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iktatOrlere kar~ tedbirler devam edecektir! 
iye mi, bir hH~ Slov~a Mf:car ilhakını 1 

;;-yer; ~el:i~:_Y: vardır, ~;a yoktur. 
1kati'\Je~-e J->:Jedecektı•r ' l 

Ya beledıyeye butun medem haklarını _ 'J • .,- a ·Q 1 

• • • 

verelim .. yahut ta, belediyeyi ortadan 
lcaldıralım ve hepimiz rahat edelim. 
s $ 2 W W'!E ıg: %& 

'iti prketlerinden Ati Çetin- Şimdi bütün bunlarm ia.aerine 
w..eti ile alunnq olu devlet vaz'ı~ed ederse, bİı' tehir -
Tramvay ·u Tünel aıtle&- den kendi imarını tf"min etmesi na· 

,..ll'i·ı .. ı·;. tat.bul şehrine dev • &ıl talep olunur? 
(lhdmıU. ftrlhnfttlli, matbu- Böyle bir şehrin haiz olduğu be-

Mr kamu ntıtffnse bir lediyenin mıar bakınınulan ne 
bir 1'ahfi' \le hediye ıibi kı~ ıneti urdar? 

· etti. Bilhassa buy le bir beledi) e ken-
a, ~k 1•lış bir zihnal' etin ı di kendini i Cedifi vergiye ltai -

Elidu bir tefekkür tarzıdır. Ha- ,nmak hususunda da serbest ol -
launu• taPlamen aksinde4ir. 'ıuazsa! Ku naldu kapatılır ve 

et uzun seıefordenberi haks~ 1 kendi hesabına hareket etmek im
. ve. ırf U\J vetc day~nan 'Itır' kanı da verilmezse şehir ibtiya~

#1 Yalu tarz.ııl'la bu müessese • larına tabiatile tatnuıı edemes ve 
lfİ kentti me~•tine istismar ~ - Jstanbul da birkıı~ kilometrelik as
norda. Bu, lıAaubulda olduj"u falt ~ol l apmak iı;in kırılıp durur. 
,P.ı başka şehirltrde de bö;ı;ledir. Bedihidir ki iki §ıktaıı birisini 
J.ıaıs bu kere d .. l.et i.nsafa gele- kabul etmek lüzumu karşısmda -
'ek ve İstanlaul sl»ı dünya güzeli .) ız: Ya belediyeleri kaldırmalı ve 
ltir teJaria çektifi kmtıları ana- sehirlerin imar i lerini de devlet 
ra alarak ve belki e değerli İs - iizerine almalıdır l ah ut ma -
tanhal valisini• ş'1 1 ıa1retleri elem ki beledi~ el•r olma"Sı anu o -
aeticcsi elHak esafi#n phre ait o- lunuyor tam \: k" ·ı ...ı al •'-Jaa ha ıe.ı· e ama .. m 1911'· 

Wr kk.a _.. 4' L Yokla, yarım yan~ tetebbüsler 
Be .tireli h.ir ~bil dt>mek nıuh· ~ ... _:.. __ L~ le .::s..... _._ 

....,..~,...,L'"'. . ve ..,_.. - -. apwn ya ..... 
Jıeaili 'hn4iiai ae c•ea. vuiyetler dolunu. 

leMI ~ariJedni üştinen ve Sonra. belNiyeye aıt ifler hak -
...... ı~in b1 .. klaı anyan •ir kında ctıre, an eden muhakemede 
vuf~ demektir. . • sabık Belediye Reisi 'Osttindağın 

Dikkat ~ ki nere4e telôr bu sözlerine dikkat olundu mu: 
mefhwnu it• •llHa anbplmlf • •Ne yapayım? Tlbi olduğum ma -
sa, orada refala \'e uı»raa azami Lamd bö' ı · ld ı a an J e emır a ım.• 

dereceyi lnd.-.ftur. Üıtü..dai bu sözlerle, yolsuz ıö-
Tniidir ld ~ şehlT keadl um • üL-- ı.ır 1 · , ı· t' • .. ...._ 1. .-:n 'ın mes u ıye ıaı uu • 

ranım dU§ÜDUll!•en, her "tlen ev- rinden etmak istiyor • 
Yel tabü senitlerinin ~tismaruu (Y 3 ~: .. 1 .a-> . . azısı uncu ıa.y a~ 
dUfDnilr ve M gıbi servetlttin istle 
m.anndan eWt ettiği kazan<'ııtr ile Ahmet Alaollu 
tlatiy~laruu tatnıha nolfanlarnaı '=========== 
lkm.ı eder. yetişmediji takdir-
le kentli kdıliai vergiye ballar. 

SUPHI ÇOCUK PAZAPI 
Tramvay, dinel, elektrik v~aQ istiklal caddesi 423 

llrilnakalat flaıtalan ve kuvvet 
11tembalan lııb ıelnin '" uhii ser. 
Yet keynakb'l defil midir! Ve ke
za ls•bul"" deniz sahilleri ibe· 
rindeki se~er vaaataJan ... 
• olmaiala •ucbr? Ve hatti Is • a-.........-

...... ~ıi içimle ;yapalaa ve ifll-
yea ta....ı IUrikalar, on• ilen -
trolti altı..-. olmamab mldır? 

Bu pbi Mbtlar membalar UJl
laltillr? 

numarada bugün 

Saat 16 da 
açılıyor. Tafsilata son· 
sayfamızdaki i 1 a n da 

N 
1 
Şükrü 
e alaka • takip 
l'iri e4ip ve mil· 
YIS PERŞEMBE 

Ti• nı, resimli ola
,. Mev111UD tUihl 
eri bu telrikamızın 

n l>ir .ıUıa uyuclıra ı 

Maur kıta/arı tarihe Jcerııon ÇelcoslONk~ t•roldannJan k-lilerine lmolcılan yerleri iııal 
ettllc rolOl'tlo 

ssolinı ova yann aca
ristana ilhakını ist.ormuş ! . 
Polonya mülıim kararlar ari/einde Bitle
rin nutkuna kat'i cevap lıazılamaktadır 

Fenerbahçe 

Paria, (Bpsusi) - Hitler-'8 nut
ku bugüne bar devam eden Sov
yet - ln,WZ - Fransız müzakerele
ri tizerinde hiçbir tesir ~ apmamı•
tır. Demob•ller İngilterenin mec 

· J.uıi askerliti kabulünden sonra 

diktatörlWdere karşı ahnan ._ . 
hholere devam e•ec9 ve Amfrilaa. 
nm müzalleretUe yeni ıae .. hllntJe,. 

sirişoc .. ktir. 

Romanya harıcıyc nazırı Ga -

.tenko ile PariBte ya.pılan müza• 

kereler bılıassa son .k1 temas sa

atlerinde Almaıryanm Romany:ı ı-

( Arkaıı 3 unı u sayfada) 

Demirsporu 

R. Tarhan Konsey azası 
şerefine bir ziyafet ~erdi 

Tahran, 30 (Hu.'\uai) - Dün ak- -
pırı Rana Tarhan, sadabat paktı 
devletlerinm murahhas heyetlerı 
.-efine Türkiye Büyük elçöilin
de büyük bir zıyafet vermiftir. Zı
y*«e İran wızırlerl, meclia nıaı. 
aany BMll'l, hariciye erkini, Af • 
gan ve Irak del~i, Türk heye
ti ve ıazeteeileri hazır bulun.ınut
tur. Ziyafeti, samimi bir hava için
de geç vakte kadar süren bir sua
re takio eylemııtı.r. 

Ziyafetin sonlarına dogru Rana 
Tama~ aşağıdakı nutku soylem §· 

tir: 
Sidabat paktını mu.a etm olan 

dost memleketler mü~s illerın.ın 
bu kardeşlik masasının etrafında 
toplanma ıle mes'ut had lerden 
sonra kalplerimizı dolduran sevınç 

(Arkası 3 üncü soyjadtı) 

Gamrıllc w /nhisarkır Vekılı 
Bay Roa T.,hon 

BAHAR BAYRAMI 
Msgıerr tlt1nga bagra mı d 

bin derde devadır 

Biraz 



Ziraat Vekal fi koridorlarında 

çiftliklerinde 
24 SAAI' 

.:-i.: . .. . ~·...:. 

rakya 

f aaliyef 
Türkgeldi çiftliği mühim is
ti/ısa/at merkezlerimizdendir 

sıhhi ın·= ======::=:;;;;;;;; 
tetbirler alındı / Ne ş r i Yat 

-- kongresi 
Yeni sıhhat programı 

~ıye 

Paylaşılacak 'Vay babacığım gelir, 
1 kozları varını tle bize uğramazsı 

• 

Deli Nuri böyle diyerek tÜcQr iyi neticeler veriyor Yarın Ankarada Bir içki alemi ~{, 
Y açılıyor yetle nihayet ' u urttaşların sıhhatde yakıııdan .. vak'ası 

ve çok esaslı şekılde meşgul olan/ Yal'Uı Aıık.arada, Çocuk E- Dun, Gala tada biı:ir git!ıği 
hükümetimiz, nıalı'.ım olduğu üze- 'i.rgeııı.- Kurumu toplantı sa- olmuş, bır demirci,,an yarala-

Ahmedin boynuna sarılın\ 
re, mühim bır sıhhat programı ha-· !onunda açılacak olan nesri _ 1 adamı bıçakla kal~ Dün Sultanahmeı üçünciı sulh] dı. Arkasından bağırd.nı ka.!a 
zırlamı~ \'e bu program dahı·ı,·ııda k · ım~t.ır.. -'tuı··. ceza mahkemesınde ganp bir van- dılar . .;-, yut ongrcsine ~ehrin:ıziden 'T .r 
sistemlı c:alL'lnalar.ı i.ıtedenberi j iştirak edecek olan zevattan Hadıse ~öv le ı kk kesicilik da\•asına bakılmıştır. Da- Maznun olarak getirilen . k 
başlamJitır. Gal • arma apı so - G.. o~ a 

bir kısııu ev••elki akşam, bir atada, C:>'alı eı•iıı alt ka • vacı onanın Saray köyünden ti- lılardan meşhur Deli Nuri .ı.... 
Meınleketımızde en ziyade lah- / kısmı da diiıı, Ankaraya ha- kağında 16 'ininde birisi, üst caretle meşgul Ahmet daı•asını dinı şöyle müdafaa etmişi! 

rip edici hastalıkların cenup ve j rcket etmişlerdir. Kongreyi, tında AgoJırdıç oğlu Kanca _ şöyle anlatmı~tır: - Ben, eskiden rakı 1. d:ıl 
gal'P memleketlerinde trahom, A- yamı. Baş .. ckiliıniz Refik katında rif,,ktadır. Kancabaş _ -:- Ben, köyden yeni geldim. Sir- Epeyidir bırakmıştım .. Düı g~ 
nadoluda umvmiyetle frengi ve i Saydam bir nutukla acacak - ' başyan . 'İbah, demirci Agop ıs- kecıde bir otele indim .Dün ak - yıne canım rakı ıstedr. Ş' b 
sıı111a ve umumi olarak ta verem! hr. . yana, dlırkadaşı msafir gelmiş şaın biraz ıçtikten sonra Sirkeci - kaç tane çakıştırdım. Çak• dı 
o_lduğu ,anlaşıldığı.ıdan, ötedenbe-

1
1 Bugiiıı, Ankarada, Gazi T~r- mind~- ''de ö t 1 k . amma, gelgelelim, çoktanJır ·nı b h • . -,,t oturup konuştuktan 1 ın~r us anın o antasına gır-

rı, u astalıklarlo milcadele ted • biye En.•tilüsüııde, Maarif v.-. bır 'k d · y diğim için, tepeme \'urdu . .llıınd 
birleri alınmış ve şimdiye k-<dar kili Hasau Ali Yücel, kongre ancabaşyan arkadasın-ı / ım. emek yedım. Dı~imı kanş- mi kaybettim. Sirkeci ciı·a 

Çi/llilr.t• !Jllİlfİrilen lcoy.,nlardarı bir ıür6 
bu salı~larda bı·ı,,..ok mu"lıı·ın mu _ • · f 

80~atta oturan Agoba git,,;eği ı tırarak dışarıya çıktım. Birkaç a • fal d. 1 , ~ azası ~ere in<• bir ça) ziyafeti as· b I d anda gcı ım ga iba amma, b 
ı·affakiyetler ek!c edilmiŞtir. \'erecektir. ı :ra erce rakı i~meği teklif et-! ım atım. Bu adam karşıma çıktı. adamla konuştuğumu bilmiyoru~ 

Edirne. (Hususi) - Trakyamız-ı inaşatı da ınu,vaffak yetle ikm 1 SJtma mı.icaclelcsiııde bataklık- '.saat onda, aşagı kata mmış • ı . - Vay .. babacı_ğım' Nerelerde- Kimbilir? Belki de konuşmu•utl, 
da ıftilıada kayded lecek müesse- edı·ımı·,. b"ır duru dad a • ır sın '-'ahu? B" 1 Ist b il ' 

1 
b tI! ır. lar kurutulmu~. memleketin sıt _ z · ı , .. oy e an u arn ge • clur amma, böyle, babacığım, ;1' 

;;ü~~ eld;.nda .. Lü~ebw·gaııdaki Trakyanın toprakları altına giz malı mmtakalarında halka kinin 0rlu misafir Demirci Agop, aşağı katta otu:/ l.'r' .. buralarda gezer, di.ikkıinımızın bacığım dememi~imdir. Bu ner 
b'r! ~ çc:1liğı buıı.ınuyor .• 938 !enen mebzul sul~rıııcian istıfade tevzi e<?ilmiş, sispanserlerde tra - ran Agobu tanımak tadı~. . Hatta,' o.nunden geçersin de, bizi çiğner - den benim babam oluyor~ Baki 

ı ncı teşıinınde Z raat Vekale ·! etmeği di.işünen çiftlık idaresi 97 hom ve frengi mi.icadeleleri yapıl- E h • J • • .. ~ 4 S.:.aı.~rında, Agobun eski nışanlısı l sın; uğramazsın, değil ml? Babam o da sarhoşmuş. Belki de ona ö· 

k
tinden Devlet Zi~aat İşletmeleri meıreden çıkardığı bir arteziven lnı§, bütün bu çalışmalardan fay- V sa ıp erını dogr yuzunden. geçmiş bir hadise de 1 sana darıldı, diye boynuma sarıldı. ge!nılştir. 

urumuna devredilmi- o' 'ft ·ı · d ' ac vardır d !' k id· . . ~ .an çı - ı e saatte 23 ton su vere 11 faydalı alı ve memnuniyetbahş neticeler Aram lsmirıde bır kuıı 1• . · ı Babası l<imdir.. beni nereden ta- · Hakir•' Kamil, bun an sonra 
l . a.re31 faalıyet~ ve gayelerin- bir menbaa da kavustu ve Trak- eade edilmiştir. Bugün, bütün bu Gedikpaşa cııddesind~ 158 ma1'8 Üç arkadaş evvela oturmuşlar nıyor? . .Sormağa vakit kalmadı .. 'hitleri dinlemiş, şahitler, Deli 

de tnluraf etmemek şartiyle çalış- yada çıkarılan arte>i~enler içinde hastalıklar, eskisine nazaran azal- da oturan marangoı ,<'aııtm 1'e rakı ıçıneğe başlamışlar, biraz baktım .. göğsümden doğru gıdık • riniıı parayı çaldığını ve Ahm 
•nı:ısına devam etmel>P b••lam t b ı m kt · lıış ev- k f ı d • u y .. n· ...,, . ış rı. en o su veren arteziyenlerin a- a a, yenı yelı§enlerde, ge11Çler- evine gitmiş, Yervantı { • sonra a a ar umanlanınca da, bu !anır gib~ oldum. Ne oluyorum? parayı onu.n ~inden ""'.'ğ:nı gôr 

eşli.koy, Tffiıum falah ıstas - ra.,;ına karıştı. de, musablar pek az görülmekte • de olmadığını sövlem' • bekle- eski nişanlı meselesi mevzuu bah- dive .. .. .. . "d' B d medılclerını soylemışleıdır. Nil 
yonunda ıslah edı'le ek T ,,__ 'k Ç dı· B" t aft . <hr 1 , gozunıu çevn ım. u a anım . . k"f· . . r ra~,-a ı -ı iftlikte yapılar. çok mod r. ır ar an hükümet doktor- mek üzere içeri alın:.• · sa muştur. . . . . rınm suçu hakkında a ı dell] 
lımıne en muvafık görülen, verim- ve geni• peynirhane 'frakvanınern !arı, diğer ta.raftan mücadele dis- A . klan sonr• Kancabaşyan: elınde~ ccbımdekı kırk lıralık to - lunaınadığından suç sabit gör"! 
11 h t 1 k , , e- ram bıraz otu· ,. ınar l . l d B"l •. l . u 

. ı•e ~ a .ı .ıar~ ~ukaı·inı huıbu- zeldenberi büyük bir şöhret alan panserleri . ve sıhhat memurları Yervantın kavinpçİ Atanak A- - Canım, bırakın şu eski ma - . şı an a ım. ı egıne sarı ıp memiş, beraetine tıırar Veri 
!)at ~~yılerının ı~tihap \'.e bunla- beyaz peynirleri im&! edilecek \'e hummalı bır faaliyetle çalı;ımala - ramdan şüph~lenı' salları da güzel güzel eğlenelim! paraları aldım. Bu kaçm~ğa başla- Ut-. 
rın ~ıetme ve çıfiçıye dağıtma bunların i~landere lı· ı· t 1 rına devam etmektedirler. ,. · · b . • • r ıp e oma- .. .. .. . _ Yervant ıyf·cek galiba .. demişse de, iki Agop mütemadi -

ı u çıftllğ~ 'e.rilmişti.. sına itina edilecektir. Bu nefis pey .. Gun~n en muhım meselesi, bu· haydi git' d . . yen bu bahis üzerinde konuşınuş-
Trakya çıftçısın'n otederrberi nirler dörder kilolıık ufak 1 gun ıçın, ı·erem mi.icadelesi ol - . · e7 i'tPmcmı·· ara-ı !ar ve bir müddet sonra da arala-

muht&ç oldu· · ! h · ene- . 1 Aram it • · O· 
. . gu ıy 10 umluk ve- keler içinde pi~·a.,a,·a cıkarılacak _ mu~tur. Yurdun her tarafında, im-

1 
_g .~ aba<lamıs bu sı- rında bir kavga çıkmıştır. 

rımlı toht.'Tlluk bu rnretle devlet tır. · kan nisbetlnde dispanserler açıl -ı arında mu~nt g( i~.istiı:· . Kancaba:;yan ka\'gayı yatıştır • 
tarafında temin e<f,Jznıs \"e Trak Çffl!ığin kendi kro\'ıın sürülerin mış. veremle esaslı surette mü - rada da ~laya göre, ~ı·ı·ela Yer j mağa uğra~mışsa da mümkün ol-
yanın .s~ndre hır Iİ)Jte hububat den baska c·var köylerdekı koyun cadelelere başlanmıştır. Fakat, bu 1 Aram.. . ı· ınamış, iki Agop biribirlerine gır -

Genç bir kadın 
tren altında kaldı 

vetiştirlcil ğ':ıin ilk :.dımlar• atıl- h' l . .. . · da k'f .... 1 ed"ğ . . t 1 .• et etmı~. "oııra da ka- . sa ıp erının surı.ilerinP de ıyi fiyat . a ı gorn m. ı ~ ıçın, memle • van a 11 
1 

.. . .. .. . mışler, bu aralık, demirci Agop bı-
~ış bulunmaktadıc. ı·ererek salın alacak ve bu suret- ketm havası ıtıbarıle sanatory5!m 1 yinpedı' A. anakı dO\ muştuı. 1 çağını çekmiş ve: 1 

Yeni tesis devresinde olan çift- le muhitindeki Jı:i'vlıiye de yar - olmağa eh·erişli yerlerinde .;ana-1 Ar'• dıiıı, eve. girmek, döv - - İşte' Gel seninle kozumuzu 1 
lik idaresinde de yap.lan değişik- d !" · t 1 • haknret etmek ı ·1 
ııkt - . ım·' <' ın.ı uz ... atacaktır . .Fıs_·asen cev- oryom ar_,_ preı·a. ııtoryonılar ;n<ası 

1 
ır,k1 a-hı .. .. .. . suç ar.ı e ',şimdi P __ ay .edelim! diyip dığer A-, 

e evvel<:e Şeker fabr kalarının - ' t lh ıes,ndek, koyler veı ırnlı tohum _ da takarrur etmıştir. Sur ııe uçuncu su ceza ı gobun uzerıne saldırmıştır. 
:daresin.ıle iken dörf ~ene. bu cift- 1u ·la·· e ııı:nı ol uıo; ~ . . . .ı:emesine ı·erilmi~tir. Eı·e gir) 

Bir kazaya kurban giden ölü .. 
nün hüviyeti henüz meçhul 

!iğ . 'd . 
1 

· • · ı::-U u e'\"Vel Bn • en c..lu.w.k.: üu.tı·'t 1 k nt • . · Kancabasvan ve evde bulun<Jn -
ı ı are etmış o an M caristan ce bire be it le! ki lı . k . · . · A ve har<aıet .ı;abıt oln'lamış }'al . •·. . . 

Ziraat DarUlfünunu~daıı mezun \'e . ş a ı a ' arı ububat ) a ında, Izmırdc, Pınarbaşında bir .,, d". k , d 2 . . ' 1 lar demırcıyı tutmak ı temı,ıer, 
çeşıı_e~ .. n_e ;'".'di bır~- 12:.15 almak- saııatoryom inşasına başlanacak _ jP: °'_me su~un &>ı.; 5_ lıı~ para fakat kabil olınamL5, demı ·cı Agop 

meınleketlrnizin lG cnedE·rfueri la buıuk .stıhdc ı:;w<luklerınden l . B d b ezasına mahkı'.ım cd lnıısfıı. ı 0 • 1 . <I f .• 
muhtelif büyiik çiftı.klerini idare . .l . ıı. un an aşka, :anatoryom va- ıçagını )lr e a dıgc·ı Agobun sol 

sevınç ebafıs~d"·cırlar. Çiftlikte pılınağa elverisl" 1 . 
1 

. ~b· ooo kalçasına <aplamı~tır. 
etmiş olan kudretıı ~e kıymetli bost~ncılık d~ mi.ihim hir mevzu . • ı o ~n > or eı tes ' E A 

0 
: 

~ençlerimizd~~ ~u~a;ffer Savman ~kıl ediyor. TürJ;geldı karıı.uzu, edılecek: hızla ve suratle sanato nginar çalanlar Üç g P 
ış başına getırılmişt r. . . TurkgeJ.di ka\·unu pı:;aaslarımız - yomlar ınşasıııa başlaııacaktır. buçuk ay hapse - Yandım anacığım! diye yıkıl-

Beş a.yJık kısa hır zaman ıçın- da ve ha.,sa1rn İst.al"i:>ul pivasa. - Hedef, az zamanda, her viJa.!l mahkum oldular mıs, yetişenler, demırci Agobun 
de 7.000 dekar zer'ıy•! ile müva- da nam almıştır. . sın için birer saııatorvom ve her ı - bıçağını tekrar saplamasına nıc;·-
zt olarak "llrÜmektP. olan çiftliğı'n H . · ı Seb· H · ı· d k· · ıı k . dan vermemişler ve ellerini tuta -. . : , • ayvan gıdasını'! ıhti~·acını kar rafta prevantoryom ve dispa er- . ze a ın e .rnz ma ı ya-
lmar ışı. üe kayde ve dah_:ı doğru- §ılamak üzere bir yoccalık da te- açılması ve vuıttaşkrın bu .h - 'p~n bmail Hakkı ı·e J.ardeşi Sal- rak bıçağını elinden almışlar ve 
su takdıre şayandır. Mukeııımel sis edilen çift!ilrte tecrübe malı! lik h al ; . ' f / rnın sergi;;lıı'.len, evcdki giin, bi.i- Agobu kurtarmışlardır. 
ve __ _, b' ; h . • ast ıgın elınden ta-'men .. . 

u.,.,ern ır peyn r ane, fenni yetınde vir;in,va tülü h 1 • '1 yuk bir ç•ıı·al engmar çalınmış. Demirci Agop yakalanmış, hak-
., . .. , 1 b" "k b , . ' n, op on ve kurtar imal t . 'd· 1 f e g~nıı; •'"ır agı, uyu lr ahır kenevir ziı·a,tıen· d· 1 k 1 arının emını ır smail H•kkı zahıtava haber ver- kında tahkikata başlanm•stır. . , " • yer a ma . ı · · · - "' 
tlvµlı; 15fAAy9nu, ga7 deposu gibi üzeredir. SAVNi Bu gayenın de a7. zama~a ta • mi:ş. bir ınürldet sonra da, Samalr ---000---

Sarhoşluk 

Evvelki ak~ant saat ~ekiı:i :rirmi 
geçe bartti.yö ent- Et.y ınez gel -

diği sırada ateşçi, yolun üzerınde 
bir kadıııın ~atmakta olduğunu 
görmüş, tren tlurdw·ularak zabıta 
hadiseden haberdar edilmiştir. 

Gelen zabıta memurları, siyah 
mantolu ve 25 yaşlarında kadar o
lan bu kadının henüz hayat eseri 
gösterdiğini görm~ler, aıhhi im · 
dad otomobili celbedilmlş, kadın, 

hastahanl'ye nakledilirken, fazla 
kan zayi ettiğinden, yolda ölmüş
tür. 

Üzerinde, hü\'ıyeti !esbile me -
dar olacak hi<;bir vesika bulunına-

mış, yalnız bir mendille, ı-azılma-
hakkuk etmesi ve yurtı hepsi, yada. Sulumanastırra enginar sat 
sağlam, hepsi gürbüz, hrl ·ı kul' . J makta olan Abidinle Bilal yaka -
ı·elli vatanda~lar yetişntSı, artık,\ !anmışlardır Abidinl 0 Bilat e..•ve
bir zaman meselesi haJide ve mu· la bu ~ıı.ginarları H~lde uıun lıoy
lıakkak addolunmaktMr. lu bir Muse·.:iden ~lclıklarını soy

Küçük Mustafapaşada oturan J mış bir mektup kağıdı bulunmuş
Mehmetle arkadaşı Hasan sarhoş tur. Bınacnaleyh. hül'iyetinı tesbit 
olarak s»kakta bağıı ıp çağırırlar - etmek imkanı hasıl olmamıştır. 
ken yak~lanarak aillıveye verilmiş . 

---000-- lem"?ler, polıs bıraz >ıkışlırıııca, 
1 çaldıklarıııı itiraf ~tn>işler ve İıı l d

. · Di.in. butüı1 kazalara bır tamım 
er ır. 

yapılarak kaybolan bu şekilde bi~ 
Bir yankesici ıakalandı 

Nuruosmaniye 0 elinde oturan 
Au oğlu Ahmet s;·keciden geçer

kPn sabıkalılardar deli Nuri ce -

'nail Hakkının sergısıni göstere - ==============> 
rek: Halde, uzun boylu bir Museviden kadın bulunup bulunmadığı so -

- İ~te buradan ça'dık! demiş-' aldıklarını iddia etroi~ler<lir. rulmuş. fakat, gece geç vakte ka-

bıııden kırk liraS'll'I v. ankesıcilik 

suretile çalmak ıstemiş, suç üstün
de görülerek ;·akala~mıştu-. 

lerd"ıı· H'k" K' ·ı ·k· · · 1 dar, lııçbır taraftan bır haber alı-a ım amı , ı ısının suç arı-
nı itirafları ve tutula•ı zabıtla sa- namanuş ve kadının hüviveti meç-Ahidinle BilAl dl;n Sultanah • 

met üçüneü sulh cc'a mahkeme - bit görmüş, ü~er bucuk ay hapse hu! kalmıştır. 
~ine wrilınişler. rn•hkcmede, .>at- mahkum etmiştir. Abidinle Bilal Diğer taraftan, adliyede hadise-
tıkları ••nginarları çalmadıklarınL derhal tevkif edilm•şlerdir. ye vaz'ıyed etmiş, nöbetçı müddei-

umumisi Turg •abkikata el koy. 

Bu kadını çiğniyen trenin h~n
gl banliyö treni olduğu henüz ka
tıı•eHe tayin ve tcsbit edi!emenıis
tir. Di.in, Alı ismİllde bir makn;;t 
yakalanarak isticvap edilmiş, fa
kat, henüz bundan ela kat'i bir ne
tıce alınamamıştır. 

Hadise bugün tavazzuh edebile
cek, bu kadının kim olduğu, hangi 
tren tarafından., ne sııretle çi ııen
dlği anlaşılabilecekti!· 

Birline giden hayetimiz geldi 
Alman hükumet 1eisi Her Hit

lerin ellinci : ldönüıııü merası • 
minde bulunmak iizErt Berline git 
miş olan- heyetimiz crkiinıudaıı 
general Salih OmurtaJc: ve generaı 
Pertevle muharrir -.·ç sııylav Falih 
Rıfkı Atay dün s~bah!<i ekspreste 
ehrimize gelmi~lerdir. ..-..._ 

Heyet erkanıııd;n, Nafia VPki.' 
!imiz gtneral Ali Fuat Ceb~soy, 
Bc:rlln.den Peşteye ırtmış ve ora
da kalmıştır. Nafia '\1!L:rıiz de. 
bırkaç güne kadar rn~f·l•keimize 
dönecektir. 
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Ben onun sihrine hayrette- hamiline re.<aret \'eri ·or o ·. ·· · · · ' 
unu bir seyfi oarım g<bi bov- sıhrı bte ·b k " ) · .· ııwılı~tedıgıu gece Pervının yanına l.a kalfa haııım için alevi almışım .. ! - Paşa •bunağı Pervini doşe-ıhileli e!lcinden fazla aldığı l!C - - Ne olursa olsun ~iz Pe. 

dın ordusu i~i~ , · d u !!Ob'takda ... Afe'.ın der- kollarının aı·asına kadar girebili- Bir hayli müddet ıbeninıJ>u işler- ğine almak .ıevd". :_ -:az:gc ~ .. ıııı·ın mühlik teslrile uyur, son- viııte kararımızı vedik:,lüm 'r 
' 'ı~e •eıı en ° ır aç ıbuseyı be da "Ol'fün B ·1 ld kt d h ı · 1 k k İ · · bil b' .. ,. 01 . . . · .. .. .. _ • ·' · .. u arzuna ııaı o u an en a >erım olr.:ıadığıııdan kııl - çiııciye kadar. ra bir daha uyaııma~·ıverir .... Ba- ayrı ı YO • şımız s .. un ~ıi 

dal. amı .. O bıı kaç opucuge ><oııra tıl• ne ··~vrceııltınr~'!- !\ii~. 1 ; .. ;;::! _bu )slrıftialarını benden ka- - Paşa bu seı·dadan vazge- şımızı 'belaya sokarsın... giderse .ienin eczalıanen~n bllr 
K mini oıd r Kım nı yar•l• ... Ki- IJf'del <ana bütün gu ı yaı... ' 11 senin üzerinde bulunma - çışlarını tı lsımdan mahrumireti- çer"e yine kız mahdum beyin - itiraf ederim. Cadıyı ça- kuvvetli (doz) da biz a[jız. Pı" 

mın• e'1r l ... Cinsi liitıte karşı puse ıııtiyazını bah~etmi<. masından dolayı Pervinin şana me atfedip duruyordum. Perviııin feraşına iade edilecekmiş .. Çün- buk urutnıak için (dozları) taz'lf vinle kucak kucağa (İnil lil~'ı 
b• ı; ll.arıfrr, bir cihangir olur - - Tılsımı bana o kadar methet- karşı olan sevdasında bir noksan mıılıbusiyetlııd~.ı bİl' zaman ha • kü babasınm gösterdiği o akıl al- ettiğim oluyor ... Ben Perviııin ya- ve inna ..:eyhi rAc·un) z,pn zü. 

ı·:n şehatkar, er, mukavim a. me ~imdi eni yere yatırır, gırt - var mı? berdar olamadığım için onun gö- maz mecnunane arzudan soııı·a ııında üç dört saat kaldıktan . on- lali vasi ile söndiirü!enıhııı aş_ 
n karlır gonulleriıı n ilk tıü- !ağına basar, göğ•ünrleıı alırım - Yok .. Yine o e,l;i aşk yine zükmemesiııi de aynı sebebe oğlanın da kıza aşkı bilyümUş. ra kalfanın döşeğine dönüyorum. !ar, ya alc~le, ı•a su ıle, l a~ıça, 
da teslim bayrag ı ektıkle- ha.. o eski ate~. hamlediyorduııı. Pervini kurtar- Alevi bacadan çıkıyormuş .. Baka- Kadın kollanmın ·ara!<lnda uyaııı- la, ye zehirle hitam bulur.W bı, 

ıTm&k ne ho oi ~·or. Tıl- - Yağma yok... Bil' eczacı - Kalfa hanımın aşkında? mak için sureti hakdan görüne. lım bu rekabetin sonu ne olacak? yor. Gittiğimden haberi yok. Be- l\jltı işim yolunda gitmin d 
iriyeti k&dar onun e- gıı·!Jağuıı öyle ko 1arca hıı. mmın - Bırak şu acuzeyi canım ... rek kendine vuku bulan müracaa- - Ne olacak? .. Hiç .. İkisi de ni hep boı•una .4aatlarca koynun- 1>anki oeııinkı saadet ray ıruı 
~kayyed •ık lma, utan- eline vermez.. O bana tekmil tüyleri le öbeye tımı zavallı beyinsiz kalfa hoca- külhanbeyi gibi yana dursunlar .. da yatıyormuşum sanıyor .... Gi - üıeriııde hiç sarsıııtıaız !Jafı 

mıriniıı de kadııı \ - Aziz Sakib iyi dik kal et .. yapışan bir <ığırcık kuşu gibi tu- daki hıı<ldamın kuvvetin<ien bili-. Peı·vin benim olacak .. Oldu bile. derken kollarının arasına bir y:ı"- kllYlP uçmuyor ya .. Ben kda71 
<le hüyliK te"iri 1 Eczalıaııendeki (narkotik) leı'in tuldu. Uğraşıyorum uğraşıyorum yor. Dört duvar arasında kapanmak- dık uzatıyorum. Karı ne kadar urutuyor~a~ Ri~ de pa~a~ı a«ın. 

,, <lıı erke~. de hılka- biriyle bir gün ben ,eni ashabı. ,başımdan defolur bela değil. Ne İlaçla uyutur uyutma7. ben o- la lıir kızın gönlü değil nefreti 'r1erin uykuda olsa Ali Bekir ni- ıııyor, belkı de ıca~ı~a. göre ~r-
e okadar maıl <- a:a - kehfin Kıtmiri gibı uzunca uyu • haltlar etmemiş. Beni a~kından nun koynundan çıkıp boyııundan celbolu.ı;ur. .-ı•t ;ne •arıldığı yasdığı )'1ltllyaa;ı ·orm!ayor•ıınuz. Bırıbırınizin " · 

•ll , •, ri ·rıııden h.oıılanma turum lıa.. . . çıldırtmak ~çin büyilclilere git -1 anahtarı çal~ı:ak doğru Perviniıı . -Ne olurs~ olsun. Ali Bekir~ ı ,., i yor va~lah .. '. .. .. .. 1 abı _ vaslile ~ek mest . ve •erdll 
,, \•r. (, ııl onule denk -Sakın ha Alı Bek.r. Muhadde mı~ .. Tekmıl paralarım kaptır -,mahbeslne gıdıyorum. Ahmak ka- bırader, mevkıı.nı ııazık, !ehl.•kelıl - Alı bu ış boyle ~·urumt!'&.Jolduguııuz bır g?cede ılacm m~ 

ıııı en bıiyuK t.a l'er, mani- t·in ınlk<ları tılıbi"inde ufak bir mış. Herif buna nüshalar, tütsü-· rı bu hilenin hiç farkında değil. görüyorum. Öyle Uç dört terkip Bir gün yakayı ele verirsin. Ko-f darında yanılabılece~ parmak!, 
g-ııriil gürnl iııı •or Bütun in- hata eder3en ben sonra cavlağı lerle beraber bir<;ok nasihat verm~ Benim onu sıkca sıkca ziyaretimi raııılırkeıı görmekle insan iki nağın içi allak bullak olur. Per- l'mızla paşa.y~ ?bür dıınyaya gön 

• ·lı teri, nazik hi •!eri, te ideri çekerim. B~na kar~ı ııa~lanma tavsiye et- kendi~ine olan ateşimin ~iddetine günde eczacı olmaz. Bana sornı~- v!nin aşkı meselesinde ~aşa ev-ııllTemez mı<ınız? Bu hatayı ~a· 
el;. tin!ilerek oa'.la!kara;ıe ,..ıku - Kımiıı umurur.d•' mış. Bana yedırmek üzere okun- atfedıyor.... dan sen kalfayı uyutmak içın !adını tanınw·or. Evladlıgına mer fbn aklı ba~ında eczacılar bıl& 

ıi ·ü - Ulan sana bul:odar ma - muş şekerler, nıeyvalar \'ermiş. - Bu tehlikeli ovun ne kudar kuv1"etli dozlarda ~eyler ~·aıııror- hamet eder mi hiç? Vallahi son-ırapıyor. 
. Bir [in kadın senin sc\•dası l'a gider~in tantuna. ( Arl;ası vıırj 
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ltAAETLER - - Tayyare postalan Bekçi aylığı 
Bek~i, evnlden btanbul okak· • • 

lanıun hemen hemen başlıca in - J stanbul - Ankara - I zmir-

BeyneJıtiJe) Nevyork J ~~!!g~:!n<A~>lepl~!eçi _ :~~~~::~::E~ Adana hattı bugün açılıyor Di•n blob!:~, •• n 

ıd 
ilin eder, l'indib ou taşır, dilifiıı· ekt"ğ' · t -- ...... • • d •• ten alınan haberlere göre bin se- Btt ay kadar evvel İstanhulla de 11,20 de Ankar .. )a vnrm ola-

1 ını yazmlf un. - .... 

S S n açı 1 lenle kapı laekler, batti devainle miıddettenberi istanW -lıekla 
ergı U neden beri Danimarkaya ait ol~ mabellel.lnln lfini takip etler, So • Ankara, İzmir w Arlana arasında, caktır ru.da yiirilmeaia .... '9lliıı 

Groenland ve Farol adaları gıbı eıakJan mektebe gillilrüp ıetlrinli. tecrübe mahiyetinde olmak üzere, Ankaradan 16 da kalkacak olan bale gelcliibıi ,...,., J-
Ne"yoık, 30 (A.A.) -1eynelmilel 6crgı bugün açılmıştrr 
Ruzvelt açılış nutkunc Ameri>ltanın barışı llo1aylaşbrmak ar • 

zusunu paylaştığını kaydei ve •bütün Amerika naııııına gelecek 
yıllar Avrnpa mılletlerı ~ndaki engellerden büvük bir kısmının 
ortadan kalkacağı ümldill%,ulunduğunu söylcmişt.!r 

Nutkun büyük bir k:ı91 A.merikanın bugün 150 lnn yıklomi -
mil tes'ld edilmekte olan llcümhurreisi V~ngtonrlan 'bugüne ka-
dar olan tarihçeslne hasttlıniştir. . 

Cümhıırreisl sergiye iAk edep butun milletlere teşckkur ve 
rabaııcıları bu scrgı ile Btrensit;Jw serglslnl ziyarete davet et-

miş ve sergl.yi beşeriyete i f eylemiştir. 

Harp amllerine karşı 
f:ecbirler ! 

lloelıova, 31 CA.A:) - lJ;u,., il enternMYonal, 1 :May.'." m~naı ~
-.Ctlyle yeptJiı bir mtıracaela, lı illiin dünya ifçi teşekkullerınl hır 
ereye topbyacalı, bir koııfeilsıu ıçtirnaını istemekte ve ·h~rp 
Amilleri• ne karşı secri teÜtler ttthiJdnl t.,ktif <'lmcktedir. 

Alman-İtalyao askeri görüşmesi 
Roma, 30 (AA) _ AlJD'\ 01-Qpları başkumcrndanı general Von 

1Brauııhl1ııcb, yarın İtalyt tı:unnay ,eisl general Ra:ııani ile bırlikte 
'hablusa ,ıdecek Vf' orada bit gü11 ]<alarak askeri kslsatı ziyaret 

edecfttlr. 
~~~~--~----~~~~ 

Gafenko Romada 
Roma, 30 (A.A,l - Kont Cıano bU a~ Galenko şerefım· bir 

akşam zlyafetı vem:~ştır 
Gafenlro eah günü Romadaıı ~n)aCalr. tır. 

Dtktatörlere karşı tedbirler 
.devam edecektir 

Darumarka müstemlekelerlni ta - Şimdi mahallenin asayişi bu bap- posat nakliyatına başlanmıştı. Bu bir tayyare saat 18 de Ye llkö -
lep etmek üzere Norveçte yüksek bozuk teşkilatın elinden alınmış nakliyattan iyi ve musbet netire- ye gelt'Cektil'. _eı;.~.!;~~ ...,.., 
şahsiyetlerden mürekkep bir ha • olmula beraber bekçi yine var , ler ahnrruşbr. ~ır ve Adanaya yolcu ve posta tara, ,_ a.Jera .... ..-, )'el 

reket vücude getirilmiştir. clır ve polisin bir yardımcısı gibi Bu §'birler ara'ilnda, bugünden n.akhyatı, Ankara yolıylt> yapıla • türiimegi adeti ltlr ...._._,•ua?.lıt;.l 
Norveç sekiz sene evvel La Ha- kuU -

ye mahkemesinde Groenlancbn ... _~ak.tadır. Aneak bu yar - ttibaren yolcu nakliyatına da baş- caktır. h-'--- M" kal V k" batti, cambabk ._.. pda 'atı 
........ mm mahalleliye hizmeti be • !anmaktadır. Bu yeni hava battı· Mu """"e ve una e e a- Sene!--"-'--' ..._ eılea bir .kısmının kendine verilml!'linl ~.....,........, _..._ 

istemişse de bu teklifi ittifakla men hemen sıfıra inmiş olmakla nın ilk yolcu tayyaresi bugiin Ye- !etinin t.a.>vıp ve ~di.kınden ge • sudnk puyedmi •" rtt • 
reddedilm~tir. beraber tahsisatı eski ve yeni pe- şilköyden saat 9,30 da hareket e- çen yeni tenzilatlı ta~ ifenin taıtı ıeldi ki, gaynıdi ltlr W W v 

ra kıymetleri arasındaki farkla nla- decek ve doğruca Ankaraya gide- kine de bugiinden itiharen başla- si, ilk iş olandı; ıı- ....-ı dll
Tahrandaki Fransız bet kabul etmiyecek bir ınnette cektir. Bu ta are, u,:ıo da Anka· nacaktır. Bu tarifcvc Rörc, İstan· seltmeğe ı.,.eWıti8 eUL ipe Mr 
heyeti An karada artmıftır. Eııklden bayramdan ky kyytır Ank d 

15 05 
bul • Ankara gldışı 21 gıdı§ geıi§ ınfl.W ttenberi .an. -1ne lit 

1 _.._ ak ,,_ ._ raya varaca • ara an . t Ad gid. .,.. ~• . • 
İıılanbul, 30 (A.A) _ Tah raına ev ere ,.. .. yar ~ ""' au· d b' ta izm· h k t _,_ 29.75; stanbul • ı.ne iŞ ....., ..- bW yürffm''ı. •=ı ee lıu 

ran- rup ol bek · · d' b e ır yyare ıre are e """'""" ~..ı•-gelış· 49 ~~·. İ7.ml: g>dı 33 gl- -"fır faallwettlr, 
dan avdet eden general Weygan - .. _ ~-en çı "~.~- .. ~ev· k •-~ "~ ,.,... -~.,.. J 
dın . t' d ki _.. ve ...... epartmaıı .............. on ce • 17,~ de ııımire varacaktır. diş geliş 46-51) liradır. Şehrin oobk'an dıllMltileeelo. • 

rıyaee ın e Fransız heyeti .._ ı...-.ı 11 d Yı· e Anka ad 14 45 rl k Jk k "'.~;;i-;; pa28rte • .. - Aıık -v --..,.a yanm ra araıım a n r an · e a aca Ankara • Adana gidiş 30, gıdiş adel& ya.,.laeakbr, Jllıaa • 
sı gunu arada buluna- defi§en bir ••bslaat alınakla ve olan diğer bir tayyare de Adana- geliş 42.35; Ankara • İzmir gidi§ olnuıınak kabil dellldb-. U- pt, 

caktır. b . 6 nnn e.klsl gılıl bir bahşış olarak ya gidecek ve saat 1 .55 de Ada • 35, gidiş geliş bi1etı 45,I 5 liradır. his de diğer medeni ~ 
değil, Jı:enunla kabul edilmiş bir naya varmış olacaktır Adanadan Gidıp gelme biletl >rın miirldetl d~ki insanlar gllti, ıoibay eelıek 

Hedl•yemı• bı"r hakkın bak olarak temin etmektedir. 9,10 da kalkacak ohn bir tayyare bır a:; olarak kıtbı;I cdilmıştir. ta yürümenin nim'PlarınLn ._ 
Analı kıyefeti ve ııalihiyeti zap- 1 tularak ayaklarımdl da _. .. 

l•adesı mı' ? türapt altıne alınmış olan bekçi • edebileuğh. Fakat bir dm aafe1t 
1 Din mahalleliden aldığı aylık key- s a d a a b at p a k t 1 iberinde yiirüyecetJa diy~ lınııtıa 

(Baı tarafı J inci sayfada) fine lıırakılD11flır. Bazı evden 15 ı hiç yilrıimemeli ıniylaT Ztnı lııtan 
Ve belediye belediye olınadıkça, kurut. bazı evden yarım lira alan bul 80lr.aklannde y.I ....... 

yani tam manasile muhtar, kendi bekçi bu farkı bizzat tayin etmek, (Baş torııjı l ıneı ayfodıı) zaretı binasında yapılmıştır. dyacle asan atike ~-- a 
kendini idare eden, keneli ualamu, te ve ev sahiplerine dayatmllkta- hissıyalını ifade içın söz almak ım- Anadolu aıansının gonderdlğl dıran kazıntıler, ~ 9'U 
l'eialerlni intihap eyliyen, münıluı- du. ~n gün hlr apartmen katı kanını buldugumdan dolayı km • hususl mııhabınnin konferans mu· rumlar 0 hal" gelmifdr ili, Nrllll 
be ve neaeret vulfesin.I dojrudıuı •iseflrlljinde zs kuruş v""'n lıi- dimi bahtiyar eddederlm. Bu m.e- hitmde oğrendığınc gore, lran nlnlzden işinize ıeııne.. aeoeli 
doirUla kendisi 711pen bir miieıı • nıaya belıp•ln elli lr.ur11flan PfP- ıut hıl.cbseler arasında, pakt kon · ı Harıciye Nazırı konseym açıl>Ş l ldarebanenlzin kiit-M ~ 
Mae olme'ııJr.pı, tıayle olaeaktır! tı almek ı.temeyişl ytbthıden seyinin altes veliahdın evlenme ı ceJse,inde ..Oylediğl nutukta, izdı· v• adreslııiu nihayet • ...treJ1k 
Kiıme işi -..dan beni_..,,,iye- pkan bidiııeye plıit ,olduk ve bu §enlikleriyle ayni .zamana tesadü- I vaç ~enli'kleri rlolayısile Kabil top hir 1'0Cllllfe kaJdıtı-... Gltl, 
aıtı, memDJ' alab ile hareket ede- ııırada mlsatirlenleıı birinin ver • tünü bilhassa kaydetmek isterım. I lantl61nın da Tahranda yapılması nam girmek için Wl-19'ı.. ıııilliiıık· 
celr, ve -'uliyet çap ıelıJiil ,..,, 411t1 fU malUmatı hayretle dinle • Bu evlenme ıle iki §Bnlı hane<la · hakkındaki teklifinden dolayı Türk 

1 
ıar yapmalı ve ,..._. ol 

mani••, yllbek mehmlann ce • dik: nın birleşmesi temhir edilmiş. bu heyet:.ı;' tek!Jfi kabul ettıklerln • sağa döııe ......... • A 

aalılarma npnm.qııa bakH~tır. - Aparımanlııırda oturanlar bek toplantıda da dlh1 dost memleket den dolayı da dığer hf>vpt lere te - llbden .,.ne bar olea lılr ae-
- Aman efe,ııdim! S..nln iltizam çi panıaı vermeye mednır tleiil . arasında müU>sanid menfaatler nı şekkiir etmiştır selenin Jıir mhllal ..... 7ellpmplr 

ettij:in pıhlr ahalbinde berhanırl &erdir. Apartman kiracılan bekçi yakından alakadar eden meseleler Nazu dört devle-l arasında dal· mttbnriyetinde Jı:ahruma. Kımn· 
birisi, ya.tıut 0 ahalinin intihap el· parPSUU kapıcıya verdlltlerl ~in hakkında mevcut tam go uş ımı • ma mevcut olmuş olan görüş bir· tılu iyle şekiller Mas •!pir 
tlği autar ve reisler, bu vazifeyi aynnı bekçiye para vermemeleri- tabakalı müşahede ve ıesbit edıl· liğlnı ve bu mille !erin büyük şefle lıl, hlanbuhm eıletA eetııııfJ-
daba mı ivi ya--'-"1 nl emreden bir kanun ve 11izam miştlr. Iran hududuna gırdigımı:ı . in ld 1 • ıteaı,~.ı...tir denilebilir 

J ..-- . • .. .. nn are erı «ltın ':ı ıstikıbalde ft.., . ...., • • 
Diye omuzlarını allken ve dudak yoktur. dakıkaclan ıtıbaren gordugumuz dah k Balkı yürilmelr.ten m•mı ı ı.. . a :ı:ıyad~ uvve hulac k olan 

lıınni büken reybi ııilıidyetli mü - Filhakika kapıda bekli en belr. • haran- j, kabulden VI' Tahran<lııkı k . . 1 salışmaJıırın ODU ledllbaWe ...... 
1 b ih h 1 h• b' lkametımıı. mucl<lctıncc hakkımız· ardeşlık mu a tJ r n kay -nevverl r vardır. Bmılar vatan. - ç ye u • et atır atın•a o, ıç ır deylemL<tır. yürülmek ifl• ve ~ .,....,..tla 

dBfların hürriyetlerine giıveuml . şey söylemeden çekildi, gitti. De· da ibzal edilen çok brdcı;~c lhtı • ihtiyar Nildiğini Bil1lem •te 
(Bil§ ıaraJı 1 lru. i aııyjad4) j l rı, ı\lma..,yııya ~rki Prusya ıl.- yen, fulletlerine luanmıyan ve mck ki, biliyordu. mamdan dolayı ekselansların en Nazır bu vazı:y ·t n <llinyanın yok, yok amme, bu yollar kalltblı 

Je alı.dett.iği ı;carct anl ~nsı iıze· ı lrtlbıtını temin ı.'<lecE·k bır mr.ıh • bıı mucizeyi yukarıdan belr.liyeu Apartman sakinlerinin bek9 samımi t ekkürlerlm. bıldırmek endişede olduğu bir zamruıda bıl- lan ve yeniden yapdcbkluı uı 
rinde cereyan etmıştl• reç jlnsını ıstihdaf edecek muza- bizım nıahsuliiıııüz modern filo • para. .. vermesi mttburiyeti yoksa benını i<;ın Zl'vkh bır vazıkdır hası;a mes'ut bır şey 0 dıığunu ltı- man, hl~ olmazsa bellua ııJ• •il 

Şu noktaya muhakkak nazarıy lte e ıcra .nı d h!ım 1 daire: zoflardu Huni ra göre halk daha bunu h~plntizın bilmesi lazımdır. Keza hudl!'1dan ıttbaren geçtıği- ve E"tmı tır. · ti.lıametler olsun, ,,. ~ • lıe 
le bakılmaktadır kı; Hltler Dcmok si lı~clnrle bırakmakt dır olgıınla•manuş, ve im ı:ibi işleri K2btıL Fakat daha evvel bekçi • mız şehırlerde ,.e bilhassa büyük Alam bütün hı; de Jetler n saba, hlr dtlştinc:eye, ~-
rasi deVletlere ve Balkanlara alt DıpJomasi mehafılı müzakere • gönxek mevkide değildir. O ol - !erin haberdar olmaoı ve apart . ve giızel p:ıyıtahtımızda g<irdükle· haltın mııellırıı rnaUım· iıniıııckkl emrine bai;lanamaz mı? 
butiln meselelerde gayet ihtiyatlı !erde, buhınmak ih1ımalinln mev gımlap dıırıİıın, m"ydana kahra • mantara her ey balta olarak biır rimızdcn dolayı hiss!'ttiğım:z hay- samimi acı! rına tı-rrüman olmuş- Yarın çok ralıel Jiribne1ı. 

cut olduğunu Hıtlerın bazı maha· manlar gelmelidirler. bah§lş gibi değil, bir bak gibi ay- ranlık ve sevıncı de kaydetm<'!ı Is· tur. bugün mutlaka ~ ,tlıl....,.,.., 
haleket etmiştir. Alman devlet re
isi bil mevzu üzerinde yapılacak 
berbaıı41i hir hareketin kendisine 

filin Fütırerın ırat etmış okluA:u PeWa! Biz de kahnmaıılar ö • lık istememeleri icap etmez mi? terim. İran milletı tarafından ma· han nazırından ıoonra sıra6ıyle bdemehal eal et mi f"'' 'ip 
nutuk u~rine Pol<:>nya matt>uatın- nunde iki kat olanlardanız. Fakat Onlann bu fli2uli talep ve lddiala- jeste Şehınşah Pehlevin.ın ltud • Türk, Afgan, Irak milıneo;~illerl SÖ'L A. N. K•••ll 
da hasıl olan alıB\ı!Amelln kendisi- mademki ballı olıruı>lepnemıı • o rma mini olmak aliJı:adarlanıı va- retli :ldar 1 ve yüksek dlrektiflerı alarak Alrunın hı! ve mütaka-

Jı:arş ısararlı okluğunu göster.meye ni aüra&le hareket~ tcJVik etme • halde. belecliyenia --1oktur, ıdfeıri dqll midir? altında bütün sahalarda bu kadar larım paylaşınışhırdır. 
çaJışarak demokrasilerin müııl>et sinden korkmalarına rağmen • bu bunu yerinde• kaJdır, ııaitefebbü· 1 K D A M C f az ı.amanda başarılan terakki mu· 
meıaıkrım baltalamak arzuounda- ihtiınaıı hesaba !ıRtabllteeğl mu • mü at, işleri dojrad • dai • =-=-. azzam ve her türlü senanın üstÜll.: 

ispanyadaki Almu fit 
ltelyaya gityor dır. tafoa.o;ını ..erdetnıstedir ruya lr.ahr-ıara ver, ballı ta Bah b dedir. Bu terakki ve bu başarılar Hatay Vekilinin beyanatı 
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dilııkÜ , f 
1
. rahat etsin, •hı de, lııb de ve tehir· ar ayramJ kardeş milleti §"refli mukaddera- A lak 3 Roma, 30 (A.AJ - Hitlerin zıya e ' ı . iz .. , bir 1 uriy tına doğru yürütmektedrr. n ya, o «AA.) - Başvekil --"~illE'rln .. - ..,.__n 

tebliği Amerikanın !tendi ıı:ararı- enm ve PD evve mam et .,..,... "" "'""" 
it- Bertin, 30 (A.A:) - Hlıler, Ma- yüzil gll.,üııler. Yoksa hem bele • (Baş toTofı ı inci "4yfllda) Bu nutka, İran Haricıye Nazırı doktor _Melelı. Hata a dönmüı ve gore, b!ılen İspanyol aulluıındi113Ml-

m vermiş olduğunu ihsas etnıe tar devlet adamlarının şerefine diye var hem yoktur, hem halk ol- Hemen hemen be~ttıyetin iz'an Alam şu suretle mukabele ctmış • gazeu.-cıl<'rP \'akl lx>~·tna!ında de· lunan Alınan fılosu 
tedlr bir ziyafet vermşitir. Zıyafette bil gundur, hem olgun değil, gibi idi· tarihile, ,.ani Yllfllrnağı idrik f.'dın. tir= . miştir ki: 1 rle uslerlne dömrıuten 

Parıs, 30 (A.A.) - Salahıyettar b- GGrlnı, Ahnaıı nazırları, S'iiJtilri, adi ikilikt~n lnır1ulamıye- ce ölmeırıeği düşünen insanlar, Kmdı ödıı_uza ve -Sfıda?öt p;tkll Milli Şe!imı~ ve Jkısicurnhu- yan limanlann z,yaret ecleeelı • 

ğu tk F ı 1 1. ·ıı ı- •Hayat e.ksiri> düsünmeğe başla • .. 1 diği . .. 1 .. 1 d rumuz İsmet lnöni:ııün ve lı:endı· tir Bu ilahe• ı'-A" e tadar 
nu un ransız ar a ngı z ' preng Colonna, röt~li ve Gllrüyonunua: ·On - kemali mına soy e nız guze s<Yı. er en • • u .... .., 

malıafll, Hitle:rin ırat etmiş oldu- llerlİn.ıe bulunan Ro valisi cağız. mcmlekctlennın mumessilkrı na·\ 

rin beynelmilel bır organızasyon ,Mat'ar zabitleri hnır bulurun11Ş . muveffp)ı:Jyet ve bafmet• le htan- mışlard~. . dolayı teşekkür ederim. Pakt kon- !eriyle berabeı bütiın ~rk mille: men teyit edılm)f dejf)dir 
vücude g&tirmeği istihdaf edm gay Tardır. bul .-,m; ~ etmliJ olan bir Hıç ölmemH<, uzun yaşamak! seyi toplantısının velıahdın iWiva, tlnın Halay hakkındakı '*"''!' ve Emir AbdDlll .. 
tttlerlnde hiçbir değişiklik husu- * •eli bütün o uzun mtiddet esna - Tabiat, insanların, ta hilkatten- cı ile aynı zamana tesadufü, azız a!Akaları pek büyüktflr O derece- Atı'nada ..,... 

em;. ~ldu"'ınu ,e Fran- Br .A H . llJDda bir tok kHe mes'ul mevlı.iin- '-'rı e-·· .. "-l--' b, bah _ mısafirlerımızxı burada mevcudı - d k. , • k Ü 
·• ., H' atiıolavıı 30 (A l - avaıı "" ucu......,."'' ı sım ar e ı .ınava anımız ı •r ıye c ın-

' ' . · de bulunmadL Çilnkti kahraman- ' yetı dolayısile hWıettiğimi:ı sevıncı ._..._ 
manyahlar arasında ya Bu g~ Bratlalava ~nın du - .. . . • da gösterir Bahar da Mayısla baş hurl7etlyle H~tay teı bir kalb ola- Adana, 30 (A.J\.) - _ _.. 

_eN"lerir iki tarafın varları, 112er!nde .Anşlus istlyo - dı. tünlıü •becerikli, klı, çüııkti . ' arttırmıştır. Payltahtımı:ı:a gel - rı Abdullabın oilu .Pre Jl..U.• '"'a..;.,..ı 
mu . . celbe- ruz, cümlesi yazılı lıiğıtlarla ör- ~,'.'..ğı. vardı. Fakat kabramauhk, lar. mekle, yem blT doııtluk dehli gös- rak (<l.;ımaktad· Ha aylıların yaveri bugünkü I• ı-ıı tın 

mütıekabn 'lnunıyetınl .. .....,. gıtma, ıöntünm mtl kaç ta- Mayıs, ·Hayat eksıri> dir. Tabi· ıerdlğinizden bunu zlyadesOe tak- bu belıUyarlığL m..Uııır!yeılerin •

1 

ze gebnlf ve lr.atanı ,..,.,_ lı 
PEcelı Surette ":r noktad_a tam tülmii§tü Birçok yerler<k bu kfı • raftan iberine ÜfÜflilla? at, renk renk çiçekleri, otlan, göl- dir ediyoruz ve size den'n bır 6U· den dolayı bir lr.at dahıı müf.teblr ıd vaıana ~lı: Ank8nııp 
bir uzla 

1 
ma ermış ol . ğıtlar Slovaklar tarafından kaldı · İııııan utanıyor, insan lı.Jzanyor. gelerile, bugiinil kutlular. rette minnettanz. EbelAnsınız, ve mes'ut olacaklnı şllphesizıdir. ru eeyahatlne devan• ftııllfltlr 

dıı" ıırna 1 e hı >dir rılmıştır Aynı gece Yahudi ma • Bari bu ntançtaıı ve knıırtıden İnııanlar da, tabiııtln bayramı- İrarun mufahham hükümdarım 
.,unu beyan Nrr.ekı,· I .,, . . ıtln ğazalarının ıluvarlaı ına da yağlı k~ndlmizi brtanıuılı p. 1• ......_ m .kutlular\ar. Şehlntahın !dareel ve yüksek dı • 
ngı il kabınesı bu !f: ~ 'btlya ile bir talı:ım yazılar yB2ıl • alullı olganlaıahın ve lıer -'u . Bugün, ııalıalılPyin, §&faktan rektifleri altında başardığı terak· I!!!' -

fOJJflnJJOr wştır. Bu tezahürat, M.car na- llyetli iş ~in her - _.ul ~ evvet genç lm.\ar, t'§siz kalını' kilere işaret etüni:ı. Aramızdaki 

------
delim veyebut Name'ılh kahra · -uç kadlnlar, kırlara dökülecek> ıtuımetinlzin ve bu gayretlerimizi 

Londra, 30 (A.A ) _ . . • rının Berlin seya},atı ile ha- ..-
In li Jr -nlepılmı ve Allelıtmı pyrl ıer, -lindlı:Jerden, mınelerden, pa möphede ve tesblt etmenızın 

biııesınin .JlOzartesi • b gı z a- zır• ' enılişelerı aıtırmı~tır. k'- __._ .. _ n-
lı .a ahı yapacl\; ıl tll~ yen .... , - ......,et ka ' patyelardan, kır lllf'tlekşelerinden; dostluğumuzu daha ziyade takviye 

toplaııtıda HitJ~rin 8Ö 1 1. 5 ol<.. "'•mnen bır şaviaya göre, bul etmqelim, 8bl ._... e•uba renkli. lı:qkulu otlımlan çelenkler edeceğini ve eağlaın lr.ardetllll :ıın-
:;ıufı ndutlıutn t('Slrkrıni, YA:~n;~ "-~~ra:Ja lekl, Slova~anın Ma· ki batd lıa - vuiyet bile •hem llrecekler, ve bunlan evlerine 8Ö - drlmize bir halka daha llAve ede-

a n an ngi)fz • Alm d . ._.._y ve T.wln !ç\n MU110llnlnln v .. , • ._ ,oıı., •IMm ,.., •lıem 
fUlfduı.ı an eııııı . ,_ kere•, •lıea ea a.n., •IMm 0 P. tGrtlp, tl gelettlı: mayıaa kader ceğiııi limit ediyoruz. Bu aabah bl· 
ttrr n ve Polon.va - A}manya rarısıan~ !!hl .>tlh.,., etmişlerdir rı., ..n..ı vuiyetleNen 1ıer bakım- hı:bedfocıelder. zi yakından alikadar eden mese -

1 
a ının ll'Shı kevfıvetinı· • skerf muvafakatini !.~itlf>~• bir metıııı- ..,. Son rda .. d bir ""'-' -•"•k ebeli> ınllkellefiyııte ü · , ~ M ~ilı. dan ı.ı. kere .... ..attttahtır. baha , aış ortasın a, leleri ,..;...en ı~-- en n -

b . nı te~llilı ıııı ıed - ve u.•.>lınic!en r~ verecek Ahmet Al•-lu çn evlerin ballıonlımnda, peuce- ııınızın işaret eottiği veçihle, dört 
lrlerı, aalıeri mükellt!f D,.f m vv Yısile İrlanda . ııyet dola , f"v OhJI cevaıı :relerinde lıurumut ~entler 16 • memlekeun mümessllliğinde her 

1 ıle olan muııasebet· V I' bu hAnıll bulunmaktadırlar. J'6ril&. n.:nıar, hep .Mayıs çelenk- zaman olduAu gibi ıam bır görüş 
::ı tetkik ve mü2al<ere <'Sl'dl'Ceği • ar~"Ova, 30 (A.A Slovak.yadaki Alman CD'ganının 1erb dlr blrllğine tesadüf ettlli. Dünşanın 

haı~r~°7~~~~ ~~~,~~e:!:n ,~~~ ;E:i~~':~~<·r:::U:1e :~~ ;::::i~~:~ 1ur";;;;~~::~1~oo:ı ::::;~:;;r:~~~~ 
IOVa firlnl Polonvan tnr görii§llı ıgly ve daha ıciyade artırmaktadır. Bu en kuJar, bu çelenklerin uğuru bul • halaa kayt ve ı,arete layıktır. Bu 
halıkındakl hakilı:t ~ıy;1, ııiınat alın:1ı Yapmı•lanıır. İyi !eri ya•ıştırmak ıcın, Slovak yastyle, tam bir yıl, y&rekleri tıt- doııtluk ve bu lr.ardeşllğin daıma 
vurlırının ne oldt ~ saran b .. 18 olan malıafile na- metinin organı Hıtlerin nut- nyerelı geçinirler sağlam ve 811J'Sılmaz bir şekılde 
ü ı ıınu öğrenmek u 8fil'il alt Al • _.. .... .... bul 

2lf're Varşo,·a hılfdl 1 . lı f1114', H:t!erın nuı yanın man • .....,.. lllkl Şarklılar d~, Mayıstan aak: kalması temenDISu""' unmak . 
dil e met nı ııiıan- ıınun tetlrı1ı;J.rıe ve ö . • hülı in olan hayatı ehemmi- la, burada toplanmı.ş olan bütün 

t 1 
tıneğe memur evllyeceıw mu-- halta bidaye . nunıuzdelıi lı etını'ş b-ı..,_ ..... ,.,.nu bil bk umarlar. Şahtereclen, pllneilr.-

a e d '" 1ioıd Al u d '"'""'""w müınesalllerin hissiyatına tercü 
asın a bulunn ·•kl:·dır. Jebalnıa khıııta e nıanya muta- 00.::ı a • ünaseclıtlerin ise çelı: ten, papatyadan, ka otlarından bbı man olduğumu zannederim. 

ler V:rs va, Berlın le n rre • rilecek olan e~ n tarafından ve • yetin~t'a , süriilebılecelbı- 4erde devi ~lal yuparlardı. M> 
rin ~ Pıldılrıan SOl>ra ıoerhf.sı. şclı- redflnıiştir. Bıııı ~ın ıhzarına has- diriyor B aklııra istildAUe- yıııta, ılllllk alchnrlerdı 

rndilıı ttjlmı l'l'llle eni 2 M ı dan lıllpa Bec.lıın iyi . u Mayıa, demek ki lıeı derde de-

KllS8yia ltlplınbll 

••• 
OOCUK 

• .Mektepliler aNnııdo IÖJ,tletııl-,zıııı , çocuk fllTlcm AOUıl 
-k· ÜUl'e !tir fCl•lu .. ıı.obolean le olmomaLm leop edn ...,.,. 
tmip edlldi~ni bir go:.etede oku- büyükler için ııeztluıelcıNH 
ft-. bestelem7'1enln deh ldııo 

Bllyle bjr miuabalcaRııı lıh'a gc• 

dkmf~ vhlı'lttıııa ro~n, fOll ve
rit!M l>ld1'~1ıttt itiNfO tllft'bttnı.m. 

Bu .M~l. teplile• o rmıdo ıöy· 

lıaztrla11molıdıT"'1' 

Çocuk nthu11u a11!atııa, bUtıMlı 
f01"ttır. Bu be. blF ..,.., IPI 
kafiye, ROtll tfl tkfı 



!l~V=R=L=A=N====V=E=I N= S=A=N ~=-J l!t!J._ttMi4&1 
İ!·ı gözl~rini gözl.iı;ünün üs • 

tiınd!'lı ayırarak, el. ndeki kağıdı 

bıı daha okudu: 

elin.deki kağ:dı bir daha okudu: 
- Felaket!.. 
Diye bağırdı 

- FelakPl'. Karısı, onu aldatıyordu. İşte. 
Diye b..ıgırdı. imzasız bir mektup, ona, bunu ha-
işte, o da, taliin kara yüziyle 1 ber vermişti. 

kaı ı karşıya idi. Evet, o da bir za-
vallı. bir bedbaht olmuştu Genç- Mektubu, cebine yerleştirdi. 
1 ~ nde izdivacı üzüdı. korkulu bir Hi~ir şey düşünmeden yerinden 

- - g,t'Çit o ive telakki ettiğini hatırla- kalktı, şaşkın bir halde kendisini 
dı. Fakat; Neda ile evlenme yıl- Sokağa attı. 
!arı. onun, bu d~üncelerinin, bi- Koşuyor, koşuyordu. 

rcr vehimden bl14ka bir şey ol - Karısını aşıkiyle bir arada ya-
m dığını i•bat etmiş:!. kalıyacak ve ikisini de öldürecek: 

Kadri efı-ndi; izd'vacın saadetli ti. Fakat hayır!.. Böyle yapması 

'ka1 •!arı arasında smelerce o ka- doğru deği\dJ. Bu hareketi, vaziye-
t 'ut dolaştı ve o kadar kalp tini ifşa etmekten başka !\eye 

t ı'ljyl~ yaşadı k~ her g~ yarıyabilirdi? 
,nu karısına ve karısını ona Ne yapacağını bılmiverek ko
kşt d1ha ba.ğlamı~lı .. Evlilik şuyordu. Demek o, melekler ka -
J 1 'arında, yeni, .... s•miml mer- dar saf bildiği karı'1 nihayet ya-

h le r ";ılıvordu. Artık, bekar - kayı ele vermişti. Hi~bir şey dü
lık alcnıiıı; tamame'l unutmU§ ve şünmeden, sadece kendi hayat 
yalnı7 \'UVasına baltlanınıştı. Za- saadetile alakadar bu meseleyi aıı 
t~n hayo•t~. bund•n baska ne ar- lamak, eve biraz daha erken ye
zusu olabilirdi' N~cliı ile gül gibi tişmek istiyordu. 
g ~inip gidivorlard;. ! İyi bir tesadüf ona yardım et-

Bir akşam, ev!e·i, misalirlerle ti. Sokak kap131nı acık buldu. Mer 
dulu id". O gece, geç vakte kadar, divenl~ri çıktı. Gözleri dönmüş 
Pğlendıler. güldüler. Erte.ıi gün, bir halde, yatak odasına doğru yü 
KuJrl, ef•ııdi, daireye biraz geçi rüdü. Fakat Necl5. onun, gelmiş 
kaldı. oldnğunu anlamış olacak ki, ka.pı-

0 giin. daha, şişkin göbeğini ya çıkmış, orada duruyordu. Ya
sallı ·arak evden çıktığı dakikada hut kaçmak iç'.n, :ncak bu kadar 
aksilik başlamıstı. Unultu?Jı gaze- vakit bulabilm:şti. 
t.,.;ini döniip almak, pencereden Kadri efe,di, yüıünden ve göz-

rkan çocuğunu azarlamak gibi,· !erinden kgn fışk!racak gibi, ka
on,.. "•kit kaybettf~en şeyler ara- rısına kükriyen bir sesle: 

~-'!n',.., ~~em h-Omurdanıvor. hem de. - Çekil.. tceri gireıc.-~im. 
bir an tvel, daired~ lıulunmak i- Dedi. İşin tuhafı. Necla. kendi-
çln telaş ediyordu 1 sine daima gülüyordu. K&pıyı ser 

best bıraktı. J-foyhat!.. Kapı, kilit- Yılan gibi so • 

İkinci aksilik, da!re müdürile liydi Anahtarların Nedanın elin- ğuk! deriz. Zehi.r
oldu. Birçok ağız patırdısından son de sallandığ•nı farketti. Gözleri <>- !erinden korkarız. 
ra; tnüdür, ona: nu tehldit ederek, cnları karIBın - Halbulc; cElhU. , 

- Bu ne bdar tvl! bağlılık.. dan istedi. Necla hem gülüyor, cE:+abı. elinde bu 
Dedl Miidür, bu sözlerile ona, hem de: soıtulr. zehirli mah 

bir ııey imıı etmek fsterııiştl. Kadri - Hayır, diyomu. Anahtarları tU!clar, öyle munis 
efrndi, bu sözlerin !!aıfo etmek is- veremem. !eşirler ki. .. 
tediği manayı düşündü. O, evine Kııdri efendi. çılgın bir halde; Yılanları ehli -
bağtı olmakla beraber vazifesine Neclanın üz~rine arıldı. Elinden !estiren yer, cHin
de fevkalade merbuttu. Kendisi -

1 
kiıçük analıtı:r dMtesini kaptı. O dist:ır.. d.ır. Bu 

nin hususi hayatiyi~ alakadar gö- sırada bır gü. ültüdür yükseldi. korkunç mahlilkla 
rür ıı m idür, acaba, :ıeyı hatırlat Kayinvaldesi, $aklı baiunduğu yer rı, istedikleri za
mak ordu? den gü.Jerc~< kendis;t>P koşuyor, m•n uyutur, iste -

Mudurün; kendi muhitinde o- hizmetçinin d:l{er odadıın kısık dikleri zaman u -
turduğunu düşündü. İnsanın, böy- ve yılışık kahkahası geliyordu. vandırır ve üste -
le zayıf zamanlarda ne fena şey- Hepsi bir ağızdan: l lik zurna çalarak 
ter hatınna geliyordu' Evde yap- - Lade5!. oynatırlar. 
tığı kavgaları ve nihaye• Neclanın Diye bağırıvorl~rdı. Kadri efen, M~trelerce uzun 
birkaç gün evvel koııd'nf, fena bir dı aldaıımıstı. Fabl, bıı aldanış 1 lukt2ki yılanlar, 
kdiıne !le tehdit etEğini düşündü: onu; ta daireden delilik!Pr içınd~ onhı m ellerinde, 

- Acaba? evine kadar kostura'l aldatılış de- örme ipek atkıla-

Dedi. ğildi. Kendisini; bir &kşam evvel, ra döner. Bunun -
Acaba, Necla, onu a'ldatıyor tutuştuğu evinde ~ldatmak, için, la da kalmazlar, 

muydu? j böyle fena bir usul kt;llanmış ol- "an3 yakın sevgi -
, masından dolayı karı;ına, evvela, liler gibi de öpü -

Daırenln kapısı açıldı. Hademe, ı kızdı. Fakat biraz scnra. yıkıldı - şürlPr 

Kadri ~fendiy~ doğru ilerledi. O- ğı koltukta, Neclkın masumiyet
ııa, bi• me'<tup uzattı. O; zarfı, a- le gülen gözlerine mukavemet e -
<?ele ile yırttı MPktubu, okudu. demedi. Ona, yeniden malik olma
Havretinden donakddı. Gözlerine nın verdi~i se\'İnçlc: 
inanmak istemiyordu. İri gözleri- - İstediğin hedir" olsun. diyor 
nl. gözlüğün Un üstünden ayırarak, du, ben senden ne esirgedlm ki. .. 

Amerikadaki Hırvat 1 Hitler yeni bir nişan 
---;e Slovakların mitingi 1 ihdas etti 

Belgrad, 30 (A.A.) - Amerıka

da ul nan en mühim Sırp, Hır -
\ v S oven te~ekkülleri 7 Ma -
\ ı I'ıttsburgda büyük bir milli 

Yugoslav mitingi tertip edecek • 
i ı r Iı•:ngde müşterek vatana 

hürrıyet ve istiklaline 

karp Yugoslavların sarsılmaz his· 
J. .<lılecektir. 

Bu teşekküller, Amerikada bu • 
lunan bütün Yugoslavlara hitaben 
bir beyanname neşredecekler ve 
Yugııslav vatanının daha iyi bir 

istikbale kavuşmasına u~aşacak
larını bildireceklerdir. 

Bu mıtıng Amerikadaki Sırp, 

Hırvat ve Sloven teşekküllerinin 

uzun senelerdenberi ilk defa ola -
rak tertip ettikleri bir toplantı o -
~caktır. --400 Alman şömendi-

Berlin, 30 (A.A.) - Hitler, Al
man kartalının büyük altın salibi. 1 

isminde yeni bir nişan ihdas et -
miştir. Bu nişanı ancak 16 kişi al
mıştır. Nişanıresml merasiminde 
yalnız hariciyı:ı nazııı Von R\b -
bentrop ile Bohemya ve Moravya 
hamisi Von Neurath taşıyabile -
ceklerdlr, 

Yeni Amerikan 
harp geır i ~eri 

Vaşington, 30 (A.A.> - Harbi
ye nezareti, dokuz tahte!bahlr ve 
tahtelbahir avlıyar, gemi inşası i
çin ke~i{name talep etm~tir. Bu 
gemiler, sahil müdaiaasına mah
sus ve cSivrisinek• isimini t~ya
cak olan yeni filonun ilk gemileri 
olacaktır. --Bone Polonya sefirini 

kabul etti 
ParLı, 3 (A.A.) - Hariciye na-

ferci Romaya gittiler 
ıı.oma, 30 (A.A.) - Napoliden 

arckel eden 400 Alman şimendı- zırı Bonnet, dün Polonya sefiri Lu
. ıeınuru, dun akşam Romaya kasiewicz'i kaıbul etmiştir. 

ler ve ıstasyonda hük<>met Yunan Kıralı İtalyan 
,-an şimcndifH memurları sefirini kabul etti 

ullerınln mümessilleri tara- Atina, 30 (A.AJ - İtalya sefi-

haraı etle karş-.lanmışlar - ı ri, dün kra! tarafından kabul edil-

mlftlr~~.-- .. dC·~~ 
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Meşhur biı sinema 
yıldızı ile e~lenmek 
Bu, dünyanın ~ angargeli 
ve sıkıntılı işi rddediligor 

Ruttı Chatterton'ıııı eski kocası i A-i y de bir bardak portakal su • 
yqan ibaret. 

- Bir yıldız!&. evli ol~rak uzun dan 12 ye kadar platoda kalır. 

JEAN ORA WFORD 

2 den 12.30 a kadar locasında 
öj yemeğini yer ve istirahat e -
d\ 12.30 dan 13 e kadıır gazeteci
le kabul eder. 

3 ıien 17 ye kadar p!Ateya Çi • 
ki. . 1 

l 7 den 18 e kad?.r filme ~ki!l!n 
Sineleri görür, • 

18 den 20 YI! kadar evdi! aqam 
Yneğini yer ve istirahat eder. 

müddet yaşamak, hakikaten uıı -ı 
klnsızdır. Mesela ben Ruth Cbat
ıertlın'la evli iken karımla ınıka
nı yok bulu amaııdı!ll.. 

0l'kestra şefi ve Bette Davlıs'in 
Miti kocası yarııııp yakılıyor: 

- Aman efrntliııı, diyor. ~tte 
Da\ois'le reıım<0n Pvli iken, onun 

GRETA GARBO 

yüzünü bile göremiyordum. Ka -
dıncağız çok yoruıuyordu.. Hep 
stüdyoda istirahat ediyol'<tu: Bin· 
de bir görebilirsem: •Aman bugün 
çok yorgunum. gi..ıitı stüdyoda bi
raz istirahat edeceğim .. derdl Fa
kat istirahat mi? life gezer! .. 

Joan Cravford'u geçenlerde 
boşıyaıı Franchot Trınc'un, yıldı • 
zın elinden çekmediğı kalmamı~ 
olıcak ki, her fırsatta 

- Onun14, yaşamanın imkanı 
yok ... Bakın bir güt>ünü nasıl ge· 
çlrir, size tarif edeyim: 

Saat 6 oldu mu, kalkar, banyo 

VALLAQ! }IEERf 

20 den 23 e kada• mektUPlarıru 
okur. İdarenin kabul ettiği senar
yoları okur. Gen@· gelen gaı:eteci -
ıeri ve fotoğrafçıları kabul eder. 

Saat 23 ded·i mi, uyku .. 

Bu söz!P.r, ~rtistin 1 numaralı 
kocasının söylediklerınin aşağı yu
karı aynıdır. Fakat ilk kocası Duğ-

1186 Junior daha saı..ırsız 11e daha 
kıskançtı. 

Orkestra şefi T•lny :Martin'in 
karısı olan Alice Faye hiç boşan -
ma taraftarı değildir. Fakat o da 
derdini şöyle anlatıyor: 

- Ne tuhe1 değil mi, diyor, To
ny ile biz bi~birimi.zi senede ilr.I 
üç kere görürüz. O da tesadüfen .. 
Fakat buluşmamız ':l kadar tatlı 

olur ki, boşanmıı:k aklımızdan bile 
geçmez. 

•Küçük 
•Sinema 

•Haberleri 
* Jacques Deva! 'in bir komedi- 1 

sinden iktibas edilerek filme alı
nan cSoull:>rctte. Parıste gösteril-

..1cıı.r 1) • 
meye başlanmış fakat o ka":.Je baş ka-
karşılanmamıştır. Filirıı"u11ndanberı be-

' \ dın rolünü epey zamoıd~fiğimiz O!ymp~ 
yaz perdede görme' A~olüı:ü ise daima 
Bradna, erkek Pe~orothy Lamour'a re
filiınlerinde rıı~tır.Ray Milland yapmak-

' 

fakat eden, - giiMevzu bir Amerika,lı ile 
tadırlar,.ı"t-ı:.ıen genç bir Fransız kızına 

i evle ılkayesidir. 
1 

• I * Elisa:beth .Bergner tekrar sah 
neden sin.emaya avdet etmi1tir 

GLARK GABLE ı•nUll'I'" Muktedir facıa yıldızı ıBir bllfk•-
• • • • ·-

1~1raz çalı - sının hayatı• ismirldeki filmde b•> 
3:.ınu alır. Katıbesı ıle l- rolil alacak, filimde yüzleri biribı· 

1 şır. .. • fazlırır. Locasında rine benzıyen fakat ııhlakları bf· 
7 d~ studyoya vıc tes! Ondan sonra' ribirine hiç uynııyan ilci genç kıı 

makyaıını yaptırır.yan;., Kahvaltı dedi· tipi yaratacaktır, 
kahvaltısını yapar a s 
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Fenerbahçe o ·emirsporu 4 - 1 yendi! 
F. Bahçe D. Spora gü
zel bir oyun çıkardı 
Demı. ,por dün Fenl'rbahçe ata- vaş gidenneğe gayret eden DetJIİıl

dında Fenerbahçe ile oynadt ve sporluların yaptı.klan bu hücum

kuvvetli rakibine 4 - 1 gibi büyük !ar semere vermekten çok uzak 
bir farkla yenildi. Bu lıırlt Fener- bulunuyordu. Bırk..ç dakikalık.bir 
bahçenin b~iz bir üstünlüğü ne- tazyikten kurtulan Fenerliler yine 
ticesinde elde edilen bir galebedir. F'i.kret tarafından akmağa başla· 

Dün Feneri>ahçc atadıru dol • dL Fikret - Rebii kombinezonu yJ.. 
duran on bine yakın bir seyirci ne Fenerin yüzünü güldürdü. 

kuttesi sahanın her tarta= hın- f enerin ikinci golU 
cahınç doldurmuştu. Bir gün evvel 
Gaialasaraya yenilen Deıniİııpo -

run kuvvetli rakibi Fenerbahçe 

karşısında nasıl bir netice alaca -
ğını merak eden seyirciler diln çok 

güzei bilhassa Fener taraftarlarını 
çok sevindiren güzel bir oyun 

seyrettiler. Yalnız maç sonundaki 
çirkin hadiseye hiç şüphe yoktur 
ki ilzüldüler. 

8 inci dakikada yine Fikret ga:r
retile inen yeni bir }"etıer hücu • 
mun<ia ortalanan topu Demirspor 

müdafaası çelmek için uğraşırken 

Ali Rıza sağ hattan ilerliye • 

rek eşape bir vuruşla takımımn 

lldnci golünü de yaptı. 

Fenerin UçUncu golo 
Nihayet 16 ıncı dakikada santr-

Oyun başlıyor fordıın Fikrete geçen. bir past Flk-

Oyuna Fenerbahçeliler b&§ladı. I ret hartltu!Ade bir sürüşle korner 
Hemen "<(--.lııtı. Fikretin sola ııe- hattına kadar ııettrdi -ye oradan 

• 

Beşiktaş Şişliyi dün 
3 -2 mağlup etti 

J>Qı\ sabah Şeref stadıı).da Be- Bu sayıdan so:-r:ı açılan Şif!! 

ş!kt-. ile Şişli arasında hususi bir muhacımleri bilhassa soldan yap
mU.,:ıbıtka yapılmıştır. Bin kadar ttkları l'ücumlarla Beşiktaş kal .. 
bir seyirci önüıide yapılan bu kar· sini sıkıştırmağa b~ladılar. Betik 
şılaşmaya tıikımlar şu kadrolarla ıa, k•lPSi her an tehlike geçiriyo,.. 
çıktılar: du. Ustüste y•pılan kornerlen:fen 

B"§lktaş: Mehmet Ali - Naci, istifad~ edemiycn Şişli nihayet 14 
M.ıımet - Hüse,rin, Ahmet, Fey· üııcü dakll<:ıda D•niş vasıtuil• 
zi - Hayati, Hakkı, Nazım, Şeref, ikinci golünü yapaı ak tekrar be-
F.şret. rabere vuiyete girdi 

Şişli: Armanak - Alber, Ruhi Berabere vaziyete giren B.,.ık-
- Martayan, Pançef, Arşevir - taşlılar son bir gayret aarf~"1·ek 
~op, Nulbor, Soldur, Hıraç, Diran. oyunu tekrar Şişli sahasına ınM • 

Hakem Şazi Tez~andı. 

Saat 11.30 da başlıyan oyunun 
ilk dakikaları mütevazin ve karıı
lıklı akınlar arasınd:ı geçiyordu. 
Onuncu dakikadan itibaren Siyah 

kal ettirdilf'r, Ve 17 inci daklk.Oa 
ceza sahası içinde $'tli müdılfll• 
rinden Ma!'tayan t-;pu eliyle t .. 
tuğu it:"in verilen p<'naltıdan E 

FeıılerbNlııçe • Demirspor talrunlan bir arada 
beyazlıların oyun üzerinde hAkim 

dl Ve bu sırada Yanko güzel bil" vaziyete geçtiklerini görüyoruz. 
kafa vuruşiyle takımının yegO.ne Meııkeroen Hakkı, Nazım ve Şeref 
golünü çıkardı. Ve müsabaka bu vasıtasile yapılan Siyah beyaz a -
vaziyet değişmeden 3-1 Hilll - kınlan Şlşl1 kalesini her an tehli· 

Kurtuluş, Hilal - Ar- ;·· • • •• • • • • • • • 
navutköy, Topkapıyı ı Maçdan ~onrakl 

3 • 1 yendi Dün F~~r~~!~ stadında 

kı takımının üçüııci gol!lnfl y~ 
tı. Ve müsabaka bu ~ekil d~~ipn.,_ 
den 3-2 l!eşiktaşm ,ale~• 

nihayetlendi. 

Halkevi tu rnuvası 
Dün Bakırköy sıthat111da Hı!· 

Dün Fener stadında Miill Kü-
ıne maçından evvel Beden Terbi
yesi kupası maçlarıııa devam edil
nı;.ş ve HiW, Kurtuluı muhtelibi 
le Tuplı:apı, Arnavutköy muhtelit
leri karşılıışınuılardır. 

Ahmet Ademin hakemliği al
tında yapılan bu müsabakaya ta
kunla:r §U şekilde çıktılar: 

Ankaranın Demirspor takımı 
ile Fenerbahçe arasında oy • 
nanan ve FHerlilerin •ı ı•· 

t libiyetile biten maçtan sonnı 

K!Jrluluş muhtelltinın ıalebeelle, 

nihayetlen.dl. ·. V..,... 
Kurtu l uş - Beyoğlu- 1 • · ., 

1 sporu 6 .; 3 yendi 
IJlÜussif bir hadise olmuştur. Dün Taksim stadında Kurtulut 
Uzun zamandanberi rastla • . ile Beyoğluspor arasında huswıt 

madığımız ve teessür duydu • ı bir maç yapılmtştır. Kurtu!Uflu -
ğumuz bu çirkin hadise şu su- 1 !arın Beykozdan Kemal ve Şaha. 
retle cereyan etmiştir: hı da aralanna alarak kuvvetli bir 

HilAI - Kurtul>ış mufıtelitl: Mu- Müsabaka esnasuıda biri • kadro ile çıkmış olmalarına rağ . 
rat - iCirknr, Koço - Muammer, bir lerile münakaşa ve ınüııa • men Beyoğ!uspor tamamen bir B. 
Zeynel, Cevdet - Onnlk, Bekir, + zaa eden iki tarafa mensup takımı halinde maça !§tırak et • 

1 Hakkı, Rüstem, Kerim, : bazı futbolcüler ara•ında miş-tir. 1feticBde biı:ı!n<:i h&ftaym 
Topkapı • Arnavutköy muhteli- + maçtan . çıkarken bir ağız 3--0 Kurtuluııun lehfnp bitmiş. ; 

ti: Haralambo _ Yani, lstavro _ + kavgası .•le başlıyan Fener - kinci devrede güzel oyruyan Be-

Stradi, Hakkı, Mihal - Anesti, + ha~çe nıhayeı. to.ka~. ve yu'.°: + • yoğlusporlufar yedikleri Uç gole 
ı KB.mil, Maruli, Yanko, Hamdi. + ruga kadar büyümuş _ve. ·~ + mukabil üç gol de atarak maçı 

Karşılıklı hücumlarla geçen ilk + taraf oyu~~ularından bır ıkiııı + 6-3 kaybet:mlşlerd!r. 

Fcn'J'cbahçe • J) 'mirsp ar maçından iki intıba 

çirdiği ilk hücum süratle Rebiiden 

Be r:ve ııeçti. Fakat Deınirsporun 
• iki kuvvetli müdafii bu ilk korku· 

lu rüya<lan ken<1; kalesini kurtar
dı . T'akat biribirini kovalıyan ve 

Fıkretiıı ortadan idare etti
ği Fener hiicuın hattı 'bu seri 

'"i l.r;nı devrenın üçüncü dakika· 

sına kadar devam et lirdi ve niha;

yet 3 üncü dakikada bu başdöııdü

rücü hucunılar semeresini ver • 
mekte gecikmedi. 

~enerin ilk golü 
Üçüncü dakika.da Esadın sürük

leyip Rebiiye geçırdiği bir pası 

R b;i bır müddet sürdükten sonra 

güzelce ortaladı. Havadan sağ içe 

kad ur düşen topu Naci vole bir 
§ü ;e Demirspor kalesine yerleş -
tirdi. 

İkinci devre 

İkın~! ~ evreye Dcm:rsporlular 
• a:ı.'" · \'C- bıribıı i ıı rtlma bir 

: Jın y;plıl•r. B.rincı dev 

kısacık bir deli.kten sıyrılarak içe

riye doğru kıvrıldı ve çok uzak • 

tan son zamanlarda göremediğimiz 
fevkalade bir Şiltle takımının en 
güzel golünü yaptı. 

Bu üçüncü gol sanki Demirspo.. 

ra bir hız alma işareti oldu. On • 
lar da sol açık Zeki ve ortadan İs
kenderin gayretile birkaç tehlike

li hücum yaptılar ve bunlardan 
bıriııdc de güzel bir gol kazandılar. 

Demirsporun golü 
22 inci d2ltikada Yeniden ve 

soldan bir hücum yapan Demir • 

sporlu Zekinin güzel bir ortasın· 
dan istifade eden sağiç Arif yerin· 
de bir kafa vuruş)yle takım.,ın 
yegane sayısını Fener ağlarına 
yerleştirdi. 

Fenerin dördüncü goıu 
29 uncu dakikada yine Fik.ı-et

ten iJerliyen bir hiicumda Deınir

spor k• lesi önkrindcl.ı bir karga • 

Şalıktan Basri istifade ederek bır 
. d 1 

Sıse · ı~ .ı ~düncü golu e vaptı,, • 

dakikalarda Hil~llf Hakkı uzaktan + sportmenlı~c .. ~akışnııyac~~ + Bu maçtan evvel oynanan ayni 
attığı bir şiitle takı.mını~ ilk golü- + bu :U:~e~etı dovuşe kadar go· + klüplerini B. takımları çok güzel 
nü yaptı. Mütevazin hır şekilde I + tllr1'.'uştür. .. + bir oyundan sonra 1 -!berabere 

d e bu şekilde nihayetle- ı Nihayet zabıtanın mudaha· ı kalm,,,lardır . gcçenevr 
11 

.... k .... -. 
ni.rken son dal<ikeda yine Hakkı 1 esı uz~rıue avgal'._ın onu a- B •• k •• 
so.oçı ın or asın ı 11 . ı ğ t dan ikinci golle- t ınınış ıse de evveli Ankara- ı ugun U maç . . + ı ar ve sonra da Fenerliler .. 
rını yaptL . • . 

1 
1 ı biribirinden davacı oldnkla • I Bugun Bahar bayramı olması 

Ve devre 2-0 Hılal - Kurtu.uş rını söyliyerek :zabıtaya mü • ı hasebiyle Fenerbahçe ve Galatasa-
1 leh ne nihayetlendi . + racaat ederek işi cürmü me~ + ray takımları husıısi bir maç yap-

İkinci devrede oyun tamamen Hı + hud mahkemesine kadar in • + mayı kararlaştırmışlarda·. Het: 1 
tal - Kurtuluş hil.kfmiyeti ~!tında + tikal ettirmişlerdir. ilk de(a + iki takını bugün saat 17 de Tak -

1 geçti. 18 ltr.i dakiknda buğün çok + mahkemeye kadar dayanan + sim stadında yenl bir müsabaka 
güzel oynıyan Hakin uzaktan çek- + bir futbol maçındıın sonra ay. + I yap~caklardır. Bu maçta her iki 
""; şiltle takımının üçüncü sayısı- + ni ~aye için çalı~an iki takı • +, takımın son kadrolar ile olması 
nı da ".!kardı. I• mın spnr<u çornklarıııın ı.u + karşıla~mamn oheınmiyetin; bir 

Bu sayıo- •nn'1t gayrete gelen l ı. · \•llni bi7 Ç"lı çirkin ve + kat daha artırınaktadıı-. Bu mü -
Topkapı - Arnavutköy rnuhtelitı ı + ayıp lo ı ,\dıık. + h!m kurşıln•mayı h~kem Şazi Tez 
oyunu ralr.'l!J •ahay• • ctıkal ettir·ı••- --·--- --- can idare ed~ktır. 

• 
• 

Yul.npda Fener - D•mirspor aşağıda seyırdler 

keye sokuyorau. Bu sırMda Wıt.iuı· ı ke\'len tın-nuvasının ikinci oyunu 
te birçok fırsatlar kaçtı. Korner Bakırköy ve Fatih Hblkevleri ara· 
!erden istifade edrun;yen Beşiktaş/ sında oldu . 

bu sırada bir de penaltı kaçırdL tki takımda da rirçok tanın • 
Eşrefin yavaş bir vuruşunu kale-/ mı.ş oyu!ıcıılar yer almışlardL 
ci lrornere attı. . &kırköy: H. E.: N~zat - Hay 

36 ıncı dakikada s:ığaçığın seri f ri, Bekir - Emin, Şükrü, Fuat, 
bir hücumıında ortay& gelen topu _ Haydar, İbr&lıim, Nazım, Mur
l(ale yakınında yakaJ.yan Şeref sı- taza, Recep. 
kı bir ~ütle lçı;ri sokarak takımı- Fatih H. E. : Saım - Faruk, 
nın ilk golünü yaptı. Çent _ Enis, Seyf, Eşref - Ne-

Bu s~yı Şişliyi harekete getırdi jat, Kemal, Nevzat, Hüsey•n, Mua
ve hemen iki d:ıkika sonra merkez/ tafa. 

1 den yapılan bir hücumda Nubarı Hakem: Eşref Mt•tlu. 

1 

yakın bir mesafeden atlığı şiltle İkı takımın kuvvPtlerinln aş .. 
' takımını berabere vaziyete soktu. iti vukarı ayni olması ovunun z 

~);~"tf.'1 1 - • • 
Ve birinci devre 1--1 beraberlikleı li olmasına wsile oluvordu İlk 

1 
niloavetlendi. 

1ı d F ·hı·1 · ··. ı . · . . . evre atr ı erın guze oynama· 
lk.ıncı de,•r.,de. Şışlf takımına 1 !Mle "" 2_ 1 galebesilc bıtti Golle· 

~!!"~91~ Suieynıaniyeden J:brahım ve o... . . . 
1 

K ı. B 
~~~~ii~~~~~ · · · 1 d' rı Fatıhten Huseyın i c· ema a 
~-: nış gırmış er ı. ,, -r-r 4 

kırköyden Nazım vaptı. 

Fı•n•rh • lı çeli lerin ı;ü1el bir golü 

Şişlinin hücumiy!e başlanan o- · • 
İkinci d"vre Bokırköv\...........,,, r yun tekrar Beşiktaş baskısı altı· 

na girdi. Ve üçüncü dakikada mer 1-iik :n·yeti altında oynandt-

ıce,'.den yaptıkları b.r hücumda ıı ve İbrahım vasıta<ile y 
/ ""'PJre ia<kımının ıkınci gol unu/ 1 k •cı golle maçı 3-2 

. ~~~...;.:.;;..;:.ı~,l.. k" ı. . . - kt müs u ni~ uıı; arrı • 
he 'E't mIT - ~ 

aJ 
u ".a, 
r111.~ıa 



Al • IK O A M 

---~-------------------------------1 ı ........................ ı 
i B o G A G Ü R E ş L E R i i L .. ~.~.~~.~.~.~ ... J Günün hadiseleri karşısında 

·------------------------------------· A 1 a c ak yüzünden 
-. · biribirlerini döğdüler 

VAB ANCI MATBUAT 
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Matadorlar. pilsldillü, sırmalı 

çepkenler, yine püsküllü, sırma\ı 

daracık kısa pantalonlar, ıpek ço
raplar giyerler. 

Taksimd~ Yağhane sokağında 33 
numaralı evde oturan marangoz 
Eminle alacağını istemcğe giden 
kömllrcü Osman arasında kavga 
çıkmış, Ömer. Emiı:ıl dövmüş ve 
yumrukla çenesinden yaralamış -
tır. 

Ömer, bır müddet sonra tekrar 
gelmiş ve kapıyı çalınış, Emin, 
odanı~ önündeki balkona çıkmış. 
yine Ömcrin ~cldiğıni görünce fe
na halde kızmış kavga etmek üze
re kendim ikinci kat balkonundan 
atmıştır. Bu atlama neticesinde E
minin ayağı kırılmış,, can kurtaran 
otomobJlJ ile Beyoğlu belediye 
hastanesine kaldırılm~trr. 

Ömer yakalanarak lahkii<ata 
başlanmıştır. 

Yangın başlangıcı 
Gece saat yirmi ikı buçukta, İs

tinyede Ccbbari sokağında oturan 
Dimitri Samaranın sigortasız evin· 
de yakılan subadan baca !utuş -
muş, etrafa sırayetine meydan ve
rılmedm bastırılmıştıı 

Palto çalmışlar 
Yemişte Hal önünde şoför Hay

riııin kamyon ıçcrisindc bulunan 
paltosunu çalan sabıkalı Piç Ke -
mal ile arkadaşı Mehmet Kanarya 
yakalanmışlardır 

Elbise çalan terzi 
Mercanda Bodrum hanında ter-

zi Hasarun duk.kanından birkaç 
gün evvel aç takım elbise çalan 
aynı yerde teızı Lüdvık yakalan -
mış. kostumkr alının~, Ludvık 

hakkında lahkıkata ba~fanmı~lır 

Mütecavizler yakalandı 

Romanya matbuatı Arnavutluk 
işgalini . nasıl karşıladı? 

''ita/ya Adriyatik denizini mutlaka bir 
• 

ltalyan gölü haline koymak emelindedir,, 

Arnavutluğun itıılya tarafmdatt işgali üzerine İngiltere donamnası de•hal Maltada tuplnomışlı 

"Curentul., gazete.,i "İtalya, mütedair beyanatından bazı !ık- !arı <la te•Jcin eılec<'vindı>n emı
Arnavutluğu i~gal Nliyor., baıılık- raları aynen naklettikten ~onra niz. 
h yazı"mda, İtalya - Arnavutluk ezcOmlc ~öyl~ diyor· Çemhel']ayn ve Daladp 'r.in 
mıma•ebatından kral Ahmed Zo- Bu beyanııtta Rumanyadan beyanatı, eulhun takviyesi ı~;ıı 
go'nun samımi sarJakatmdc:ı ~yrıl- llJahı<edilmeııin tanı ,;amanı oldu- gitgide genişlemiye ve umum le•
ıhğından vt !bunun üzerine !tal- ğunu söyliyebiliriz. Rumanya fa- miye mtincer olacak gayreti v'P 
yanın, Adriyatik denizini bir ita!- likH\lini ve hudutlarını mtldafa- azmi i,tiJzam eden kıymP!Ji bir 
yan gölü haline ko~ mayı taciliıı- aya miitedair azmini vaktiyle glls vazife ola.caktır. 

Bır ıkı ı;ün ~vvel, Cıbalıdt Kü- ıleıı bah~ettiktl'n sonra eıcümle termi~tir. 1\ vnı 7.a manda o, b!lu- 16 ve 17 tarihli ltumen ba,ıııı. 
çük Mustafapaşa civ;ırıooan gc - şöyl diyor: mum kuvvetleıile, hüsııii nıüııa- lngiltere ve Frnn•a t~rafııııl«n 

ı çen Sular ı ... esi anı.hıarcısı Dur- "Rı~m~;. Arnavutluk clt•vlet!- "~·batta b.uluıımak ve ."ulh poli- Rumanya ve Yunani,.lana v~"•I• n 
mu.,". birka<; meçhul <abıs tarafın- ttın istıkl" mı tlerpı c·d~re, '.l"· tıkası takıp etmek azmınde bulun bir taraflı teminat hakkında .,. 1_ 

dan yaralanmış, yar~lıyanlar ka~~ kanlarıı ay.ağım basını~tır. !tal- d.ıığıınu .da göstcrmi~tir. Bunun i- f.allialarına devam etmektedir 
mış, yaralı Balat h:ısta.'ıancsinde ya, kerıdmne Bal.kan yarımaıla-ıçın o, bılumum clevletlerle. başlı: Netekim 16 tarihli "Üııi , r-

ted l it 1 t Y 1 smı ayırmak •urr.tiylc Roma - Ber cı. tamamlayıcı nıcnraatlerın bag 1 1 . "B' .1 . a ,. a J"'.la. a ınmı ı. ~pı ..ın . . . . ~ . ~ .. . . su ,. gaze ,e~ı ır taral ı tt• ı-
tahk'k tt 1 1 

Sül' ki". lın mıhverı nüfuz mıntakalarını .ılıgı ıktı.:ıılı mıın:ısebatm ınkı- t b 1 • 1 1 t . . . 

ilı a a y::aCeıyan Jalrın k ud u tak"irn ~tmemi•ler midir !'om.· 'Ulfına tabii olarak gayret etmek-, na "d aııBıgı açtrnclıa ı~~~rc t1~' • 
nam e mar1w mrt e ar ;ı ::.:-;ı • J ted" yazı a, ay_ ,em crw.yn )lo ıt•-

Salih oldukları anlaşılmış, ikisi de yorHumh. . b b h 
1 1 

ıRr. t.a.k' ttl'. b yanatı ile, lngilterı•niıı silaJ., ıu 
k 1 J 

_ _, er aııgı eF a ta tınt a o ur- umanyaııııı ıp e gı u 1 .1 11 , . _ 
ya a anm~ ""'ır l . . .k . • .. . • ma yo u ı e aıı ıu aoruy.ıcaıı:ı ' 

~a olsun talya, ArnavutluJ!ıı ı"-I' tisııdı munasebatın ınkışafı, ta- b teJ•kk. . 1. 1 1 
D t 

' 
d 

. , . . u ö :ııın tota ıtt•r < ev et•,.r .. 
OS UnU yara a 1 gal ederek (kanım! ~eklı ne olur- ahhUtlerını kat'i :;adnkatle ı:ta et- I il b I I . I l 

sa olsun ilhak gecikmiyecektir. me~i ıçin bunların bağlı bulundu- e m bn.a•e bet,,,., c k0~1 ıı~u _ma · ~: 
Kalyoncuda oturan Viktoryayı, B lk' Si k .. b'h b' • . t k . 1 k ,. • sına ır se ep teş ı e mıyccı·gı . _ e ı ova yaya musa ı ır ~e- gu mus ·~ ar vazıye : at• ve sag b kk d b k 1 r 

dostu şoför Ata çakı ıle yaralamış, kil alacaktır. Yani hlmaye altın- lam bir sulhe mütevakkıf bulun- a rn a ugüne '" a mu•ırra. 
Atli yakalanmış, Vlktorya te<lavi da bulunacak bir devlet) Bulga- maktadır. Sulha karşı verilecek ne bir. ~ekilde taklıı ettıRi ~ ''1-

altına alınmıştır. ristan ile yakın kom~u olmuştur. her tilrliı teminat, Rumanyanın n?vi sıya.oetten ayrıldığına '<? bu --.. 
Matooorlar, ht'm •tla, hem de 

yaya olarak meyoiana çıkarlar. 

Boğalar, kımıızı rl'nf;i göriince Jru 

dururlar. Onları kudurtmak !çln 

yine Matadorlar, ellerınde kırmı

zı harmaniler tuı1:lar, Kuduran 

boğa, Ma.tadora hücum t'der; Ma

tador, h<'m kPndir.i müdafa eder, 

hem de hileler yap~rak boğaya 

mühlik darbeler vuruı 

Sarhoşlugvun neticesi Bu devlet ile olan politik bağ- menfaatine ve onun •lyııqetlne tc- hır taraflı yardı.mm~~:~ s;ı ı:·: 

---

gilrefllen. I oanyollarm., rt>Ştir. Dsılıa doğı us~nu 
pnrlnrıdır. 

bo a- ııüu....,,,...,,.;. 

• 

Atlı Matadorun elinde mızra;.; 

vard11, sahadaki öbi<r Matadorlar, 
kızgın okları boganm fu;tüne atıp 

saplarlar. Atlı .Matador. mızrakla, 

gözıl dönmüş boğaya yaklaşır w 
fırsatını bulunca sa:ı;lar Boğa, ye
re yıkılınca, eli kılmclı yaya Ma -
tador, kılıCJnı, boğanın alnının Ol'
tasına saplar. Ve gürtş, daha doğ-

sBylemek ı rusu, bu knrkunç mn~ da lırtcr 
ııyade r kat her ıarnun. net.<J.O lı<ıy)(' 

.ııl.ıJl.Şlo._J"""'.ruı..~ .ıı~:-.M ;.ıador arı 

lantıları ><ayesiııcle M Karndcni- vafuk etmektedir. de Fran..a, Belçıka, ru · •• llı•·ııı 
"Ösktidarda Çınilide oturan Yor ze de inecektir. İtalyanın lıilfiil Çemberlayn ve D;,ladyc'nin ve Irak'a ~amil butıı·ııluırnıı ~ 

gi, Necati, Ya1rnp. "nliıhatthı ve Balkanlarda bulıııımagiyle bizim Büyilk Britanyanın ve f'ransanın SOD ~dise!cr ıiLerlne bu :ta dı 
Y~ar adında Peş arkadaş sarlı rahatımwn müıı•clib olmıyaca- biltün otorite•ine dayanarak htlt'- mın dJğer devletlere dl' tt~rı 1 c 
olarak halkı rahat,1> \<" rtıafa sar iıı tabiidir; fakat vaziyete inti- nü ııiyı•tle ve kendi te>;>ebbtlsleri dild'.ğine de işaret td•:rek e-zcıım
kıntılık e1ıtiklerinden yakalanmış- bak eıleb:lmPk için ııizi bazı tah- ile yaptıkları beyanat, ancak ~ilk- le eöyle diyor: 
!ardır. miıılenle H tetkiklerde bulun- rnııla kabul edebileceğimiz bü- "'Romanyanın bu bir taraflı 

Bir hırsız yakalandı mağa icbar •·tmektedir,. yllk ılo•tluk hareketidir. Bu kabil yardımı kabul etnıome•lne hiç 
Muharrir hu.ndnr. sonr ı, AJ . teminatın çoğalaeaji;ına v& b!lhas- bir sebeb yoktur. ÇilnkO bu te-

Kızıltopr:ı.kta Kalamı~ iskelesi manyaımı Şimali Şarkid!' ve !tal- Ka Jcarga~alıklara maruz .lıalan minat, bir harp vasıtası .olmaktan 
sokağında lsmailln kulübetıine hır yanın da Balkaııl:ırda olmak ti- dünyamıza yayılacak olan bu at- ziyade sulh için bir tl''vıktir •• \lil
sıdık için girPn B•·ılri yakalanmış- zere "on zamanlarda yaptıkları ı'mosferden ve onların tem..>dl et- il menfaatlel'imizi aml~ bıılıı :ın 
tır. hlidi>elcrin kendileri için bir kor- tikleri sıılhcu niyetlerden, btıtün siya•etin yegane ıcayrw<ıspre le 

B
. h d 1 kıı veya endi~e tevlid edecek ma- milletler tarafmdan pek eıyade yeti mülkiye"!: Al'__ -:-1 
lr a eme para Ça maş hiyette olmadıjona ı•aret ederek ıarzu edilen şu ımlh ve mUt,lJ.11f,\! sı,ul! ğorııı it" ıa <e i~tikh ı, 
Kadıköyimde JLzapaşada .M<>- yazı~ına •öyle nihayet vermek-' anlaıpnalar c "fi J l n ~ •• 

1 

.... c:ı.ıttaza ve teminden ibaı , 
da caddesı'lde kız mektebinde ha- 'tedir: ·Dahllde ve hariçte ohnal< kürM d 

1 
. ·· ' tJa. btıytık ve Bu •lya,...tin takarrür eden m 

deme Muhsıne, mekt<pte, dolap üzere m. iiııha!<lran Rumen mr. d • d b'elv etl~nn ye?.•den iııtifa- du, blltfln devletlerle ımlh "'" 
f . . Jll • -ı e e e ı eeeğıne Jcanıız k g&zünde bulunan mek\t>be ait 24 aatlcrım ıhtıva edt'cek • ı h k. G . _ · om~uluk •ıırettnde te<'elll erle 

!ırayı çalmış, yakaıanmu; . >:>a:rl\Jar 1 sı)o<ı,et 1 , ır . t' ne . ti . . . ~ ge mıştır. Tecavilzkarane bir Jla-. k " . . l ıı· .... ır a ı-ı ayn adılane ve Jl&yrı do•ta- 1 . . 
.,_,,,, , . . en sıya•e ı vazıye er üzenııcle musır bu- e taki . - . . 

geri alınmış, Mubqınc mahkeme - ı· ı ~Urprızlere kar.ı müdafaa Juıımalctan hakı'k• h ti h Y. P etmlyen, bılakı8 mütr.·a-
1 . . • • • • ı ve a ır aha- vızler ale h' "l · 

ye verilmıştir. edebılır. ~!illetin genç neslinin ine mtin&Rebatın hepimizi . le Y ıne ur teşvıkJ llt'z.1m 
l k · . . Çın ço eden bir t.arRflı garanti 1 1 

Palto hırsızı par" .ll''tinı ve a•la yanılmaz. faydalı olacağını göstrrec le b . h . ~ YR <et -
R h· ~ . . . · · e u nın e emmıyeti b'lh k 1. 

Dü " k .. d d t tk"k . ın, u- karakteYınde mQ d • 1 b 1 ıımen ~"'·"ıyetını ve vahdetini kabil dostluk hareketlerın' h ı · ' ' M."11 ""' 

· n, us u ar a Hiikımiyeti Mil ke 1 vef tecrıı~1 ehetmek üzere bir <luflarımıza komşu bulunan ruh- maktadır. n cm ç u ıın -

Jıye caddesınden g('Çmekte olan aç ~mı ının .qı a altına çağrıl _ -=-::~~:--:=-:::~===~============ 
Abdullah kızı Sabahate b11 hususi ma~ı kafi gelıli. Yani dahilde Ru- f••••·~~~':.'~~~:-ııı-;.;;;;.;;;;;;~;::::~ -;-~ 
otomdbil çarpmış ve kaçmıştır. men politika"' ile. .li A 1 
Numara;ı tesbıt edilememiş olan Rumen harici siyaijetinin de 1 DEuERL SAN' AT KAR 
bu hususi otomobil aTdnmaktadır. de ~ek yakınımızda teesııüs eden 

• vazıyete derhal intibak etmeı;i 1 
Bır kadın sahoş gerektir. Sarıulmaz hudutları içe. 1 

&yuğluııda İpti< tokaAında ıo ~ind~ ~ürr:iyet ve vahdet istiycn 1 

numaralı evde oturan Hüseyin kı- ınılletımızden gayrı, hiçbir Jclm- j 
2: Emıne sarhoş olarak Sultanba- Beye hesab vermekle mtıke11e1. 
mamı caddesinde bağırıp çağırır _ ~eğil~z. Rumen kabinesi, 'bir rea-I 
ken yakalanmış. adliyeye veril _ ı:sı sıya"et ve Rumen Jı.aricl poli-/ 
mı:ıtır. tik~aı takip ~tmektedlr. Şimdi 

harıtaJar üzerınde yaJnız asker -
Jer ve dJplomatlar çalışmaktadır. Kurşun hırsızlar 

Kiıçukayasolyada Med.res., so -
kailınd• ~ numaralı evde oturan 
mue:ozın l!n.•an oillu Tevfik Polise 
ınurocaatlE i~mail oğlu :Mehınet 
Sulhı, Cenıaı oğlu ll.emzı ve Os -
mar. oğlu \'usul Ziya, ecatl Oillu 
11 ya§ında Renan ÇOCUkların Aya
...,!) o l'am•ı u.şuıı; rını ·üktillt • 

İngi)terenin 
garantileri 

MONIR NUREDDiN 

SELÇUK'un 
YUlhek kudntlnln lıe •le hallnddıl şahMt'ri olıın 

FERYAT 
Bizzat kendisi tarafından 

O D E O N 
plik)a~dıı olıuamu tut. Ye pyeoi bir tarzda bulunaıı bt .,,.; 
muıeacldıd k 1 • ı n 

Ofi&tt ermde ok umuş , r mümtaz halknı lalıdiı 
ve alkı§larına rn-bar "1'lltı~ tll'l', 

270911 NO FERYAT birinci k••ırn 
• FERYAT ikinci ktaırn 

Jenm haber v rm oculılar a 
. .-----''--

"Timpul,, gazeteıı "Faris ve 
Londra kalıinelerinin beyanatı .. ! 
ha.ılığı altında ne~rettigi bir ball
maJıaledc ÇemberJayn ile DııJad
ye'11in Yu ·11.Tıistana ve ltuınanya-ı· ' lııva.ffaklyet.le pUilm 1'113d•d •wıı•ı A ın ,... 

..... l~I" L• İl IJ.k kan} •ı<OI! J ~· . 
•E DIETIU 



• TÜRK çocuGu ÜÇÜN • 

ESKi MASALLARDAN Kubilay itifalı 

Tanrı ağaçlara nasıl acıdı 
Buııda,ı ~ yı' orce, .\le ıemen

de, inkılaba kı11·'1 ayak anan dar, 

geri kafalı biı· sürünün üzerine, 

Bilipr mu,unuz çocuk'.ar, es-j insanbrı >a1drte kavuş~uracaktır.lo zamu ı vı>dek mbay •>\arak :\te

ki zaman-arda yer ) 'Ünde bu -ı' Size bunu ı.kdım ctın~ge gel.dım. nemcııdeki kıtasını'ı l,a~ındo as
günkünden çok dalı" fazla oıman Kumandan dikkatle adamın e· kerlik rnzifosini yıl)rnn ilkokul 
,•ardı. İn.anların ya~«dığı yerlerin Iındeki siyah ta~a baktı. Birden öğretmeni 1''ehmi Kubilay, büyük 
dört ekıı(ını oımanlar çeviriyor
du. 

Sonraları büyük şehirler kurul
mağa başladı. O za•r:anlar. evlerin 
hemen hepsi tahtadan yapıldığı i
çin !;'Ok ağaç k~si'ıyordu. 

Demir. bıkır, k'ır9t n, ıltın ve 
gümüş gibi maddclnın de kc fo. 
lunmaııı ormanların blL•bütün t.ah
rlp edilmesirıe seb~p oldu. Çünkü, 
bu madenleri taşlardan. toprak -
lard.an ayırmak için eritmek lazım 
geliyordu. Bunun ıçın de büyük 

fıuıılar yapıldı. Bu fırınların içi n
de dünyalar kadar odun yakılma
ğa başlandı. Artık glinden güne 
ormanlardaki a~açlanı1 sayısı aza
lıyordu. Aksakallı ihtiyar bir fıllm 
hesap ~tti. Eğer, bu hal böyle de

vam edecek olursa üç yüz sene 
sonra yer yüzünde değil orman, 

hldd tlendi: bir cc.>aretle atılmış; bu, geri ka-
- Be adam! Dıye bağırdı. Sen falı sürüyü tek ıba~ıııa kar<ıla-1 . . 

çıldırdm mı? Adi bir taşı bana e - mışt. 
mas dıye ı:etiriyorsım. Bu fedakı\r yedek subayı, o 

Y·'- cı adam ~ollııkkanlılıkla 1 U ı· T . . ,, . d 1 • tı;Uan _ · ..,. çı gın ~ r ı, anrıevının e,ıgın e 

cc~·ap verdı: boğazladılar. 
- Kızmayınız kumandanım, Fehmi Kubilay, doğudaki a. 

bu si.ralı taş ~lmas' 60 ~ah.~ .~ıy • yaklannıııda şchid olan öğretmen 
me••ı·d'u· Buna mad~n komuru der z k' DU d 'b' d " · • e ı n ar gı ı, yurd yolun a 
!er. Bunun bulunc!ugu yerde ha - canını vermiş, büyük bir inkı-
yat ve bolluk olur. la h'd' . d' • .. 

1
.. }) şe ı ımız ır. 

Kumandan adamcagızın gon u- . . 
k .. d dı· o gun" de O, yurdu ,.e ın kılabı koru • nü aiara g.on er . n son . . • d 

d d k .. .. 1 . mak ıçın va~adıgıııı, bu uğur a 
ra sobalar a ma Pn omur erı · 
ya~mağa başladı. İr.sanlar soğuk- olanca varl'.ğını armağan etmek· 
tan kurtuldular. N<!şelerl yerine ten çekhımıyen ve bunu y.a.ptığı 
geldi. Artık ormanların da harap işle açıkça gösteren, yOksek ~~
olması tehlikesi kalmamıştı. radıhşh vatan çocuklarından bırı. 

Bugünkü medenlyeti, zümrüt 
gibi ~·e~il ormanları ınaden kömü
rüne bcırçiuyuz. 

dir. 
Onun bu eş.ıiz fedakarlığını 

bıı tek ağaç bile ka!tl"ıyacaktı. O İşte bundan do!ayı maden kö -
zaman bütün insanhr kuraklık • nıu"ru·· bı'zim · · \ t d h 

ıçın e mas an a a 
taıı \'e aclıktan ökceklerdı. Ali-
min bu sö,leri kulaktan kulağa kıymetlidir 

Yavrunun 

Hatırınızda 

bulunsun! 
İnsanlar. ileride tutacakları 

yavruları 

Birazda 
gülelim 

Güzel ses 
yayıldı. HPtkesi büyfık bi. \eliiş ============== 

- ald~ t.ıııltlerdekl büıiın insanlaıal Dikkat 
işlere göre, küçük )·a~\uıı lıiigi Küçük Necliı, es:n.n gıizel ol-
ediıımelidirlcr. duğuna inaı:mışt Ve bununla ar-

ba~kanlık eden bü} ilk bu kuman f 
dan \'ardı. Bu kötü lıaber onu bile 1 
derin bır düsünce,·e ela dırdı. Gün-• 
!erce yemedi, içmedi. Gözüne bir 
damla uyku girmedi. Nihayet ka
rannı \'erdı. Hemen bir emir çı -

kaıdı· Bu emire göıc, her aile a
dam başına yirmi~er fidan dikme

Aşağıya yazacağımız !ayci iı bil- kadaslanna Ö\·ünürc'C. 

Denemeleri 
-1-

~ağıdaki iskambil kağıt • 
!arma dikkat'.e bakınız. Hepsi, ma
ça bejlisidir. Fakat ıçlninde yal 
-nız iki tanes' .Tamaıııiyle birbi-

gileı·dcıı, ho~unuza gid~ııicri, şim - Doğrusu. sesim, çok glizel 
diden ayrı lıir sevgi duyduğunuz dil' Bı.bam da anne"!'l de, benım 
mesleke yaııyacak olanlarını, bir ileride. çok biıvük bır artı• ola -
deftere yawı, saklayın: ı:unün cağımdan hiç şüphe etınıyoriar. ı 

birinde, çok i~inizc yarıracııktır. Yalnız, böyle Ö\ üıımekle kal

ııc nıeoburdu. Bu fü.lanlar büyü - rine bcnlcnıel-te. dır. 

'·Sakla :;.an1aııı. gelir 7.N..n1anı 1,, maz. ~sin~n güzelliğıni ı:;bat et
diye bir "Ataı,özü,, muz vardıı-. mck için. gittiği k~nserlerden, 
Zamanında. saman blie ışe yarar- plaklardan. radyolardar kulak -
sa; her bıri ayrı syrı faydalı olan tan kapma ôğrendii(ı şaı kı ldn, ha-

l<ubi/tigrn annul bu bilgilerin de zamanı gelir, vaları la. bilevi,-e sövl,•r dunır. yup kocaman ağaç oluncaya ka • 
dar da hiçbir kim.~e oıınanlardan 
bir dal b:le kescmiyecekti. Zaten 

•• • ' . 
.-. .. 
•• 

anmak için, kasabanın kenarın- faydasını ~örüı:ünü_z: . . . • ı Arkad"si ırınd.an tıri. biı giın 
da dikılen Anıdın etrafında, her * 70 .kılr'. agu lıgında lfııt ada- dayanamadı: 

1 
buna tınk.iıı da yoktu. Çünkü; ku
mandan nrmanları e.•kP: !erin mu
hafazası altın.- aiclı"mıştı. Asker
ler gece gitrıdüz orı.ıanlocda oo -
!aşıyorlar n kimseyi yaklaş'ınnı

yorlardı. 

• • • 
ıl • •• • • 1 id - ·ıı . 1 d 17 · mın kalbı, bır \'Uru~ta 180 ı:ram - Sesın ı:uzel dm"'" lııraz faz-

yı o ugu gı ı ou ~·ı a nı- k . ı ' · 
. . i . kan a ılu. la çıkıyvr . 

• • • 
<an 193!) ııazartc8ı gunu znıır, * Çekirge, bazan o k:tdM ço- - Fena mı• 
ve Manisa i!R civar kaza ve köy- ğalır kı, çekirge surtilerinin son- _ Bilmem.· duv,::'ar kuiakla-

•• •• • • • • 
•• • • •• •• • • • • 

lel'iııdeıı binlerce hıılk mektepli- suzluğu, 150 kilometreye çıkar. rını tıkıyorlar da!.: 
ler, izciler, İzmir komutanı ve Bu sürünün derin 1igi dl' 10 met-ı D 1 k 

• • •• •• • • 
• • • • • • •• 

redir. argın ı 
yüksek hükümet ııdamları, halk B H 1ı· d ı ~ y 1 Ki:iy!ül r dağ eteklerinden top- * Fran"ıınııı Slr3 zbuı'g şeb-' ay asan, ıraz a gıncac•ır a · 

• • • • • • •• • • •• 
ı,dıkları çalı, çırpılarl.1 yemekle- •. • •: .... • • : Partisi üyeleri toplanarak, bü - rinde, dünyanın en güze l ve en nız kendi evinde değil, gı\tığ·, geı:· 
rln! pişiriyoılardı. Artık ~ehirlcr- • • • • .! • !_ .! yük 'bir ihtifal yapmışlal'dır'. yüksek bir kil ise bina<ı vardır. di~i yerlerde bile, hiç sağ""• so · 
de yeni e •!er yapılamıyor, maden- Bak•\mı, ııe kad.r z manda bG · İhtifaide , aöyieviPr <öylennıiş, Bu kilisenin çan kuk•i 142 metre !una aldır~ etmeı; uluorta. ger~. 
len eritmek için kurul~n fınnlar- '~bileceksiniz? ve Anıda bir •şukran çelengi kon )'ilkııekiigindeclir. otu~ur .. . . ı 
na odun yakıl&mıyordu. duktan •onra, bir kıta erat t:ıra- * Aimıınların Sıır hükümeti.I Bır .gun bır mı.sa.fırlı~~ ı?'lmış-

YJZ giir>l•rl P"" çabuk geçti. -
2 

- f ıı n komüriüğündeıı, senede 1201 ti. Evın çocuğu kuçuk Naaın. n•-, 
-~ _ Aşağıdaki ı:;aret!ere dik • ından üç el ~ilah atılmak .•ııı·cti- k ti aıı na g<ler '< o r I 

Sonbahann '1l~muclu \'e rutubet- milyon maden kömürü çıkar. za e e onun Y • e - · 
, s l·atle bakır.ıı· le inkılab şehidi damlanmı~lır. * Hayvanlardan, çatal tır du· 

il. günleri kıra kı.;ın yaklaştığını A Ka t k.l • B ı M 'd'I · S k ı 1 ·· t" t - ~ ane ayrı ~e ı v&r. uraı an, enemene gı ı mı~, naklıların bar:;akları 50 metre - ız, ı aparın us une o U"a-
1,aı..~r verh·ordu. Az bir zaman so• B B' ·b· · b · · t k kt t ok d nuz' 

•JOC , - <ti ırıne enzıyen ışare Cumhuriyet meydanında Aata- kadar uzundur. ra mı me epe u u . 
ı·a karlı, fa•tınalı k•• !!U.-. "nieri de gel kaç taııe•. ·- · · d 1" 'ftl Havır çocuğum' ~ ·~· rük hevkeii ziyar • , dJerek, * Bel kemıgımız e ~ çı - , • 
d ı. Sobalarda, oc klarda yakıla - c _ En çok h•n"'• l'aret var? · · d - Öyle ise, lütfen, azıcılı:, ~ •, 

~ "' ~ükran çelenkleh konnııı~, ihti- '""r \'ar ıı· 
cak hiçbir şey yoktu. !"..;;anlar so- faie nihayet vedlmitsir. İhtifalde. Paı·istekı Dikılitıııın ağfr • ı kaı· da, kitabımı ,·erir mi ıniz? 
ğukt~n titrcmcğe ba~ladılar. Ku. • lığı 220 bin &28 kilodur Rasathanede 

d ·' h Ik ıtig'i bır uziz ~.ehidimiz Kubilı'iym ttnııesi man an ua a tan mrnc * Elektrik cereyııııı, sc.i, sa-
i~i kendisınin yapmasının doğru de bulunmuştur. niyede 30•1.000 kilometre ~üratle 
olınıyacağmı düşü'ldü,1:!i ıçin ° da . ... ~ .. ..... • -· ··.. nakleder. 

ormanlardan odun kestirmiyordu. Ç O C l!.J K * Loııdradııki pıırlamenlo sa. 
Fakat, üstüs giydi~! kürkler, so- rayının meoahası 3 hektar tutar. 
ğuğun şid.detı karı;ı<ında bel pa.ra V E * Bir in>1an, günde bir litre 
etmiyordu. Ilutün insanlar giıbı IB A. H A R gai~ ıı ifraz eder. Yeti~kin bir in-
kumandanm da soğuktan halı ha- . anın lıöbreıri 150 grıım tutaı-. 
raptı Soğuk kıt u 2alda., ta, gene geldi * Soı:uk ,,u banyosu, ııfo hum· 

Günler g'\tikçe \.'erdiği emrin ilkbahar rnasınd~ ölüm n!sbetini yüzde yir-
çıkar yolu olmda.ığım kurnandan '>' - Yalnız, tek clıırak ı;iz ıiml§ Birer bire r çiçeğe bürünüyor ... mi beş azaltmıştır. 
da anlamağa b~adı. Uzun, uzun işaret hangisi! ğaçlu. * Af:ırlığı, 2500 kiloya varan öU 

bir G""k ·· ·· d .. · r ülüyor ağırlığı varaır. 
bfasını yordu Bir türlü bu işe - 3 -

0 
)'U2un e gune~m * Insaııın kcınıklennde 33 tane 

çare bulamadı. İnsanları soğuktan Aşağıdaki şekilcte, tam 95 yüz:ü &rtık, 

k t n k · · d·~· mrı' geri tane ok \'ar. Bunlaıın kimi sag·a Bulutların ufukta çehresi değil ur arı ıı ıçın ver ı,..ı e _ . . · ' k 
i k · · · •. k d . o- kıını sola kımi sol• '"ağ k ' · aaı . alaıak 1er l·Sın 1slPdıg· a aı ' -'ll ,.~ ı, unı so-

dun kesmesine müsa~de etmeğe ı la yukarı, kimi saga aşağı, kimi sa-' Kuşlar öt~m.,declir ağacın dal 
karaı· \'erdL Üç ,\'ÜZ sene sonraki ğa yukarı. Okların ııclarının çev- larında, 
insanlar için şimdi y,ı-ıyşn ·nsan·I ~lı;ı~ I~i~ğu ıar,·.fia~Jd A, B. C, Ye,ere~ bir canl ı lık ta b iatın bai· 

1 "ld. --~· K·ı·b' · ca-ı • · • D haıfi<'n yazılı rında. arı o uremcz.uı ya a ı ını .. · · 

ğırdı . Ormanların seı·best olduğu
na dair yeni bir emır yazdırdı. 
Tam emri imzalıy,ıcağ• sırada i,-e
ri yaver girdi' 

Hava ılık, gün parlak, tam aevin
me çaidır, 

ilkbahar gönlümüzden laaaları 
daiıtır. 

ayn küçük keımk vardır. 
* İnsanın iki kulağında 12.000 

ile 30.000 arasuıda titriyen telce -
ğizler \'ardır. 

* İnsanın iskcktinde, 12 çift 
kaburg> kemiği \'ardır. 

* Bir ınsanda tanı 500 adale 
\' ardır. * B·r ~oluk alışın1ızua. akcığ:er
lerım•z~. ~arım l;trc ha\•a gıreı. 

* İ k trcnkr, çok ağır yiıruyor
Bahar geldi çocugum, açıl sen de du. ın63 vılıı:da .'\l'l'upa lr.,ııleri, 

- Ustad, yine goklude ne arı:ı-or-

sun? 
Bu sefer, yer~·üzüne bakıyo 

rwn. Bir yirmi beşlik düşür 
dilın, onu arıyorum. 

Cambazhanede 

"A t 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere 
Yalova hattı tenzilith b ilet ücretleri 

1 mayıs 939 tarihinden itibaren Birinciteşrin sonuna 
kadar muteber olmak üzere Yalova hattı yolcu vapur 
ücretleri aşağıda yazılı mıkdarlara indirilmiştir. 

Kö prü ve Birinci mıntaka iskelelerinden 
Yalovaye ve mütekabllen 

Yalnız gidlt 
Kuru' 
30 
20 

Gldlt • DönUt 
Kuruş 

60 
40 

1 nci mevki 
2 il ti 

Adalar dan Yalovaya ve mUtekabilen 

Yalnız gidit 
Kurut 

Gldit - DönUt 
Kuru' 

20 
12,50 

DiKKAT: 

40 
25 

1 nci mevki 

2 " " 

GiJiı • Jönfıı 6iletleri alındıfı 'fut için muteberdir. 

Vapurlarrn haftalık hareket tarifesi 
1 Mayısdan 8 Mayısa kadar 

Muhtelit hatlara kalkacak vapurların lalmlerl, 
kalkıt gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

Kandenlz hett•n• - Salı 12 de (Karadeniz), Per eınbe 12 
de ( Ege), Pınar 16 da (Cüıuhuri3·d). 

a.rtı" h • thna 

İzmit ha ttın• 

Galata rıhtıuundan. 
- Sah 18 d" (Antalya), Cwnarle>i l& de 

(Ülgrn). irkeci rıbtunından . 

- Salı, Per~embe \·e Pazar 9.30 da ( C • 
i:'ur). Tophane rılıtunındaıı. 

lludony• hatt ırı• - ller gün 8.ts de (Trak) si•leıni \'a -

purlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.:IO 
da (SiL•). Galata rıbtımmdaıı. 

•snaırm • h• tt•n• - Pazarlesı, Çarııaıııba ve Cuma 8.15 d• 
(Su>). Ayrıca Çar~aınba 20 de (Üt -
gen), Cumartesi 20 de (Antalya). Top
hane rıhtımından. 

İmroz ha ttına 

Ayv ahk natunı 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazar ·aat 9 da (Ta\'}U). Tophane 
rıh tunındaıı. 

- Ç...,....tıa 15 de (Saadet) , Cum ... ıesi 
15 de (Mersin). Sirkeci rıhtımından • 
(f",•ıo·ırtP'\i po~tası bu haftadan itiba .. 
ren yaa tarifesi mucibince Dikil iye ka· 
... ..... gu.ıııt dönecek.tir.) 

lzmır SOret hatt•H - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtı -
mından. 

- Sah 10 da (Dumlupınar), Cwna 10 da 
(Konya). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aıağıda 
telefon numaraları yazılı ac.,nlelerden öğrenilir. 

Karakö~· Acentel iği - Knraköy, Köprübaşı 

Galata Acenteliği - Galata, Denİ2 Ticıu:eti 
Müd. Bina ı altında 

Sirk"ci Acenteliği - Sirk~..:i, Yolcu salonu. 

42362 

40133 
22740 

Çünkü ASPiRiN seneferdenber~ 

her türlü soOukalgınlıklarına ve a!)

rılara kal'J ı tesiri $aşmaz bir il3çı 

oldu!junu lsbat ~tmi$tir. 

• • 
A S P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak içi" 

lütfen EB ma rkasına dikkat ediniz •. 

- Eiendinı. ,izi bır adam gör
mek i.:;tıyor'. Çok rnühım bır şey 

söyliyccckmiş dedi. 

Kumandan, kaşı~rını çatar. 
cevap \'erdi: 

- Peki'ıl;°ı, g~L m ly;kalım. 
Yabancı 2dum içeri gırdi. Elin

de, iri, Sİ) ah bı" taş vaı dı. Taşı 

havaya, 

Eaen hafif rüzgarı nefea al doya 
doya. 

Sen de vatan bağrmda bir çiçek· 
li fidanaın. 

bır '"a'lc 56 k lometre gidiyorlar- EB 
dı. Şınıuı i•e 120 kiiomeıı·eden faz- 1 
la gid vorlar. .,. 

1 S~R~EER * kulagıınız oes duj .ı az. B'li -
yor musunuz ki ses, bıı şeyın tıt - -·---

kuma na ıncı go •erd ~ · 

Çık da uçu .. n kut lar, aeni de çi
çek sansın. 

0 Ulua,, dan. 

reme!iındqn olur. Her ı ilrıyen biı ... • .... "O:w'" '"' .. .. . . ......... ~ 
ses ç:karır. Foka\, kulagımız b ı ııo•IH giyerek a:l'I rolii1te çık RUS ÇORAP PAZARI S&hibı ve Neı; yatı İıfare Edrn p. e 

- Bu vah elı~as,d d< Butür 

Ok uclarının en ~' k hangi nok
taya çevr•lmiş oldukı(.rını bulabi
lC'Cek misinız' De,.,~_, .• ., .. 

saniyecie 20 ılc 30.0UO arasında o ·ı Arti.•t - P lrou •. Kendine &• : ıstlkltl Caddesi Ne. J::U Boyoilu : IMuharrın Ali Nad KAR>.C"AN r' a 1u 
lan itr~n,cicrın çıkardı~ı &eslerı Sahiden " ' ı •ılsaydım. bu k dıu ı=•••• Telefon : 44424 ••••= j dıih Yet. Son Telgı.•t B-""ere~ 

... ,.. • ...,,, ........... _____ ...., __ _,,...,..~· işiteb.l:r. durınazdıu ya! ,.,._,.,._ • • • • ~ ••• !ı 

CAFER M ÜSH L 
...-u-:.ıu .aıuuırıa artık oku- rum. 

1 tesiri kat'i, ahmı kolay en iyi müshil 
Bil A mum .SC.~~'1e~~r~e ulunur. 

/ t lfığved'lınıyeeek ve he et m 

şeker idi 

B al a a 
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~-----------------------------------------------·------~ 
Türk gibi kuvvetli · 

Sözü boş değildir 
ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 

Bu sözü teyid edan güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
1 

Pirinç unu 
Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

Salep 
Tarçın 
Kimyon 
Karanfil 
zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı hibe 

1 
(Kutu ve 
paketleri) 

emlekette bu ınakaatl rulm ve her fCYe rağmen (24) ıene neslin gürbüz yetiımeaine 
tevakkuf6 hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlannızın tutib 

BAYANLAR: 
Garantili 

Tül 
.Jlto~<'~' İPEK 
Çoraplarını 

VE 

ZüMIÜl 

ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. r AZARINDA 

ÇAPA MARKA 
Dünyada beyneJmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz omuzadır 
Daha üıtününün bulunması mükmün değildir. Tekmil müstahı.aratımız muhayyerdir. Her yerde 
daima taze olarak bulacaksınız_ Adres: Beşiktaş. Kılıca! • M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

KURTULUŞ 
Dalı.torlar, Baııkacılu, Katipler, Mektepliler velha11I 
bltOn mllrelılıepli kalemle ya11 yaaaıılar, mllrelı• 
lı.ebla cebleriııe alımaaından, kurumasından, ve 
ucun lıoııulma1ından ~urtaran yegia<' 

TIKU DOLM.A KALEMİ 
Açık bırakıldııtı •alde •er 
ae şeklide dururu dura11a 
•Orekkep akmaıı ve kura· 

R 
E 
K 

~S~ 
KUMAŞLAR! 

İttGİLİZ. KllPONLAR 1 ---- ---------- - -
~ÜTEHASSIS TERZİ EVİ 
lstıl</alCaddesi N~ 157 

AÇILIYOR. AÇILIYOR. AÇILIYOR. 
Bugün saat 16 da 

SUPHICOCUK 
' PAZARI ACILIYOR 

' 
İstiklôl Caddesinde 413 numaradan 423 

numaraya naklen 

SUPHİ ÇOCUK PAZARININ 
Küsat resminde Yavrularınızla birlikte mutlaka bulununuz 
Orada Vavruloranızın bütün giyim ihtiyaçlarır.ı 

ve sizlerin her türlü TUHAFiYE eşyalarınızın en 
yeni MODA ve MODELLERiNi bulacaksınız . 

• Bu ııan Davetiye 
Yerine Kaimdir. 

REKLAMA iHTIVACI OLMAYAN -. 
YEGANE RADYO MIMERV A RADYOLARIDIR. 
~ilşterllerlmlz:e: 

V ALNIZ her tipten radyolarımtzın geldiğini müjde
ler. Almak için acele etmelerini diler ve 

Avrupada dalııl taıdilı olundufu gibi 
Almanyanı• bu icadı mlrelı.kepli 
kalemle yaıu yumalı -c· 
burlyetinde olan ballı:ı 

balıilıaten bu eıiyet 

len kurtarmıfbr. 
TlKU ucu aşınmaz, 
bol mllrelılıep alır 
kuvvetli ba11lır· 

mu. TJKU eu •ajtlam ve en kııllonışlı 
mürekkepli kaleııııdir. 

Siyahtan maadı yeşil, mavi ve kır
mızı tenldcri de ayni fiatta oablmaktıdır. Hu 
yerde arayınız. Fiatı 3 liradır. 

:• Mevludu Nebevi •ı yeni adresimizi takdim ederiz: • • 
: Avukat Sırrı Celiıl, Asabi·:, ______ Sirkeci Liman Han Karşııında Mühürdarzade Han No. 16 ---11 
: ye mütehassısı doktor Fahri : --======-========== 
: Celal, Tütün L!ınıted Gazi : 

•• 3·4' kopya 
çıkarabilir. 

Ceb • Kol • masa ve duvu aaıtlcrl, lı:aplamı, 
mficcvherat, kalemler ve saire. 
Deposu : Rılcardo Levi halefi Filippo Levi, Hnuala 
han, No, 1, lstanbul . 

Taklitlerinden sakınınız, Kırm~zı halka üzerinde TIK~ 

: Antep Müdürü Hayri Ce!Al : 
: ve İnhisarlar memurlarından !" 
: Kadri CelA!in kardeşi Mersin : 
: avukatlarından ve Mersin İş , 
: Bankası hukuk müşaviri me- • 
: §llhirden geçenlerde rahmeti ! 

Markaya dikkat ediuia. Taşraya posh ile gönderilir. : rahmana kavuşan: : 

-~~~~~S~ip~ar~işl~cri~n •be-de•li ~o~lan~H~l~ira~evv-el .. de•n ~ır~ön~de~ril~me~lid~i. ~~~~lllİİI : ( sCLEYMAN BAHRİ : 
. : ATAMER) in : 

ta ııfirf'fll 
• 1 

Dr. Hafız Cemal 
• (LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE Mlh'E.R.\.SSISı 

Divanyolu J04 

Muayenehane ~aatleri: P02ar 
hariç her gün 2.5 - 8, Salı, Cu· 
martesi 12 - ~.5 fıkarayr . 

ADEM ., iKTiDAR : ruhuna ithaf edilmek üzere : 
~ : mevlut kandilinin ertesi gü - : 

· ;ı. · . . -~ : nüne tesadüf eden 2 Mayıs : 
ve B E L G E v ş EK L 1\.)1 N E KAR ş 1 : 1939 Sal\ günü öğle namazın- : 

H O R M O B I N t::F:=:.:;·?.:!?E ~J 
Tabletleri. Her eczanede arayınıa. 

: lıldü nebevi kıraat ettirilece- : 
: ğinden kendisini sevenlerin : 
: ve ihvanı dinin teşrifleri rica : • • • olunur. • • • •••••••••••••••••••••••••• 

ltriyat Fabrikası· - ~cuz ve iyi mal yapmakla müştehirdir. 
Kolonyalar 
Yağsız kremler 
Yağlı .kremler 
Esanslar 
T raş sabunları 
Tuvalet takımları 

DEPOSU: 

Pudtalar 
Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinler 
likit briyantinler 
Dis macunu 

' Tuvalet sabunl.1rı 

Dudak rujları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilaları 
Seri tr~ş kremleri 

Eminönü Emlôk Bankası karşısı 

ŞUBELERİ: Beyoğlu, Şişli, Osmanbey. 
---~~~---~~~---~ 

Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiye mağazalarında satılır. 

LALE GiŞESi ----=-=-· 
F. AHMET TOPÇU 

Dikkat ~ istiklal caddesi LALE sineması yanındadır. 
Bu yepyenı G 1 Ş E D E N bir bilet almak yüksek 

Şansınızın TAM HEDEFİDİR 
_____________ ., T E C R O BE E D 1 N aldanmazsınır. 

--- -- ~--
_ _ .... _ - --

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
1 

& APİKOGLU . 
Deni:ı Ho•tohanHİ cildiye 

zühre11iye mutahauı•ı 

Pazardan maada hergün il den 
sonra hastalarını kabul eder. 
Adrts : Babıali Cadaesi Cata· 
lo§lu golwıu köıebaıı No. 43 

NAMLI TÜRK SUCUKLARIHI 
Her yerde arayınız 
TEL : 24340 Taklitlerden Sakınınız 


