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Sovyet - İngiliz a~laşması 
• 

lngiliz kabinesi dün toplanarak Sovyet 
teklifine verilecek cevabı hazırladı 

Nereye baksanız 
hastalık arızaları 

Harp halinde inoilterede yiyecek mad
deleri istihsalatını arttırmak tedbirleri 
Londl'a, 3 (AA.l - Kabine saat !. 

10 da toplanmıştır, Zannedildlğine 
liiiiiii,...iiiii...,oiiiiö-iiiiiiiiiiliiii.-.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiii-•lii 1 göre müzakere hilhaı<sa beypelmi· ı 

Garp, baştanbaşa, bir deliler evını an
dırıyor ! Herkes kendi taşkın arzusu üze
rinde ısrar ediyor ve bu taşkın iradelerin 
biribirini tehdididir ki bu büyük deliler 
evinin en esaslı illetini teşkil eyliyor. 

lel vaziyet ve ezcümle Polonya • ı 
nın Dantzig'e dair olan Alınan 18 • 
tekleri Mkkındaki hattı hareketi· 1 
ne ve Sovyet hük6metile yapılan 
müzak<ırelere taalluk etmiştir. 

Halüaks'ın dün Fransız Büyük 
Elçisi!~ yap tığı görüşme ile Sov • 

___ _.,.. ________________ l!iyet tekliflerine verilecek .,_ap 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu projesi hakkında arkhdaşlarına ma 
16mat verdiği öğrenilmiştir. 

Evet! Nereye baksanız, göz • san ktimeleri birbiri arkasınca, Bu proje nıızırlar tarafından ta~ 
lerinizln önüne sizi hayretler için· •anki bir kuvvet tarafından ko· vip edildiği takdirde Moskovadakı 
de bırakan hastalık arızaları di- &uluyor gibi koşuyorlar! Ne var? Büyük Elçi Seeds vasıtasile Sov -

~!". Ne olmuş? Biraz durun, nefes a- (Arkaııı 3 üncü sıı11fada) lııgiltere Hariciye Nazırı Halifaks 
Garp baştan başa, bir ınuu- j hn ve düşüniin! Yok, ancak deliler 

zam deliler evini andırıyor! Bir ta-ı böyle koşarlar! 
raftan beşer zekAsmın tabiate kıır- Muharrir tabiatile kahkaha ile 
il kazamnış olduğu ve her gün ka· gülmüş ve fakat ertesi günü ııue
zannıakta devam ettiği tarihin hiç 

1

1..,inde dervişe hak verdi! 
bir zamanında emsali görülmemiş Şimdi yii:r;iinüzli Şarka çeviri
zafer ve ııalebe levhaları: Bura· niz! Orada da bir delilik vardır, fa 
da zaman ve mekan mefiıumları, 1 kat bafka türlü! 
eski manalaruu taınaınen kaybet- Orada aksine berşey dureun, 
ınişlerdir. İnsan, Yunan efsanelerin .ıiklttir!. Ne teprenme var, ne ha
deki karaya, havaya, suya h&kinı reket, halk ihtiyaç, zaruret ve ız
olan ilihları muvakkaten tecessliın tıraplar içinde kıvranmaktadır. 
ııttirıniftir! Bu kudret sayesinde B~ı üzerinden yumruk ve değnek 
onun elde ettili mahsuller oka - eksik olmaz, fakat yine 
dar bol ve mütenevvidir ki biraz herkes edep mucibince elini elinin 
itidal biraz uysallık ve biraz mil- üzerine koymuş, kemali· hürmetle 
teka~ll anlaşma anusu, bütün bu bekliyor! 
Ulke halkını dünyanın voı tarihin 
en mesut bir yaşayışına kolaylıkla 
nail edebilirdi! 

Fakat ne ıezer! Bunlar, deli 
ııibl mütemadiyen birbirine ~ş .a· 
ğartır, yumruk sıkarlar ve bırbı~· 
)erinin -U..erine atılıp mütekabil 
imha için, ellerindeki mahsullerin 
en bliyUk kısmını ve başlarındaki 
ııekfınm en mümtaz parçasını tah· 
ripkar aletler bulmağa ve hazırla· 
mağa sarfederler! 

Dikkat ediniz! Bıınlardan her 

( A~kası 3 üncü sııııfada) 

Ahmet AğaoAlu ------
Zehirli sütü 
satan bulundu 

Sütlerin şehir hari
cinden getirildiği 

anlaşıldı 
birisi ayrı ayrı bu cinnet hatinden 35 kişinin zehirlenmesine aebep 
pı.iyetçidlr ve hastalığı daima olan son süt hadisesi ~trafında Be
Jı:arşısındakllere isnat etmeie ça- l~iye Sıhhat Müdür;üğü sıkı ta
hşır. Fakat yakınılan bakınız, kibat yapmaktadır. Yapılan arİt
bunlann cümlesinin müştere • tırmalardan sonra siitlerin beledi
ken mal\l.m olduldarı ill~t, ayni- ye hudutları dışından İstanbula 
dir, cüınJesi irade taşkınlığı ile geldiği tesbit edilmiştır. 
muztarlptirler. Bu sütleri Fatihte Abdullah, Ye-

Kimse istedl!lndeıı bir tek par- a;kulede Mustafa ad:nda iki top -
ça vazgeçmez, herkes kendi taşkın tancı sütçü almışlar ve müteaddit 
anusu üzerinde ısrar eder ve ~şte 1 seyyar sütçülere satmışlardır. Dı· 
kartı karşıya ııelen bu taşkı~ ı~a- şandan gelen siitler karıştır~lıp aa
delerin birbirine çatışması, ~~bıri tlım!§ olduğ uiçin asıl zehirleyici 
ile vurıtşmuı, birbirini ~ehdıd~ ~e aüa\i bulmak bir&% xor olaaktu', 
ııahedir lô bu büyük deliler evmın 3 .. ııci SGYfadoı 

ı (Arkıın tL • esasla illetini tqkll eder· 
Vak tile Pariste talebe iken ora

f a 1889 senesi yıldöniintü müna 
ı;ebetile kurulmuş olan milletler 
ıırası sergiye birçokları geldiği gi
lıi, Afganlı bir derviş de gelmişti. 

. Figaro gazetesinin bir nıuharri
.,i bu dervişten sormuştu: 

•- Paris ve halkını nasıl bul-
dun?• 

Derviş demişti ki: 
- Paris çok glizel şehirdir, fa

kat halkı pek zır delidir. 
Muharrir yine sorımıştıı: •Ne

den anladınız?• ' 
Derviş delhişti: 

- A canım! Bu ne hayühuydur, 
bn ne akındır ki durmadan gidi· 

---oo---
G. Veygand 

bugün geliyor 
Büyük İran düğüniiPde Fransa

yı temsilen hazır bulunmuş olan 
Fransız Heyeti Mıırahhasası Reisi 
General Veygand bı:gün şehrimi -
ze gelecek ve istasyonda Vali mu
avini Hüdai Karafab•n ile Fran -
sız konsolosu ve ecnebi mehaiile 
mensup bazı zevat l :lrDfından kar
şılanacaktır . 

Fransız Generali öğleye kadar 
şehirde bir gezinti yupacak ve öğ
le üzeri Yeşilköyden tayyareye bi

k Bükre ııçac&ktır. 

Knl Zoıo ile Kraliçe Jeraldlnin evvelki ll"<'e Slrk~i nhtımında arkadalJDUZ 
tarafından alınmış resimleri 

KRAL ZOGO iSTINBULDft! 
Eski Arnavutluk Kralı Zogo ile Kraliçe 
Jeraldin'i istasyonda karşılıyarak dün ge
ceye kadar takip eden arkadaşımızın notları 

Almanya Hariciye Nazırı 
Rlbbentrop 

Berlin, 3 (A.A.> - Salahiyettar 
bir membadan bildirildiğine göre 
Von Ribhentrop, yarın akşam İt~l
yaya gitmek üzere Berlinden ayrı
lacaktır. Mumaileyh, birkaç gün 
İtalyada kalacak ve bu esnada 1 · 
talya Hariciye Nanrı Kont Ciano 
ile ııörüşecektir. 

Seyahatin manası 
Bertin, 3 (A..A.) - Almanya Ha· 

(Arkan a iincii sa'jl/ock,J 

Yazan : A. N. K. 

Meselesi 

Frıınsada neşredilen bir istatı~liğe göre, Fran ızlann vasati bo
yu son seneler içinde biT iki santim uzamış. Bunun başlıca ebebi
ni beden terbiyesine verilen ehemmiyete atfediyorlar. 

Beden terbiyesinin adaleleri genişlettiği gibi boyu da mat· 
tığı henüz sabit defı'lao> d9" alnı lerblyesh>in aklı m:attığı ınuhak • 
kaktır. Beden terbiyesine verihın ehmmıiyetin derecesini spor teş
kilitından, kltiplerinin ve ınenauplarının sayı•ından anlamak 
mümkün olduğu gibi alul terbiyrsinin ölçü önü de neışriyatın HJ•· 

Sllldan çıkamıak. kabildir. 
On sene içinde, yani harf iokılibındanberi Türkiyecleki neşri · 

yatın sayısı 16.081 olduğunu neviyat kongr..,inde öÇendik. l'ani 
lT milyon nüfus için günde dört veya be§ eser neşreclllmekbdir. 
Bunun içinde edebiyat, tarlJı, 511oat, fen, llbn eseri, lmUlıa her çeşiı 
kitap var 

Bu rakamı eski Türk neşri)'a tile mukayese edersek övilnebili • 
rlz. Çünkü, meselA Beyazıt Ktltllphanesi, ~ırlardanberi Türk irfa
nını temsil eden eserlerin his olmazsa yarısına sahiptir ve bu kil • 
ffiphanede ancak on beş bln kitap varını~. Bu on beş bin eserin )a • 
nında on sene içinde on altı bin ~ser sahibi olmak güzel. Fakat bi
nicilerimiz nasıl bıışl:a milletlerin binicilerile boy ölçüşüyorlarsa 

n111riyatımızın da başka mllletle.rln neşriyatlle boy ölçüşebilmesi 
IAzımclır. Binicilikte yaya kalnııyoruı; fakat senede ancak 1.600 

eser sahibi olarak Balkanlarda lıile henüz yaya kaldığımıza şüph• 

yoktur. 
K&MALI S T 
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İSANIN HAYA Ti 
-1-

Kırtasiyecilikle 
mücadele için · 

Dahiliye vekaleti mü
him bir tamim yaptı 

Haklı deOll mi? 

Elektrik idaresi bu
nu tetkik etmelidir 

Cam eşya trös
tü yıkılıyor 

Fabrika perakende sa

Han artığı . hapishane 
binası yıkılacak 

• 
Müverrihi er I sanın • • 

annesının 

Gazetemizin Sermürettibi 
Ömer Nazmi, Elektrik idare
sinden şöyle bir şikayette bu· tış mağazaları açacak Adliye Vekaleti dün binanın derhal tahliye-

Birçok •Üccaciye tüccarlannın sini lstanbul Müddeiumumiliğine emretti 
şikayetleri üzerine şi§e ve cam fab İstanbul umumi hapishanesinin kalabalıktan bayılmalara raslamı
rikası, piyasada satış mağazaları yerine yeni Adliye sarayının yapıl yacağız ve halk ma1'kcmeye çağı -
açrnıya ve buralarda perakende ması kararlaşmış, planlar hazırlan rılmasını saatle~ ayak fu;tü \'e 
satı.şiar yaparak küçük esnafı ya- mış, fakat sıra binmın yıkılmasına omuz omuza beklemek azabındaıı 
ni büyük tüccarların hakimiyeti gelince bır· takım ı·tı·razlar yüksel_ 

Meryem olduğunu söylerler. 
Fakat bahası kimdi? •• 

Resmi daireler arasında telgı·af 
muhaberatının suret ı tanzimi ve • 
dairelerde kırtasiyeciliğin onune 
geçilmesi için Dahiliye Vekaletın -
den vlayete mühım bir tamim gel-

lıındu! 

Yesu ... Mesih ... İsa ... 

Bu uç isim, dm tarihınde üç 
buyük bölüm yaratan üç büyük 
peygamberden bırinın, 1fosadan 
sonra gelmi§ olanın iıımidir . Pey
gamberler tarihinde başlı başını 

bır fasıl işgal eden İsanın mev
cudiyetinde Hıristiyanlık alemi 
bir •tİçlük• gördükleri gibi o da 
tarihe üç büyük esrarla çevrili O· 

tarak dahil olmaktadır. 

miştir. Dahiliye Vekıileti bundan 
sonra telgrafların şu esaslara tabi ı 
olmasını istemektedir:' 

•- Unkapanında Hacıka

dın Hu:ır B. cami sokak Z5 
numarada oturuyorum. Bun
dan on ay kadar evvel bitişik 
e.-c elektrik cereyanı veril • 
nıesi için idarenin ntemur .. 
lnrı e\·iıne gelınişler ve ha .. 
riçteıı kablo döşeınekteııse 

kurtulmuş olacaktır. Çünkü yenl altından ve kurulduğu i(ôta edi - m;•, bu harabenin tarihi kıymeti l k d b da h 
len tröstten kurtarmağa karar ver ..., yapı aca a !iye inasın er 

1 - Telgraf muhaberatının yal 
nıı müstacel işlere hasredilmesi. 

oldug· u, bu enkaz yığını altında bil ahk · .,_ d ı miştir. Ayni zamanda büyük sipa- m eme içın aı .. ,....a ar ar ve şa • 
mem ne paşanın saray: bakiyeleri h·t1 ki ln ahs rlşlere \'erilen iEkontolar da kaldı- ı erin be emeler e m us sa-
bulunduğu iddia edilmışti. Bu han 

aramızaaki duvarı delınek su 

Bu üç esrar Zekerıya, Yusuf, 
"e Mryem esrarıdır. 

2 - Her nevi ıht idam kelimele
, rinin hazfi... 

3 - Vuzuhu bozmadan müm -
kün olan !htisarın yapıfma&ı.. 

4 - Şahsi işlere telgraflarda 
yer verilmemesi.. ı 

Bundan baxka tamıme, demir -1 
yolu boyunda bulunup da bir ve

! ya iki günde hatta daha aı zaman-

retile benim kofreden cere
):an veonell'rine miisaade
mi rica etmişlerdL Bittabi ra 

zı oldııın; iş yapıldı. Bir müd-
det sonra eve gelen bir elek· 
trik meıııura kofrenin müh
rünü bozuk görmüş, benden 
üç lira mühür bedeli istedi • 

rıla~ak ve herkesin züocaciye eş -
yasını ayni fiyatla elde etmesi ka
bil olacaklll'. 

---000---
SANA YI 

Yerli dokumalar rekabft. 

den satışı 

artığı bina üzerindP bazı zevat tet
kikat yapmışlar, iht:!afa düşmüş. 
lerdl N elice hakkın na her iki nok-
tai nazarı ayrı ayn testıit eden ra
porlar bir dosya hal :nde Adliye 
Vekaletine gönderilmişti. Vekalet 
bu hususta tetkikat ) apmakta idi. 

Memnuniyetle öğrPnditfjmize gö-
Dahildeki dokumacılar hariçten re, sehrin en güzel meydanların • 

gelen dokumaların rei<abetınden şi dan biri üzerinde. Sultanahmet 

!onlar olacak, medeni bir memle -
ket adliyesinin bütün ihtiyaçlarını 
karşılayacak modern tesisat bulu
nacalrtır. Aynı zamand" İstanbu -
lun ortası park ve Alman çeşme· 
sile dikilitaş gibi t•rih! eserlerle 

süslenmiş, batün yabancıların uğ
rağı kıymeti' bir me~·danı çirkın -
tikten kurtulacak ve güzel bir bina 
ile de bezenecektlr Peygamberler arasında doğu • 

mu İsa kadar dedikodulu ve hak· 
kmdaki tefsirler onun hakkında 

olduğu kadar birbirine zıd bir pey 
gambere rasgelinnıez. 

Hazreti İsanın annesinin Haz. 
ret! Merkem olduğunu kayıtta 

bütün müvarrihler, butün raviler 
1 

mürefiktıder. Fakat babaı;ı kim
di? Yine bu tarihlere göre Mer -
yem hiç evlenmemişti. İsayı kı:ı. 
oğlankızken on beş yaşında,• 

bir rivayete göre on üç yaşında do 
ğurmuştur. !sanın babası doğru -
dan doğruya cAllah• tır. Çünkü 
o Allahın emrl ve Cebrallln nefesi 
ile hfunile kalmıştır. 

' da posta vüsulü mümkün olan yer 
/!er arasında ve bunlarla merkez 
beynindeki muhaberelerin - saat • 
lik - gecikmiye tahammülü olmıyan 
fevkalade müstacel işler müstes
na - posta ile yapılması bildiri! -
mektedir. 

Her vilayete her ay ıçin sarfe
debileceği telgraf ücreti tesbit e-. 
dilmİi \'e hepsine bildinlmı~tir. 

Vilayetler bu haddi aşmamağa gay 
ret edeceklerdir. 

ler. Anladım ki komşuya ce
reyım vennt"k için kofrenln 
mührünü sökmüş olan yine 
ayni idarenin memuru bııııu 
tekrar mühürlemek zahme -
tinden kurtulmak için $eti 
]lcrine •akmış v•CY• ""dece 
zedelemiş olacaktır: 

itiraz ettim. Bugün elek -
trik idaresi İstanbul şubesin
den 2 Ma\,. 939 tarih ve 3264 
numaralı bir tezkere aldım. 

Bunda idarenin 210774 tesisat 
numaralı abonesi olan benim 
evimdeki kofrenin •Mühür -
lerinde bir bozııkluk olduğu 
%6 - S • 938 ve 1 - 3 - 939 tarlh
lerınde memurlar• i taralm
dan tesbit edildiği ve üç lira
dan sarhnazar etmeğe im 
kan olmadığı bildirilmekte -

kayet etmektedirler. Rekabet şid- camii gibi Türk min trisinin ince - Adliye Vekaleti çok yerinde bir 
delinden yerli do1<umeların satışı .Jiğile ruhlara sükun telkin eden kararla dün şimid•ye kadar kim • 
büyük bir durg,ınluk içindedir. A- en muhleşe"ı iibide•,·rınden .bir! bilir kaç yüz mahktımun ciğerlerf
lakadarlar hükumete müracaat et- karşısında ve tapu da;resi gibi ye- nl çürütmüş olan bu ahır bozması 
mişler ve bu işe bir çare bulunma ni ve güzel bir binamıı yantbaşın· ve han artığı binanın derhal tah -
sını, yerli malların reknbetten ko- da çok çirkin bir manz~ra arzeden !iye edilmesini !star.bul Müddeiu-
runmasını istemişkrdi~. bu taş ve tonoz yığını artık tarihe mumiliğine emretmL<.tir. 

Güvercin gübreleri karışacak ve yıkılacaktır. Böyle - Milddelumumilik bugünden it! -
f ce sene!erdeııberı !Joslahane bina- baren luzım gelen tı-rt•batı alacak 

'sayı doğuran Meryem 
Vekalet kırtasiyeciligın önıine 

geçmek ıçin de çok mühım bır e
sas \'azetmektedir. Bundan sonra 
her memur kanun ve nizamlarla 
muayyen olan islerde ayrıca ami
rine, müdüriyete, umum müdüri
yete veya Vekalete zaten malum 
olan hususları sormıyacak, nizam 
ve kanuna istinat ederek muame
lelerin bu yıizden uzamasının önü
ne geçilecektir. Memurun bu su -
retle mesuliyeti deruhte etmesi is 
tenmektedir. 

top anıyor • sının bir köşesine sı~ınmış olan ad ve hemen binanın tahliyesine blllj-
Ayasofya müzesi civarındaki liyemiz temiz. rah•t ve temsil etti- !anacaktır. Burada bulunan mah • 

yüzlerce gü,·ercinin gübrelerıııin ği adaletin heybet w kudsiveti ile kumların bir kısmı tevkifhane bi
dericilikte işe yarod,gı anlaşılmış mütenasip yeni bir hinaya .k3\'U - nasına, diğer bir lmmı Osküdar 
ve bu gübreler top'attırılmağa baş şabilecektir. hapishanesine ve O'l kadarı da İm
lanmıştır. Söylendiğir.e göre bu Artık teker odaya sıkı1ınış mah ralı adasındııkl moc\ern cezaevine 
gübrelerin bir çu\•alı allm"i lira kemelerin daracık koridorlarında 

1
' yerleştirileceklerdir. 

Meryemln kızoğlan kızken i a
yı doğurduğuna da Mukadde& Ki
taplar şahadet ediyorlar .. 

Şu halde tezad hangi noktada! 
diyeceksiniz. 

[Bu tablo, İtalyan ressamı 
me~lı ur Rafaelin en tanınmış 
eserlerinden biridir.] 

dir. 

etmektcdiı·. 

---<OOOı---

ZiRAAT 

Afyon müstahsiller'nin 

mühim bir şikAyeti 

Batmış bir mo
tör bulundu 

Metresini öldü-
ren Yunus Hıristlyanlar Meryemln Yusuf 

adında bir marangozla fakat beki.
retine el sürmemek ~rtile evlen
diğini ve Cebrailln nefesi ile Tanrı 
hesabına hamile kaldığını söyler-

da sadece tek bır ki tap rnrken 
bile ayrılıklar gösteren ınsanhk 

camiası ikınci bir kitapla birleşe

cek yerde büsbütün ayrıldı. isa
dan sonra, tıpkı Musadan sonra 
olduğu gibi İseviler de keııdı ki
taplarından uzaklllljtılar İsyan de
nizinde puyan olan ve bölümlere 
ayrılan uısanları bir!e·tirmek V'! 

tek blr din etrafında toplamak 

Kofre, el ayak değe<:ek 

bir yerde değil, bodrumda -
dır. E,· sakinlerinin en gen· 
ci kırk ya~ındadır; binaena
leyh kurşun mühürle oyna • 

B E L E D 1 y E yıp zedeliycbilecek çocukluk 
Ellerinde stok rr.al bulunan af- Ç ekme C ede e Sa S lı 18 Sene hapis yatacak 

yon müstaıısıııerı a1akadarıaı-a ınü h 1, lacak ve bin lir ödeyecek çağlarını elbette geçirmişler -
üzere Tanrı din tarihinin son Re- Tayyare şeh'ıtlerı' ı'htı'fal'ı dir. İdarenin memuru vazı - Of · k 

racaat ederek Toprak Mahsulleri araş rma ar yapı a 
1er. 

Kur'anda ise Merycmın Zeke
riya peygamberin himayesi altın

da ve Mescidin kapalı bir odasın

da muhafaza altında bulunduğu, 

isının son ,rarınd&n şikayette Çatalcanın Miın.ır Sınan köyün-
sulünü memur etti. i~te Kur'an, fe5iui tam yapaıp kofreyi ye- buluıımu~lardır den motörcü İsmail motfüile Bü -
Tevrat "e İncilin ahkamını da ih- Her yil yapılan tayyare şehit- niden nıühürleıneınişse bu -

l · h f r b 15 Ma a Kaba afy<'nlar için konulan 25 yükçekmece sahillPrınaen g~r-tı·va etmek ve bu ahkamı zamanın erı ı tı a ı u seııe yıı; P - nun cezasını çekmek bana ı~ I 
ı k B . · ve ine~ afyflnlar ı:;in konulan 35 ken batmış bir motöre raslamış ~-e . 1 .. t 1 k zar günü yapı aca tır unun ıçın dü>.cr ,.e nihayet bu nıuame-

ıcap arına gore amam ama su• nl k kuruş mübayaa fi etleri çok az gö- hadise,·; ı· ar>darmaya haber ver -n I ld B , , Ti.irk H«va kurumu ile komuta ı le idareye gösterdiğim kolay- , 
re ı e nazkı 0 

u.I u. uçun1:u \'e vilı1nl ve maarif mudürlüğuııi.iıı 
1 

.. k"f 
1 

d ? B .. rülmektedir. Avııı zamanda Ofisin miştir. Jandarma ve Müddeiumu-hızmetlne Zekeriya pe,vgam - sonuncu ıtap mus uman ıgı va- · , ığııı mu a a ı mı ır. ıı uç , 
' ' · ·· k t ki g mübayaa sırasında pesın para ver- milik mesele hckkın:!a tahkikata f d d b t k (İ · t) h d d mu~terc yap 1 arı programa O· lirayı du nihayet yercbilirim, 

bel'llen başka Yusu a ın a ır ra ır en sevıye onun u u u i re l=' Ma\""ta saat 14-15 arasında mesi istenmPktedir. başlamıştır. 
b d dı d k ld T k :vı t " ~ ancak bunu yapmakla idare-

genc!n de baktığı v~ u 
0 

aya ~ın a a ı. ıp 1 
• . usc. ,·ıye • • 1 .. L r ı · t 1 ed ı k Halbuki Ofü müba,vaa edeceg"i Batan motörün ge<,enlerdeki bu··. k . bu \. / • ıava aa 1) etı ta ı ı ece - "'e knr~.ı nıührii zedelcınek -

o. a ın kısındl\ll başka ımsenın İsanın ırşat hududu ha, rıcmde kal- ıı·ı·, ' mallar sat ld k' · r a sahi le l d ·· ı b t·ı b 
1\1 veya bozmuş olmak gibi bir ı 1 ~n so _r P r - yük fırtına a muret e a ı e era-girmediği, bir gün Hyem o - dığı gibi. .. Musa da. Isa da, Mu - Saat !3 te Fatih Tay ·are pdr- kabnhat veya şerefsiz hareke- ne bedellerini öd~yeceğini söyle- ber ortadan kaybolan •Namazglh• 

dasnıda soyunmuş vaziyette ıken hammed de Tanrı Rlsulü olarak' kmda davetı,ıer, kıtalar, okuliar ti tekabbül etmiş olınıyacak mektedir. Yapılan hes2plara göre motörü olduğu tahmir, edilmekte _ 
ıçerıye Cebrailin Yusufun kıyafe- aynı gayeyı (tek olaıı bırolan Al- ,.e halk toplanacaktır. Saat 14 de 1 d ,. 280 bin kilo nf ·onıın crıcak be- se- dı·r. Cı'\'Srda .uapılan •athı" bı·r araş-

1 
mı,\nn? Sonra an ıyn. n.1.a ıı:;nn ·' _ 

tinde girerek yakasından üfledi- !ahı) !~ikin ettıler. (Tevrat) da, Fatıh parkı, Be) azıt, S~liıniye, Tak bir nokta da şu: l'\fülıurde bo nede satılabileceği ve afyon müs - tırmada hiçb:r ins:;ıı cesedine ra
3 

_ 

li ve böylece Medh• hAmile kal- ,(İncil) de, (Kur'an) da Resııllenn I sim ı·e Maçk.ada atılac.•k toplarla zukluk olduğu teshil edildi _ tahsilerinin parafa~ııı• almak için !anmamıştır. 
dığı mezkürdur birbııler.nı tamamla) ıcı oldukla - merasıll'e ba~lanacaktıı. ği iddia olunan iki tarih a· bu kadar zaman bcldemelert lazım Deniz Tıcaretı Wüdürlüğü vesa-

Dedikodular ise odaya gırenın rını itt,fakla kaydederler. Böyle ol Mc•rkı>z komutanı. merasimi aça ra,uıd@ dokuz aydan fazla geldiği anlaşılmıştır. Şikayet edi- !tile m
0

törün battığ yerde esaslı 
Yusuf şeklinde Cebrail değil, biz cak, ve ~ehıtlcrı selamlamağa da- bir zaman geçmiştir. Nasıl ol- len ve düzeltilmes ıstenilen en ataştırmalar yapıhıasır.a karar ve-
•at Yusuf olduğu merkezındedır ... dugu halde bu ayrılık neden? Çun vet ed·~~kıı·r Boı·a·.aııın (Tı 1.) sa- -h· kt b d 
• 

0~ '· ııııış ta ilk göriildüğü zaman mu ım no a u n. rilmiştlr 
Halta bu ded,kodular yüzünden kü maksut (bir) anıma · Rıvavete dasile herkes selam vazıyeti ala- bu bana gösterilmemiş ve ye H 

k Kasap Useyinin katili Zekeriya peygamber şehit edil . muhtelif... cak, bayıaklar yarıya indirilece , nldcıı ınühilrlenmiyerek kof- M ONA KALE 
miştir. Biz, •Peygamberlerın tarihi• bütün gemiler ve fabrikalar dü - re dokuz ay bozuk mühürle mahkOm oldu 

Din tarihinin tetk;ki bize gös· adını verdığimiz bu eserde bir dir. düklerini çalacak, bıitün yayalar Kalmıştır! Aklım ermedi gitti. Limanlar teşkilatı ay Bostancıda Kasap Hüseyin! bir 
teriyor ki Tanrı Resulleri, Adem tahlilı ve dinler arasındakt fark - ve nakliye vasıtaları bir dakika ta- idarenin bu iş üzerinde tah sonunda bitecek kavga neticesinde öldüren tsll -
Babadan Ahirzamın Pevgamberi - vakkuf edeceklerdir. Bundan son- kikat ve tetkikat yapmasını i» ğ d ki 

,, !ar me\'Zuu üzerinde yürüyecek ra ordu, hava kurumu, halk ve yük Yeni deniz teşkilatı hakkında An mın a ırceza a muhakemesi bit-
r.e varıııcaya kadar insanları hep değiliz. Bu mevzular asırlardanbe- sek okullar adına birer hitabe irat tiyorwn.• karada Muhabere ,.e Münakale Ve mif ve karar bildirilmiştir. Suçu 
ayni mefk'.1reye, Allahın birliğir.e j ri devam eden, bir türlü halledile- olunacaktır. Muzika matem hava- H•kh deOll mi? kAletile tem!ISlaı·da bulunan Li - sabit olan İslam 12 sene a#ır hapse 
d;.veı etmışlerdir. Hıçbir de\'ırde . . . . . h ·· il=============.1lj manlar Umum Müdürü Raul Man- ve bin lira ölüm tazminatı ödemeiki •Hak peygamber• b;rden gel- mıyen ve edılemıyecek olan bır sını çalacak, bır manga avaya uç 

memljtlr. RPsuller, hep yeryüzün davanın mevzularıdır. Bizim yap- defa ateş edecek ve bir geçit res· yas Cumartesi günü şehrimize dö- ğe mahkı'lm edilmiştir. 

de bugün tek bir din elması ve bu tığımız sadece peygamberlerin bi
dinın de son peygamberin vazet- yografilerini tamrruıen bitaraf bir 
tiği ahkamın çerçevesinde bulun- gözle, Mukaddes Kitapların, dın 

ması icap etmez mi? Hazreti İb-ı ,·e efsane tarihlerinin kavıtlarını 
rahim, Nemrut ıle savaşırken Nuh da çerçe\'esi icine alarak kayıttan 
peygamberin izinde yürlimüştü. ibarettir. 

mi yapılacaktır. Kolordu, beledi- KOÇOX HABERLER necektir. L!manlar Umum Müdür- 12 diş kırdı 30 lira 
ye, parti ve hava kurumu tayyare lüğünün kadroları VEkAlet tara -
abidesine birer çelenk koya.:aklar tından tetkik edilmektedir. Yine ceza Yerecek 
dıı • * 19 Mayıs genç1'1< bayramı aynı iş hakkında An\.arada bulu - Tahtakalede elli kuruş borcunu 
Mecralarını kanalizasyona programı etrafında göıüşmek üze- nan Denizyolları Umum Mlldürn vermemesi yüzünden kavga ede • 

re dün vi.IAyztte Va!' muavini Hü- İbrahim Kemal ile muavini Yusuf rek kahveci Bckirin bir yumrukla 
bağlamıyanlar .dal Karatabanın başkanlığında Ziya Kalafatoğlu d~ birkaç güne 12 d~ini kıran Cevdet dün birinci 

Yakup ve evlatları Hazreti İbra- Büyük adamların cioğuşlarından 
him.ıı <!Serini takip etıı. Mu.aya 
Tanrı tarafından verilen ilk ders 

k· ndınden evvel gelen peygamber 
!ere ait tarih dersi olmuştur ve 

ölçülcrıııe kadar geç;m hayatları-

nı öğrenmenin faydası a ·ikarciır. 
Arkalannda üç büyük e.er, üç bü 

yük kitap ve üç büyük ınsan cami· 

Tamır ve inşasına başlanmış o- Kaymakamlar, Parti Başkanluı kadar şehrimize gc!ec~klerdlr. ib-
M ·t M .. d .. ·· ü · t· k·t bir sulh ceza mahkemesinde 30 lira lan yollarda, mecralarını teblıga- ve aan u urun n ış ıra ı e rahim Kemal ay s,nuna kadar De-

la rağmen henüz umumi k6Jlalizas toplantı yapılmıştır. nizbank Umum Müdürlüğünü ve- para cezasın• mahkiım edilmiştir. 
yona bağlamıyan ve bu suretle yol * Partı tarafından Milli sen- k§.leten yapacaktır 

b k " " . foni. içııı açılmış elan mllsa - Hazı·rana kadar b·u·tu"n bazırlı'--inşaatının ça u yurumcsıııe eıı - .. Memnu mıntakada resim 

çekmiş 

Beraber yaşadığı Selime adın -
da bir kd<L.nı Kücükpazarda bı • 

çaklıyarak öldürınPk:en suçlu Yu-
nusun ağırcezadakl muhakemesi 

dün bitmiş \'e karar tefhim edil • 
miştlr. 

Yunus, ağabeyisi Hüsniinün ya

nına kaçıvış olan Selimeyl te!a::r 

beraber yaşamağa d wet etr.~i5. Kıı. 

dının bu ta'\ebi re<!dctmesi üzerine 

sustalı çakı ıle muhtelif yerlerin· 

den yaralıyarak öldürm~ ve arı· 

ya giren kadının ağr.beyısi Hüsnü

yü de yaralamıştır. 

Muhı.kemP neticesinde Yunus 

ceza kanununun 458 ınci maddesi 

mucibince öldürmE'kten ve yarala

maktan 18 sene ve 17 gün ağır hap 

ııe ve maktül Sellmeııin varisleri -

ne blnllra ölüm ta•mınatı ödemeğe 

mahkum edilmiştir. 

Darphanede gizli para 
basanlar 

Geçenlerde darphanede keai!en 

pullardan beş kuruşluk b~ıp ka
çırdıkları için yakalanan ve mah

ldlrn olan darphane müstahdemi • 

nlnden I:Ialit, Enver ve Salihle be

raber suça ortaklık Ettikleri şüp -

hesile yine aynı idarenin müstah

demlerinden Mustafa, Nuri ve Na

-zil adında üç kişi adliyeye veril • 

mişlerdir. 

Dün bunlardan Nazif Sultanah-

met birinci sulh cez~ mahkeme • 

sindP sorguya çekilmiştir. Tahkl-Musa onların eserlerim tekemmül 
etıırdi. ası bırakan uç büyuk pc.ı ·gambe· 

rın hayatı ıse, onları lehte ve a -

leyhte söylenen bütun ri\'avetler

le birlikte ve tevhiden r.akil elbette 
ki bitaraf bir muhakeme lçııı çok 
daha faydalı olacaktır 

gel olan mal sahiplen hakkında bakaya dört eser gelını~ \'e bunlar tar tamamlanacak v~ yeni Deniz
belediye yeni bır karar ittihaz et- Ankarada mıitehas:;ıs bir Jüri ta- yollan ve Limanlar Umum Müdür 
miştir. Bundan ~onra bu gibi yer- rafından tetkik olunm~ştur ... Neti- lükleri işe başlıyacak, Denizbank 

Evvelki gün limanımıza gelen kat devam etmektedir. 
Musadan isaya kadar gelen pey 

.uııberler hep ayni yollardan yü

ıidtiler. Sık sık d~lalete düşen in-
anlan bu Resuller •Tevrat• lize
lne ırşat ett;ler. f a pe •gamber 

ırıstıyanların değıl, Beni İsra -
!in peygamberi ıdi. Çünkü onun 
evrınde Hıristiyanlık yoktu. Mu 

evılik vardı. Zamanın ilıtiyaçları· 
a göre İsa, Musanın Tevratını 
cil ile tekemmül ettirdı. Orta-

!erin lağım mecraları müteahhide cede hıçbır eser bf'ğenılmemıştır. ta tarihe karışacaktır. 
Alınan seyyah vapurunun hesap 

1 
ooo ---

( Arkcuı var) 
Mısırçarşısı hAI oluyor 

* Vali ve Belediye Reisi Doktor EK O NO M I havale olunarak süratle yaptırıla- ve memnu mıntaka iç!.rıde resim 
Lfıtfi Kırdar yeni hiikumet kona-

cak ve ücreti mal sahiplerinden · '--,----- km. t• Ed d Ma k dıııda o 
ğının temel ~ıma mrrosiıninde ha· ş Bankasından açıkta çe ış ır. var r s a -tahsil edilecektir. ğır 
zır bulunmak i'.ce• ~ dün Silivri ye k I I hı. bu adam yakalanarak a ce-
gitmbllr. a an ar '1.~ mahkrmesine verilmiş, fakat 

memuru Sarıyerde dışarı çıkmq 

Mısır çarsısmın yardımcı Hal •llluhabbet Tılsımı• tefrikaııun 
binası hat;nde kullanılmaoına *El k k T T- 1 · Yeni kadrolar du ay.r .. ıe İ Ban-e tn , ramvay ve uııe ı- l. ikat noksan görülerek dosya 

sımlarının hususi eczaıurla temiz - kası İstanbul şuberınfen evvelki d edilin' 
bugünden itibaren beşiııd >ayfa. 
ınt7da oku~·unıı•. 

- ------ -
belediyece karıa \'erilnu lıı. Bu · 
rasının yakında istımlik muame
lesine bailanacaktır. 

y, ıiköy hakimliğine ia e · ış-
lettirilmes_ine. belediyet"e karar .ve-

1 

gün :.!5 ınem~. ı· daha a. •,ığa çıkarıl -
k 1 34 k '"l il lir Hesap memurunun bilmiyerek rilmiştır. Ab;de bu suretle bıraz mıştır. Evveıce çı ar. an .., e 

daha güzelle,ecekti•. bu mikdar 59 o:!:'uştw· re im çektiği anla~ılmıı~ır. 

lstanbul orduya bu yıl 5 
tayyare hediye ediyor 

İstanbul halkı değerli hava or

dumuza Hava Kurumu de!aletile 

bu sene beş tayya~e hediye etmek 

tcdir. Bu tayyarelere Kapalıçarşı 

Fener, Taksim, Bankalar ve Gala

ta isimleri verilecektir, 

AFE MUt»MIL. ;::) c. " 1:. ft 1 
Rilfımum pr,7.anPIPrnr nn111nn,. 



Almanyanın teklifi 
Almanya, şimal memleketlerine bir 

ademi tecavüz paktı teklif etti 

B erlin, 3 (AA. . Jy. malümat alan hususi hır kaynaktan ögre· 
nlldiğıne gtırı>. Almanya iki taraflı anlaşmalar akdi içın şimal 

devletlerlle müzakereye girışmiştiı:. Bu hareket Hitler n nutkunun 
bir netlceıidlr. Hltler nutkunda .Mutlak surette kar ılıklı olmak 
oartile. Ruzvelt mesajında ismi geçen devletlere talt>pleri iizerine 
garanti vereceğini biidirmişti. 

Sa!Ahiyettar mahfiller bu müzakereı .. rın başlad1~ nı kabul el· 
memekle beraber, tu hususta hazırlık görüşmelHine ~irişilmiş ola
i>ileceğinl ihsa• etmütedirler. 

Amerika seferberlik plônı 

V aşmgton 3 (A.A.' - Harbiye Nezaretı,. seferbPrlik planını 11<
mal etmiftır. Bu plin, harp ha imde bır mılyon kişinin üç ay 

içinde s:ilAh altına alınmasını temin edecektir. 

Sovyet - İngiliz anlaşması 
(Btıf tarafı 1 inci sayfada) nıe fıı·s•tını arzetmekte olduğunu 

yet hükfunet!ne bu hafta cevap ve yazmaktadır. 
rilmeti ihtimal dahilindedir· Daily Mail ıaz~tesı, Polonya 

Dahlll politika me,,..ıeJerin< ge • matbuatının kullanmakta olduğu 
lince. kabine zıraat hakkında ez • lisandan dolayı endişe izhar et • 
cümle !evkal~dt aln·ıo! takdırinde mektedir. Bu gazete, Polonyanın 
İı:lgilter..de yiyecek maddelerinin İngiliz garantlıin! almadan evvel 
Jstlhaalln! ırttırmağa matuf olan hi9blr .zaman ileri ılirmemiş oldu. 
hülı.funet tekliflnln! mlhakere e - ğu ifratkarane mütalebelerde bu • 
decektlr lunmamaıı l/ızım r.elmekte oldu • 

Sovyet Rusya ile yapılan ğunu y~zmaktadır. 

müzakereler Koridordaki vaziyetden 
Londra, 3 (A.A.) - Sovyet Rus- sonra 

ya !le yapılmakta olın milzakere. Thğer taraftan Daily Telegraph 
lerle Polonya • Almanya münase ,ılyle demektedir; 
batı bu sabahkı gqzetelerln baı • Hitlerin diplomasi terlkile yap -
makale!erınln rnE'V'luu11u teşkll et· makta olduğu hücumları Polon -
mektedir. yanın Dantzig ve ko~;dordaki va-
Newı Cbronıcie vt Dally Herald zlyetl ftzerine tevcih etmekten e • 

ıazeteler!, İngiltere ile Sovyet Rus aaslı maksadı, taarruz aleyhindeki 
)'a aruındalı! müzal<erelerın be • cepheye bir füüm darbesi indirmek 
\aatlnden ellı:Ayet etTrektedlr. Da- tir. Eğeı Polonya, hukukunun her 
Oy Heral~ Ilı:! m mleketin Harici· hangi birinden fexagat etmemek 
-,e 1'azırları aruında doğrudan suretile göstereceği mukavemette 
doiıUJ• bir temaı yapılmasını Is- ve Almanya ile tam bir mıisavat 
~et!lr. dairesi dahilinde görU~mek kara· 

Hallfaka. Utıinof OIAkal rında .gar~ti ve~iş ~evletlerin 
Dl 1 lam bır mu.zaheretme naıl olmıya-

Bll ıueı., milletı.r cemiyet! calı olursa, Çekos!ovhk darbesin -
--..,tDln >'akında alrdedecefl ~- denberi meydana getirilmiş olan 
tmıa1Jl Lonl Hallfalıı ile Utvlnof btıtün emniyet sistemı, \•ahim bir 
w11md• etraflı "" açılı: bir ,ıırtı,.. tehlllı:eye maruz kalacaktır, 

Dantzig 
meselesi 

Zehirli süt satan 
bulundu 

(llaf tlJf'Ofı 1 bıcı '°1/fcıdo) (B4f tarofı l inci ıoyfoda) 
:Mman .eflri, Dietın lçtbnaından Alınmış olan nümunelerden bir kıs 

evvel Beclı: tarafından kabul edil- mı baktriyoloijhareye, bir kısmı 
meılnl !stiyecektlr Fakat gazete· lkimyahaneyP gönderılmiştir. Bun
lar, Moltke'nin 8 Nis~ndanberl Var lardan bir niimune de evvelki gün 
fOV&'da bulunmamasından ve bu Adli Tıp müe ~es"•ine ııevkedil • 
hal kendielnin Polonya Hariciye lnlftir. 
Nazırlle temasta bu1unmasım im· Zelılrlenmt§ ve hastaneye kaldı
lııAnıı kılm Jmasın<ian dolayı rılmış olan hastaların hemen hep-

ız 1ş o 1 sının mı<k!Jer" k . 
b k büld ak Dıetin ceJses n .. ı )'ı anmı~ ve evlerı-

u a en anc ... ne gonderllmışludl " 1 ~ · ı •·azm " r ı • nız Hase-
den sonrs. v•pılab Jece"ın ' kıde iki Cerrah"""~ b" ' . · '"'a ır hasta 
tadırlar kalını tı.. Zehırlerınrden ··ı 

Polonyamn Berlın Edırı Lıp k~ 1 yoktur. Ta,hkikat ve takibata 
0 
:~ 

raporunu vermek ve talı mai alma ı hemmivetle devam olunmaktadır. 
üzere P zarte ı gu~iıpdenberl Var· 000 __ _ 

'°"ada bulunm .. ktailıı R'ıbbent op ltal 
Polonyamn A man muhtırasına r ya-

vereeeği cevabın ar· guııde Var· ya g"ıdı"yor 
fOVB Dietınin akded~cegi celseden 

evvel maslahatgüzar ıfatıi Polon· 
ya sefaretı musteşarı Prens Lubo· 
mırskı tarafından Berlin htiküme
tine tevdi edılecej!I rıvayet edıl • 
mektedır. 

( Baı tarafı 1 lnei sayfada) 
ric e • 'azırı Von Ribbentropun 
yarın İtalyaya yapacr.ğı eyahat 
münas•bf't:le Havıs ajansının Ber 
!in '"asi mehafilinden öğrendiğı. 

J!•;t:::~şl•y• Kral logo lstanbulda ! 1 Nereye aksanı 
Eski zamanlarda mahalle ço hastalık arızalan 

•oklarının hep bir ağudan sövüp (Ba§ ta1;ıfı J ıncı a !; 
, ______ "!!!!!!!!'!!!~!!!!il .. sayarak alaya aldıkları iikin ve Eski Arnavutluk Kralı Zogo ile Kraliçe Ne)i? 

kendi halinde ihtiyarlar, sarsak - İşte a"I delılilt de bu -~ 

BüyUk Millet 
Meclisi toplandı 

Ankara, 3 ( A.A.J - B. M. 
Meclioi bugün Doktor Mazhar 
Germen'in b~kanlığırula top 
!anarak Mart . Mayıs 1938 
aylanııa ait dit•a1 ı muhMe - ! 
bat raporu ile vakıflar umum 
Müdürlüğü 193H yılı bütçesin· 
de 16 birı liralık münakale 
yapılması hakkındaki Uiyiha· 
lan ve. hudut aahiller sıhhat 
ttmıım mürtürlü(lünün 1939 
yılı bütçesini lcalıtıl etmi§tir. 

Meclis gelecek içtimaını 

Cuma günii yapacaktır. 

İki şehit 
Tayyarecimiz 

lran hükumeti bir ha
tim meclisi tertip etti 

lar vardı, ki bunlardan bazıları JeraJdin'i istasyonda karşıJıyarak dün gece· 
1 
dedir! Herkl'S bekliyor, fakat 

hemen kızar; bağırır, çağırır; o ye kadar takip eden arkadaşımızın notları sene beklediğini b.ile lıilmez! B 
bağırdı.kça ötekiler <Üretlerini art- oraya! Görmüyor m•an mily 
tırrrlardı. Fakat bazıları da peşi- insan kütlesini? Bekliyor değil 
ne takılan, haykıran, ıslık çalan ve y A N K Biliyor musun kimi? Cema azan : . lüll b 

1 

kendisine müstehcen isimler ta • ' • a ın zuhunum! Daha citeki 
kan mahalle kopillerinin yaygara- · - rafta o elli milyonhık • Yanapl 

, sına günlerce, aylarca, lakayt İ . (B~ tarafı.1 inci saYJada) dm, uzun, mavcrai bir scyahaıten maz1ar kütl.,..ini de ıorm 
kalır, onun likaydisinden cesaret Ta on bırden ıtibaren garın et· gelen asil bir kadının butün gurur sunuz. Onlar da bekliyor! 
alanlar teuvüzlerini arttırıp lata rafında ~iyah bir kalabalık teres- ve hiıznü ıçinde münıtaziyeti ile Fakat neyi?" Ne bile)im g 
sarılıncaya kadar ses çıkarmaz. Fa süm etmeğe başlamıştı. Bunlar, derhal g&e çarpıyordu. Koyu mor nefislerini temizliyecek bir rul!ıwi9 
kat bıçak kemiğe dayanın<& 0 50• galiba, İstanbulda bulunan ve bir fötr şapka, ,;ırkasında da kesil- Daha beride büyük bir ce 
ğukkanlmın arkasına döndüğünü, menkub krallarını görnıiye koşan mi bir manto, boynunda fe\·kaia- tin ni.O cemaatile beraber 
ve pe inden gelenleri ıaıup bir Arnavutlardı &kiden bir Arna • de güzel, benekli bir eşarp! Hem liyor! Ne) i? Merhamet 
bakış, asabi bir baykır!Jla çil yav- vut uzaktan, bıyıltlarından tanınır güzel bir kadın, Jıem asil bir kral- tunda bııhınmasını rita et 
ru•u gibi dağıttığım görürdük. ken, bu Arnavutlar, uzun :;eneler !içe, hem genç bir anne, hem • Vo- yarı Allahtan gelecek U\"abı' 

İşte İngiltere böyledir. Soğuk- bizimle beraber inkılabın butüıı gue• nln bir figürıi kadar zarif Buliisa bu deli evinde ele 
kanlılığı, vurdumduymazlığı uzun tecellilerinden geçm!ıı oldukları i- ve ;y· giyinmiş ve bütun bunlar ne olarak seMiıdi.k, aükfıt 
müddet insanda zayıf ve mütered- çin olacak ki, tıpkı bızler gibi ol- derhal göze çarpan er ade şekil- dlr: Delilik alameti ile giızlerl 
dit !tir millet hissini veren İngil- mu~lar, bizim kalıbımızı almışlar- ler içinde! niş a~ıp bir noktaya dikmek 
terenin Cihan Harbinde olduğu gi dı. Maahaza birçok bıyıklar hala Bütün bunlar, kendilerın aıt beklemek. beklemek! Bu hal 
bi gene güç ve geç kızdığını gö- yerlerinde duruyorlardır. Arnavu- trenden indikten onra, ondeki ma 18J'danberi denm edip gidiy-. 
rüyonız. Delil mi isteniniz? Mec· dun bir nevi asalcı ve erkeklik gu- sum bebeğin arkasından, merasime ı gelen var ne ıiden! Fakat 
huri aılı:erliğin kabulü ruru timsah olan bıyığa dokunma- alışkın adımlarla, yürümeğe ba la bekliyorlar! 

Aaırlardanberi kendi menfut . ğa kıyılamaml§tır. dılar. Fotoğrafçılar, boyuna, mag . Burada delileria •iqtereli; 
lerini ve topnkluuıı mlldafu et· Fakat kalabalık giıtıkçe arııığı neziyom çakıp resım alıyorlar. He- susiyetleri, inıde9İll lriitiia 
tirmek için. bqkaluuını. ordusu • ve gazetecilerle fotoğrafçılar saye- yet duruyor, grup halinde resim • silinmi olmuı.. ... talanıp 
nu ileri ıüren insillere, Cihan Bar sinde bu kalabalık ayrıca bir de, ler alınıyor. Tarihi bir hadise, fo- uğramasıdır. 
binde bile baltada bir iki İngiliz fox Movictoire aktüalitesi manza- toğrafa geçı •or. Masum bebek! imdı benim akluna lıir şe 

Tahran, 3 (A.A.) - Tahran ga. llnsuıa eanmı dlflne alan İngiliz rası aldığı halde, tren, bir türlü Doğdugundan birkaç Jıafta sonra. di: Birisinin inıdesiaia taşl<ı 
zeteleri, iki tayyareriınizif' ıetıa - açlııruu cepheye oönnekJe iktifa gelmiyordu. Bu saatte ne ekspres, ecdadının beş yüz sene beraber ya- dan alınıp ötekiaiDe verilııe, 
deti ile neticelenen müessif kaza etn4şti. Bucün Lordluın çocuk· ne kon\"ansiyonel yoktu. Bu ı;aat - şadığı bir toprağa varmış olduğun- nin de uslululı fııslamMlan bir 
hakkındaki haberi siyahla çevre _ lan flltolanndan kı§lalara taşruı- te, gecenin saat birinden sonra, dan tabii tamamıle bihaber! tan alınıp berikine •erlise, 

. .. . . yorlu. Bu, İngiliz Jı:afıuıınm ada- gözlerimizin araştırdığı karanlık - Bu suretkdlr kı, kral Zogo, kl'a- diyorum mnvaıene temin 
lenmı§ sutuıılar ıçınde vermekte makılh fitili aldığına en bariz delil. lar içinden hususi bir tren gele - !içe Jeraldin, ve meclıs reisleri, olur, iki taraftaD clelilik 
ve yazılarının sonunda karde~ mil d" cekt" Fak t h" b' t i! "b J L-ıL ı ı......6 · ııiilıaıfWI • ır. ı. a ıç ır ar eye ta ı o· nazırları, yiıverlerı, ve daha arka- ........ mış o ur ve ,.....rı)et 
Jetin yasını ve kederinı başta Ma • 1 K D A M C I mıyan tnmin kaçta geleceği ve gar Jarındaki maiyetlerı karşılıyanları bir rahat yüzü göriir! 
jeste Şehinşah oldu~ halde bütün daki insanlann daha ne kadar bek selıimladılar, herkesin sevg~ saygı Yoksa bu deliliklere her llı:i 

İran milletinin candan paylaştığı.- Gafenko Roma. liyeceği malum değildi. ve hayret teessur nazarları altın- raf ta de\'am ettikçe lıe§ttlyet 
nı blldlımektedir. l ·te, polis müdürü de geldı ve da hazırlanan otomobıllerine bın- hat bulmıya<aktır! 
İran hükumeti öleı; tayyareci - dan ayrıldı polis müdürünün gelişi Arnavut 4 düer, ve doğru Perapalasa gitıller. Ahmet Apol 

luk kralının muvasaletıni birden- Zaten saat üçbuçuğa gelmiş, kala --- . -- - ·-= """'· 
]erimiz için Medid camiinde bir b · dah ·· ... ' 

ıre a mu.um bır hadise hali- balık ı> den ıyı azalmıştı. İşte, bil- zerine ,herkes, .Acaba dıpn 
hatim meclisi tertip eylemiftir. R H · • N t" d" OmlnJI arlCIJ8 azırl ne ge ır ı. tün bir krallık, Tiranadan Perapa- kacak mı? Camilerı mu.zeler 
Bu mecliste Başvekil. Parlamento ltalyan maflUafına beya. Demek, mısafırperver hıikume- !asa boyle göç ediyordu' zecek mi? Şehrı dol3§8cak 
Reisi, Hariciye Veziri, Harbiye Ve ff b I d timız, nikbete uğrıyan misafirine, Dün, Kral,, Kraliçe bütiın gıin _ ye merak ediyor ve beklivcırdı 
ziri, diğer kabine azası, birçok na 1 U Un U hususi ~i.r dikkat ve alaka gö,ter- 1 ıerini Perapalastakı dairelerinde Halbukı ne Kral Zoıto ne Kr 
meb'uslar, Hariciy4 .N~zareti erka- mekte ı~ı . . lstirahatle geçirdiler. Kendileri ve Jerald!n, ne de Velıahd asa 
nı, İran Generalleri, İran matbtı - • • ,. Ş~dı, trenın bır 3~ evvel ~I: refikaları ve Vellahd, mülteci sı. ğa çıkmak arz=ında değillerclj 
at erkanı ve kesif bir halk kütlesi ~-esını. ve kral Zogo ~~e 2.e~c~sını fatile memleketimızde bulunduk· görünmüyorlardı. Konsey k 
bulunmuştur. Hatim meclisine Mı- " gorup ışınuze gıtmeklıgı~ızı ıçı~ !arı için, tabu BBde bır vatandaş gi- etmiyor ve dışarı çıkmıyorlar 
sır, Afgaoıistan ve fr~k heyetleri ı- den ~eme~nı ederken, zıhnımı bır bi asude bır iBtiralıat günu yaşa ·]halde, n yapıyorlardı? Yu 
le &efaretleri erkanı da iştirak ey. §ey urca yor· . dılar. Burada, kendıler nı ırktaşla- ki dairelerinde, yal11ı:ı Halıc 

- Acaba kralıçe de gelıyor mu? 
V k d kr !

, . rı arn~vutlardan banlarının zıya· !arına mı bakıyor, canları s:ıkı]JI!~, !emiştir. Mecliste başıa Rana Tar
han olduğu halde blitün heyetimiz, 

Büyiık Elçimiz, sefaretim.zi erkA -

nı, sübaylarımız, erlPrimiz ve ga -
l!etecilerimiz de bı:lunmlll!tur. 

Bundan sonr aİranın en büyük 
vaiz ve hatibi Hem,. gayet beliğ 

bir mersiye okumuş H meclise ni
hayet verilmiştir. Müteakiben ha-

zır bulunan herke• Rana Tarhan'a, 
Enis Akaygen't', Orgennal Orbaya 
taziyette bulunmuııtur. 

000 

e ar asın an a ıçenın daha t t k · t d"'" · p !as h 
birk haft 1 

, 
1 

. re e me ıs e ı 11 ını, erapa o- yor mıydı? Sıkılmıyordu Ju 
aç a evve vazı ham ettı- ı·· 

,.. 1 h al ,.,n ik" . . d ündeki kamış koltuklarda oturt 1anna .kapanmlf, kunııeyı ka 
... o us ıt>mın ıncı gunun e . t izd . .. l 
hasta t ,. d k lk d .1 muş vazıye ım en, gorup anıya- miyorlar ve kimee ile l!:onupnu 

ya a,.ın an a ıp ag ar, biliyorduk. 1 dı 
taşlar ~mağa mecbur edildiğı, ar · 

. . ' Fakat Kral, bu Arnavut zevatı Lokantanın holüne bile çıı.-
ve belki Yunanıstanda, bır sana • k b 

1 1 
. d ç·· k- . . ~r 

to ınd t . h ·n; . . a u e mıyor u. un u, ıstırahat rafı g<ırmek, neıede olduklarını ryo a u; ıra at ettı.,. ıçm ge-
l . • . t h . d" d etmekteydi. Bu da, gayet t"1>ıi idi. lamalı: merakını ptennıyorla 
emıyecegıru a mın e ıyor um. 

Halb ..... , k d .. k . Aynı hal memleketiıruzdeki ecnebi 
ua..ı., onu ne ı. ar ,gorme ıs- .. , 

1 tiyordum! Çünku, Atatürkün ebe- maıbuat mumessi.le"ınin de başı
cif ziyaı esnasında merasimi taki- na geldi. Bunlara da Kralın !stira· 

Gafen.ko be gelen Paragomount operatörile hat ettiği, kimseyi kabıil edemiye-

• •• 
İşte kral Zogoaıın, 'luallÇe 

raldinin ve talla;a Veliahilın 
günleri böyle do!ria ve RUil! bir 
lika ortasında ıre bn alHlll?-.Ro 3 (A.A) Ro h 

konn•urken bütün dünyayı gezmi ceği ce~abı verildı. Anlaşıldı: Ga-
ma, . - manya a- ...., t ·ı · · 

· · Gaf k b .k.şa olan bu adamdan cihanın en gu·· ıe ecı cı ıçın iŞ yoktu' Bunun ü- hazin bir surette --tı 
rıcıye nazırı en o u a m • "'"" 
saat 23.45 de Romadan ayrılmış· zel kadınının kını olduğunu sor -
tır · mll!jtunı: Zeki Fransız sualimın l l!!>!!!'!"-.--'!!!!!'!!!!!!""!!"'!!"""""!!'!'l!!!-1!11"'!!!"!!!"!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!!'!!!!!'09'!111'!!'!!!"!!'!!!!!'!!!"!~· Lifvlnof Hariciye 

komiserliğinden 
affedildi 1 

G f k b kar-ısında hemen elini koynuna a en onun eyanatı sokarak cebinden karısının resmı-
Roma 3 (A.A.) - Romanya Ha- ııi çıkardı ve göstererek; 

riciye nazırı Gafenko Tribuna ga- - To:ıt d'bord ma femme et 
zetesine yaptığı beyanatta demiştir apres ... 

• • • 
Moskova, 3 (A.A.) - Yiıkııek ki - Evvela karını! Sonra, Arna- B 1 it il U A il il A 

Sovyet Divanı, Hariciye Komiseri •Şuna kanaat getırdım ki, Av- vutluk kraliçe• Jeraldınle Mu;ır Ye ıllibi kım temrn?Z! Bahçesiz ,.eleme, balkOfllaniGM ıaksılo 
Litvinofu kendi talebi üzerine, rupanın bütün hükumet merkez • kralı Farugun karıs.ı gelir! dedı. evlerde, hele dik aj.lf'rtımanlarda bah ııkfam gunde iki deja au 
vazi!esınden affetmiş ve yerine ]erinde bir Avrupa harbinin çok fe Filvaki sabık Kontes Aponyının, oturanlar. yeşillik 1f1i2U1"e hıuret ve bu çamurlu ııula,., flp&T f1pır 
İcra Kmiserleri heyeti reisi Moloto ci neticeler doğuracağı anlaşil • Arnavutluk kralı Zogoyu daha fo- • Yll§arlar. kaklaro dokulur. E.!Jn ., omıdıı 
fu tayın etmiştir mi§ bulunuyor .. Bu vaziyet! her- toğrafıle teshir ve kendisine aşık Yefi!liğm, in.anlamı ruhıyatı jj,.. ka1ctan geçıyoraunu.z, bu çam 

Molotof, İcra Komu,erleri heye-. kes müdriktır. Ve her tarafta çar- edecek kadar ili.hi gıizelliği d':"1 · rerinde de tesırlen ı·ardır Kqın serpmtıler u ıüniızu ~met 
ti reisi ve Hariciye Komiseri ün • pJ§an zıt menfaatlere rağmen bu yaca bilinen b keyfıyettı. ~te, hepimiz az çok, kapanık ruhlu o- Saksıların demı , a k 
van.nı ta ıyacaktır feci akıbetın düşünülmseı bir şimdı, belki bu güzel anay. da, ta• lu-··, yaz gelı'~•e. nM k-ıpa.nık n.ıh• 

---<0001---

Yemen sahilleri tah
kim ediliyor 

•-- if · gor· .. ' - ·~ "' değıldiT. Islana ıslana. 
.1.ncn vaz esı uyor. !isiz yavrusile beraber, asil kocası- lulara bile ne 'e gelır lan lı 

Bu vaziyetten kurtulmak ıçirı mn yanında, bır gece yarısından ·Anatol J'rans m biT ya.zıııı • pencere peNJaz :a 111 
bir anla~ıya varmak zarureti var s· k 1 . d · k tabanları kamburla§ıp çu sonra, ır ec gaıın a gorme na- nı lıııtırlıyorum. Ah!ıGplanndatt 
dır.• sibine mazhar olacaktık b4*lar. Bazan da aoluılan 

Gaıenko, Romayı ziyaretı es • Bekledik, bekledik ve nihayet biT kadının çocu!)ıı, lıuyıuzlaştık- lara 11uvarlandını cltır 
numda iki memleketin mlinase • l A ça huywzllıt1Y01' '" h1lp.!UZluktanııabaM1ı balk-'·~-.... uJc a aaat üçten sonra tren ge dı ğır, " v .. -oa -
betlerine haklın olan meseleleri haştalanmağo bcıflıyor. f.akan dok· 

hazin bir tren! Hızlı, soluk soluğa tor h'-bir haatalılı: arazı ··remi • nekeler daha korltuııçturlar B 
mt'Sul talyan devlet adamlarlle nefes alan bir hal ile geldi, geldi, ' 'lı go konun tahtan ulcl1lw. fifer, 

Alman gazetelerinin 
ne~riyatı 

ne göre Ribbentrop tam Polonya 
Hariciyt Nazırı B ek ın Polonya D 
noktaı nazarı hakkında vereceği ı- Ünya havacılığında 

Kahire, 3 (A.A.) - Al Mısır ga 
zetesiniıı öğrendiğine göre Yemen 
sahilteri ile Babelmendep tahklın 
olunacaktır. Buraların müdafaası 
nı Iraktan gelect'k subaylar idare 
edeet-klerdir. 

görüşmek fırsatını buldu~nu söy .istasyonun J§ıkları :içinde duruver yor. Anatol 1'ram, an7W!!1l e, 9°" tarla§ır ve nıhayd Uf lif çuf'Üt" 
!edikten •o'.'1'a demiştir iti: di. Bir koşuşma. Herkes trenin en cu!}un m ramr.n huyııuz Clff'ığını tnaflT kğenl, ~,. ffJNff 

•İtalya ılı Romanya araaında arlı:a vagonuna doğru gitti. ı~tas- ıoruyor bir ~ır1ık t.azla ba l•rdı •ı 
ırk ve menşe blrlitina ı.tinat eden yona kolay girilemediği için. vazi- - Sayfiyeden dllndiUıiunüz Z'O • kon çöküvenr. 
eski bir dostl~k vardır. Bundan yeti bir akuaryomdan seyreder gi- ınan! Bunda, llefllliğk sııçıı ııok 

Be Jiı 3 (A.A) - Alman mdl • zahatın arifesınde Almanyadan ay- vaziyet 
bu.ı ı <ıddetl Polony ·a hücum rılmak • uretile bu izahata karşı a- Paris 3 (A.A . 

d · t ı ı Jı: ' .) - Par111 Solr ga-
6\me ~du Matbuat Polonv. ayı a· liıkasızlığını a gos emı § 0 aca • zetesı Am6 'ita t . . .. ~ • çrı ayyarecıligını ten 
tc~le oynamakla ıth:ırn etmekte ve i tır. s!ka memur Liıldberg'in beyana • 
Dantz"g'ır. PoJony; bm~vtsinC' gır 1 tını neşretmektedır. 
m•»ır 1'tl)tn Polonya matbuatına betlennın şımdi llf'yndmilel talı- Bu beyanata göre, birçok Avru-
karşı ate piı ku.m~k cdır ıikçılerin elind~ bulunmasına te· p devletler! uzun senelerdenberi 

Le k Ameıger ro1cte~ı dıyor essüf etmektedir tayyare endiıstrisinde Amerikayı 
kı· Berllner Börsen Zeıtung, Polon· geçmiş bulunuyorlar. Alman:y:a en. 

.D c·k at dc·v et er Polonya. alılan. hi.dısatı ve tarıhı tahrıf et ön ıafta gelmektedir. İngiltere ikin 
anyaya kar~ı kullanılacak mek suretıle Dantzig'in bir Alman cl, Fransa ve İtalya üçüncü ve A

na arilr h.kmaktadır- şehr olmadığını ıddin f,derek dıin· ,Im!r!ka ıse dordüncü, Sovyetler 
ya efkarı umumiyeslni aldatmak Birliği bıiyıik biı farkla geriden 

A ı...-••-.L...ıPmek E ;iham etmrktedir. gt'lmektedir. 

başka ekonomik men1aatler birli- b!, pencerelerin arkasından bakı- Vııtad, Jcapanık Of"1'1tman haya· 
Ai de mevcuttur. Bu, iki memle • tı- çocu!}u huyn.zl4Jfırd1!1ınt tamamile bizim Yaltıız, btın 

yorum. --L-• 
Jıetln karşılıklı ekonomik milnaee- İşte evvela, Alman olduğu an • anlıyor· ernııyen tarojı ......... ardaft 
betlerinin inkişafını temin eyliye !aşılan. genç, sarışın, güzelce bir - Çocugtı çiftlik 0!11J11('aklorı a· çamurlu ıulardım ş'lcayet ed 
celıtir, kadın, kucağında, kundağa sarılı, lınız. Onlarlo oynııs1fl, oyalansın. rin de ııakaı1an t7CH'dtr w onla 

___ _, bir çocukla iniyor. Mürebbiye ve Yaz günlerini Jıatırlıır .ne 'elenir, ıaba.hlı ak a.m1ı aularlar 

Dün zelzele oldu veliaht! MAsum bebek! diyor. Pervaz kopmolon"dlm 
Kandilli rasathaneslnden veri • Arkasından kral Zogoyu goruyo· 

len malümata göre dün raat 15 133 rum.. Uzun boylu vakur yil2lü, gul 
dakika 7 B&nıye geçe §iddetli bir miyen, enerjik bir adam! Merdi • 
zelzele kaydedilmiştir. Merkez lls· ven eri indi. Gelenlerin elini ıılı:tı 
tünün İstanbuldan 591'.0 kilometre ~ arTcasına dönerek elini uzattı 
mesafede olduğu tahmm edilmek- refıkası Jeraldıni elınden tutarak, 
tedlr. basamaklardan indlrdL Bu 

Pencer"lerdeki balkonlardaki 
çôkmelen dP.n fikayrı ed 

çiçek ot sak.ttlan" ye.Ulikler di-
ldlmlf tenekeleri, kuıuıan, küçüle çoğunun petı~ere pe1T0Zla 

mak .b•lkon?arı çökm le ıwmıı• 
fıçılon görii~e hep bu hat nma Ben bv m mı mayı 1ı 
gelir dim. 

Ye§illlk, tyl çolı: iyi 
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TİYATRO MUl-IARRİRİ 
(Dünkü nüshadan devam) 

Genç kadın içini çekerek yürü
mesine devam etti Eskilikten ü -

Nakleden: FERİT ALI 
çare bulmalı. Beı!im ıztırabımı, 

yokluktan çektiğim sıkıntıyı anla· 
malıydı.• 

zerindeki siyah mantonun rengi * 
atmıştı. Fakat zarif endamı yine Louis, Jeana me!llleketine avdet 
de bu eski demod~ şeyler altında için para vermek istemiştl Ge~ 

kendini gösteriyordu. Rengi sol - kadın kabul etmedi Fakat onun 
gundu ve iri mavı ~özleri bu sol- ge\irdiği tren bilet 'ni almıya razı 
gun yüzün iizerinde a~ha iri daıha oldu. O gün akşam il~ri kendi 
parlak görünüyorlardı. Aaltın sa· kendine küçi.ik bir veda nutku ha
rı ı •a~lrrı ise siy ıh l<.üçük şapka - zırlamıştı. cİşte sen bunlardan 
sından bir demet ipe! gibi fışkırı- mes'ulsün, diyecektL Artık taham
yordu. Bütün bunlar fakir kiyafeti mülüm kalmadı. Mahvolduk ve 
ic'nde bile b'rçokfonr.ın dönüp dö- ben gidiyorum.• Bu:ılan hafif tit-

r· nüp ona bakmasına sebep oluyor -·ı rek bir sesle söylediğı zaman ma -
du Genç kadın hiç bir şeyin far - sasının başında y:ızı ~·azan kocası 

kında değildi. Daıırn dalgın vit - duymadı bile. Gene;, kadın bunun 
rinleri seyrediyordu Ne kadar za- üzerine devam edemedi Genç a -
man vardı ki bir şey s&tın alma - dam biraz sonra kalktı. Bir tek ke
mıştı. lime söyle~eden çıkıp gitti. Jean 

- Ne tesadüf! Bı:ra1 arda ne arı- cBeni duyvudı bile, diyordu. Er-
yo"sunıız Jean• lesi gün Jean o soknt'a çıkınca te-

Genç kadın döndü Ve eski ço - essürle giyindi. Evi terketmeden 
cukluk arkadaşı Louis'yi tanıdı. evvel bir kağıda veda makamında 
Kocası bu genç adamc'&n nefret e- bi riki kuru soğuk kelime yazdı. 
derdi. Louis iyi g!yinmiştl. Mem • Kocasının g~lir gelmez görmesi i -
nun, mes'ut bir hali verdı. Jean o- çin kapının arasına koydu, çıktı. 

nun yanında kendin' her zaman -
kıntlen zavallı fakir hissetti. 
Louıs onu birlikte ~ay içmiye da

vet etti. Genç kad ;,, r , '' ndan hay
ran hayran seyret!il!ı bu güzel pas
tahan~lerin birine girerek onunla 
çay ıçt! ve hayatının birıı1 değişir 
renklenir gibi olduğunu his -
"'Cttı. 

Louis onun para<ız, müşkül bir 
~zıyet\e o1 <iuğun·ı biç farketme

mış ı;ibi davrandı. K·ki küçük şe
hirlerinden, orada· geçirdikleri ça
~ukl~klarından bahset.ti. Sonra o
nu ne zaman tekrar görebileceğini 
sordu ve ertrsi gün için öğle yeme
ğine davet etti 

* Gen•; kadın eve avdetinde ko • 
casmı daima olduğu gibi yine ya
zarken buld•ı. Ona o günkü tesa • 
düfü anlatn,ak is~Pd;. Fakat tam 
söze başlıyaca\tı s·r•da öbürü: 

- Göreceksin bu sefer şans yü
zümüze gülecek diye. sözünü kes -
t Yeni eserimi öğ!rc!en sonra ti -
yal rrıüdiirü Medin"e götürdüm. 
Bir kaç gün sabrt!Infmiz lazım. 

Okuyacak, on sene s0r.ra en meş -
bur muharri.r]Prden biriyim. 

Genç kadın on sunc diye, düşün· 
Jü! Neye yarar .. On senl sonra ih
tiyarlamış o~acakt; On sene son -
ra böyle arzu edeb 1 ~cek miydi 
sanki.. On sene!. ne l< adar geç .. di
ye, kendi kendine dıyiendi. Kocası 

ı.J .ı:<;,llr çalışmıya koyulmuştu. 

ha kadın içini çekerek sustu 
nlosunu çıkrırak üzere yü-

ece kendi ke11c!ine cAca!ıa 
ıli ona lazım m:v:m? diye, dil -

;ündü. Bar~ ihtiy~cı var mı? cFa
kat bu hayat daha ne zamana ka
d~r sürer? On sene! Oh bu bekle -
nir şey değil.. İhti""qri:ıdıktan son
ra parayı, şöhreti r.e yapayım?• 

ErteRi gün lokar.tto~ bütün va -
zlyeti, düştükleri sPf~leti L~uis'ye 
anlattı. cHalimiz neye ,·aracak bil
miyorum• dedi. 

Louis: 

* Genç adam akşam ciöndü. Kapı -
nın altına dnğru sfıri:.lmüş iki mek 
tüp buldu. Birini derha ı açtı. Ka -
rısının yazısını tanımı~tı Ne kadar 
uzun zaman vardı ki onun kendi -
sine böyle mektup ygzdığını gör • 
memişti. Ta nişanlandıklarından -
beri.. o zama:ılar ne gi;zel aşk mek 
tupları yaz'llıştı .. 

Sebepsiz bır teessür ve heyecan i 
çinde mektubu açtı vo ciivanın il-
zerine uzandı. Mektubıı okuyunca 
sapsarı olarak yerir,de doğruldu. 

Demek onun dün kenciisine söyle
diği sözler doğru ıdi. Demek ger
çekten gitm;şti. H•lhuki o, bu söz
leri bir hiddet buhranına vermiş
ti, aldırmamıştı, du~rnmış gibi 
davranmıştı. 

Fakat kendisi bütü:ı bunlara yi
ne onun için katlanmıyor, onun i
çin güzel bir istikbal hazırlamıya 
çalışmıyor muydu? Şöhret, para 
bütün bunları genç ktldıl)a zevk 
verebilmek onu ır.es u.c edebilmek 
için istemişti. Eğer b'r şaheser ya
ratmak için çırpındıysa bu da o • 
nun içindi. Şimdi :ırtık bütün bun
ların ne ehemmiyeti kJlmıştı .. 

Elleri ile yüzünü kat>ıyarak: cAh 
Jean niçin bunu y3pt:n, diye, in -
ledi. Sen her.im istin;ıt ettiğim tek 
nokta idin. Oh sevgıPm mademki 
gittin mücadeleden çekiliyorum . 
Artık beni bu topraft ı bağlıyan ne 
kaldı ki..• 

Birdenbire kalk!ı Köşede yığıl· 

mış duran gazeteleri a>h. Parçalı
yarak hava girebilecek bütün 
yerleri, pencereleri kopı altlarını 

bu kağıtlarla. tıkamıya başladı. Bü 
tün ·bun !arı büyük bir soğuk kan -
!ılıkla yapıyordu. Bi!" aralık masa 
nın üzerinde duran d'ger mektup 
dikkatini çekti açtı lV'e!<tup tiyat -
ro direktörü Merlin dendi: · 

.Bravo. diyordu Bu seferki e -
serinizde hareket dolu, sürükleyici. 
Sizi tebrik ederim. Mükemmel bir 

iKDAM 
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Gece, baharın, yazın geldiğini ara sokaklardaki parolalı 
ısllklardan anllyorum... Köşebaşında fısıldaşan sevgililerin 

kınk, oynak kahkahalan da bana hüiün veriyor 
.. . ,,, . '"' .. "' .. . 

Dar, tozlu ve çamurlu 
sokakta oynıyan bedbaht 
çocuklar dönüp güneşe 
niye baksınlar? Bu bir 
dilim güneş onlara birşey, 
hiçbirşey söylemiyor ki ... 

..... ...... ... ..... .... ....... 

f;'. 
t 
t , 

.~ 
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Ne pencerelerden ,ııe de balkon· 
!ardan, cay• a bakan yok. Şehirde, 
cmehta.p• ta şiirini kaybediyor. He 
le caddelerde, cayın on dördü> elli 
mumluk bir 1(Jmb~yıı. benziyor. 

Mahmut Yesari 

4 - Mayıs 1939 

lit!i .1 

Yıldızlar hurafata 
inanırlar mı ? 

Hepsinin hayır diye cevap 
vermelerine rağmen evet .. 

GRETA GARBO 
falcının iınürıde 

'Buyuk Ma:hırrir FRANCIS CARCO'ya buyuk akademi 
mUkafatı kazandıran 

Ateşli VIVIANE ROMANCE' a 
Zafer tacı giydiren 

Kadınlar Hapisanesi 
~~ 91cşad~ LALE sinemasında 
Numaralı koltuklarınızı IOtfen evvelden ' aldırınız. Tel: 43595 -· l ta isimlerı 
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,R_, A:.,o· V 
.................. i 4 mayıs Perşemb 

Beynelmilel at 
yarışları 

Roma, 3 (A.A.> - Dün beynel
milel at yarışlarında cLittorio» ve 
cPincio> mükafafümna ait koşular 
y.:ıpılmıştır. 

cLittorio> mükahtmı Wotans -
bruder ismindeki atile Alman yüz
başısı Brinckm::ınn knanmıştır. 

cPincfo> mükafatını da Alman 
yüzbaşısı Hasse kazımmıştır. 

Milletler itibarile yapılan tasnif 
bervechi atirlir: 

Birinci. 20 puanla Alman, ikinci, 
13 puanla Polonya, iıçüncü, 11 pu
şnla İngiltere, dördüncü. 9 puanla 
İtalya, beşinC'i, 1 puanla Romanya. 

Gafcnko i!e sefirler heyeti de 

................ 
Türkiye rad:vo difüzyou po 

Ankara radyos 
- Dalga uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 
T.AQ. 19.H m. 15195 Kes. 2 
T.AP. 31.70 m. 9465 Kes. 20 

Eaat 12.30: Program. 

Saat 12.25: Tiırk müziği - Pe 

Saat 13: Memleket saat ııya 

ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13,15: - 14: Müzik (Karış 

ram - Pi.) 

Saat 17.30: İnkılfıp tarihi d 

Halkevinden naklen. 

Saat 18.30: Program. 

'"arışlarda hnzır bulunmuşlardır. 

.. » .................... , 
Sabık Arnavut Kral ve Kraliçesi İstanbulda 

Saat 18.35: Muzik (Konserto 

Saat 19: Konuşma (Ziraat s 

Saat 19.15: Tiırk müziği (F 

yeti.) Tahsin Karakuş ve a 1 Bu hafta yapılacak ı 
i maclar l 
ı ' ı Bedr.n Terbi~•esl İstanbul t l Bölgesi Futbol Ajanlığından: ı 
ı 6/5/939 Cumartesi günU ya- t 
ı pıl~cak maçlar. ı 
ı ŞEREF STADI: t 
ı İstanbulspor, Beyoğluspor ı 
ı - Topkapı, Arnavutköy muh • ~ 
ı telitleri saat 14,30, • 
ı Yan hakemleri Necdet Ge- t 
ı zen ve Fikret Kayral. . . ı 

Kral Zogo ve Kraliçe Jeraldln gard.a 

!arı. 

Saat 20: Memleket saat aya 

• ve meteoroloji haberleri. 

Saat 21.15: Türk müziği. 

Cevdet Çaila, Fahire Fers 

Fersan. Okuyanlar: Sadi Ho3s 

ilife Neydik. ı - Suzinak peıır 

Sadullah ağanın - Suzinak ağ 

si: Kapılır her gören. 3 - Ud.l 

Suzinak şarkı: Gunden itine 

luyor. t - LA.tif aianın - S 

8 - Yesari Asımın - Nihav 

Yaz feldl cicim, 1 - Rahmi 
Bayati - Araban şarkı: Bana 

ği:>ti. 8 - Sadetin Kaynatın -

~ ıarkı: Ömrümün nea' 

Ankara:gücü - Beşiktaş sa t 
at 16,30, hakem Su~hi Batur, i 
yan hakemle~ Şazı Tezcan ı 
ve Sami Açıkoney. ı 

ı '1 /5/1939 Pazar günü yapı- ı 

Saat: 3.15 rece gnmdan sonra 
Gardan çıkıyorlar .• l 

.3adettin Kaynaiın - Kilrdill 

şarkı: Bir gün yqadık. 10 -

• lacak maçlar t 
i ŞEREF STADI: t 
ı Anadoluhisar - Demir - t 
ı spor saat 12,30, hakem Re- i 
ı fik Osman Top, yan hakemle-
t rı Şevki Çanka ve Ziya Ku- t 
ı yumlu. ı 
ı Süleymaniye, Şişli - Bey- ı 
ı koz, Kurtuluş muhtelitlerl, sa , Velitthd trenden çıkarıldıktan sonra 
ı -at 14.30. Hakem Adnan Akın, t ------------------- ---------------
! v:a~:~e:~:~.Feridun Kılıç i ALMANY ANIN YENİ HUDUTLARI 
ı Ankaragücü - Galatasa - t 
ı ray, saat 16,30, hakem. Tarık ı 
ı ö;.erengin, ~·an hakemleri Ah ı 
ı met Adem Göğdün ve Halit ı 
ı Galip Ezgü. t 

· küsü: Senin yazın kıp benzer. 

Saat 21: Konuşma. 

Saat 21.15: Esham, t.hvi 

biyo - nukut ve ziraat borsası 

ı 
Saat 21.26: Neş'eli plAklar -

Saat 21.30: Müzik (Küçük o 

Şef: Necıp Aşkın.) 1 - Bruss 

Felemenk raksı. 2 - Freire -

t 

(Medoli.) 3 - Hurby - Viyan 

tinden (potpuri.) 4 - Gatıil 

Benim küçük Teddi ayını ( 
parçası.) 5 - Kutsch - İspan 
ri~i. 6 - Zlehrer - Viyanah 
vals. 7 - Schott - Marş. 

Saat 22.30: Miızik (Arya 
Saat 23: Müzik (Cazband 
Saat 24: .San ajans haberle 

rmkı program. 

i FENERBAHÇE STAD~ iı 
i Galaf.agençler - Kadıköy : 
ı spot' saat 12,30, hakem Baha- : 
ı etin Uluöz, yan hakemleri ! 
ı Fahretin Bomer ve Halit Öz- t 

Saatı 3.17 otomobilde ..• ı GÜNÜN PROGR 

ı baykal. i 
i Beylerbeyi - Bozkurt saat 

14,30, hakem Necdet Gezen, ı 
yan hakemleri Fikret Kayral i 

ı ve Eşref Mutlu. 
ı Hilal - Vefa (şild maçı) ı 
ı saat 16,30 hakem Nuri Bo- i 
ı sut, yan hakemleri Sami A
ı çıki)ney ve Şahap Şişmanoğ- • 
ı lu. ._ 
ı Not: Maçların muayyen sa- t 
ı allerdt> başlıyacağı ve vaki ı 
ı olacak herhangi bir itirazın ı 
ı k~bul edilmiyeceği tekiden ı 
t tebliğ olunur. ı 

'iPEK 
MELEK 

SARAY 

SÜMER 
ıTAKSİM 

ALEJ.'tlDAB 

.MİLLİ 
TAN 

ISAKAR~A 
RALE 

,LALE 
tALKAZAR 

AYSU 

AKIN 
FERAH 
AZAK 

: 3 Ahbap 
: Dansıng 
: Üç Ahbap 

lar 

: Vazile ugı 
: Çöl kızı 

: Suveyş fe 

: İlkbahar g 
: Verter 
: Büyılk caz 
: Uçan vals 
: Kaplan Ç 
: Bir Kavu 

rildi 
: Cici Anne 
: Harp dön" 
: Yaşasın A i ...................... J tlftlerfa ellinci yılı nıfinasebctflc yenı Almany•nın kabarlm• bır hnrita$ı yapılmı~tır bu re•nud~ Htuer 

Alman hudutlannı tebessümle seyrederken görülilyor Saat: 3.22 Veliahd mürebbiyesinın kucağında Perapalastn Yıldu : Kırık ha 
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cAli Bekir isimli bayya Kalf~ lıyor? Puseler, ahitler, Yt:minler « Vekilharcınız Abdullah Neyyir yoruz. Zehrin cerhay~ seyelanını cBu yaz günlerüıde havasının se 
htınııiru bonbonlar ile t~tlı bir uy- nasıl teati olunuyor, nelıer oluyor? haini namusu ailerıizi bir paraya bir saniye evvel menetmekten baş rinliği bahanesile Hanımefendi va
kuya ya_tırdıktan sonra boynun - neler söyleniyor? ~e- esrar dönü- harcıyor. Validei aliniz o koskoca ka maziyi unutturacak, hali tesel· İideniz mabeyın odasının ittisa -
daıı ınah~sln anahtarını çalıyor. yor? Gözünüz ile gorup kulağınız- muhterem Hanımefendiyi kendi il edecek, istikbali kurtaracak bir !indeki daireye çekildi. Mabeyin 
Mahpus kızın harimine giriyor. la iş~tiniz... . . . · · hapak bekar döşeğine düşürünce-- çare yoktur. Bu da, ancak asap ve gt;"fidiniıı selamlık ~~~ti köşesin • 
Küçüıt bt•.)•Jfendi Ha1ecanaıver · cAllah namusu aılenızı hatardan ye kadar dünyada irtikap etmedi- muhakemesi uyuşmuş kadıru, gü- 'de herhangi bir gece nısfülleyil -
(film> lcr görmek merakile niçin güzel Pervininizi ~azardan s~a • ği şeni desise bırakmadı. Laşe ol- nahının büyüklüğünü anlatarak! den sonra bir mevkii tarassut alır
siıwma sıncma dolaşıyorsunuz? Şe sın. Nuru didei iftih~nn: efendı~.» muş bit vicdanın zehirli taaffün- tövbeye dawt etmek, erkeğe ce- sanız gizli zairin hattı ric'atini ke-
ritlcri:l en alası 'devlethanenizde Fedakar bır muhbır !erini teneffüsle yaşıyan bir al - zayi sezasını vermekle olabilir. sebilirsiniz. 
c h·e1eniyor. İnsanın sinirlerini as- Vekilharç bu mektupları semte ç~tan perverdesi olduğu nimeti Zevcesini vekilharcın aguşunda «Binanın silme pervazından yü-
ri heyecanlar ile sarsmak için bu 1 uzak bir posta şubesine götürdü. kirletmekten başka ne beklenir?.• görmek bu yaştan sonra pa.~a pe- rüyerek yatak odasının pencere -
ekstra, hakıki, asnıüni, oyunlarla Kendi elile bıraktı.. . «Valideniz paşa pederinizin ken derinizin tahammül edebileceği bir sine kadar gitmeğe cesaretiniz ve 
a§k, namus, hiyanet, zehir, kama, Beri yanda Ali Bekir ile Aziz dı hakkındaki hercailiğinden, kör- manzara değildir. Onun için bu pancuru kırmağa kafi kuvvetiniz 
rövolver, hasılı ahlakla, mücadele Sakıb da boş durmuyorlardı. On - pe kadın müptelalığından mütees- pek elim macerada ı:.ilaru intikam varsa dünyadaki cürmi.i meşhut -
eden vtı nih:ıyet onu öldüren ve - ıar da yazılarını değ:ştirerek pa- siren tutulduğu bir göz kararma - sizin elinize yaraşır ... Bu ağır nok- ların en elimine şahit olursunuz .. • 
scı'ti itlaf ve tahribin hiçbiri eksik şanın büyük oğlu Cazim beye hi - sile bu mülevves ağu~a. bu siyah tada kanunun verdi~~i salahiyeti Maruz einayetin iki 
deği . taben şu ihbarnameyi kaleme al- uçuruma yuvarlandı Bu felaketi katilden pederiniz namına istifa - şahidi udili 

ul3ıı gc.~e lütJen sıcak döşeğini- dılar: ailenin tarihinden, psikolojisin - de edebilirsiniz. Du imzasız mektupta ikilikleri-
zi terk ve tatlı uykunuzu feda e- cBüyük Adnan Şe~'i paşanın den, seyrinden, teşhisinden, deva- cAilenizin namusunu en harim, ni saklamadılar. İktıza edince he
diniz. Vücudi"nüzü kimseye his - ferzendi ekberi beyefendi hazret- sından bahsedecek değiliz. Damar en hassas, en muhterem bir uzvun- men bu Iaciatın (kı.ılis> inde el-

-33- laksızlıkları, yaraşıksız 

Paşanın büyük oğlu Cazim bey rı ışitrnek istemez. 
otuz ~eşi geçkin, müteehhil ve Namus sahifesinde, teset 
iki çocuk babasıdır. Bazı ifratları, sinde hiç bid'atlere taha 
tefritleri varsa· da ailenin en ah - mez ve şaku götürmez 
laklı uzvu addolunabilir. Yetiştiği bir eski Türktür. Bir 

devir, terbiyenin, tahsilin, ahlikın ipek çarşaflar dızlerde, 

zıvanalarından çıktığ: m~ğ~uş zaj tene şefafet veren mevhu 
mandan evvel oldugu ıçın yeni ' ıarm içinde dımdızlak.. t 
vakte nisbeten an'aneperverane göğüs baloya giden mada 
büyütülmüştür. 

Gittikçe yenilikler doğuran za
manın hiç bir fayda temin etme -
den eski iyilikleri yuttuğuna mü-

teessiftir. Babasının nakabili ilti • 
yam, müfrit kadıncılık illetinden 

ve anasının s·nnine hıç yaraşmı -

yan hoppalıklarından müştekidir. 

Dairesi konağın bir köşesinde ay -

pudralı, süt beyaz meyda 
yüz örtmek için değil, 

nevi hotoz şeklini almış 
ziynet.. birer karış ökçele 

lara, yüksek raftan bir şey 

uzananların vaz'ını vermiş 

kıyafette aileden birkaç g 

kağa çıkarken daha har 

settirmeden ta'j odanın civarında leri.. ~patladı. Kan aktı. Yara kangrene da çiğniy~n kafir nimet ölmeli ve lerinde vesikalarilC' or~aya çıkarak rıdır. Zevcesi, çocukları, hizmetçi-
dcLşını:~. Hryya, Kalfa hanımın cNamusu aileniz şecerenin ana döndü. Tamiri nakabil noktalar - bu şerefi intikamı size nasip ol _ vekilharcı mahvetmı>ğe hazır di- lerile çekilip ayrı, ve konağa ya- Cazım, hanımları harem 
koynuna ııasıl giriyor? Anahtar gövdesine sarılan mühlik ejder - dan bahsile sizi bevhucie teessür - malıdır. Karun tcmizliyemiyeceği ler. Onlar da bu ihbarnamelerini bancı bir aile gibi orada oturur. çevirerek yüzlerine haykı 

~"A:J~· .. ı:.ı .. ._n .. _nön CAr 
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Tayyarecilik ve kadınlar 
Bazı müşahedeler tayyareciliğin bir kadın 

mesleği olmadığını gösteriyor 

Birçok genç tayyareci kadınlar öldüler. çünkü onlar öyle bir 
meslek seçmişlerdi ki bu meslek bir kadın mesleği değildi 

Ceııu.derhoe kurban r!decl.ır: l.Mla Bernstelnı 

Tayarclliğm illi. inJ<.iıia1 ettıgı 

zamanlarda bir kadın tayyarecilı· 

i heves göetmlıği zaman bu bir 

akandal halim aldı, biTçok alaya 
sc.bep oldu. Berka jilldü. 

İlk defa olarak tayyare<.111ğe 
heves eden bu kadının lamı Ma • 

dam d la Roche'du Dilferek öl • 
dil. Ondan ıoııra tekrar alaylar 

bwıbütün aldı yüriıdiı ve •bu m 

!ek bır kadm m~~legı değıldır• de
nlldi 

Bu bırat da yanlıt değildir 

YilkBek bır tayyarec; olmak, re • 

konar kırnuy.. !talk.malı: :için bü· 
iik bir inat n azım aahlbi ol-

J< .IAzımdır. Sınırler lruvvt>tll, 

hareketler dalına muvwzenell ola· 
cak, nıhayet metin bır erkek kal-

l'ranıız kadın tayy ared B'lene Bouc:her 

l 

iKDAM 

lngiltere 
Kral ve 

Kraliçesi 

GÜNÜN HADİSELERİ KARŞISINDA 

VA~ANCO MATB AT 

Cumartesi günü Ka
nadaya gidiyorlar 

Londı-a, 3 (AAJ - İngiltere Kral 
ve Kraliçesi, ör.ün:iızdeki Cumar -

Muhtemel bir A·kdeniz harbinin 
neticesi bugünden belli olabilir mi ? 

tesi günü Portsmou\h'a gitmek ü • A iman ittifakının hayati men· 
zere Londradan ayrılacaklar ve faatlerini nekadar tehdit et
Portsmouth'dan KanJdaya gitmek tığını İtalya vaktinde anlamadıği 
üzere Vapura binec.,klerdir. bir harp çıktığı takdirde, Akdeniz 

Küçük Prensesler, Valide Kra • bu harbin başlıca sahnelerınden 
!içe Mary, Dük ve Dü~es de Glou· biri olacaktır. 
cester, Dük ve Düşes de Kent, va- İngiliz kumanda heyeti mesele • 
pura kadar Kral ve Kraliçeye refa- nin esaslarır.ı yakından tetkik et
kat edeceklerdir. nıekted r. Amiralliğin an'anevi a· 

Kral ve Kraliçenl!l mevkibi sa·ı kidelermden biri şudur ki ımpara
at 12,20 de sarayd3 n ayrılacak ve torluğun iki cephede birden vukua 
mevkibe muhafız kıtar.tı refakat e- gelecek bir harbi muzafferiyetle 
decektir. I sona erdirmesi tem;n edilmiştir. 

Çemberlayn ve Lord Halifaks. Fakat harp üç cephe iızerinde vu • 
trenin Waterlo ~tasyonundan ha. kua gelirse, bazı ye:lerde muvak • 
reketl esnasında h~zır bulunacak • kat mağlubiyetler bile hesaba kat
lardır. mak lazım gelecek t·hemmiy•tli 

Kanada All komisPri trende bu • müşkülat zuhur eder Başka bir 
lunacektır. ı ttıbirle İngillz • Fransız kuvvetle • 

Kral ve Kraliçe, E:mpress Of A- rinin normal olar~k Akdenizde ve 
ustralia ile seyahRt e·deceklerdir. /şimal denizinde muzaffer olmaları 
Gemi, saat 15 te hareket edecektir.: lazımdır. Fakat ay"' zamanda u-

Kral ve Kraliçenin Repulse adın- zak Şarkta veya Hind Okyanusun
daki harp kr:ıvazörü ile seyahat et da Japonyanın bir oyalama har • 
melerı mukarrer idi. Fakat son da· bine de karşı koyl"':•k gü~ olacak· 
klkada İngiliz amirDllik dairesi, tır. Gerçi bu rol Arr.Prıkan d-0nan • 
beynelmilel vaziyPt dolayısile bu ma ına düşr:ek icap eder 
kruvaz-örü İngiliz karasularında D eniz problem! tngHtere çın 
bulundurm•ğı tercih etmiştir. 1914 d~kinden daha mudil • 

--~oo·o---

Kudüs patriği Baride 
dir. Her şeyden önce metropolün 
beslenmesi için 1914 • 18 dekinden 
daha fazla gemi nakJ;yatma ihti • 

Bari, 3 (A.A.) - Antakya, İs· yaç gönilecektir. Ha:buki İogılte • 
kenderiye, Kudüs ve bütün şarkın renin ticaret filosu bir hayli azol· 
Rum · Katolik p•triki Monsenyör mıştır, diğer t~raftc,, bu toııajın 
Cyrill Mogbcgab, aynı mezhebe ehemmıyetlı bir k1';mı, mıı7ot ıstı· 

'mensup piskoposlarla dün btıraya , mali kömürün yerinı aldığı ı.;tn, 

• 
Alman - lngiliz deniz 
anlaşmasının feshine 
kadar vaziyet ne idi ? 

gelmiştir . Patrik, papaya taıimatı· petrol gemi'erind~n müteşekkıl • 
nı arzetmek üzere hemen Romaya d. 

D1&0U1a imkan yoktur. Kadın na- Son kmlıanlardan Edmee Yarland v• qatı<i• düttiikteo onra hareket etmiştir." ır. 
zlk yaratılımf hassa , çabuk smu-· plliıılltllrll Bunun netices ı sudur kı, yırm 

bine sahip olunacaktır. Halbukı bü 
lııınlan bir yaratılış icabı 

olarak !<adında kMı mıktarda bul-

1 sene ôııce İngılter• yak.ıcağıııı ken 
ı nen, çabuk m_ ütte <ir olan bir !ar lttrdı. Bır aralık tekrar eekı bir uçuı eımasmda yine bir tayyll'- Polonya mı"ll"'ı Bayramı hlllk ı ı di topraklarından çıl>arırken vaı ı• 
ma tur Böyle olduğırna gore hayatına avdetı dıişündü. Fakat re fabrikru;ının ;ahıbı olan kocası- V 

8 3 
(AA ) _ p 

1 
n büyük tehlikeltri göze alar•k dı . . Maltadan Şarkf Alı:de~ize banket eden 32 p•rçahk 1ngılı~ hdrp 

d tayyarecılık gıbı kuvvetli bir muvaffak olamadı ve ıntlhar etti. nın gözlerı önünde düşerek öldti. b 8.rşov ·]ıı b . . t ?.to ~a, şarıdan getirmek zcrnnda kalacak filosundan hır par~a: İngilızlerm <Ceırur• adlı tayyar; !lf'mJSİ. da.-
ımlt, sert, pervası:ı. bir karakter .. ·· . ugun mı ayramır.ı es ı e • . . galar arasında' 

. Sonra, Helene Bucher. Bu tam Butun bu hazın misallerden mektedir. Katedrald• büyük birdi- tır. Dığer tarnftan d~nızaltı ordu· · 
lltıye bir meslekk muvafiak <>- Fransız kızını temsıl eden bir tip- sonra tayyareciliğin daha ziyade n! ayin icra edilecek, bunu müte- s~ daha az korkulu bir hale gel :/mün.akalelerm'n % 80 • bu yoldanjbir mukavemet gösterec.,kleraır, 
lamama..ı.nı. mazur görmek lazım- ti. O da tayyarecilığe karşı bu • bir erkek mesleği olduğu kanaati- akip bir geçit resmı yapılacaktır. diyse. hav• ~rdusunurı tehlıke.sııgeçtıği de unut·ı.":'•m.:.u·~: !fakat fasılasız hav• . hiıcumlarına 
dll'. Bununla beraber şunu da iti· yük bir heves besliyordu. Tayya • ne iştirak etmemek elden gelmi • * artmıştır. ve nihav~ı. İngilt~r.enın Akdenızde İngıliz strateJııt an'a· maruz kalacakları içın taarruz s-
ra1 etmek lhım lr.i bazı kadınlar recilik mesleğine girdi. Birçok sür yor. Varşova, 3 (A.AJ _Polonya bu 1914 dekınden dah~ az muhrıbı var 1 nevi bir gaye takip eder· Cebelüt· sü olarak Jrullanılsn.ıyacaklardır. 
ceeıretlerl, azımlen w bu mesle- at rekorları kırdı. 1934 de bir tec- gün 3 Mayıs 1791 tarihli kanunu e- dır. Bu da ticaret filosunu yegiine !arık ve Süveyşin kll'tlenmcsiyle Cebelüttarık'ın hinterlandı yoktur 

1 
. ld.. .. _ _ t •·ı d' himaye edebilecek olan kafile sis- Akdenizin ablokası ve hasmın im· ve Greervich deniz akademisınde 

ğe iÖllterdlkleri büyük hırslan ne rübe uçu u esnöında düşerek öl- f h sas nın yı onumunu es ı e ıyor. . . . .. 1 1 . 
d

- ransız arp gemi- v do H b"" temının organızasyonunu guç eş. hası. ngıltere bunda muvaffak O· profesör olan binb9M Gıenfell Ce-
t1cslndt birçok erkek arkadaşlan u. •rşova narunıştır. emen u • . . . " 

· Emelıa Earhardt a gelince mu- lerİ Lizbonda tün mağazaların camekanlarına tırır. labilır mi? Harp ha; inde, impara • belllttarık'ın rolü hemen münha • 
t;l ... .,b .. ıaoer bu sahada yanyana ge- Pi'l d.k" . S . 

1 
R'd ,. A kdenizin, impacato.rluğun mih torluk yolu Kap'" Çl'vrllecek, bu sıran tedafill olacAğı lranaatinde • 

.. ___ " F lı hakkak kı bu kadın istikbalin en L. b 3 (AA) St b su ı ı nın, mıı: Y • ı z ın ve t .. 
-.uo ı . a at yine birçokları ız on, · · - ras urg ve B k" . 

1 
. k t Ç verini teşkil ettıği söylen • esnada Fransız ngılız filoları Ce • dir. Malta'ya gelince. 193!1 buhra • 

Ö 
büyük ~ayyarecilerınden birı ola- Du ec ın resmı erı onmuş ur. e • 1 . 

da gorduklerı, hakikaten caktı. Zamanında da çok meşhur- nkerque isimlerindeki Fransız koslovak sefarethAnesi de dahil ol miştir. Metropolü 0 n ı:zak sömür. belüttarık, Cezayir. Tulai, Bızerte, nındanberi, bu ada rıılünu şarJJ 
ha azmettikleri ve bu yüz- saffı h&rp kruv•zi\rleri bu sabah mak üzere bütün sefaret:ııaneler gelerine ve 0 n zengi" d-0minyonla- 1 Malta. İsken'.leriye, K;brıs ve Hay- Akdenizde İngilteren'n büyiık ae • 

• du, çok takdır ediliyordu. O da bu b 1 · (H' d y z l f d k ·· 1 · · ı· ~- d.. t •e... tin mücadelelere gırışerek uraya ge m;şlerd:r. . milli bayraklarını çekmişlerdir. rına ın istan eni e anda, A • a a ı us erme ıs ır.a .... n uşmana niz üssü olan skenderiyeye ter • 

" 

•ide ettlklerı zaferlerini hayatla- Bu münasebetle bı»nda Fransız- Polonyanın b•şlıca şehirlerinde vustra ya a5 ıyan deniz yo u arşı enerıı are et rrı> gırrnece ketmiştir. tıbar mül5l>aza an yü· tehlikeli mesleği seçti Birçok re- 1 ı ) b "l 1 k "k h k ı · · k t 1 
korlar kırdı, me.ıhur oldu. Fakat b d ,.._ · '- ·h 1 d. ·· d d t '- d·ım larla Portek'zliler ara~ında mera • g~it resimleri yapılmaktadır . ura an geçer. """\'I, •·U mı ver er .ır. zun en a anın er~e ı em ıne 

rı ile ödediler. Misal mi ıBtiyor ıu· 
nuz? İşte bir kaçı: 

bütun bunlar onu tatmin etmedı. 
Bir dünya turuna çıktı ve açık de· 

n~lerde tayyaresile duşerek kay
boldu. Bu güç meslekle hayatla· 
nııı feda edenlerden bırı de, son 
kurban gen Fransız Edmee Jar • 
lar.d'dır Bu gneç kadın planörle 

sım yapılmıştır 
00 

Kap yoliyle değiştirilebilir. Fakat J ngıltrenın ikı an';,nevi iı:ısu ve her neye mal olursa olsun İr>gl· 
--o-- anc•k muvakkat bir 1amı.n için ve olarak Malta ıle Cebclütta • liz bayrağırun orada idamesine ka· 

Lena Bernsteın. B4~, çır kırı bir 
kadındı, miıtev .. zı bır Burjuva ha

ya ı yaşıyordu Tayyarecıliğc kar
tı buyuk bir !ht rası vardı. Nıha-

ı F ranko Velans'a gitti çok zararlı olarak c~n.ıbl Afrika 1 rıkın ~kibeti ne -0l&caktır? Hava si· rar verildi. 
yeni ngiliz zırhlısı Valans, 3 (AA.) - :ı.·ranco, dün yoliyle iktifa olun ar .,,r 11\hının terakkileri yüzünden her M usul ~trol borulannın bıtiı 
Lond. a 3 (A.A.) - 35.000 ton • ı Valans'a gelmi§tir Mumaileyllı. Yalnız İngiltere~;ıı d.-rıız nıuba. ikisı de nazik bir vazivette bulun • noktaeı ol•r· Payfa'nın ş r-

luk •Prınce Of W3Je,,. zırhlısı bu bugiın yapıl2cak olan büyük zafer delelerı yekiı!lunur. ~{. 12 si Akde- maktadır kın l!IÜdafaas.nda hay2ti rolu a-
Yet tsyyarecı oldu Bırçok rekor- gün dcr,ızc ind:rilmı~t.r g~idine riyaset edecı>ktir niz yolilyle yapıldığı halde İtalyan Bu mevk.Jcr ş:ıphc»z pek ciddi (Arkan 7 1'1ci •oyfado) 

TEFRiKA NUMARASI: 60 

ili ıın nınınmııınııımmnnııımuıııııııııııııınnıııııııummıııuıııı,ı ııın Em i ne S u itanın Sarayında bir hırsız. ınnınıııııınnıını~ ~ı~;~u~ımınıı:ııiıııın~u~ıı~ı:,:uiııııııuııııııııım 
Yola çıkt•k; maksadım, da.ha doğ ı bu arabada oturan hanım. oradaki basına getır Sen ne ı.•tersen yap, in seb0bini kendi kendine de iza- demek istiyordu. Fa.1<at Sait ağa kadar uzanan sırttan aşağıya yu • 
rusu mdksadımız Necmeddın efen· terz.dir ve Mü}giin onun evinde ba ka §<'Y bilmem ha vıi.kit buhmadan araba.sına gir- gözünü kadından avırmıyarak a • varlanmasına küçük bir tümsek 
dinin sarayına yitml'k değil, şoyle kalmı,tır Nihat aral:alara doğru ve kat'i di ve arabacıya: rabacıya: manı olmuştu. Saıd aga arabanın 
başba a bir iki ~aat gedrdikten Saıt ağa !basını ıkı tarafa •allı • bır karnr vermış gıbı bir adım ata· - Sakın yürüme, bekle.. . - Dur, kımıldarr.a. Btn sana arka tarafına çarpan başının ser • 
80nra ak am •araya donmekti. yarak· rak Dedi. pencerenin k<'narında ve söylemeden kımıldama... semliğine bakmıyarak •ağ taraf • 
Tam yola çıkarken ne oldu, bil- - Şinı<lı, C:edı. Hammın yiızunıi eli kapının tokmağınrla tetikte dur Diye haykırdı. talti camı açmaya çalıştığı zaman 
meın, daha caddeyP çıkm,, ... an - Allah, Allll'h. dedi St>n rki Nth d b ti k ~u sana gôstereyim mi' Pf~sini kal· du. bekledi. Bir taraftan da Nıl:ıadı gözetli • a ın t.aray ara asına a ıyara 

r "'anınttl" uturaıı a"a h.0 zr0tlerı· saatlik istif2 d"Y1 böyk terzı ha· · dlnl h l 1 h 1 • " " " • dırtayım mı? Ikı araba biribirmden bir metre yordu. Nihadın 11\ka.vdane araba • enen ayvan arı o anca ız a· 
ı• ı k , d kt . b' nunı arabada geıod •• ntkk mi te • . te «Ş a o m aıı çe 1, ara «· • . , .. . • Sait ağa bu kat'i ıt~dP kar~ısm- kadar açıkta, bir sırada duruyor· sının etrafında dolasmasından bir rile ııürdüğünü gördü. Kendi ara-

dan ınd saraya dog~ ru ko•maya mır tdl'Ceksın Muıg.•nı oraya bı· · b h h k t ed k b. ' • , • da bıraz durdu· du. Sait ağa yanındaki arabanın i· şey anlamıyan Sait ağn onun hay- ası emen ar~ e ece ır 
ba•ladı Re 1 de bunu fır-at addet- raktm bunu geul ıyor urı, oyk · ·· h ld d ğ'ld S t k nd • · ' , - Evet, dl'dı. Gorelırr ... Hem ne çınd<'ki peçeli kadını pek iyi gö • vanların önünden geçerek kendi 8 e e 1 1• ır ın enan 8 

tim · mı muna. c·bet? TPrzinın •i ne ibura • rüyorou . Nihat, öteki arabanın arabası hayvanlarına yaklaştığını saplanmış kalmıştı 
Knrıp kurt~lmak içın fır-[ Saıt ağa bn kt-ı~ <l ha aıabaya d • · t k k d ı b" k k L ı B ık arabad d arıya > a' penceresıni aç ıra•p a ın a ır görünce şu da i ada .,ayvan arını u çarp an 1§ 

~ t.. ıl İ' 1 mı' ooğru yürumek te blııısunde bu· - Canım, anlatacaktım, bırak - şt>yler konuştu sürüp bir kere daha kaçmak tt>Şeb- müşkülatla kendim attığı 2aman 
H. y,r en ım f:'ôyle frrah ve lunduğu zamar Nıhat onu •ettlı<'St ~adın. Sema şu kad.r,n Müjgan' Sonra geriye dönerfk Sait ağa · hüsünde bulunamıy~cağından e • kira arabacısı küfürler &avuruyor, 

t>m rı b • ki •aat geçirmek için. bıraktı ve biıyiil< b cesare• ı·e olmadıgını isbat ed vırr mi? ya giızile işaret etti: ~imdi, !biraz min , gözlerini yalnız ]<adına dik· hayvanlardan :birinin göğsün&• ki 
il m n bl'ygı. !er" hır iki kırhaç şıddctle - Evet, haydı bekle dernek isti,·n•d•ı Kendisi mi>jtı. kanları silmeğe çal~ ordu Sait 

"· du ab l kıı ınb uçtuk;J - Eğer tamrrarl.ğ bıı kad nın Nihat bır adım d~ha attı vP bil'- nolaşıy<ırmuş gibi y1p2rak ar3'ba· Fakat bır dakika, bır •anıye ıçin ağ .. : 
lrnrtu cı k yuz nu açmıy k llrnc"kı " bu cııın gcrı di.ınerek yav&,ça nı" akasından dığcr hrafa geçti de ne oldu~ Arabaya bir yıldırım - Ne oldu, ne vaı Araba neden 

Y N r ıosm ili)!!< ene ıs• terb yes zlığı grize alıyorsa git - &. kerd ar lı n gır Pen • ve Saıt ağava bellı t'tmeden kam- çarpmış g:bi sarısıldı, arkaya yı • devrildi? 
v yap F kat ltı.f ar!· rn•k nı:ı:et n • rereckn gôr~reks ç yı aldı kıldı ve arabası bu bır saniye !çın- Dıye bağırdı~ halde arabacı ku· 

N y Av sen dP el' •ozü orı~ k .:ı r d nl S ı; b•· n elen !uz m ol • Bu harekctı k ı r:, ura bacısı gur • de ve bir yıldırım gibi ık! adını fiirlerm. arkasını kesmiyordu NE'-
d .n ev n Ben ~ 1Af d J c k vıktırrı duğunu nln· rramk la b rab<r mu vP aı abanın lrır eğılmlşti ileri atlıyarak yana dcvrıldı. den sonra izah etı 

ötekinde anlaşılan bıçakla hay • 
vanlarıma yaklaştı. Ben bıçağı 

görmedim. Saoe bu ı:a~ ~llın hır· 

denbire yerinden <"ynaJığını farke 
dince §aşırdım MeJ!cr h~yvana bı
çak saplamış; derken ötekı elın • 
deki kamçıyı da başına savurunca 
hayvan olanca hızile sırta doğru a
tıldı ve arabayı da bu tarafa attı 

Hayvanlar yerlerinde durmak ıs 
temiy-0rlardı. Zaten sırta gelmi, 
ve yaralanmıyruı. ha~ vanııı ıkı a • 
yaği çukurda ıdı. kabacı dızgın • 
!eri önünden çekeı•k rabayı çu • 
kurdan kurtardığı zarr an Sait ağa 
gen bir nees aldı 

- Ba,a b~k arabacı, n çok 
zahmet çrktın. Zorm-~ da gırdın. 

Fakat ben Emme Su ta ın aı:ası· 

yım ve onun emrıl ~u haydudu 
takıp edıyorum Sen· muhakkak 
taltü ederler Aı ··u ı~- nıecıcl e • 
yı. mzır hPrı! lmıkma. 

Ul T! r.. ' İşte yek Mu ıranı he"' ı kıra ar, . , N hat ç + n u k rn o duğıı So t oğ. v~ bıkrn1"tı g de)ım mi" Kir. arabaıanın tramvay yoluna - Bu ıt herif bır elınde ka..,çı -, ....... 
ta isimli'· 

c 
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PARA BORSASI 
ANKARA 

a • • eaı 
llAPANtf 

t-=f =T=R=A=K=V=A=D=A=İ=K=D=A=M=~ 
rakyanın ziraat 
erkezi Uzunköprü 

/ T;;k;;···;iay-
ıarı and içtiler 

l STERLiN 
100 DOLAJ& 
100 FltANX 

5.11 
ıtız.6325 

3.3550 

u kaza son zamanlarda imar. 
sahasında da ileri gitmiştir 
dirne, (Hususi) - Traky•nını nuyor. Pek yakında elektrik tes!
ısadi ve ziri bkımdan en e- satı ikmal edilmiş ••e kasaba mede-

miyetli ve canlı bir yeri de 

phe yok ki, Uzunkoprüdür. De
iryolu ile latanbula ve Avrupaya 
ağlı bulunan bu işin kaza ve
mli topraklarııun nefis mahsul -

rinl yetiştirip ihnç ederken h•
alinin birer zahirP. ve sanayii z!
aiye deposu halini ıılan Meriç, Ke
n ve İpsala kazabrıı:a da iske -

elik vazifesini görmektedir. 

Uzunköprülüler nıemleketleri 

in coğrafi vaziyeti itibarile çok u
anık ve müteşebbis insanlardır. 

za köyleri halkı d• takdirleri 
lbedecek derecede çalışmakta -

dırlar. 

Bu kaza son zamanlarda, im•r 
aahasındada epey ileri gitmiş bulu 

ni ışığa kavuşmuşl'..ır. Bunun için 
belediyenin sarfettiği mesai cid -
den takdire şayandır. Belediye 
şiındlye kadar şehrin methalinde 

çok çirkin manzara arzeden galva
nizden mamul demir<'ıler çarşısııu 
da kaldırmü~da isabetli bir iş gör
müş bulunuyor. 'k.n zamanlarda 
meydana ge:irilen f~nni mezbaha 

ile yeniden kurul:ın itfaiye teşki -
!atı memleket için çe>k faydalı ol -
muştur. Açılan artı>ziyen kuyusu i
le de Uzunköprü Trakyanın en ne
fis içme suyuna ka"V ıışmuştur. 

Geçen yıl ınşaat:na başlanan ye
ni hükumet konağını" da pek kı
sa bir zamanda ikmaline hummalı 
bir şekilde çalışılmaktadır. 

KIRKPINAR GÜREŞLERi 
Bu büyük güreşlere qarın 

merasimle başlanıyor 

Tekirdağ, 3 (A.A.l - Dün 
Tekirdağdaki alaylarda and 
içme merasimi yapılml§tıı·. 

Alay Komutan lr-rı, alayları -
mn §et'efli mazisıni ve and 
içmı'flin kudsiyetini anlattık
tan sonra bütün askerler ta - ı 
kım halinde Tümen Komuta- ı 
nmın lıuzuıı.mda yemin et _ l 
mişlerdir. Bu merasim bittik- t 
teıı son_rıı Tümgeneral Kemal ı 
Balıkesır, Heyecanlı bir söy- ı 
!evle Türkün yiq·,tliğlni, ata- ı 

l
larınıızın mertliğini tebarüz ı 
ettirmiştir. ı 
........................ 
Kilizmanda 
topçu alayına 
Sancak verildi 

Kahraman erler 
and içtiler 

İzmir (Hususi) -- Kilizmanda, 
topçu alayına askeri törenle alay 
sancağı teslim edilmL5, sancağı e -
manet alan alayın kahraman erle
ri. komutan!arınır. ı~aıetiyle aııd 

içmişlerdir. 1 

100 LiBE'l' 6.1825 
ıoo isvtçu: Pr. %8.4375 

100 FLOBİN 17.54 
100 BAYİŞMAU 50.8150 
ltO BELGA 21.$1 
100 DRAHMi L09!5 
100 LEVA L58 
100 PEZETA 1Ul35 
lOC. ZLOTİ 23.8450 
:oo PENG(l %4.9675 
100 LEY 8.9050 
100 DİNAR 2.8925 
100 \'EN 34.6% 
100 İSVEÇ Kr. 30.5475 

100 RUBLE 23.99%S 

Eollam ve hhvll6t 

Türk borcu ll peşin 
Ergani 

19.15 
19.-

Sivas - Erzurum 5 19.50 
1938 %5 Hazine tahvili U.75 
Merkez Bankası 103.-
Reji ı.15 

SEB IE FİATLERİ 

Kurut t .. 

Sakız kabağı • 
Y &' fasulyesi 
Ayşekadın 

Domates 
Bakla 
Araka 
Bez<!lye 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 

• • 

Taze yaprak 
Taze yaprak 
Kereviz kök 

(İzmir) 
(Yerli 

18-
65 ·,. _ 
Be-
i-
8 - -
~-
1 50 
1 50 
2 511 

Tören Kilizmaıld• ilk okul ö -
nünde yapılmıştır. ML>.ayyen saat
te topçu alayı tören y~ı-inde <Ha -

zırol- vaziyetinde mevki alm!J! bu 
lunu;·ordu. 

Edirne, (Hususi) - Üç gün de-ı l•nmakta olan broş•ir Kırkpınar -Orgeneral Izzetti!ı Çalışlar, tz -
vam edeceğıni evevlce bildirdiğim güreşlerinde halka dağıtılacak ve mir Komuta'lı General Rasim Ak-
Kırkpınar güreşleri Mayısın be - bütün spor klüpleriııe gönderile - toğu, İzmir Vali Vel:ı:i Cadt Ün
§inci Cuma güriü bıışlıyacaktır. Va- cektir. ver, Belediye Reisi Dr. Behçet Uz, 
ll Niyazi Mergen Çoruk Esirgeme 5 Mayı;:;ta başlıy~rak olan bu bü Urla Kaymakamı ve Jandarma Ko 
Kurumu Edirne Şubesi Reisi Yüın yük güreşlerde bulunmak üzere mutanı saat onda tören yerine gel

Kereviz yaprak 
€r.giLar 
Patlıcan (kilo) 

l!O -
40 -
Z-
2-
6-

100 -
n

. 2 -
25 -

2 50 

-40 

Hıyar 

Marul 

nü Biricioğlu ile güreş yeri olarak Beden Terbiyesi Urr.arn Müdrll Ge- mişlerdir 
hazırlanan Sarayiçire giderek in -

Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 

neral Cemil Taner yarın şehrimize 
celemelerde bulunmuşlardır. gelecektir. 

Bu seneki güreılerde b•t pehli -
vanlıjtı kazanacak olan güreşçide 

bır sene kalmak üzere bir Kurtde
reli kemer! ihdas edilmiştir. Keme

rin halkalarma zlnr.irlerle asılı 10 

SAVNİ 

Ş. Karahisar 
Halkevinde 

yazısız madalya bulunacak ve bun Ş. Karahisar. 3 (A.A.) _ D!ln 

!ara her sene kazan~n baş pehliva- gece Halkevlnde ticarette çalışma 
nın ismi yazılacaktır Bu kemer 10 usullerine dair uzun bir konferans 
sene nih;yet!nde en ez 3 ~fa ismi-j verilmiştir. 
ni yazdırm•ğa munffak olan başı Dlln Giresun yolu açılmış ve Gi -
pehlivana hediye edilecek~~- .ı~ res~d~n Karahisarn kamyonlar 
sene nihayetinde 3 defa bırıncll~, gelmıştır. 
alan olmazs• madalya kordonu s· t f d 1 
Umumt Müdürlük Müzesine gön- ıno~ a ay a 1 

derllecek ve yeniden 15 mıuialya yagmurlar 
bu zincire takılarak müsabaka ye- Sinop, 3 (A.A.) - Gece yarısın-
nlden 15 sene devam edecektir. dan itibaren sabaha kadar ~·ilaye _ 

Güreşlere başlaıurl<en ilk günü tin hertarakıa bol yoğmurlar yağ
merhum Kurtdereli peb livanın ha- dı. Yazlık ekinlere, mısır ziraatine 
tu-asına hürmeten bir dakika sil - ve tütün fidelerine çok fayda ve _ 
kO.t edilecektir. ı ren yağumr, köylüır.üzü sevinç i -

Kurtılereli pehlivan için hazır - çinde bırakMıştır. 

Orgenerali sevgi tezahürleriyle 
karşılıyan alayı, İslikliil marşiyle 
başlanan törene iştirak etmiştir. 

Askeri bandonun ç•ldığı İstiklal 

Dereotu ... 
Taze soğan . 
Taıe sarımsak 

-40 
1-

- 75 

mar~ından sımra ikiıırı ordu mü - 1 
fettişi Orgeneral h1ettın Çalışlar talya buğday rekoltesi 
kısa bir hitabe iı'adeylemiştir Or- Roma, 3 (A.A.l _ Rüzmeler ve 
general hitabelerir.de Milli Şefi - cemiyetler meclis! muhtelif bütçe-
miz İnönünün yük-:;t-: k adına ala)' , . . 
sancağını. aiakadar topcu alav ko- Jerın tedkikıne baı,lamıştır. Meclis, 
mutanına tevdi eyl•dil(in! be~an e- evvelıi ziraat ve orır.anlar nezare-

d k .. . h:t b . . T'.' k tinin bütç·esini müzak~re etnıistir ere muessır . ı a esın ı ur or- 1 -.: • 

dusunun yültsek vllı::ıflarını anlat- İ Naz~r, İ~al:v--~n zir?atinjn halihazır 
makla bitirmiş ve sancağı mutat 1 dakı vazı~·etı hakkıl'da izahat ver-
törenle Alay Komutanı Yarbay miştir Mumaileyh faşist hüküme-

Kemale vermiştir. [tinin • · i ıslah pol!tikası saye -

Bu tören, hazır bulunan köylü- sinde bu nada elde edilen neti -
!er tarafından heyec·u,]li alkıslan - celeri bildirmiştir. 

mıştır. Nazır, son buğday ıekoltesinden 
Bundan •onra alay, ,bandonun sonra İtalyanm an!repolarıııa 14 

çaldığı alay marşını hep bir ağız- milyon kentalden fazla buğday yer 

dan söylemiştir. Eıat törene seferi 
kıyafetle, zabitan büyük ün iform• 
ile i~tirak eylemiştir. 

)eştirmiş olduğunu \'e bu miktarın 

yakında 20 milyon• çıkacağını söy 

!emiştir. 

---oo>----

YURD RESİMLERİ Atina ile Amerika 
ilk telsiz 

muhaberesi 
arasında 
telefon 
Atına, 3 (AA.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 

Atina ile Amerık:p arasıııda ilk 

telsiz telefol' muh:t.teresi dün ya -

pılınış ve matbuat ve turizm müs

teşarı Nikolidis NP.Vyork sergisi -

nin açılması müna<ıı!bt'tlyle Ame -

rikan milletine bir h;tapta bulun• 

muştur. 

Bu hitaptan evvel Amerikanın 

Atina orta elçisi Mac\•ea~, birkaç 

söz söyliyerek Amerikalıların itli
sik kültüre olan b~ğlılıklarını ve 
Yunanistanla Amerika arasında 
birçok müşterek noktalar mevcut 
olduğunu kaydeylemlştir. 

Müteakiben Nikolidis söz 1.lmı§ 

ve sergiyi büyük bir millete llyik 

tarihi bir hadise olarak selamla -
mıştır. 

--oo._ __ 

Bir İtalyan tayyaresi 
düştü 

Roma, S (A.A.l - Trevtse tay
yare Umanın• mensup bir tayyare, 
henüz malam olmıyın elbaptan 
dolayı yere d!işerek paı:ıçalalUIUi • 

olm tur. 

1 
Edimede ipekböcekçiliği çalış
maları çok iyi neticeler veriyor 

{ Kozacılık istihsal 
kazasının bu 

merkezi olan Meriç 
seneki faaliyeti 

Edirne (Hususi> - Mevsim do • mektedir. Yeni yıl kcıza fiatlerinin 
layısile yeni ipekböceği tohumla - diğer yıllardan daha iyi bir hal ar
rı açılmış ve böcekhnnelerde ba - zedeceği umulmakt,aır. Kozaları

kılmağa ıbaş'anm.ışt:r. Böceklerin mızın halihazır belllbaşlı m~te -
halihazır va7.iyetl bu yıl tohumla - risl yerli fabrikalarımız olup bu se 
rından iyi mahsul alınacağını gös- ne Hatay kozalarından mühim bir 
termektedir. Tohumların fışkırtıl- kısmına da müşteri ol~cağı anlaşıl
ması ameliyesinde Edirne ipekbö - . maktadır. 
cekıçiliğl mektebinin müstahsile Trakyanın belli başlı koza istih
büyük yardımları dokunmuştur. sal merkezlerinden biri olan Meriç 
Bu seneki tohumlardan m!ihim bir kaza merkezinin borsa mahalli o -
kısmı, Ziraat idaresi tarafından te- lan Uzunköprüye V'i!sa'tsizlik yü -
min edilerek müstahsile meccanen ıünden uzak bulunması kozaların 
tevzi olunmuştur. bozulmasını intaç e-ttıği nazarı dik 

5AYFA7. 
------·-~· 

DONIC(} BULMACAMIZIN 
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BUGtlNK'C BULMACAMIZ 
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Trakya bö!gesinin koza yetiştiri- kate alınarak bir lllihnak yani, ko- ı 

cilikte en ileri giden yerleri Edir- za kurutma fırını tesıs edilmiştir . 
ne. Meriç, Mürefte, Uzunköprü - Müstahsil bu yıl da !aliyete geçe
dür. Bu yıl diğsr bazı yerlerde de oek olan bu makin~.ian faydalana
tecrübe mahiyetinde böcek beslen- caktır. 

Yabancı matbuat 
( Baştarafı 6 ııırı ~ayfada) 

caktır, diğer taraftan ıkinci dere -
cedeki Kıbrıs üsleri i tal yanın Le -
ros. Rodos ve Stampa;ia üslerini 
nötralize etmiye y;ırıyat'aktır. İtal
ya Arnavutluk'u işg~l edip Adriya
til<'i kilitliyelidenheri Buthrinte'in 
topları altında buıuner, Korfu a -
dası, İngilterenin naıarında stra -
tejik ehemmiyetini k&ybetmiştir. 

Buna mukabil. h•rp h3linde Kefa
lonya, Koriııt, Sainte - Maure. Sa -
!amin, Mudros'dan ,.e Girit üsle -
rinden istifade etmek ihtiyacında
dır. İngiltere ve Fransanınkine na 
zaran daha zayıf biı donanmaya 
malik olmasına rağmen, İtalya Ak-

250.000 kişWk garnizonun derhal 
metropolle ~ıakası kesileceği ka • 
naatindedir. Deniz stratejisi hu -
susunda İngiliz sali\.hiyetlllerin\n 
en büyüklerinden birı olıın amiral 
Usborne İtalyanın baş vurabileceği 
yegane taktiğin Mısır üzerine ani 
bir baskın yapmakt;.n ibaret oldu 
ğu k•naatindedir. 

B u tarzı iki avrı askeri hare -
ketten müz3har~t görecek -

tir: Libya ve Habeşistan orduları -

nın Mısır üzerine mt;.şıereken ta -
arruzları .Bir yanda" da Tobruk 
üssündeki tayyare filnl•rı Kahire 
ve İskenderiyeyi boır.bardıman e-

derlerken 50 bin kişilik motörlü 
denizin şark ve garp havzaları a - bir ordu ancak 12 bm adamın mü
rasmda miin•kaleleri kesmek te -

t dafaa ettiği Sudan ~ e Hartum ü -
şel:ıbüsünde bulun~«ak ve halen s-

zerine yürüyecektir PıJ 000 askerin 
panyol sularında bulunan Alman 

tahşit edilmiş olduğu on iki adalar 
dDnannıasmın rolü S'.eıra Leone 

dan Suriye ve Filitsin üzerine pek 
ve Kanarya üslerine ıstinat ederek 

l süratli bir oyalama taarruzuna gi
İngilterenin Kap ve ı\rıanlin yo -

rişileccktir. Amiral U•borne. İn • 
lariyle münakales;ni kesmiye ça - . . 

· k gı lterenın Mısırda muvakkaten 
lısmak olaca tır. . · k h t · ıht· li · d · İ ·ıt · k partıyı ay e mesı ıma nı e 

F rıı.ıısa ve ngı ert-nın ·uvve- · . · t 
. Akd . . ki'.tl .. 11 tasavv.ır etmektedır, fakat talyan 

tı t nızın 1ı.-'- erını e e - · 
d 1 d 1 k: 1 

taarruzunun sonunda akamete uğ
rinde bul"n urına arın an ge me • . . İ 

. g· .
1 

L'b nyacagına manmaktadı~. Netıce -
tedir. Zoafları ıse . ıc' yaya ve ı t 1 . 'f "k tl' 1 kt . Af · . , İ 

1 
Akd . . a ya ıçın e a e ı G. ara ır. rı-

yayad sahkıp 0·b~l takvanın enlıikzı kadaki !talvcn ordularının :verin· 
orta an .. esP ı me sansına ma · · 

• de kalmaları ve rra.~lup edilmele-
olmasıdır 

İngiliz amiralliği - Şüphesiz cid 
di za~·iattan sonra -- İngiliz ve 
Fransız18rın Akdenizın her iki ha'' 
zasını temizliyerek ~arkta Ege de-

ri, İtalya sahillerini'! ablokası ve 
bombardımanı ve bütün hareket 
sahalarda (Libyada Sürusilerln ve 
Habeşistando Galaloı ın isyaniyle 
kolaylaştırıkcakl ezie! bir İtalyan 

nizi ve l(aradeniz vol1aı ını açmak-
mağlılbiyeti

ta ve İtalyanın on iki adalardaki 
Almanya. Pos~n - Thorn'delcl 

üslerini tutunulm.ı hale getir -
Polonya ordularına siıratle galebe 

mekte gecikn·iyec~ğiııden emindir. 
çalmay_a muvaffak c;lamadıkıça, 

Garp ha\'Zasında Rodo'a mü§abih garp cephesinde müttefiki İtalya -
bir ı-ol oynıyan Baleaı adalarına 

. . yı kurtaracak kat'i darbeyi vurmı -
gelınce bunların k!l'ınetı azımsan- 1 · .. 1 l'd' L dr d t • - .. ya ge mesı şup ıe ı ır. on a a -
mamalıdır. Hatta l:.u adalar duş - t 1 b nl ,.. ı _._ a yarun unu a ıyar.a 15 • umu m .... 
man tarafından kııllanılsa bile.. tad · 

ır. 
bunların Fr•nsa ve şıwa!i Afrika 
hava filolaruun çifte ateşine maruz 
bulundukları ve süratle bizim do-
nanmamız tarafından kuşahlabi -
lecekleri unutulmaır.alıdır. 

K ısac•sı, İtalya. pek açık olan 
uzun •ahilleriyle pek narik 

Fraııçois Lassalle -
t ntnınsigeoııt 

Belçikada askeri tet
birler devam ediyor 

bi n·aziyettP bulıınruaktadır. Brüksel, S (A.A.) - Mlllt mil -
Fransız donanması, denizaltı ge- dafaa nazırı, beynelmilfıl vaziyetin 

mileri itibariyle İtalyan donanma- birkaç hafta evvel alınan emniyet 
sınd•n zayıf olmasına rağmen, ha· tedbirlerinin idameıinı icap ettir· 
fif süralli kruvazörler itibariyle diğine hükmetmif olduAundan al· 

- SOLDAN SAC!A -

1 - Ölmek, mahvolmak • Kir.o 
meUi bir ka\•kaa. 

S - Bir tecllüm nidan • Ame& 
ka kıt'asını ıtmall ve cenubi 

olarak ikiya ~yıran m€1hu 

k•nal. 

3 - Bulunulan zaman - Para .e 
mala tealldk eden - Beya. 

4 - İnmekten emir - Pirinçle ya-

pılan bir yem<.'k - Valde. 

S - Bir nota • Hareketin ak,sl 

8 - Dünyayı !hat> eden gu • 

Rakkam. 

T - Muvakkat imu - Emmek • 

ten emir. 

8 - Hastalıktan mu~fiyet temiat 

~ yapılır - Eski bir Tüıtı 

ka~'lnl - İsimlerden sdU 

yapmak için kuJJanılan edllt. 

1 - •Li• manannda edat (F'ar11-

ça) - Çabuk • Keskin. 

10 - Tefrik ede" - İtlr•z lil.fzı. 

11 - Teminat • Biri~!ııl lstlh!U .., 

den. 

- Ylı"ItARID.ın A4A('HYA -

l - Sıısamdan yapıdıı bir mD 

de - Blı !IÜJ'. 

ll - Anmaktan em1r • Derkenu. 

S - Sükılt1 - Bir renk • Tazyıli 

karşıaında sadolnnan bir .t.. 
fız. 

' - Bir hltaf • iancalı: • Bert 
il - Su • Yaramu. hııpq. 

il - Hrlst'.y•nlıi'm en. bOJl]t rC!Ji 
:o.O. - Eldlmlf bujd&y, .. 

veBalrs. 

7 - YemeJWı lıeraber y•Jlllall 
bir yeplllk • ltınnızı. 

1 - Birdenblre • Mutad olaa • 
Bir ttttfham. lAht 

t - Dahi mlnısuıda edat • liar-
ralı:, ailmetf mahru .. • Sa • 

çok daha kuvvetlidir. ve onunki - liıh altına aluımlf olan kıt'alar il'.. lon. 
!erden daha kudretli iki büyük sında münavebe yapılmasına lı:a - 10 - Vedia - Taraf, cihet (P'u. 
zırhlıya malıktir. Akdenizde bu - rll' verilmiftir. Bu karar üzerine, ça). 
gün mevcut kuvvetler nazarı iti - gayri muayyen bir zamana kadar 11 _ tstıdrak edatı • Gaye. 

bare alınmak şartiyle, Fransa ve mezuniyet almıt ol•n askerlerdenl==============
İngilterenin buradUi 8 zırhlııına bir mıkdarı tekrar .Ulh altına da
mukabil talyanların 2 zırhlısı var- vet edilmiştir. 
dır. Müttefiklerin iki tayyare ge -

• TAKViM. 

misi mevcut olduğu halde İtalyan- F eski Is 
!arın hiç yoktur. 10 El~ır ve 9 ha - ransanın pan-
fif kruvazörlerine mukabil İtalyan ya sefiri 
l•rın ayni boyda srrasiyle 7 ve 18 Bıırgos, 3 (A.A.) _ Eski Fran • 
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Reblll'evnl 
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21 

ltASllıl 1'6 
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üniteleri, İngiliz - Fransızların M sız sefiri Peretti Del\a Rooca, bıı -
muhribine mukabil 50 İtalyan muh raya gelmiştir. Mumalleyiı. Fran - Vaaatl 
ribi vardır, gerçi İtalyan donanma sanın İspanyanın imarına i§tirakl Ga.. . ., 
sı denizaltılar ve torpil kovanlariy imkılnıru tetkik etmek maksıı.dlle ' ~7 MAYIS Gen .. 

o 51 
Otl• 
5 08 
llılndl 
a 56 
.u,a .. 

12 00 

le mücehhez motörlii ve pek sü - Madridı gıdecektk. Ôll• 
ratli ganbotlar itibariyle üstündür I~ 

lelr. Akın İngiliz amiralliği tıalya, Mançesterde infilaklar ~ .. !, 
müttefiklerin tonajına cld - Londra, S (AA. l - Evvelki ak- ıv oo 

dl zayiat verdirmeye muvaffak ol- şam Mancheatw phriııde bir a - Ya 11 

4 
Perşembe 

raı• 
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Luak 
8 il 

sa bile, onun da Libya l:le müna - partımanda bir lnfillk vukubul - 2f..! 
kalesinin miltemadiyen. taciz edile- muştur. İnfillktan sonra ilç kifinin ı ı 05 
ceji ve Habetiıtan'ı ıırııal ad.en kaçtıiı eörülmÜft11r. ı ___ ,;_ ____ :.:====t 
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MTJl'AI İKDAM 

ltriyat Fabrikası 
Kolonyalar 

ucuz ve iyi mal yapmakla müstehirdir. • 
Pudralar 

Yağsız kremler 
Yağlı kremler 
Esanslar 
Traş sabunları 
Tuvalet takımları 

Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinler 
likit briyantinler 
Diş macunu 
Tuvalet sabuiıldrı 

Dudak rujları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumraı 
Tırnak cilaları 
Seri traş kremleri 

POSU: Eminönü Emlak Bankası karşısı 

ŞUBELERİ : Beyoğlu, Şişli, Osmanbey. 

Türk Hava Kurumu 
27 NCI TERTiP 

. -Piy g 
' BiRiNCi KEŞiDE --- __ ._..._ ... 

11. Mayıs - 1939 dadır. 

bUyUk (kramlye 40.000 Liradır. 

15,000 Liralık 

Başka ~~:g<>~ lkramiyelerla 

20,000ve10,000 

Llrahk lkl Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertiptea bir bileı alarak iıtiralc etmeyi ibm ıl 
etmeyiniz. Sg da piyanıonua meı'ut ve balıtiyuhrı 
araııuıa (İnDİş olurıunuıı. 

KD M 
Abone Şartlan 

DAHİLİ HAR1C1 

s-ıı• 1%08 Kr· !300 Kr. 

• 1l7bk coe Kr • 1'50 Kr. 

1 &7hk 100 Kr. ... Kr. 

1 • ıee Kr. -
i LAN 

Tl.'lC StlTUN 
SANTİMİ 

BJrlad Sülf• '" kUIUf 
lkiııci Sahife ıso kurut 
İç ..ı.ifeler h kunıf 
7 - 1 iaci Sahifeler le kunq 

Bütün bir 1ahıfe veya ya
nnı sahıfe llAn için İdare ile 
görüfiilür. 

DiKKAT 
Guete.mlııe Uln nnaet ı.. 

tlyealer ya dotrudaa do; -
ruya ıazetemiz idar~hanesl· 

ne 'toya Fenli Selek ilan bü
r.,.,una müracHt etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 
caddesi 99/l Adalet han No. 
3 - Telefon: 2033."i 

Ed:zamanın hususi ilacı 
Yara ve çıbanları derlıal geçirir. Her ecza~anede kutusu 

50 kuruştur. 

inhisarlar Umum MüdürlUQünden 
Cmsi Mlktan ... "A. 7,$ tı Ekllltmaıln 

Linı ltr. 1Jra ltr. ıekll- -u 

3 edet Sif 3700.-
10 • • 9400.-

277.SO 
705.-

Açılı: ek. H 
Kapalı z. 15 

1 - Şartnameleri mucibince 13 adet emaye tank hızalarında gös
terilen usullerle •atın alınacaktır. 

II - Muhamrr.en hl'deli, muvakkat tt>m'natları "kPiJt.me saıl\leri 

hizalarında yazılıd:~ 

IIİ - Eksiltme ~/VI/939 Cuma günü Kabataşta Levazım şubesi 

:Müdilriyetindeki alım komisyonunda yapılac•ktır. 

iV - Şartnamel~ri her gün eözil geçen ııubeden • par z olarak 

alınabilır. Münakao.ıya lşlirak edecek firmalar fiats!ı fenni teklifle

rini miınakasadan bir hafta evveline kadar müskirat !abr.lkalar fU· 

l 
besine vermeleri ve JıliflerUWı kabulünil pıutazarr :n vesika •i
maları lB.zıır.dır. 

V - Mühürlü telçlif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güven.me 

. parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ıht'va e<!ec:ek ka
palı zarfların ihale ı:ıatınden bir saat evveliııe yani saat l4 de ka

dar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. 

VI - Dığer eksıltmeye girecekler tayin edilen g'lr.de 9'ı 7,'t> gü-
venme paralarlle meuiir komisyona gelemeleri. (2654) 

1 

111~l1 1 

~ıll 
11111111111 

Zayi ,ahadetname 1 
Falih Gelenbevı <>Tta okulundan 

aldığım 1124 nwnaı .ılı belgeyi za.. 
yı ettim. Yenlsin.. alacağımdan 

hJkmü yoktur. 

. .............. 
'""~ ~:. ~p 

I' '4ı T~"VY P•O: 1 ' --"'i"-N 

•; ~ cw ~. u.ıııp; 1t•:<!ı«-,: ~ . !~5 ...... . 

t - Ma) " 1939 

TUNÇA y - TUNÇA y - TUNÇ.Ay 
Olşeslrıe koş"Lırı"Lız 

T unçag _ H~çbir ay yo~tur ki büyük ikr_a
----- mıyelerden hır kaçını vermesın. 

26 ncı tertibin 1 inci lr.eşidesinden 

T 6 ncı keşidesine kadar 10000 lira· 
.6 unçag - dan aşağı olmamak üzere 21 lr.işiye 

641000 lira dağıtmıştır. 

Adrese dikkat : Tun çay gişesi, Y enicami Sul
tanhamam caddesi Mısır çarsısı kapısı No. 50 

Serbayi Mütekaidini askeriyeden 
M-. H. BAKIRCIOÖLU 

T U N Ç A Y gişesinin başka yerde şubesi yoktur 

• 

MERKEZİ:ANKARA 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banka Muamelatı 
ş u B E L E R 

ANKARA 
ADAPAZARI 
BANDIRMA 
B,\.RTJN 

BOJ,U 
BUR'iA 
ESKİŞER1R 
GEMLİK 

ISTANBUL 
lZMIT 
SAFRANBOLU 
TEKİRDAC 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

l.Jmum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
Bankamızın İstanbul ~ubesinde tesis edilen 

'' ECE KA ı, 
Çok mUsait şartlarla sayın muşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

LA 1 
F. AHMET TOPÇU 

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

Şansınızın TAM HEDEFiDiR 
-----------r T EC R 0 BE E D 1 N aldanmazaını:r. 

-


