
nakı. saatte vasati 257 l:ilometre 
süratle l 110 kılomet ·e katettikten 
90nra saat 5.47 de Greenwich saa
tile F'inlandiyanın garp ~ahilinde 

kam Porinin üzerindrn uçmuştur. 

--o--

İtalya Kralının 
(Arkası var) 

zere Filistin A•aplannın bir hey-
eti bugün Kahıreye gelmektedır gezinfİ<;i 

Haber alındığına ı;<ire, bu ıkon- Floransa, 28 (A.A.l - ltalya 
(1) TPjrikamızda geçım is;mler f t b" h L ı k · · erans a ızzat azır ,.u unma u- kralı dün Pltti sarayından ayrı 1 

gı"bi, Targel! ilP. prt>nS Skobad da " b .. ·ı· f d zere mmr a~ve•ı ı t1ra ın an mış v~ ctomobille r..kdıcis <Z\ a 
muhayyel bireT mevcu.ıliyet değil- la d t· K ct·· ""ft"" ·· k 

yapı n ave ı u t1" mu usu a- yındakı Medicis ser«;ı;ini ziyaret 
dirleT. Bunlann iki.; de tarihe geç· b 1 · t "' 

u 'lıml'mış ir etmiştir Muş" arünıleyh, mıiteakı 
mi~ bireT ah . .,yetıirler. Bunlann A k 
bulıqmalan. evlenmeleri, t=ir meri a donanması ben Lorantın ki:tüph~n~sine ve s, 
ettiğimiz şekilde "''k"a gelm4tiT. Criıstobal, 28 (A.A.) - Ruzvel- int - Laurant kifüeı>ne gitmıştır 
Skobad, Te alyaya dönüp kral o- tln emri iiıerhıe büyük Okyanus· Daha t'vvel kral, P·ttı sarayın 
!unca, bu ıaf. yosmc dıı kraliçe ol- taki üslerine donen Amerikan do. da Kardinal Della Ct'slayı kah~ 

bununla birlikte Şarkta kendı ilı.- kine çalışıyor Her gün yeni bir 
tısadi ve poiitik faal:yetinı serbest oldu. bitti beklenebilir, 

vürütmek '.mkiınlarının kendisine * 
bahııolunma..ını talep ~tm"'1<tedir. Slove gazt>terinden: 
ltalyanın isteklerı de hundan baş· Gazete cHarp olacak mı?• baş-
ka bir şey değildir , Bu istekler, lıklı yazısında son politik hadise
BÜyük Bı·it?nyanın hayati menfa- Jerı ve diplomatik faaliyetlerı teı. 

atlerinr dokunacağı içın İngiltere- kik etmektedir Bu yazıda her ilı:i 
~·; heyecana getırl?'ıştir Ç'ünkü; tarfaın müttefik ve taraflar tonla
!\kdenızde Boğınlardo v~ Ka- mal< tımelıyle fızarri gayret 
radcnııde kııvvetô bir ra - fettikleıı yuılmal<ta<lır İngiltere 
kiıbın tn~iıterPnın iki a!llr - soıı günlerde Türkiyey• kaı.anmak 
danberı güttüğü polıtikaya ay- emeliyle pek çok meşguldür Bul
lurıdır Yanı. ':ıövle hır hareket, garlstanla olan bütun ışlerlni de 
Büyük Brıtanya impatorluğunun düzeltmek azmindedır Paris de 
hayati menafiini haleldar edecek ayni fuaUyetı •arfetınektedır İlk 
bir mahıyet arzed•r. silfı:hm nerede p~tlıyabilCfeğini 

Şimdı her iki tar~f mevzilerini keşfetmek mül'!'lkün değildir Bu -
tutmakla meşguldur Totaliteı dev nunla berabPr, bu mücadelenin 
!etler Çek" - Slovakyayı. Macaris- merkeli Akdeniz olacak ve bu. mü 
anı ve Arn•vutluğu kazanmakla cadelenin finalin! teşkil edecek -

mıqtur Plütark, bu hıidi.•edrn hah n rmıasının kısmı k'1llisi Par.ama etmiş ve kendısıle 15 dakıka kada ı >ldukça ileri adım atmış sayılır tir 
şetmektedr!. kanalından geçmeğe başlamıştır. görüşmüştür. lar Demokr~t devletler ise Sov - 9 - 10 N:t-anda bütürı dünya de-
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1 e ultanı arayında bir hırsız Yazan : M. 'H SAN 
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Said, araba caddeye çıktığı - Haydi çahıık ! .. diye tekrar kumetlerine doğru olanca hıziy- mıştı. Fakat giden arabacınııı bir- geçti mi? - Ey ... Anladım. Amma o sa- Araba Babıali yokuşunun ba-
zaman merakından ayağa kalk- etti. le bir arabaııı·ı "0ldiğini ırörlin- den geriye bakışı. sonra hayvan- Biribirinin yüzilne baktılar, ray arabası deil"ildi. ~na geldiği zaman Said ağa bu 
mış, ileriyi ve etrafını dört göz- Buraya s.ıparlarken yolu ge- ce Said ağa meseleyi anlaıl larını kırbaçlayışı, arabanın ar- içlerinden birisi: - Öyleydi, saray arabası idi. dört yol ağzında yolların dördil-
le tetkike koyulmuştu. Bu uzun riye dönmüş oıuvor~ardı Bu yol rabac- h ı ıaı -okakta ilerden kadan görünüşü Said ağanın şup- _ Hayır Ağa e!endı, oyle bir - Amma arabacını~ yanın- ne birden gör:lerinl çevirdi. Hiç 
tramvay Yol unda, arada bir ge- gene • uruo. man iye camiı ününe bir nrab,ının 'aptığ-ını görmüş ve hesin! birden ayaklandırdı. Bu a- .. d"k da ağa falan yoktu O kıralık a- bu vakte kadar buralarda araba . .. . .. . şey gorme ı ... . 
çen atlı tramvavhrdan başka çıkn·ordu, oradan Çe~ıberlit.a - onu onlemek uz~re bu dar so - rabacının yüzu Nıhada çok ben- D . Said dd 

1 
dl raba idı... . kalır mıydı? 

tel: tlik kupa aralıallrı, ç•kınh er şa .• : Acaha '.\.lüjy,iin ve Nihad sa- kağa sapmıştı Fakct ne ara<banın ziyordu. Hele arkadan gördüğü B ğı eyın·~. ağa lı.I et en • Said Ağa birdenbire zabtlye- Arabayı durdurdu; a~ağıya 
1 • ra•·a l!'ı döıımfi,lerdi? .. perdeleri kapalı idi, ne de ara- aıaba sarayın arabasının ayni 1- a rır gı 1 

• nln kolunu çekerek: atladı. Hemen k"•edekl manav kP.kfer ve çar~afh kadın ar geçı- " N ı " d J • Gö ·· vv 
r~rdıı. 

lk •aratın çamurlu kaldınm
ları haricinde köpekle!', kediler 

dolu icli, Said nğaııın araba.-u o

lnıı<'a hız:le geçerken iıı•anlar ';e 
hayv.ınlar iki tarafa fırlayor, ça
murlar <ıçrayordu . 

Çemberlita• ıirıiıııe geldiklerı 

Bu uzunca yoldn t • nihayete bacı mevkiinde Nih.orl vardı. Ara- di. - ası gormP ut z. zu - - Söyle bakayım, ağa yoktu. dükkanına onun yanındaki bak. 
kadar aralıadil'l ""er yoktu. Yal- ba yanlarından geçerken araıba- Birden hayvanlan kırbaçlıya- nilz kör mü idi? Siz ne taraftan A,.aba na<ııldı1 Arabad• kimse kala, karşıdaki bir yere 'baş vura. 
nız arabacı birdenbire daha faz- cı da durdu , Said rğa pencereyi rak camie doğru yllrUyen araba- gellyor~unuz? var mıydı? rak buralardan bir •aray araba•ı-
Ja gayrete gelerek hayvanları ındirdi ve bir göz atışiyle araba- cıya: - Zabtiye nezareti~den çık- - Göremedim, arabanın arka- nın geçip geçmediğini •ordu. 
üstıi8t~ kıı lınçlıımıya başlamıştı. nın i~inrlek ne baktı. Bu, feraceli - Dön, geri dön ... Geri, dön. tık, bu. Y.ana doğru ıı~Jd1k, Beya- sından farkında oldum. Galiba Dllkkftncılar böyle karışık işli!· 
Rıızuk yolda arnha •arsılarak, bir k~dın dekildi Yüzü bir peçe O arabanın arka•ından yetişi.. zıda gıdıyoruz efendım. perdeler! kapalı idl... re lıarışmamak i•tedikleri için dü-
parçalanacak gibı bir hızla iler- ıle ıirtüliı gjyah çar~afh bir ka - Ve iki zabtiye memuruna ell- - Anladım: hangi yoldan ge- - Babiiiliye saptı değil mi? ~ilnmiye bile ıozıım görm~den o-
lnkcn Said ağa 'bu p;ayretin sebe- dınıh. Arabacının yüzünü görme le işaret ederek onlan arabaya liyorı;unuz? Tramvn yoluna ne- Said tğa sualinin cevabını al- muzlarını •ilktiler, dudaklannı 
bini pek merak etti. Ayağa kalk- •liler. Fakat bu fakir kıyafetli ve çağırdı. Uzun kırmızı fesli, pu- ed ktı , madan arabacıya sürl,, lşaretld bllk:üler. 

1 k r en çı nız. . . __... lita.+· zaman iki znbtiye karşılarına çı- tı, ileri)" gözden geçirdi. Bir ~ey yalnız ceketi olan bir arabacı idi. a yaldızlı düğmeli eski emnl - vermışti. Arabacı Çeuruer 9-n 
,. . h. k Saod . .. .. t 1 k k - Sult.anahmedden doğru ge- k Bab'AI" , kestırme il- - Görmedik, bilmiyoruz. Ben 

içerde idim, müşterim vardı .. kınca Saıd ağa cam vurdu: goremedı. Ara barı da ıç ar ası- aga. uç dort metre ller- ye memur arı or u ve hayretle sırpara ı ıyı ~· -
_ Abdullah, d·ı•!.. dly esea _ na bakmı:;ord11 v yarı yolda, da-iden hız"la ı:cçen arabanın içinde - ~:ıray arabasına yaklaştılar. Pen- Jiyoruz: . . , !emek istiyordu. 

lendi ha camiin önftııe g lnwden diz - kıne ve arabacısına bakarken a- ceı enin önünde durarak Rıska ba. Zabtiyelerden öteki bırdenblre Atlar dört nala k~ken Sa-
ginlen çeki, arabayı .olda dar nlıayı gnzden geçirm•ye rnukte- remağa'1nı ~elanıladılar. Raid a- arkadaşına döndtı: ld ağa içerde rahat edemiyor, 

Saıd ağa ker.rlini ;.rabaya tek 

rar atarken arAbacrya işaret e

ılllen sokağı gö"terdi ve: 

bir sokağa çevirdi. dir olamamış ve bir liihzn tered- ğa pencereyi açarak- - Dur be Mustafa... Tam ikide bir arabacıya: 
Nuruosmanlye cru.lıJe,ine çık-lciüt Pderek camiP doğru yür!lmek - Bana •bakın zabtiyel dedi. TUrbeyı dönerken bir araba gör ...,.. Daha hızlı s!ir, bas kırba-

tıklan zaman camiden kendi !ati- ;steyen ara:l>acıya sesi çıkarma - Şimdi buradan bir ~aray arabıı8l dllktH. Arkadan ... Hemen Balıılı- cı ! ... diye haykırıyordu. 

Gibi ka(amaldı cevaplar ver
diler. Yalnız bakkalda bir ihtiyar 
kadın müşteri. ~öyle bir Said a

ğaya baktı. Telfı~ını sezerek: 

((Arkuı VQr) 



• 
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BuoUnkU maçlar 
TAKSİM STADiı 

Avrupa Güreş Sanıpiyonluğu l~f~:~~~:mr:~f 
Mersinli Ahmet, Çoban Mehmet at~~r~~:~G:a:~~::~:.&-ı 

ŞEREF STADI• • 

ve Yaşar galip geldiler ~':::'"~"""'""' ""''" İ 
saat 14.30 hakem Refik Os · ı 

ınan. ı 
İstanıbul - Yüeeüllkü saat ı 

Üç dört gündenberi memleket -
lerinin bayrağını 1(& şerefini yük -
seltmek için rakiplerile karşılaş~n 

1 
güreş mil!! ekipimizin Norveçın 

merkezi olan Osloda yaptıkları ;;. 
müsabakalarda gösterdikleri mu• ""' _ 

vaffakiyet hepimizin dikkat naza- 1~ t 
rından kaçmamalıdır. ,..., 

Milli güreş takımımızın dev - 1 ~ 
!et merkezimizde bir iki ay- 1 ~ 
!ık bir kampta muntaza - .! ' 
fnan çal~tırılarak ve geçen i•-' ı 
senelere nazaran takıma da ;

1
·. 

yen yeni elemanlar sokularak Av- .! 
rupa şampiYQnasına gönderilmesi 

1 
""""'· ~' 
t .... 

l Milli ,ııreıçilerimiıı 6ir .. galıetlerind• 

!. 
ı Bu haftaki milli küme maçları 

ı F. Bahçe ile G. Saray D. Sporun 
1 

karşısında nasıl netice alacaklar 
' 

1 
Bu.gün ve yarın oynanacak o-J çalışmış bir birlik clduğu da in-

Muıtafa Çakmak 

bidayette nasıl bir netice alabile -
ceğimizi tahminde bize güçlük 
veriyordu. Fakat 3 - 4 gündür ge
oelı gündüzlü ve Avrupanın şlma· 
• indeki memlekette gösterdik · 
eri ınuvaffakiyet hiç te fena de 

gildlr. 
Bu güreşlerde bilhassa Musta • 

fanın, Çobanın ve Ankualı Ya -
arın, Mersinlinin dünyaca tanın

""" güreşçiler karşısında tuşla ga
~beleri bu ekipiınizin dikkatle ve 
~assasiyetle çalıştırıldığına güzel 
bir misaldir. 

lan Milli Kümedeki futbol maçla- kar edilemez. 
rı, bir taraftan İstanbul ve Ankara Şu haalde, bugünkü maçluın han 
fubbolll.nün mukayesesi bakımın - gi tarafın yüzünü göldüreeği kes
dan, diğer taraftan da Milli Kü - tirilememekle beraber kendi sa -
medı hiç mağlOıp olmıyan Ankara halarında ve kendi Reyirclsi önün
nın Demirsporu kar§lsında İstan- de bulunması dolayıs]ı Galatasa
bulun ilri kuvvtli takımı olan F- ray için bir av2ntajdır. 

nerba!ıçe ile Galatasarayın nasıl * * 
bir netice alacakları merakı ile kü-
me puanıan bakımından ehemmi- Atlet Semih lstanbul Atle-
ıetıe tetkik edilmeğe değer bir va- tizm antrenörü oldu 
ziyettedir. Türkiye Milli takımı atletlerin-

~-:cüıı Demirspora karşı oyna- den ve halen Türkiye 100,50, 4X100 
, .. cak olan istanbulun Galatasaray metre rekortmeni eski ve kıymet. 
takımı ile yarın kal'§ılaşacak olan li atlet Semih Türkdoğan. kendi 
Feneıiıahçeliler bu müsaıbakalar- arzu ve müracaatı ile Genel Direk 
da galip çıkabilirlerse hem Milli törlüğün tasvibi üzerine İstanbul 
kümedeki pııvanlarını yükseltme- bö1gesi fahri antrenörlüğüne tayi~ 
ğe muvaffak, hem de İstanbul • An olunmuştur. 
kara futbol seviyesi hakkında bir Bu kıymetli atletimizin kendi 
fikir verdfrmeğe hizmet etmiş o- isteğile ve tam amatörce bu büyük 
lacaıklardır. Onun içindir ki bu mü yorucu vaızifeyi üzerıne alışı Türk 
sabakalar aliıkadarlar tarafından 

atletizmi için bir kazançtır. Semi-
merakla beklenmektedir. 

Demirsporun şehrimizde yapıı· 
cağı ilk maç bugün Tak~im stadın
da Galatasarayladır. 

hin sportmen hareket'ni takdir e
der, vazifesinde mllvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

15.40 hakem Ahmet Adem. ı 
Haydarpaşa - Hayriye saat 

ı 16.50 hakem Feridun. 

.......................... 
cekleri bir rakiple karşılaşacaklar
dır. 

Demirsporun karşılaşacağı Fe · 
nerbahçe takımının milli küme 
puvantajında vaziyeti hiç te fena 
değildir. Vakıa Beşiktaşa farklı 

bir sayı ile yenilmişlerdir. Aıruna 
Beşiktaşa karşı oynoyan takım 

kadrolarına Güneşten gelen Rebii 
ile ıbilhassa Fikreti iltih,.k ettir · 
mekle kuvvetleri o zamankine na
zaran hemen hemen % 40 nisbe -
tinde artmıştır. Fenerin bu yenı 
kadrosile geçen hafta Pera karşı

sında oynadığı kombinezonlu an
laşma tam randımanını vermiş ve 
P era gfüi sayılı bir kuvveti 7 - 2 
yenmeğe kifayet etmhıtir. 

Şu vaziyet.e göre Fener takınıı
nın hücum hattı ile haf hattının 
çok kuvvetli olmasına rağmen bir 
türlü yerinden oynatılamıyaR bek 
Yaşarın aksadığı bariz bir şekilde 
görülmektedir. 

Feneı,bahçe eğer bu hattı da ıs

lah etmiş veya Y aşarı formuna 
sdkınıış bir halde ise esasen avan
tajının da Galatasaraya nazaran 
daha fazla bulunması dolyısile De
mirsporu yenememek için bir en
geli yok demektir. 

Yeni bir futbol 
organizasyonu 

Dün alışanı şelırimizin milli kü· 
me klüI,>leri murahhasları mınta -
ka merkezinde bölge asbaşkanı 

Fethi Başaranın reisliğinde bir iç
tima yapmışlardır. Bu içtimaa ka
bulleri için müracaat eden gaze -
teeilerin talepleri rPddedildiğin -
den müzakerelerinin takibi müm
kün olamamıştır. Maahaza içtima
dan sonra arkadaşlarımızla görü
şen klüp murahhasları toplantı 

hakkındaki şu izahatı çekinmeden 
vermişlerdir: 

Futbol ajanlığının teklifi veç -
hile şehrimizde milli kümeye da
hil dört klübün en çok puan alan 
takıml ile diğer üç takını muhte
liti ile birinci lik muhtelitlerinin 

PARA BORSASI 
ANKA•A 

28 ..... 

1 Si'ERLl.N 
100 DOLAR 
100 FEANK 
100 LİRET 

100 İSVİÇRE Pr. 
100 FLORİN 

100 BAYİŞMABK 
MO BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 

100 PEN<"..O 
10() LEY 
100 DİNA& 
100 YEN 

100 İSVEÇ Iü. 

100 RUBLE 

l!APAlll' 

5.93 
126.675 

6.li625 
3.3550 
28.445 
67.415 
50.815 

21.4125 
1.0925 

1.56 
14.035 
23.845 

24.9675 
0.9050 
2.8925 
34.62 

30.5425 

23.9025 

Esham vı 

Türk borcu 
n peşin 

T•hvlllt 

1938 % 5 ik
ramiyeli 
Ergani 
Sivas - Er
zurum 1 1!1.475 
Sivas - Erzu-
rum 3, 4 

19.70 

20.05 
19.-

19.45 
1938 % S Hazine 
tahvili 81.75 

19.45 

iEBU FIAT L[AI 

Kuru1 S. 

Sakız kabağı . 
Bakla 

Araka 

Bezelye 

Pırasa 

Ispanak 

• • 

Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
€r.giLar 
Karuabahar . 
Yeşil salata 100 det 

80 -

3-
7-

10-
2-
2-
3-
2-
4-

20 -
2J -

Polonya piskopos:uk 
konferansı 

Varşova, 28 (A.A.l - Polonya 

piılkoposluk kouferar.sı Kardın al 

Hkmdanın riyasetind~ ve 33 pisko

pos ve başpiskoposun iştiraki,yle 

toplanarak Polonya ,.a AvrLipada

ki s(yasi ''aziyet kl'rşısında kendi

liğinden bütün tabakaları birleşen 

Polonya milletinin ta~zı har;~keti 

dolayısile şükranlarını bildirmiş -

tir. 

DCNK-0 BULMACAMIZIN 
HALLİ 

ı 2 s • il il 7 8 9 10 lt 

M O L LAF E N AJR t ___ ,_____ - --- -

o
1

p_:A• D JJI•• O L 
LA.KALAFAT 

~ ~ ~I' ~ı i -rı-~ ~-~~ 
F' T _gı ız1•zıT R v E 

E·A~ A~--K.ER 
~-~~ıJı{ii,!t~ 
R O T A. V E L 1 iMi E 
1-J-cıMiiKJE lf'AMET 

BUGCNKÜ BULMACAMIZ 

ı 2 a ' 11 ıs 1 s s ııı ıı 

RADYO .. .................... .. 
l!~.:~~~~ .. ~=~:~J 
Sa1ıt 13.30: Program. 
Saat 13.35: Iıltizik (Eğlenceli müzik 

PL) 
Saat 14: 'Jdemlck:et saat ayarı. ajan 

ve meteoroloji haberleri.. 

Saat ıuo: Tilrk müziğL Çalanlar 
Vecihe, R~en Kam, Cevdet Koz.an 
Okuyan: J\Iefaret Sa&naJ<. l - ......... 
Kürdilıhi=ir peşrevi. 2 - Saıahad 
din 1"1.-:-arı.n - lrürdjHhjcazk#ı;r şark.ıs 

Aokınla yuan ııönlüıne. 3 - Artaki 
nin - Kürdiillıicazkiır ııarkı: Artık 

aıyah ıozıerınin. 4 - Ruşen Kaın 

Kemençe taksimi. 5 - Rakımın - Kür 
d.ilihicaztclr şarUst: Demedim ona hi 
ltlmsin ve nr,,sin, 8 - Osman Nihadm 
Kürdfr.h.icazk.lr tıarkısı: Kaç yıl yür 
ğim ıalaciı. 7 - • . .. .. .. • - Kürdilihi 
cazk&r saz; se:ma!.si. 

Saat 11.40 - 15.35: Milzik program 
Pi.) 

Saat 17.30: Program. : ı_.ı.=.--• --ı•~= 
ı_ 1 1. 1 

1 . -- . - - -.----... Saat 17.35: Müzik CDans saati -Pi.) 

1 1 

~aat 17.55: Konuıma (Çocuk Esır =!-= -,.- • ı·-- geme Kurumu - Hattanın k•paru~ı.) 
. -, .-ı---r-· -- - . Saot 18.15: Türk miıziği (Halk mu 

••·

1

-•1 •. ·-·. :-'.• ı - sikisi Aşut 'eysel ve İbrahim.) Tak 
[ dim ede.'1: Sadi Yaver Atarnan. =·-··· -ı -,--. .., - Saat 18.30: Tilrk müziği (Karış / =- -ı--.t··- _ı - . - = program.) Çalanlar: Haf'.kı Derm 

~ - 1 /- Eşref Kadri, Hasan Cilr, Hamdi Tokar 1 m. il Basri Üfler. Olruyanlar: Tahsin Kara 
---ı--ı--.--- 1 kuş, C.elal Tckses, Safiye Tokay. ___ _.__...._._=,._..._....ı_._..ı....aı Saat 19: Kon.ı.~ma (Dış Politika hl 

- Soldan sağa -
1 - Bir nevi tuzak - Batılan yer 

ve iş. 

2 - Bir kavme mensup olan -
Otomobilin muhaffefi - Bir 
renk (göz hakkında kulla -
nırız). 

3 - Eğer - Cığerın içindekı ha
vayı boşaltması. 

4 - Anne. 
5 - Mülki taksimatta vilayetin 

kü,üğu - Erkek keçı. 
6 - Bir nevi yay. 
7 - Okuyucu - Çekirdek. 
8 - Muarra. 
9 - Taam - Hambere. 

dl<e!eri.) 

Saat 19.15: Ttırk: miiziği. Çalanlar 
Vecibe, Reşad Erer, R~ K"ın, Cev 
det Kozan. Okuyanlar: r;e ~ 11 R · 
Ahıskan, Radife Neydik. l - -
Mahur reşre.vi. 2 - J. ~ efendinin 
Rast :;arku;ı: Senin a.;lc"lla ı·dk old 
3 - Yesari Asırr.ın - Hüzzaıu ~ar 

Yine k.d..lbım taşar ~ :ıar. 4 - Reş 

Erer - Keman taksimi. 5 - :- ~tik Fer 
san - Mahur ~ri<ı~ı: Dün yi:ıe r:;ünil 
milr Ceçİ(, 6 - •. . . . . - ı.ıar.ut şarkı 
Saba tarlı vefadan peyl:'&n yok mu 

7 - ·•••· ... . - Mahur :.az remai~i. a 
Şemseddlıı Ziyanın Uşşak şark~. Ol şu 
hi safa pe:>revL 9 - Seınseddtn Ziya 
nın - Uşşak şarkı: Şu sallan: sOğiidün 
10 - .......... - Türkü: Ne uı aıı gor 
seın onu. 

10 _ Alelade -.Bir renk_ Bir has- Saat 20: Memleket saat n)aı 
t·e meteot-oloji haberleri. 

talık müveUidı. 
Saat 20.15: Teır il lKor•,r: sot.ın 

11 - Bir bahçıvan aletı - Kapa - bu şafaklarda.) Yazan· Eksem R 91d. 
nan ~ey. 

- Yukarıdan aşağı}a -
1 - Yemek yt•meğe mahsus 

alet - Bı r kış sporu. 
2 - Orta - Dede - Tavır 

bir 

3 - Yemek üzerine konulan so
ğan - Alamet. 

4 - isyan eden. 
5 - Muhtıra - Akmak masdarı

nın muhaffefi. 
6 - Manzuın olmıyan yazı. 

7 - Türk meşrubatından biri - ı 

Öz . 

Saat 21.15: Eshan1, tah\'it.ı.t. kaınbi 

yo - nukut ve ziraat b(tr~<l:iı (fi,~) 
Saat 21.25: Neş'elı p~ ıklar - R. 
Saat 21.30: Müzik (Sonah.• - l' rt.":. ·u 

Ceınjl - Men1al Reşid.) 

Saat 22: Haftalık. ~ta t• tı.. u. 
Saat 22.30: ~{Ü1jk lKli.;ük ( rke:.tra 

Şef: Necıb ~kın.) l - Lllhr :lüly 
gecesi - Vals. 2 - E:ahnı T.faca 
dansı. No. 1-2. 3 - Röni::;c;lt er - Ti 
rol Entermezo. 4 - \''illy R.{fıaıt~ 

İlkbaharda bir çitt aş.ık - Ouverl ~e. 
Saat 23: Müzik (Gazband - Pl) 
Saat 23.4.5 - 24: Son ajans h<.ıl~rle 

Piskoposluk bu hiilEti l"uhiye . 8 - Şafak, GÜNÜN PROGRA \'il 
9 - Yaprağını dökmiyen nebat- ~---~-----~~....._,., 

nin devamlı olacağını ve hükı'.lıne- !ardan biri Anadolu kaza-
. Wü tın, memleketin sulr içinde inki- !arından biri. MELEK 

şafına matuf olan kararlarına Po- 10 - Bir erkek ismi - Çakmak 

lonyada herkesin miizaheret ede- yakmakta kullanılır yanıcı SARAY 

rından emri hazır. 
ceğini ümit etmel<'.ed:r. 

Polonya piskoposları tarafından 

bir madde - Aramak masda-
SÜ!\IER 

: 3 Ahbap çavuşla ... : Dansing Meleği 
: Üç Ahbap çavuş 

lar 

: Vazıfe uğruı.aa 
: Çöl kızı Cemıle 

Evvelki gün yapılan müsabaka
arda Mustafanın Norveç §ampi -
ronu ve eski Avrupa ikincisi Han
•o.ni tuşla, Ankaralı Yaşarın Es -

Sarı kırmızılıların Ankaraya 
yaptıkları Milli küıne deplasman 
maçı ,tam manasiyle toplama bir 
takımla ve Milli kümeye girip gir
memek arasındaki kararsızlık za
manlarına rastlar. İşte o zamanki 
Galatasaray kadrosu ferden çok 
kıymetli oyuneularınd&n teŞkil e
dilmiş olmasına rağmen beraber 
çalışmamak ve ahenksizlik yüzün
den Demirspora yenilmişti. 

Atletlerimiz Mısırdaki 
Beynelmilel müsabaka. 

lara gidiyorlar 
hzaırlanım hususi bir mesajda ra-

birincisı ile likteki diğer takımla- h. 1 h lk d" 
rın muhteliti ve B kümesi hınr.cis1' ıp er ,-e a unya sulhu için 

11 - Talebenin notlarını ihtiva 
eden cüzdan - Her gün ye-
diğimiz şey. 

TAKSİM 
ALEMDAR 
MİLLİ 
TAN 
SAKARYA 

: Süveyş ied:ı.'kri 

: İlkbahar g~celeri 
: Verter 

Çoban Mehmet 

Fakat şunu da hesaba ka~mak 
icap eder ki Demirspora Ankara-

! 
da yenilen Galatas~ray o tarihten 
beri idr.ıan üzerinde bulunmaktan 
·başka aksak yerleri::ıi de teliıfi et
miş ve cidden kuvvthe bir hale 
gelmiştir. 

Salahattinin iltihakından sonra 

14, 19, 21 Mayıs tarihlerinde 
.Mısırda yapılacak be:-;rıelmilel at
letizm müsabakalarına davet edi
len Türkiye Atlet'zrn Federasyo -
nu en iyi derece ala,,_ altı atletle 
bu müsabakalara iştirake karar 
vermiştir. Türk takrmı şu şekil

de tertip edilmiştir: 
200 ve 400 metre Gören, 110 ve 

400 manialı Faik, 5.0GO ve 10.000 
metre Rıza Maksut, yüksek ve üç 
adım atlama Pulat, gülle ve disk 
Yusuf yahut Arat. 

lstanbul • Ankara Eskirim 
temasları iş bece"miye başlamış olan Sarı 

tonya Şamp''yonu Toofu sayı hesa- kırmız.·lılar bugu .. n unutmamalıdır Ankara ve İstarl:ul bölgeleri 

ile diğer takımlar muhteliti arasm 
da 16 Temmuzda birer maç yapı -
laeaktır. Bu maçların stadını en 
çok puan kazanan takım seçecek
tir. Para işini kllipler kendi arala
rında yapacakları bir formüle 
göre hal!Pdeeeklerd'r. Puvan
tajda birincilere karşı çıkacak 

muhtelit kadrolarını futbol ajanı 

seçecektir. Şu halde İstanbul klüp
lrri gecikmiş olmasına rağmen ye
ni bir futbol org•rnza<,,•onu ile 
karşılaşmaktadırlar. 

Pazartesi günü 
kapalı 

bankalar 

Türkiye İş Bankası İstanbul şu
bile ve Çobanın Danimarka şam- Jar ki karşılarında asla ihmal gö· eskriml~ri 30 nisan pazar günü An besinden: 
piyonu Larsenf tuşla yenmesin - türmiyen ve tam 90 d~kika ayni karada Siya~al bilgiler okulu sa
den sonra dün de güreşçilerimiz 1 enerji ile oynıyan ve fakat yalnız !onunda müsaıb:ıkohr yapacaklar
Osloda güzel birer müsabaka yap-ı meşhllr futbolculamnızdan mah - dır. Müsabakalar üç silah Ülerin
tıktan sonra yeni birer galebe ka- rum bir Demirspor karşısında.dtr- den flöre, epe, ve kılıçtır. İstan
zanmış bulunuyoılar. • l lar demektir. Nefesi ve enerjisi ek bul takımı üçü bayan olmak üze-

1 Mavıs pazartesi Bahar bayra
mı münasebetile bankamızla Ga -
lata, Be.rnğlıı. şubeleri ve Beyazıt. 
Kadıköy, Üsküdar a.ians!arı kapalı 
bulunacaktır. 

Dün yapılan güreşlerde alınan kını karşısında yapacağı maçlar re 15 kişiliktir. __ _ ____ _ 

neuceıer şunıard!r: hem kendi varııkıarını ve hem de Fenı rbahçe Demirspor - DiKKAT == 
Oslo z8 (Hususi) - Mersinli Ah-1 İstanbulun futbol kııdret ve kuv- .ki . d _ _ 

' . . .. . Demırspor ı ncı maçını a pa~ 
nıct rakibi Danimarkalıva tuşla vetını gosterccek.tır. .. .. F b h tad d F _ . ~ . ' 1 zar gunu ener a çe s ın a e-
r.gır sıklette Çoban Mehmet rakı-ı Bu suretle Fener ~e Galatasa- nerbahçe takımile yapacaktır. De-
bı Macara ,.e Yaşar_ Isveç!ıye sayı ray bugün ve yarın lstanbu_ıu cta mirspor için bugünkü maçtan da
he;abile galip ge!mışlerdır. 87 .ko- \ Ankara karşısında temsıl edıyor - ha çok ehemmiyetli olan bu kar -
!uda Mustafa Çakmak rakibi Is - !ar demektir. Nefsi Ye nerjisi ek- şılaşma Fenenbahçeliler için de ay
vC'Çliye hükmen mağlup olmuş - sik olmıyan bir Gal;.\a~arayın te!v ni derecede ehemmiyetlidir. Zira 
tur. nik üstünlüğü de gez önünde tu - Demirspor bugünkü maçtan sonra 

tulursa Demirsporu yenmemek ve yorgun bir vazıyette ve toprak bir 

F tb 1 f d onn asb 1 Ankaradaıki maçın acısını çıkar · sahadan çimen bir sahada zindt 
U O e ere.sy. . aş- maınak için hiçbir s~bep yoktur. bir takımla ı<arşı!aşmak mecburi

kanı ŞBhrlffilZe geldi 
1 

Vakıa Dcmirsporıın bütün ka- yetinde kalacaktır. Buna muka'.:ıil 
Kendi klübünün istanbulda ya-ı zandığı maçları kendi sahasında ve Fenerliler bu kuvvetli hasımları -

pacağı maçları seyretmek üzere. kendi seyircisi önünde oynamış bu nın oyun kudretini bugün hem 
futbol federasyonu asbaşkanı Bay lunması bir av&nbj sayılırsa da 1 seyretmiş olacaklar ve hem de 
Ziya Ateş dün şehrimize gelmiş- bu takımın kuvvetll ve cnerjıli e- •ı kısmen yorgun ''e binaenaleyh 
tir. lenıaıılardan mi1teş~lddl ve çok daha kola) ca muka,·enıc·t edeb:k-

1 

Gazetemizde neşredi
lecek bilumum tüccari 
oe mahkeme ilanları 

1 mayıs 939 dan itibaren 
münhasıran 

FERDİ SELEK 

iLAN BÜROSU 
tarafından kabul •dileceklir 

' · " 1 
ıstanbul, Ankara Cad ' 
9911 AC:lilr:.t han No. 3 ı 

TELEFON : 2033<; 

~ - '6 

dua etmeğe davet edılmektedir. 

Japonya - Amerika 
ticari münasebatı 

Vaşıngton, 28 (AA.> - Ayan 

dan Pittman, reisicüınlıura 10 gün 

eV\'elinden kon5re_,r:i haberdar et-

----00>---

Halkevlerlnde 

Konferans ve temsil 
Beşiktaş Halkevinden: 
Doçent Vehbi Eralp tarafından 

29 Nisan 19a9 cumartesi günü ak
şamı evimizde Rüyalar) hakkın

da bir konferanı, verilecektir. 

: Btiy·ü~ Vnt 
: U~an vı lsler 
: Bufalobill 
: Cemile 
: Cici Anne 

mek şartile Japonyaya karşı tica· Konferansı ulusal bir temsil ta- u- _ 

IL\LE 
LALE 
ALKAZAR 
AYSU 
AKIN 
FERAH 
AZ.AK 
Yı.Juı 

: Harp dönü;;ü 
: Yaşasın Aşk 
: Kırık hayat 

ri takyidat koymak salahıyetini kip edecektir. Bir ftalyan tayyare 
vereıı bir karar sureti tevdi et - Konser 
mistir. Evvelki gece, Beyoğlunda Şehir yoluna devam edemed 

Karar suretinde 9 devlet mua- , tiyatrosunda, konservatuar altıncı Roma, 28 (AA.) - Arnavut 
sınıf talebPsinden Popi Panytidis luktan hareket eden ve İtalya hedesıni imza ;,den oevlet!erden 
tarafından bir konser verilmiştir. gi1mekte olan ask.eri bir tayyar 

biri bu muahedeye mugayir ola

rak Amerıkalı vatar.tlaşlarm ha-

yatını tehlikeye düşü~düğü veya 

Amerikalılara verilen hakları ve 

imtiyazları 'rnldırdığı talodirde A-

merlika ile bu devlet arasındaki 

Küçük piyanistin Mozart, Bet - yolda şiddetli ibir hsırgaya yak 
hofen, Şopen ve Sen • Saenden çal lanmıştır. 
dığı parçalar beğenilmiştiı. Tayyare, harılkı>t ettiği nokt 

Ders kursları ya dönmek ıstemiSS(' de kastr 

E · .. ·· H !'- · de •buna mfu1i olmuş ve tayyare. b 1nıu.on1ı a ~eı-ı:n n: 
1 - İlk tahsil imtihanlarına ha çok manevra müşkülitını ·ktiha 

!ık k 2 M 939 S lı ak 
ederek Yugoslavyada tarlanın bi 

ticaretin bazı kayıtlara tabi tutula zır ursu ayıs a - . . . . 
=mı saat 20.15 de ıicılaca.k ve sa- rınde yere ınmıştır. 

cağı zi·kredilmokte:iir. Reisicüm - ..--· 

hur alınacak tedbirleri, on gün ev-
lı, perşembe, cum~rtesi akşamları 

ayni saatlerde ders!ere devam o
vel kongreye bildirecektir. Ka - lunacaktır. 
nuıı 1 mayıs 1939 dan itibaren bir 2 _ Millet mektPbi (B) ikursu 

rnne müdd~tle muteber olacak - imtihanlarına llazırlık derslerine 
tır. de 3 Mayıs 939 çar~amba alcyımı 

Evimiz göst~rit şubesi tarafınd 

29 Nisan 939 cumartesi ak~amı s 
at 20,30 da (Tipi) piyesi temsil 
dtleeektir. Arzu edenlerin dave 
~·eler\ni Ev bürosundan alma! 

----- - - -- saat 20.15 de başlanacak ve pazar· rica olunur. 

Silezyada hadiseler tesi. çarşamba akş•Mları ayni sa- Müzik dersleri 
atlerde devam edilecektir. 

Berlin, 28 (A.A.l - D. N. B. a

Jansı. Polonyada yukarı Şarki Si -

lezyada A,•nan]ara karşı y:ı.pılan 

bir~xık teca\ LlZ ı·e feııa muamele -
;er silsilesi zlkertmekte ve bu te
cat·üzlerin O'\'am etmekte olduğu 
nu eheınıll>:- ··tle kayd.,rlemekte -
dir. 

Her iki kursa kay1tlarını yap
tırmış olanların yukarda gösteri
l .1 gün ve saatlerde Evimizin Ca
ğakığlundaki dershaıı~sinde hazır 

bulunmaları rica olunur. 

Temsil 
Eminönü Halke>:;nde~· 
Cağa loğ] undaki se loıı um uzda 

Beşiktaş Halkevinden: 
Evimizde keman, piyano, ma 

dolin. kitar ve viyolonsel dersi 
devam etmektedir. Kadın ve er 
kek arzu eden yurttaşlarımı 

her gün evimiz idare memurlu
na müracaat ederek kayıtları 
yaptırmaları ve derslere devam 
meleri lazımdır 
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DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 

iLKBAHAR TARiFESi: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı ilkbahar tarifesi 30 Nisan

dan itJbaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 

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

ü Pi n s 
BiRiNCi KEŞiDE 
--· ~~~--- r 

11·Mayıs·1939 dadır. 

bUJUk ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan ~:-= Llraltk 

Başka 10:000 ikramiyelerle 

2 O, O O O ve 1 O, O O O 
Llrallk iki Adet Mükitat Vardır. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iıtiralt etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyanıonuıa 111cı'ut •• balııtiyarlaır ı 
aruına Eirmi~ olur1unuz. 

Belediye Reisliğinden: 
1 - Amasya belediyeli elektrik santralına konulmak üzere yir

mi bq beygir takat.nde bir dizel motörü ile komple Uternatör ve 
tevzi tablosu ve teferrüatı açık eksiltme sureti!& münakasaya ko - 1 

nulmllftur. ,.. 
2 - Bu grupun muhammen bedeli montaj işleri de dahil ol -

mak üzere dört bin yüz elli ve montaj işleri hariç olmak üzere üç 
bin beş yüz elli liradır. 

3 - Talipler montaj !§!erini deruhde etmek veya etmemekte 
ve tenzil!u ona göre yapmakta muhayyerdirler. 

4 - Muvakkat temin&t muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 
ni.!betinde verilecektir. 

•• • 

TURK TiCARET BANKASI A .S. 
MERKEZ/ • • ANKARA 

a "' 1 
• 
ıy 

ve sair 

Banka Muamelatı 
ş 

ANKARA 
ADAPAZARI 
BANDIRMA 
OA.RTJN 

u B E 

BOJ,U 
BURSA 
ESKİ!ı}EBIR 
GEMLİK 

L E R 

ISTANBUL 
IZMIT 
SAFRANBOLU 
TEKIRDAO 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

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

c 
Çok mosait şartlarla sayın moşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Dikkat: İstiklal Caddesinde L A L E 
sineması yanındadır. 

Bu yepyeni G 1 Ş E D E N bir bilet almak yüksek 
Şansınızın TAM HEDEFİDiR 5 - Keşifname ve fenni ıartnamclerle münakll$a şartnamesi

nin suretleri arzu edenlere bedelsiz olarak gönderilir. 
8 - İhale 10 Maya 1939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 

on beşde Amasya belediyesi daim! encümeni huzurunda yapılacak· 
tır. 

... ___ _._. ____ _. T E C R O BE E D 1 N aldanmazsını:r. ,..,, 

7 - Talip olaııların ihale günü belediye encümenınde açık mü-
nakasaya ittirak etmeleri i!An olunur. (2590) 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 

Muhabere ve münakale Vekaleti 
ıstanbul elektrik işleri umum MüdOrlügUnden 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE M'llTEH.\SSJSI 
Divanyolu 104 

Muayenehane uatleri: PDZar 
hariç her gün 2.5 • 8, Salı, Cu
martesi 12 • 2.5 fıkaraye. 

100,000 lerce 
Kadının 

Nazarı dikkatini 
celbeden 

REMPER 
ince bir zevkın, titiz bır itinanın derin 

mahsulüdür 

bir tecriıbenin 

lstanbul Belediyesinden 1 -----
Muhatabları adreslerinin öğrenila • 
memesine binaen tebliğ e~-i 
yen tahrir neticelerini havi cet • 

Mahallesi vellerin asılacağı yer Talik tarilıi 

Mimar Hayrettin 
Tavşan Taşı 

Muhsine Hatun 
Nişanca 

Saraç İshak 
Mesih Paşa 

Tülbentç' 

Katip Kas:m 
Can Kurtaran 
Mahmut p~a 

K;üçük Ayaoofya 
Alemdar 

Mimar Kemal mahaJkııl Ordu 
caddesi No. 189 kunduracı dük.kanı 
duvarına 

Kumkapı Nahıye Md. kapısına 
Nişancı Mehmet Pş. cami! kap16ma 
istasyon caddesindeki 31 No. 1ı dük· 
kanın kapısına 

:Mimar Hayrettin camii kapıı;ına 
Diıbekli camii kapısına 
:l'iırahlm Paşa camii kapısına 
Nişanca Mehmet Paşa camii kapısına 
Saraç İshak camii • 
Ordu caddesinde fotoğrafçı dükkanı 
duvarına 

Mermerciler caddesinde bul•man 
ağaca 

Unga :Musalla caddeı;lndekı ağaca 
Ahırkapı meydanı 3 No. lı dilJckana. 
Nurnosman',·e caddesinde büyük 
ağaca 

Kadirga camii kapısına 
Cağaloğlu camii kapısına 
Nuruosmanıye Vezir hanı caddesin
de 56 No. 1ı dükkan önündeki ağaca 
Piye"loti cadd~inde bakkal HafLln 
dükkanı önüne 

29/4/939 

• 
• 
• 

• 
• 
• , 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

İshak P~a Küçükayasofya hamamı duvarına • 
Su>'an Ahmed Sultana·hmet camii kapısına • 

Eminönü kazasının Kumkapı fUbesi mahallat içinden t'hrir 
edilip sahıplerinin adrc lerinin öğrenilememesine binaen doğrudan 
doğruya •ebliğ edllemıven tahn. nPticeleri · ihtiva ulen bırer va
rakanın hızalarında yazılı mahallere ~sılarak bu ),:, ı..ar!a ilfuı dun
duğu ve 2901 sayılı araz! tahrir kanununun 8 inci maddesi muci • 
hince ilAn tarihinden itibaren b,r ay içinde vaki tahrire titiraz ede· 
bilecekleri a!Akadarlara tebliğ olunur. (B) (2960) 

BIRIFŞA 
Memleketinize ilk 
iJren ve günden 

gilne rafbel 
kazanan 

SUT MAKINASI 
BALTIG 

Markalıdır. Bundaa şaşmayınız. 

Türk • Avrupa Lt<I. Ş. Galata 
Porşembe Pazar 61 

11 (;.~k~~ C~d~~~~. ~~~~y~!luı =•••• Telefon: 44424 ••••= 
ı-----........ ---ı 
1 1 1\I nyıs Bahar bayramı gü- 1 

1 
nü göği.derinizi '!ürk Maarii 1 
Cemiyeti rozetile süsleyiniz. .. .................... ... 

AKKOYUNLU E 
K 

1 - Muhammen bedeli (35091,11) otuz be§ bin doksan hır lira 
on bir kuJ'Ui muvakkat teminatı (2631,83) iki bin altı yüz otuz bir 
liıa seksen üç kuruş tutan muhtelif (44475) 'kırk dört bin dört yüz 
yetmi§ beş kilo bakır çubuk ve çıplak bakır kablolar ile, muham
men J:iedeli (57465) elli yedi bin dört yüz altmış beş lira ve rnuvak· 
kat teminatı (4123.25) dört bin yüz yirmi üç lira yirmi beş kuruş 
tutan (65850) altrmş beş bin sekiz yüz elli metre muhtelif yer altı 
kabloları ayrı ayrı kapalı zarl ı<sulile eksiltmeye konulmuştur. 

-.----------- ----~-----

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Sahibi ve Neoriyatı İdare Eden Bat 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. Baıııl

dılı Yer: S.:.o Telgrıı1 Buımevl ' .,. .. . .. ... .. 

~s 
KUMAŞLAR! 

l~~~ı.J~-~'l~ p _N_ ~~ ~ 1 
MÜTEHASSIS TERZİ EVİ 
İs~iklalCaddesi 1'1~157 

NECiP ERSES 
G~LATA ZüLfARüZ S. 

2 - Eksiltme: 
Çıplak bakır kablo ve çubuklar 23/5/939 salı, yeraltı kabloları 

29/5/939 Pazartesi günü Metro han binasında 5 inci katında topla
nacak olan komisyonda saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartname ve mukavele projeleri. 
Çıplak bakır tel ve çubuklar için 175, yeraltı kabloları için 287 

kuruş mukabilinde idare veznesinden tedarik edilebilir. . 
4 - Bu işlere girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanun ahkA

mına uygun olarak tekliflerini eksiltme günlerinde saat 14 de ka
dar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri ilan olunur_ (2783) 

/ iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Seuelik llOO Kr- 2300 Kr. 
8 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

T.E.'K SÜTUN 

SANTİMİ 

~BAYANLARA BÜYOK MÜJDE 

Yavrularınızın her türlü giyim ve hatta siz.ıerin 
en modern tuhafiye eşyala ınızı: 

istiklal Caddesinde 413 numaradan 423 numaralı LÜKS ma{ıazasına nalıleden 

S U P H 1 ç O C U K P Al A R 1 n:adnebııı:~n~:ik 
DiKKAT: -

1 Mayıs 1939 Pazartesi günü saat 16 da küşat resmi 
calchr. Bu ilanı davetiye telakki ederek 

teşriflerinizi dileriz. 
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