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YEN 1 

Habeş laciası i 
Hüaeria Cahit YALÇIN 

BAŞVEKiL SOFYADA 
llilletler Ceınf yetinde tertip ed. _ 

len birinci sınıf bir cenaze alayı i:e 
Habeşistan meselesi defnedildi. Bu 
~ b~tün dünyanın alakadar oluşu 
•beşıstanın mukadderabna karşı 

beslenen §ahsi duyguların n~- d 
bi d ..... ~un e, 

r e koca bir medeniyet ve ideal 
meselesinin işe karışm11 bulunmasın
dan ileri geliyor. 

CELAL BAYAR, DÜN BULGAR 
KRALI TARAFINDAN 

YEMECE ALIKONULDU 

ABONE ŞARTLARI 
TUrkiye Ecnebi 
900 Kr. senelifi 2400 K. 
500 Kr. 6 aylıiı 1200 K. 
260 Kr. 3 &J'lafı 600 K. , 
90 Kr. 1 aylafı 300 K. 

Peata ittiuılıaa siraeal9 aeale· 

lı:etler içia 21, 14, 7,S •• 4 lira • 

•• 

HERYERDE 

3 , 

KURUŞ 

Ulu Onderimizin 
SporUmuzla Alikalan 

Oksporlu Gençler Ankarada 19 
Mayıs Şenliklerine Gidecekler 

Devletler arasında sulh, hak ve a
dale~. prensiplerinin timsali diye te
tekkul eden bir heyetin çatısı altın
da bu idealin hazin sönüşünü ıör _ 
inek .kalplere derin bir hüzün ve me
lli vermekten gerJ kalmıyac&k bir 
tahnedir. 

. tnıUtere HaHciy~ NazJ1ı fU meal
de bir mütaıea dermeyan ediyor: •Bu 
~eseleyi Milletler Meclisi takbili et
tı. Ben bu karan vermiş olan devlet
l~re Habeşistanın haksız yere işgali
nı affetmelerini teklıf etmeyi aklım
dan bile geçirmem. Fnkat Fili vazi
yet 0 hale gelmiştir ki her devlet bu 
bapta istediği kararı vermekte ser _ 
bcst b.ırakılmalıdır. Çünkü İtalyayı 
Habeşıstanı işgalden ancak bir harp 
~·~zgeçirebilir. Halbuki Habeşistan 
ıçın İtalyaya karşı harbi göze ala

r
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cak h' b' b" ıç ır devlet yoktur. Onun için 
oyle bir karar verr.ıek zaruridir.» ' 

z .. R~s ~urahhası Yoldaş Litvinof sö
k unu esırgcmiyor. H:ıkiki bir taarruz 
'ka~şısında nazari kararlar alınmakla 
ı tıfa ea·ı · 1 mesınc esef ediyor. Gayri 
~es~u tecavüzlere, MilJetler Cemiye-

t~ rnhısakı hilafına, şu veya bu devle-
ın at · · ınc ~ ırı ıçın, meşruiyet rengi ver-

ge çalışılmaması lazım old ~, 
ileriye .. .. ugunu suru yor. 

b Eğer Habeş harbi esnasında 
.:ızı devletler italyaya karş~ 
~at:i~ bakımından zecri tedbirler 
r~· . etmC'k isterken, Sovyetler Bir-
ıgının İtalyanlara Petrol ve benzin 

satmakta devam etmiş olduğunu ha
t~r~ıunasaydık' So':retJer tffrıtıı Ha-

rıcıye Komiserinin bu aö2lerini kal - Yuooslavyada dostluk ten alkı.şlıyacaktık. Fakat şimdi bu~-
lar dudaklarda bir acı tebessüm ya- ----·-----------

S.,vekilimide Tevfik Rüftii Aru ve Yugoslav Baınkill YUSof\aY ldi7lü kadara arunacla 

ratmaktan başka bir tesir yapmıyor
lar. ve samimiyetin son 

tezahUrleri 
İngi~tere Hariciye Nazırının hakkı 

var: Idcal bakımından doğru olan 
şeyle ameli bakımdan tatbiki kabil 
olan şey arasınduki !arkı gözden ka-
çırmamak zaruridir Sofya, 13 (A.A.) - Türkiye 

Mest'leyi daha <ıç:kça ifade edersek Başvekili Celfı.1 Bayar ile H · · 
şöyle di b' . . arıcıye 

11 ~e ilırız. Vekili Doktor Aras ''C maiyetlerin-
nbc ıstana taıırnız eden İtalyayı deki zevat bu sabah Sofynya gelmi _ 

uslu durmaga mecbur etmek için, lerdir. ş 
Mıllt-tler Cem· t b" .. 
de\ ktl . ·ı·ıyc me ıncns~p utun Belgrattan gelen hususi tren sa-

erın sı aha nrılaı"ak Italya ile balı saat 8 50 de Dr B l 
hFarbc girışmelerı iden\ icabından idi. hudut ista~'-'onunn v:grommı"an\' T~ gka'r 
ı:ıkat b" ı b' " " e ur ı-

k" oy e ~r. )l'ye ~a~deten im - ye Başvekili ilu Hariciye ~ekili orada 
an ol.rnadığı ıçın, yanı hıçbir devlet }>olis müdurü protokol ş r· k 

H ıbeşistan uğrunda hnrbi göze almı- d ·ı . ' e ı ve en
yacağı ıçı·n ttaı · ın· . . 1 erme Bulgar topraklarında mih-

' yan lS asına rnunı mand ~-- . d'l 
olamıyoruz. ar uıyın e ı en orta elçilik müs 

Bugünkü dünya vaziyetinin böyle leşarı Pop?f ile başkatip Şabof tara
olduğu şüphesizdir ve işte asıl te s- fı.ndan selaml~ı.ımışlardır. Türkiye
silfü davet eden hakikat te b de nın Sofya elçısı Berker de kendileri
Bir kere, burada büyük bir görü~ ~;~ ne Dragoman islasyon~nda mülaki 
tası var. Girişilecek harp Habeşistan [Sonu 3 üncü sayıfada] 

u~runda değildi. Taarruza uğramış ==================================================== 
hır memleketi müıfafaı. etmek kendi j • d• k d h H E R S A B A H 

Bul~u Kralı, küçilk kızına dera verirken 

vatanımız uğrunda bir hrarekettir. Bu aponya ŞJm Jye a ar geçen arp-
ka.dar okumuş, tecrübe .görmüş, te - J • b •• •• k h 1 
rakki etmiş insanlar, devlet adamla- enn en uyu taarruzunu azır ıyor 
rı .~ne .. bu noktayı anlıyamıyorlar mı? Şan " Nihayet Eminönü meydanı a-
Çunku asırlardanbe . .. 'T" ' ghay, 13 (A.A.) - Japon bu-ı 

milletle.rarası rnüna:;t>!t
0

~';" y~~ yük e~?isi ~u s~bah b~tün ecnebi dev Şiddetli üç zelzele ~:~i:~i!:':: ~:t:u~:::: 

Eminönü meydanı 
' 

nı7. kuvvet ve ıahakkumün saltanat let mumesıllerme mustacel bir ta- turu) y 1 
aürd .. y ... a... • • İstanbul (A Ra h Vll§ uyor. ugu vır yerdır Bugün filhı dev- ıuım telgr.afı ıönderer~k Niagşu, An- , 13 .A.) - sat ane M tb tta y . · trafm 
letin b 1 . b'ld" . a ua , enıcamı e • 

apna ge en yann bir diğerinin gveı ve Honan vilayetlerindeki teba 1 ırıyor: l daki salaspurların kaldınlmasına 
başına gelebilir. Na:ııl ki her devlet, alarını derhal geri çekmelerini rica Diln biri saat 17 yi 53 dakika 55 sa ' ait neşriyatın çeyrek asn yakın 
ne kadar büyük ve kuvvetli olursa etmiş ve önümüzdek.ı birkaç gün için niye geçe deniz üssü İstanbuldan bir mazisi vardır. Yirmi - yirmi 
;lsun, yalnız kendi satvetine güvene- de Pekin - Hankeu, Pukov - Tien 1800 kilometre mesafede, diğeri saat beş senedenberi gazeteler muhte-
ek muhteşem bir infirat içinde ya- tsin demiryollariyle Lung üzerindeki 23 ü 36 dekika !>2 sı:ıniye geçe deniz şem Türk mabedinin etnfına dizi 

şıs amıyor. Birtakım itiliflar iti- topraklarını tahliyeye maruz kalaca- üssü İstanbuldan 2700 kilometre me- len ve kimi baidaı kurmuş, kimi 
faklar ' .. 1 • ı.: · t 1mm anyarak ınulrtemel düşmanla- ğinı bildirmiştir. Bilhassa Lungal safede, biri de gece yaıısını 11 dakika çome mış, 11\Imı. ya~.~• ~'. 
n~a k~di &rupu aTa!\Jnda bir kuvvet mıntakası geniş askeri herkata sahne 15 saniye geçe deniz üssü İstanbul- burdzük~ı:_~~r, echanış bü~~ıa' sozum.bal.., o-
muvazenesi t · · l . , k - na 1U111 ve .llUI ıguım esısıne çalışıyor ve em- olacak ve belki de harbin bac:ından- dan 540 kılometre mesafede oıma u- kıl • t . d d 
niyetın · b v yı masını ıs eyıp ur u. 

ı u yolda buluyor. Bu emni- beri yapılmış olan muharebenin en zere şiddetli üç ~elzejt' kaydedilmiş- N'h t b l tah kkuk 
yeti um • b. . ı . ı aye u eme a e-

.· 

Ankaraya gidecek olanlardan Betul 

Büyük Tilrk Atası, sporcu genç-\ eden klüp, bu eski sporu yaşatmak 

!iğe değeri ölçülemiyecek kadar bü- maksadiyle çalışmağa başlamış ve 
1 
yük bir armağanla bir de emirde bu- en kısa bir zamanda güzel neticeler 
lundular. elde etmiştir. Nitekim geçenlerde 

İki gündenberi Türk sporcularını (OKSPOR) un tertip etmiş olduğu 
tam bir heyecan i~inde yeni çalışma- müsamerede bu milli spora ehcmmi-
ya scvkeden bu serefli hildise1er şun- k k k T·· k 

· yet veren ız ve er e ur ge·ıç-
lardır: . . ·-· . I . . w 

Türklerin eski soparlarından bi- lerınm elde ettıgı atış netıce erı r.og-

ri olan okçuluk uzun zamaııdanberi sünıüzü iftiharla kabartacak dcrece
sönmüş bir halde idi. (OKSPOR) is- de mükemmeldir. 
miyle partinin himayesinde teşekkül [Sonu a ilncil sayı/ada] 

IY avuzda alay sancağı 
Bugün Silivride yavuza parlak me

rasimle alay sancağı verilecektir 
Bugün öğleden sonra saat ikide 

kahraman Yavuzumuza büyük mera· 
simle alay sancağı verilecektir. 

Merasimde bulunmak ilzere dün 
donanmamızın mühim bir kısmı Si· 
livri önüne giderek demirlemiştir. 

Donanma kumandanı Şükrü Okar. 
da dün Silivriye gitmiş ve donanma
yı teftiş etmiştir. 

Şükrü Okan bundan sonra Siliv· 
riye karaya çıkmış ve Silivri kayma
kamını makamında ziyaret etmiştir. 

Resmimiz donanma kumandanı

nın ziyaretten dönüşünü göster
mektedir. 

Adanada Ayşe asıldı 
Bu kadın sevdiği adamın karısını 
ve dört yaşında oğlunu öldürmüştü. 

umı ır sıstcm haline sokmak· şiddetlisi olacaktır. tır. diyor. 
daha kestirm d ı .. . 
b' . ıt:, a ıa muessır ve kat'i Tokyo, 13 (A.A.J - Suşov bölge- (Rasathanenin gösterdiği mesafe- Fakat, matbuatm bu çeyrek Adana, 12 (Husust) _Katil Ay- birlemek suretile füQmlerine sebebi
e~: tedbır olacağında kimse tereddüt sinde birkaç güne kadar yapılması lere göre, bu zelzeleler memleketi- asırlık ısrarı da gösteriyor ki biz ı:ıe Gelgı"t bu sabah saat 3.5 da idam yet vermiştir. Bundan gayesi de çok 

mez. d 1 · .. · l b ·ı v 
Oh beklenen kat'i meydan muharebesi, mizden uzak yerlerde olmak lizım- e gazete erın muf'Ssır 0 8 1 me- edildi. sevdfg-i Hasanla evlenmekti. Bu suç. 

Katil Ayte, ıehpada 

alde, niçin bu tedLir tatbik edi- • · b · • · • b 
1 . Japon matbuatını i~gal etmektedir. gelir.) lerı ıçin azan yırmı - yırmı eş Yedi sene evvel metres olarak ya- tan Kasım Ali Hasan da 7 buçuk se-ernıyor? Niçin devletler kısa go"ru"c:- · · j" d d - Ka 1 l Ç 
1.. v senenın geçmesı azım ır. nında bulun ugu ra sa.mm ar-' ne ·e mahkum edilmişti. Fakat tem-
u rlavranıyorlar? Devletlerin rahat G • Hoş biz bütün emellerimizin hıpare köyünden Kasım Ah Hasımın . .} . . d K Al' H b 

(Devamı ıkırıcı sayfada) azetemız yarın 8 sahı•ted•ır bu kad~r geç tahakkuk etmesinejkarısı Dudu ile Dudunun oğlu 4 ya- yız netic~sı~ e asım ı asan e-
HUaeyin Cahit YALÇIN d kt , * şında Aliyi bala arsenik katarak ze- raet etmıştır. e ço an razıyız. 



• Sayfa: 2 YENi SABAH 

Trakya mektuplan: Habeş faciası ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAtt 

Köy kalkınma davası 
Y uan: ŞEREF A YKU1' 

[Başmakaleden mabad] 

ve emin ). aşıyamamı.larının sebebi 
her zaman haksız bir taarruza uğra
maları korkusudur. Neden bu korku
nun kendisine, temeiine hücum edip 
bir taarruz ihtimalini ortadan kal • 

Onuncu Yerli 
Mallar Sergisi 

19 MayısS por Bayraın 
• • 

~· Asırlan:a eV\'el bu diyann üZerin" ganlar rütubetten küflenmiş, asla 1 dırmağa çalışmıyorlar da taarruz vu· On yılhk bir tekamüle ıçın - 2 - program 
gerilmiş bir perde rnrdır ki onun a-ı güneş gönnemı~ tıkız yünlerle dolu - kua gefüse b.w:ıa. kar~ı koyabilec~ ait bir pavyon kurulacak 
dına (oal miri) derler ,.e hemen her dur. Avluda kaz, ördek, tavuk, köpek tertıp!er teınını ıçın gayret sarfedı- Sanayi Birliği idare heyeti dün 
hiikOmrt adamının ilk \'llZUl!Sl bunu evin çıplak çocuklarile beraber kuyu yorlar? . . toplanarak Galala&arayda açılacak 0 • 

lıep göz önünde tutmaktır. t.Jeri •·ürii- etrafında birikmis çamurlu su birikin· Buna \'alnız hır •ebep tasavvur edı- 1 1. al! . . . h lık ..., ., -.. . _ · , . nuncu yer ım af sergısının azır 

türken hlkim olan zihniyet budur. !ileriyle oyn-ırlar Laubali ..ay.an- Jebılır_ Bazı devletler &ıyasetlerınde, 1 ·ı .~.ı 1 tu "'- . . b -. · . arı e me.,.~ o mu~ r. .,.,, gının u 

Taksim, Beşiktaş Fener statlarında 
toplanacak talebe ve sporcular· 

Onun ı..ın lllkü de (din ,.e de\'lct) ]ara odalara girerek her yeri kirle - sulh taraftarı olmak ıddiasında sa - 1 h ek' d d .. .. el 1 19 mayıs Spor '° Gençlik Bayramı 
"" ' · • d '"ldirl l · af edik! . yı er sen ın en a .. a guz o ma-

gac·retidir. Bas,ka hiç bir "'' de<>;L tirler mımı. e"'ı er. ttr etm erı, 1 1 kt dı B'lh na alt program hazırlanarak dün aLi-
J • • .. • . ı· izli in 1 t ki b' takı sına ça ışı ma a r. ı assa onuncu kadar! dağ t 1 ışt F .. So Bereket versin ki tarla çocukları gız ı g tem e ça ıi ı arı ır m 1 'd k ed'l . d 1 il bu ara ı ı m ır. rogrma go-

nra .. • 11 • d B , d b. .. 1 .. yı ın ı ra ı mesı o ayıs e se-
1
. b u_ ,_ .. d k. k---• 

Bunun ôtesiiide berba!, çürük bir i!Ünq evladıdır. Bütün gün açık ha- eme erı \'ar ;r. Bun,a~ an ı;ıs!~ .. u ne sergide birçok yenilikler yapılma- re ::;n. u·":·1~""
11 ıçn~ c 1 T ';'.'a-

çekecektir. 
Beşiktıışta 

Beşiktaş Şeref stadındaki merıİ 
me iştirak edecek mektepler ş~ 

E 
Mec 
dere 
Sı 
la a 
babe 
Jıisa 
kata 
ya ç 

karş kanaat daha ~·a:,ardı. Devlet bir ="·ı vada gün< aluoda bulundukları irin vazgeç~mıyor ar. ır l'mperya u- d .... ülm' kted' B d . rın ~tır ı e, maaı;ım, a sım, . .....,. , . .., ' .. . . n uşun e ır. u ara a scrgr· . yor. 
ve onun etrafını ·-•• olan sayılı •-- bu sallık dô••manı dain1şruı zehirleyi- yuk de\'let tasavvur edınlz kı ya . ld ki il . . . 1 .. t k Bt11ktaş ve Fener stadyomlarıyle Boğaziçi lisesi, Beykoz, B · 

dır: 

_... ..,, -.. .. 1 k 1 d b h ali 1 !in nın on yı a erııeyışın gos erme Bak k'. T k , K· .. ..k B . ,.... Ayn 
sanlardan ibaretıir Ötede l .. ci kucag· ından uzak kalırlar. Ahır o- mustem e e er e azı av y e e k dil h . .• b' k la- ır oy, op ap., aragumru ' e- orta mektepleri, .Hayriye, Ineııü -

a>ı oz, . k d 1 h t ma sa e ususı ır pavyon uru .ı . E ,.. 1 B . 1 s· ah' J k K d 1 _... bir 
1 lk h. b' ·ı d ,.. d ı a bit'ısiktir Her taraf ıslak güb geçırmf' tasavvurun a o sun, ya u ktı y 1 b ~ 'de I yazıt, ) upsu tan. , eyog u, ıp ı- şı , an i li kız, Okullar Gllrı"" la ıç ır mana ı a e ""\mez. a ar -. · - . . ca r. a nız u se:ncJ\.J seı·gı ça- .. _..Jt dört 

I. •- Cti h · . ha be"! b. ı kokar hudutları hanemde bazı emeller bes- d 1 1 1 kt B aı· tepler, Cumhurıyet kız, Çapa kız, Selçuk kız liseleri, Beyoğlu •ta,,_ 
ş..., ın urıyetın ma .. ı ır 1 re · . . . ır ı pavyon ar o m•ynca ır. u, a . ....... veki 

· "'b. L-la b l' 'hnl t B k'' ümh · t .,._ ediliru:eye lıyerek •tabı! hud•1tlar> a erışmek k d 1 ld k .. k"l . t da w: Halkevlerınde yapılacaktır. tcbi, Mıntaka Sanat, Emirg;,ın .,._ 
mıras ., ı ,.... n u me un zı ye u oy c urıye ıuuı 1 • . • • , • • a ar arı o u ça mıış u vazıye e . d .,_.,. tir! 

Ö .. 1• •- d ki b .. ha .. kad ğ 1 b' . k .. go" "•t"r gayesıne, mıllı vahdetı temın ıdealı- k t Taksım Sta yomunda mektepleri, Gazi Osmanpaşa, JUO""' ve g ... _,. "'rz.ı ır uıun -}·ata, ıu-ı ar sa ı ır ır ıne ışı rm...,. u . d so mllj ur. . d k' . _..., 
k u 1 bu 1 1 0 d !et t .d. ne kapılmlf bulunsun. Bu evlet işte S . Blrl'ğ' .. ·ıı . b .. Taksım stadyomu.., a ı merasıme taş liseleri ve o mıntaka sporcul-

neşe opn evwt arımız nun a as a nu ev veya - '!AY• var ı ıyııe - . . d k. b t T I' . kt anayı ı ı mumesı en ugun . t' k d k kt 1 1 d bu mekteplerin 690 kişiye baliğ oJJll 
bulaşmıyarak dinamik ve )'aratıcı içtimai l.ılr teşekkül asla dilş\lnmemiş- ~çın : 

1
1
. u ısdı. ~.eme ın:k• alçbı. dan açdı- şehrimize dönecek olan Başeldl Celal ıyş _ıkra keDec~ Tme etp er ktşub~ aUr ~.: 

. . . .. 'im . k b'l ga >oy ıycmc ıgı ve a ın en e . . . u se enız ıcare me e ı, '""' kız talebesi, Beşiktaş 19 uncu ilk zlhnlyet1" yürümek ınecburly4!tınde- tir. Turk köyü sade yenı esı a ı -k- d • . . b .. k.. . Bayara hazırlıklar hakkında ızalıat tal ,__ . B k k" 0 _ •
1 

E .. 
1 

b d .....ıı ara 
d. le b' 1 p k so up atama ıgı ıçın ugun u gayrı ki 'd' eut:sı;_ a ır o·,, =YOg u yupsu te in e, 87.0 kişiye baliğ ol~n ttr- b .• 
ır r. ır nesne sanı ~ır: ara ve as er . • verece erı ır. .. h . ' . ın 

• 1 aabıt ınu,·azeneye taraftar oluvor. tan, Kasımpaşa mu telıt orta mek- talebesi Gtizel Sancdı.r • 
Atatürk ti~l_ine gö.'.ı!il bağlamış alını~. b'.~ kaynak. . Filhakika, ortada tam man~ile bır tepler\, Cümhuriy&t kız, Çapa kız, karşısındaki kaldırımda, spoırcıP'I :~zı 

çocuklanınızm bırıcik mucadele ala • Koylu için O ınanlı bir hak tanıma· Milletler Cemiveti bulunursa bütün DENİZ İŞLERl İstanbul kız :Visant··-ı kız Silleyma- Bcşikta< 20 incı' ilk- mektepte L..ıı. ır 
da L .. d Za h ha J de b tıt• zah' ' b kk ( J ' • > '" ' > sa.--

nJ ~.,,,. ur. ten er m lr mıştır. ızamcı, ırecı, " a ' istila, genişleme hıılyalarına veda et· niye kız, Ş~li Terakki kız, Cağaloğlu leyin tam saat s~kizde lıazır bul-
ha)'at yaratan Atatürk bu mel'un mandıracı, sarraf Y>hudi ağızlarını bu mek, kimseye taarruza kalkmadan Yalova kaplıcaları açdıyo•. erkek Galatasarav erkek İslanbul muş olacaklardır. 
durumun ortadan kalkmasını emret • köye yanaştırarak onu asırlarca em- yaşamak lazım. İşte bazı devletler Denizbank idaresi Yalova kaplıca- erkek' İstiklil Pe;tevnivaİ erkek Ve Fener sırulmda 
~tir. mlşlerdir. Beyin kavuran güneşin al- buna razı olamıyorlar. !arının açılması için hazırlıklara baş- fa erk4!k ve YÜce Ülkü Üseıeri, SUley Fener stadrndakı m~rasime işw-aıı 

Bizim olmıyaııla;ola u&raştıktan wn- tında buruoüstil savaşan köylüye sır- Gizliden gizliye ınütecavizane e - lamıştır. Kaplıcalar bir hazirana ka- ıtıaniye kız, Cibali erkek, Davutpaşa edeck mektepler şıınl.ı..rdır: 
ra niharet kendimize, öz olan Türk tına giyecek bir mintan blle çok gö - meller bealiyen devktler daima en dar açılmış olacaktu". Yalov8flln Av· erkelı:, li'ırtih erkek, Kumkapı erkek Erenköy kız. Ifoybeliada orta, lf' 
köylü•?ne dönüyo~u.z. . rülmli~tur .. Şi'."di i~te climhuriyet b~ büyuk ve en kuvvetli olanları değil- rupada propagandasını yapmalıı ine- ve Taksim. erkek orta mektepleri ta- dıköy bir, iki, lıçil.ı~ıi ortalar. fi_., 
Ayagının çarık ıpınde kı. a kuıiretı amlarca yüzune bakılmamı,, kendı dir. Küçük devletler arasında da ha- re birkaç lisan üzerine afişler hazıPla ı lebeleri iştirak ecleck!crdir, Bu mek- dar bir, iki, üçüncti ortalar, ü.ı.iidl' 

bulduğumuz tarla çocuklarının toprak b<lşına bırakılımş bu Tüı·k köyünti ris arzular çoktur. narak büyük şehirlere gönd'erileerk-[teplerln 146~ kişiye.baliğ olaİı kız la· kız Enstitüsü, Haydarpasa erkek lUır 
ve ter kokan ,·artıklarını kornmağa kaldırmağa kesin kararını vermi;tir ve Bugün bütün bu gizli maksatları tir !ebesi, 0 gün sabahleyin saat sekizde ı si. 
sa,·a.7ıyoruz. Şimdi buyurunuz, saz hiç şüphem )'Ok ki muvaffak olacak - sustuı·mak, bütün devletleri müessir Denizbank bu yıl halkın Ya- ·Galatasaray lisesi b~hçesinde; 1600 I Bu mekteplerin 755 kişiye baliğ 11' 

örtillü yUı elli kulübeden ibaret §U tır. bir Milletler Cemiy~ti kurmağa sev- !ova kaplıcalarından istifadesini kişiye li>aliğ olan erhk talebe Tepe- lan kız talebesi, Kadıköy a5 inci i~ 
köye girelim: Bu köy eksikslz beş :;üz Türk kö)·lü ünde yenilmez, yıkıl- kctmek için. herşcyden evvel, bazı temin için vapur biletlerinde yeni u- başı bahçesinde, sene stadyomdaki 1 mektebinde, erkek talebesi Kuşdili 
yıl evvel kurulınu~tur. Anadoludan ınaz, yılmaz bir karakter vardır ve o, me$deleri halletmeğe ihtiyaç vardır. cuzluklar yapacaktır. Bu arada oto- merasime iştirak etlecck olan sporcu çayırında, sporcular Kadıköy bir~ 
gelen Fatih evlatları bur.ısını çok be· tarihin ne kadar şerefli, tarihte'!_ önce Çüı:ıkü cihanın ~imclıki vaziyetinin büs ücretlerinin indirilmesi için te- 1 !ar, Beyoğlu, 29 uncu ilk mektebin· orta mektebinde toplanacaklardır. 5' 
ğeoerek yerle mlşlerdir. Köy zeamet raradılmış çocuğu ise o kadar da ha- gayet adilane olmadığı iddia edile - şebbüsler yapılmaktadır de, Yüks.k Deııiz Ticaret mektebi i· at tam dokuzda oııde Selimiye bandO 
şeklinde Runıeli beylnbeylne bağlan- yat fışkıran yaratıcı bir kudrettir. mez. Bazı memleketler kendilerini K h ) I h le Uçak talebesi i;e Tcptbaşında top- su olduğu halde ha;eket edilerk sta' 
ınıştı. Meri<'tc atının }·ele<lııi yıkıya - Şimdi bugünün durumuna geçebi· büyük bir haksızlık altında inler gibi asımpaşa awz annın. ısa 1 Janacaldardır. da varılacaktır. 
rak Tunarla suladiktan wnı-a Vi•tüle, liriz. Türk köylüsü çok çalışkandır. telakki ederek bunu tamir için fır- . Kasımpaşa havuzlarındakı ınşaatı Taksim stadyomı.:ııda saat tam 9,50 Öğleden sonra kız ve erkek talt" fi n 
s, ngotara koşan akıncıların evladıdır Fakat niçin ve nasıl çalıştığını bir tür-\ sat gözetliyorlar. Bu vaziyet içinde hır Al~an tı:ma~ı yapacaktır. Al- ı de vali v~ belediye· reisi ile komutan beleı·den mürekkep b'r grup ınuJıtt" bir 
bmılar 1 . lü bilememiştir. Hayat mücadelesinde 1 tabiidir ki, onlar mevcut halin kat'iy- man muhendıslerı tarafn_ıda.n yaııı.ı· ve kültür direktürü, kaymakamlar, lif mezarliklardaki şdıitliklere gide" boy· 

Binbir inkı!Up o'1asında çr.Jkana'!l onun yüksek yerini gösterecek olan ytt kespetmeslne candan taraftar o- lan tetkıkler sonunda yeı bır proJe nahiye müdürleri, kaza parti reisle- rek birer çelenk koyacaklardır. tatU 
t hın b h 1• !ar • d ~ 1 1 D. kb 1 Ih hazırlanmıştır. Havuzların Unltapanı . Halk 1 . • 1 . kt -d·· H lk 1 . h 1 d ,. ~.. u as ev at ının buglınkü ceıniyet, ancak bugün onu ü~ünme6e amaz ar. Unyanın müsta e su .. . .. .. . . . rı, ev erı reıf ~r1 1 me ep mu ur ı a ev crı spo!' sa a arın a &.-. 

dunımunu yakından görelim. başladı. Onu dar ve kısa görüşten kur- ve sükununu temine, karşılıklı feda- koprusu y~nındakı arsasına ınşa ed~- !eri birlikte sahada toplanan talebe I muhtelif spor müsabakaları ,.,,,ıı 1 J~cl 
Koy evi bi~ tiptedir. İptidai kulübe- tarmak istiyor. Zira Türk köylüıU karlıklarla sürekli hir anlaşma teme- !~ek kızagın yapılmllSına bu yıl ı- ve sporcuları tefüş ed~klerdir. ğı gibi geceleri de Ev salonlarında d 

!erden biraz daha geniş, daha orlilllı- anlayıı ve anlatış mefhumunda 1i ~urmağa imkan var mıdır? çınde başlan~caktır. Almanyada bulu Teftişten ,;onr.a Galatasaray\ıence ve müsanıere!et tertıp ~il~ 
dilr. • kasdi olarak çok geriye bırakılnıı~tır. insanlarda qu aıgı'llıj<, bu hak ta- nan f!arun bu iş iızerinde. temaslarda erkek Jiseı;i talebtsı 'Turk )ıayrağıııı tir. . , 

· '· " d. t ti · d bulunmaktadır. 
1 

• · '· • ününde bir sayvan, iki veya z- Ona bir (üınmilib bir (etraki bl id-ı nımama,.., '. ..en ı .. ~111'11 .aa erıl) en 
la odalar, bunlartıı pencereleri say - nık> v.ısfl mkan nl~nhus saltahatla, b~şka_ bırşey duşunmı;~ek. m.e- T ahiıı mavnnalar kalkıyor POLİSTE j MAHKEME'.LERDE 
vanda açılır, dalma arkalarını gtınete I softalıktır. Bu sebeple dzındakl ke· )'ıllen galı~ ol.~ıf<ça, h~)<ıkı bır Mı!- Kasımpaşadaki fabrika havuzların 1 '• · 
çevirmişlNdir. rlimder çok mahdut ve kifayetsizdir. letler_ Cemıyet.ı~ın kur.ulmasına te- da Liman idaresi i~ul 30 metre kadar 1 • 

O 1 1 la iln Ö 
Itta cürnhuriyetln kUltilr kurumu kaddum etmesı ıcap eylıyen hak ve saçtan mavna yapılmnktadır. Bun- Dayak yiyen damat .Zeytinyağına pamukyağı ka• 

< a ar ~ ~ ;ie & nnez, pencere• 
1 

. · d ed'l k 1 t b kk 1 
1 1 1 . . . 1 1. bu dar çerçeveyi paralamag·a azmet • adalet anlaşmasına ırnkan olamıya- !ardan sonra ınşaata evm ı ece Kürükayasofyada Medrese sokağın rı~ ıran a a er sayvanın o~ ugunu ıçerı a ır. ~ ~ . . . 1 .,, ıod 

. .. mittir. BugUnün köy kalkınma ı,ınin cagı teslım edllır. Bınaenaleyh bu - ve bugünkü thta mavnalar tamamen da 14 nırmaralı C\'dt' oturan· İsmail Tahtakalede bakkallik eı;len Sa,..· 
rorlerı de .-eşli kuf kokar, sa"da ·· k" · · k d tad k ı d · J t' ·ı k · l d d b" • · • ~k 
' J " ta içine girmeden önce lstidrat kabl-1 gun u sıstemın ya m a or an a - emır eş ırı ece tıt. isminde birisi Süiıt~·Ia adında bir ka- a ın a ırı sattıgı zı>ytinyagma ~~ tin 
iki:;er kapaklı yüklük, duv~rda gelin- !inden biraz köyde ma.rlf i~indm1 kabi!eceğini düşünmek boş bir hu!- dınla tanı.ıımış ve onu evine getirmiş· miktarda pamuky~Çı karıştırdığı aıı· vetı 
!erin sarı tencereleri, sahanları dizili bahsedeceğim. yadır. Diplomatlar bu hulyayı süsle- Romanyadan gelecek dam121.ık tir. Fakat İsmail c\'lıdir ve kansı !aşıldığından ynk'11anın•ş ve maJıJct' hüy' 
raflar, yüklükte yığılı yataklar, ~·or • Şeref Aykut • mek için zahmet ihtiyar edip bize iıı.ekler Hayriye de ayni evde bulunmakta- meye verilmiştir. . • ınaı 

Balıkesir Halkevinde 

Balıkesir, (Hususi) - Balıkesir Halkevinde biçki - dikiş ve çiçek
çilik kurıu açılmı,tı. Kurs bitmlt ve çalıtnıalarından mürekkep bir ser
gi haıırlanını,tı . Sera-! büyük merasimle açılmış ve Halkevi 'bafkanı 
Fevzi ırUzel bir nutukla kuraa ı,tırak edenleri takdir etmiş ve halkın ali
kaaına da te.tekkür etmlttlr. 

O.yak hldllderi 
Salmatomrukta Avclbey mahalle

sinde 13 numarada oturan Ve!J bir 
mcsleden dolayı kavgaya tutuıtutu 
karısı Ayşeyi adamakıllı dövmilf ve 
ağır surette yaralamııtır. Kadının 

feryadı üzerine komşular yeti§mlş ve 
güçlükle kurtarmışlardır. Veli yaka
lanmış ve kadın Haseki hastahanesi
ne yatırılmıştır. Ay~e, muhtelif yer
lerinden yaralandıfını iddia etmekte 
dir. 

§ Fatihte Hafızpllfll caddesinde 
114 numaralı apartımanda kapıcılık 
eden Tabirle arkadaşı Cemal, bir li
ra kaybetmişler, bulamayınca biribi
rile kavgaya tutuşmuşlardır. Cemal 
yerden kaptığı kocaınan bir taşla Ta 
birin başını yarmıştır, Cemal yaka
lanmıştır. 

Domates fiatlari 60 - 70 lcunıt 
aruında 

Son günlerde ~h..'iınize mühim 
miktarda yaş sebze g«>lmiye blflı

mıştır. Domates, ve patlıcan birinci 
dereceyi l§gal etmektedir. Domates 
fiyatları 60-70 kuruş arasındadır. 

Evtaşlıyanlar 

Taksimde Faikpa~a caddesinde o 
turan Kemal ile Niyazi adında iki ka 

fadar, dün ak§am Yen!şehirde Gülba 

şı sokağında oturan lsmailin evinin 

camlarını taşlamışlar ve buna meni 
olmak istiyen bekçiye de hakaret et

mişlerdir. İki ev taşlayıcı yakalanmış 

!ardır. 

masallar söyliyeceklPr, fakat bunlara Romanyaya Trakya için yeniden dır. Kadıncağız, müşkül vaziyete . Saimin dün ikınci asliye ceza ınııJI 
ne kendileri inanacaklar, ne biz ina· 100 inek ve 4 taue de damızlık ba,-~a mümkün olduğu irndar tahammi~! et · kemesinde cereyan !>den muhakeme' 
naca~ız. ısmarlanmıştır. Trakyııda son seneler 

1 
miye çalışmış, me,eley; babası Süley-; si. bitm~ş ve bir ay hapse mahkum t" 

Hlheyin Cahit YALÇIN de hayvan yetiştirme işlerıne çok, mana anlatmıştır: I <Ülmı~tır. 
ehemmiyet verilmektedir. Bu arada 1 Hadiseye fevk;Jadc sıkıl;ı.n Süley- Malül bir hırsız 
hayvanların clnslerı de ıslah edil'ecek man darpadı İsmai!e ;:e!~rek bu hare- I Dün dördüncü aııl~ye ceza mahkt' 

Otobüs ve taksiler tir. ketinin doğru oınıadığ:n: anlatmak mesınde, kadın ıuvaie:ıeri ve eşyası 
Sapanca tenezzüh seferleri is:emi~tir. Mün_aka~,. ıler le~~- L~ ~il- çalınıya meraklı Lir hıısızın muht' 
Devlet Demıryoll';.rı Sapanca te- ·le tokata ,ve ~rıg~ ı ·a buııııcc !sına; kemesi yapılmıştır " 

C 1 d v • • • .. h f 1 . b. h . J . il dayak, yerı:ıı~!ir. Pnlıs ı .. ,r ikısını dq Be~k.~~ıt• füırndi -P"'l8 • lı:oııa~Jll> am arını egıştirıp. nezzu se er erın~ u· azıran. an ı- . . ' ' . .uj 
ti'ç>aren başlıyacaktır. Bu yıl halkın yakalam.ıştıı:.. •• da otpqın· Gıılip ağlu ,Şaban adrndv 

kınlnıaz cam koyuyorlar daha f 2hr rağbet göstermesl için bi- Bir gömlek hırsttı l>u ad~ı~. e.\'VPlk •. g-.ın sabaha Jı:arfl 
Otobüs \'e taks.Uere takılacak kı- !etlerde teıb:ilatl'aı- yapilacali:tır. . , . A vansaı a Öll Kar-bli. maha1tc- m·ııı.. omanın ~ka bı.r odasaıdıı otı" 

· • · d • . y Y ş . rSJı Reyqan adınd• tıır kızın odasııı• 
rılmaz camlar taman-jle tedarik edil- Devlet Demıryol!erın a yenı sınrle ôtllrıin llya per.cercsıııe· kuru- . . k · 

1 
t k" ki" bıt 

· · O b .. ı · 1 h · . ,gırmış, P·zın e ç:an asını, ur u 
mıştır. to us e«n ıemcn epoınc kurs mak için °,aıtıa~ır as.nış. fakat toplat- "t t 

1 
. . L. l k Cı-' 

• • • . . Ç'-4 er ın:JıJJ. ı v~ lt' • ·a e çarşa rv takılmıştır. Taksılerclcn d<; günde 2() k b b ı 'n ks k Idu .. Devlet DemıryoJlnrı hareket me- en eyaz 11 gnm egı e 1 0 • rnlm•<tır. Bundan l.ıaşka Şaban Ajr si taksi camlarını t<-bdil etmektedir, .,... .., 
murları ıçin daımi bir kurs açmıştır.! ğunu görmiıştıir. Yapılan tahkikat adında bir kadının da tuvalet talCI" 

Temmuz başına kadar bütün taksile- Bıitün hareket memurları bu kursa neticesınde bu gömlek hırsızının İ- mını aşırmıııtır. 
rin camları değişticilıııfş olacaktır. 

dcvnm ed~ı·ekler ""- bitirenler terfi 1sak adında bıri olduğu anla~ılmış ve Bu hiıdisenin nıuh .. kemesi diiJI 
--uO»-- ettirilecektir. yakalanmıştır ba~lamıştır. Muhııkem€ esnasıııdlt 

ihtilastan suçlu bir banka 

memurunun muhakemesi 

İade edilen bir takım protestolu 
senetlerle bunların masraflarından 

ve harcirah bedellerinden 748 lirayı 

ihti!As yol!yle zin1Metine geçirmek
ten suçlu Zlrat batı kası senedat gişe· 
•i memurlarından Fadılın muhake
mesıne dün ağırı:cza mahkemslnde 
devam edilmiştir. 

Edirnede köy katipleri kursu 
15 gün devam etti 

Dünkü celsede. hanka müfettişle
rinden Muhtar şahit olarak dinlen
miş ve şunları söylemiştir: 

•- Fadılın bu şekilde zimmet~e 
para geçirmesi 930 yılı bidayetinden 
934 ağustos nihayetine kadar devam 
ettiğini tesbit ettik. Kendisi de bu
nu itiraf etti. Bu paradan elli lirasını 
verdi. Mütebakisini de iki ay içinde 
ödcyeccğıne dair ~enet aldik. Tabii 
kendi~ine hemen işten el çektirdik.• 

Maznun Fadıl, müfcttışin ifadesi
nin doğru olduııunu kabul etti. Son
ra bu protestolu s~netlerln sahipleri Edirne, 12 (Tiususj) - Geçen se
dinlendi. Bunlar da protestoların teb ne olduğu ıribi bu senede vilayet mer
l!ği için icap eden masraf ve harcira· kezleriyle kazalarda köy muhtarları 

hı ödemiş olduklannı söylediler. ve kiıtiplcri kursları tertip edilmiştir. 
Muhakeme gelmiyen şahitlerin ccl 15 gün kaclar süren bu kurslarda 

bi için başka bir güne bırakıldı. 1 köy idarderini kültüre, s'lğlıp, zira-

ata, ve terimlere, nafiaya ve adliyeye 
ait bUtün ~!er Uzerinde başta kay
makam, nahiye müdürleri ve jandar
ma kumandanları olduğu halde diğer 
şube memurları tarafından dersler 
verilm iştir. 

saçmalamıya ve gsrip vaziyetler -tıl" 
kınmıya ba~lıyaıı Şabanın akli J1lr 
lı'.iliyeti olduğu giı.·ıi!müş ve müşalı"' 
de altına alınmak üzere Tıbbi Adli11 

gönderilmesine karar \'erilmiştir. 

Pasaportııu:ı: kaçırılaa bir Rıııı' 
Panayot adında bir balıkçı gen-JSI 

kaptanı Türk t.!baasırıdan Niko~ 
pasaportsuz olarak gemisine alar.ı& 
Yunanistana kaçırmış, Nikonun blY 
rada bulunan aile.;lr.iıı polise müra~ 
atı üzerine hadise ı!'ıüddeiumumiliV 
aksetmiştir. Yunanlı kaptan tekr'' 
İstanbula gelince yakalanarak miid' 
deiumumiliğe verilmiş ve tevkif edil 
miştir. Nihyet mahkemeye ntikal t' 

den bu davada kaptan ilk celsede ıce
falete rapten tahliye edilmişti. Di.i11 

asliye ikinci ceza mahkemsind" de
vam edilen muhakeme esnasında Jı:ııP 
t•nın vekili müdafaasını yapmış ..,e 
Nikonun vapura gizlice girdiğini, '{e
şilköy açıklarında lostromo tarafJll' 
dan görüldüğünü, Çanakkalede pail
se teslim edilmek istenilmişse de tıı' 
takdirde Nikonun kendisini denize ,. 
tacağım söylemesi üzerine karaya çı 
karılamadığını anlatmıştır. Muhal<e" 
me sona ermiş ve karar için blik r 
dilmiştir. 
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YINI SABAH 

Başvekil : c 

[Sonu I inci 3ayıfada] 

SON HABERLER 

... -,,--;; i . 

.. -- -
Evvelki ~~üyük Millet Çocuklarınızın r_uh ve 

Meclisinde, Ziya Gevher yüksek f olmuştur. 
derec.eli rakılardan şik~yet ettı·. beden hı zıssıhhası Hususi tren Dragoman istasyo-S hh nunda kısa bir tevakkuftan sonra ha-

1 ıye Vekaleti de mebusumuz. 
la ay~i fikirde imiş .. Hitahctıc ta- reket etmiş ve Sofya garına saat 

938 Senesi bütçesi 
b~betın bu ittifakı karşısında İn- yazan: Nezahat Ragıp Nurettin 9.55 de girmiştir. Garda kendilerini 
Jıısarlar Vekili, kadehe bı'ra'z su Başvekil ve Hariciye Nazırı Köseiva-
k - 1 - rının, çocuk iskemlelerinin, .. ocuk f ·ı b K ı ·· ·ı· hil atarak rakının yüzünü ag~ artını- 'Y no ı e ayanı, ra ın mumessı ı, -
ya çahşmu~tır! Ananın, babanın, muallimin en odası mobilyelerinin, çocuk oyun- kümet azası, Sofya belediye reisi 1-

Varidat 250, 049,000 masraf 249,954,020 
lira olarak tesbit edildi 

Bize, bir damla §ara hın bile başlıca vazifesi çocuklarımızın ha- caklarının, çocuk kitaplarının ilan- vanof, Balkan Antantı orta elçileri 
haram -1..1urnnu ~r•ten H Z'h yatlarını ve aıhhatlarını korumak- )arı v.ar. Bot.ün bu neşriyat_ o kadar hariciye nezareti siyasi işler direk- y • f bnt · 19 ·ı ı· uua "'..... "1§> "' a~ı 1 1 1 _ enı masra u çesı geçen seneye nazaran mı yon ıra 
ni Efendi mahdumu B tır. Buna hiç şilphe yok. Fakat bu zengın resım er e, fotograflarla törü, Türk - Bulgar dostluk cemiyeti fazlalık var, 937 yılında altı milyon lira fazla tahsilat 
vakit mazmazada t ty .Rana, mühim vazifenin başanlabilmesi i- canlandırılmış ki; tesadüf eden her reisi profesör Steyanof, Sof yadaki 
ziyle rakının m'~af er emız ağ- çin gerek ebeveyne gerek mual- şefkatli ananın bunları okumaması- Türk kolonisi ve diğer birçok zevat memlekette iş hacminin artmasındandır 
~ak?.. u asını yapa-ı limlerimize ne gibi' bilgiler temin na imkan yok!... karşılamıştır. Ankara, 13 (Hususi) - 1938 malt sisatlarla alakadar olduklan fasılla-

Hayat, işte bu! ediyoruz? Ne gibi neşriyat yapıyo- İşte bu güzel ve cidden müfit Sof ya garı defne dalları ile ve yılı umumi müvazene kanun layiha- ra koymak imkanını bulmuştur. Bu 
Mebusumuz, bu müdafa ruz? ... Hangi şayanı tavsiye eserle- mecmua her ay tam dört yüz elli Türk Bulgar bayraklariyle süslen - sı ve bütçe encüınl?nı mazbatası ba- sene idaresi için m:ıliye bütçesile ya-

karşı ne söyledi, Kazeteler yaz:ı~ rimiz mecmualarımız var? .. Bu su- bin ailenin çocuk büyütme yolunda mişti. Bir müfreze selam resmini sılmıştır. Bu yılın masraf bütçesi rım milyon lira, gümrük muhafaza 
yor. _Fakat uzun ~zt: ne hacet? allerin cevaı>larını düşündüğümüz en vefakar bir müşaviridir. Eğer yapmıştır. Tren jstasyona girerken 249.954.020 ve lira varidat bütjçesi de teşkilatına ait motörlere alınacak tel 
~ynı günün akşamı, • Ortaköyde zaman mevcut mekteplerimizden, fe- sevgili yurdumuzda Amerika efka- mızıka Türk ve Bulgar marşlarını miştir. siz cihazları için 25 bin, Tahran elçi-
~~~ sa~h~un (ektiği sustalı çakı, dakar, feragatkar fakat bilgisiz, yar- rıumumiyesi ayarında çocuk terbi- çalmıştır: . . 250.049.000 lira olarak tesbit edil- liği binası ve mefruşatı için 25 bin, 
0~ ~ışıyle ber.1ber muhterem dımcısız ailelerimizden böyle muaz- yesine karşı ilmi bir alaka mevcut Takdım merasımınden sonra Baş Mayıs ayı ba.şına kadar yapılan pansiyonları bulv:ıan mekteplerin 

':ekılın beyanatını da ~erhetmiş- zam bir vazifenin ifasına intizar et- olsaydı muhakkak Parents şeklin- vekil Celil Bayar ile Köseivanof yan tahsilat miktarı 239.651 lirayı bulmuş müdür muavinleı-inin ücretleri ola-
tır! mek çok güç olur kanaatindeyim. de bir mecmuanın çoktan neşriyat larında Harbiye Nazırı General Das- tur. Geçen yıla &öre olarak tezayüt rak 40 bi, ilk tedı ısat müfettişlerinin 

Rakıyı hanJİ i~ki ile mukaye- :. alemimizde doğması, büyük bir kalof olduğu halde müfrezeyi teftiş bilhassa gümrük resminde kazanç, maaşları için 24 bin, Ankara kanali-
:: edelim?.. insanı, kahkahadan Amerikada annelere, babalara ra~bet kazanması, ve takriben elli, etmişlerdir. istihlak ve maadin vergilerinde ken- zasyonu masraflan için 

orultuya kadar, neşe ile uyku (Ebenynlik mealeii.nde) yardım altmış bin karii olması lazımgelir- Müteakiben Türk misafirler yan- dini göstermiştir. Encümen, mazbata 50 bin,, Cümhuriyetin JO uncu yıldö-
~!1'.1ında avutan müsküratın hiç etmek, muallimlere çok mesuliyet- H. larında Başvekil Köseivanof olduğu sında hazinenin muamelatı takdir nümü bayramı masrnfları için 100 
~n ona benzemez. Rakı fİfeSinin li vazifelerinde '-'Ol gösterebilmek Yazık ki biz fedakar anneler halde gardan çıkarak Türkiye elçili- tahlil olunmaktadır. Maliye Vekale- bin liralık tahsisat bu cümledendir. 

arzında ınanta 1- d ,J ' ~ • ·t · ı d' t' ·1 k ed' ı~h· tl · · Y · f b-t · ekl'n g- e bir bı a r, aı?ın a uyuyan maksadiyle her gazetede her mec- babalar, bütün hüsnü niyetimize gme gı mış er ır. ı~.e .verı .en r ! . ea et ıye erının em masra u çesı son ş ı e or 
Ah ç ktır. Çekmıye relmh•nr! muada çok değerli makaleler rnun- rağmen evlatlarımızın hayatında Saat 10.30 da B. Celal Bayar ile muhım hır kısmı ıstimal olunmaksı- 1937 yılı masraf bütçcdne nazaran 

rü .. şa: Osmanlı konağından ba tazaman intişar etmektedir. Fakat birçok gayri kabili tamir hatalar Doktor Aras yanlarında mihmandar- zın devlet, taahhütlerini günü günü- 18.936.244 lira faziedır. 1938 yılı için
tif7:ı eton apartımanına naklet Amerika efkirıumumiyesi bununla irtikap ediyor. Ve bu bilgisizliğimi- ]arı olduğu halde saraya giderek zi- n; ve tamam olarak ~em.iştfr. Hari- de inşası kararlaştırılan meclis bi
k d rakı sofrası, yaşmak - tatmin ed'I . d _ 'ld' Ögw retmen . 1 1 yaret defterini imzaladıktan sonra cı ticaret muamelem;zde ıhraç mad- nası için yapılacak işlerin karşılığı 

a ın ut _ mus·k· ld y h ı mış cgı ır. - zın cezasını masum yavru arımız a d 1 . . . k t . t d 1 k 700 b' 1 t h . t k 
aelamİ k d . · ı ı o. ugu ~rem ler için birçok mesleki mecmualar, birlikte ömrümüzün sonuna kadar Başvekil Köseivanofu ziyaret etmiş- e erımızın ıyme tu arı a ~eçen o ara ın ıra a sısa onmuş-

a e eri, piyaleleri mug~h-e)e • me e 0 ugu gı 1 
- çe ıyoruz. a a u e ım e a e - f b · ti Tü k' ı ··ı·- · d mazbatasında iç ticaret hareketleri 

le ... Artık bö .' -... n- veyn mecmuası - Parents Maga- !erin kısmen mesulil biz, biçare an- vano u zıyare r ıye e çı ıgın e . . • . . - Bilyilk Millet Meclisinde 
L .. 1 1 

1 
evnnde hır teselhydi: 

1 

intişar et kt ld y 'b' (Ebe k' F le t b 1. f l"k t ler ve bir müddet sonra da B Kösei- yıllara nazaran artnııştır. Encumeu tur. 

dı ., Y1e hır mazeret kal- zine) d k' h t t 1 b b 1 . k k d b' iade eylemiştir. nın seyrı hakkında 1937 malı yılı ıçın 
mı. 

1 

namın a ı usus ve ama- ne er, a a ar ıse , ısmen e ı- t h . ed'l 'd t 1 d Ankra, 13 (A.A.) _ Bu"yu"k Mı'llet 
i · · · Saat 11 30 da kral sarayıııdan ge a mın ı en varı a ın yı sonu a nkıla r · · .. men aılevı bır mecmuada genç, or- ze hiç bir şekilde rehberlik etmi - · - . . . . . 

tecii k P
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.po ISlmn bu son mur ta yaşlı he k l'k babal k d . t b' .1 . . d len hususi memurlar Türkiye elçili- altı mıJyo lıraya Y<'1tın bir fazla ıle Meclisi bugün Fıktet Sılayın başkan 
elb t ova ıyauğı ıün yakındır 1 w. d r ese afnfnke' ı vle ·ı ·ıı :~n, ~ .emıyen er ıyecı erımız e- ğine gelerek Türkiye Ba•vekili ve elde edileceği zikredilmektedir. J Jı7nnda toplanarak hudut ve sahiller 

e • . ınea erın e muva a ıyet e ı erı e- gıl mıdır?... v 1937 1" 1 . b' . 6' ' 

y f . ye bilmek için yol göstermektedir.. B' d l'k b b 1 k t Hariciye Nazırını saraya götürmilş • ma 1 yı ında. yenı ır vergı ı sıhhat umum müuür?üğünün 1938 ma 
-...;uı- usu Zıya ORTAÇ Her tilrlU mizah hikaye roman ve t ıdz··r~ ab~ne ı • h a. a ıtt' amBa~en ler ve kral kendilerini hususi olarak konmadığı h~lde varı~atın _artmas~ ll yılı bütçesini tasvıp etmiştir. Bu 

U U d • • • . • ' esa u ı ır maz arıye ır. ugun- k b 1 t · f memlekette ış hacnıının genışlemesı ' n erim izin aıyaııet edebiyatından uzak sadece kü Amerika efkarıumumiyesinde i- a u e m~ş ır. . . ve ihraç mallarım·zm iyi para getir- bütçe idarenin masrdları karşılığı 
aile m ı ı · · h 11 t v • e . . . Saat 13 de mısafırler yanlarında · . . 

Sporu 1 1 
ese e. erım a e megı gay se çok mesulıyetlı hır meslektir. b'"til Til k h t" ld v h 

1 
mesile mümkün olmuştur. Encümen kabul olunan tah:ıısat 494.048 lıra ve muz a a a" kal edinmis olan birçok değerli mec- . . u n r eye ı azası o ugu a - .. . . 

arı ' . . . . .. Bizde ıkl genç evlenır, yavruları o- de Sofya civarındaki Vrama sarayı 1938 butçesının masrd kısmında ba- tahmin edilen varidat ise 594.100 li-
(Baş tarafı b' . . muanı~ her a~ dö~t yüz .. el~ı b~n ~~- tur. Anne, baba olmak salahiyeti- na gitmişlerdir Kral ve kraliçe ora- zı değişiklikler yapmış, muayen tah- radır. 

OKSPOR şimdfyeı~ın~ı sar:ada). s~r hsa ışı ;ar ır. şte onü:n be .~r le tabiatın kucaklarına bıraktığı da misafirler ş.erefine bir öğle ziya~ 
fi neticeleri foklğrafia a~~:t edettı- : s .~~.ı... .ecmukanıdn gayhesı ( etşık~ masum yavrucukların hayatına ta- feti v~rmiştir Ziyafette Başvekil 
bir albü d s ı e erek en unıversıteye a ar, er yaş a ı · 
bü . m e toplamış ve bunu d evlatlarının inkişafı fikri ve bede- mamen tasarruf etmiş bir vaziyet- Köseivanof ile Bayanı, Türkiye elçi-
ta:U~~ ~tasına takdim etmiştir. (A~ ni terekkiyatı için ~nalara babala- tedirler. Amerikada ise çok defa er- si ve diğer birçok zevat da hazır bu-

k ) ' gençlerin çalışmaları ile y ra ilmi bir tarzda yardım etmek kekler ve kadınlar yavruları doğ- Junmuştur. 
ından alakada ı a- - d 1 b b l k .. 

B r 0 muştur. tir ... ) şeklinle hulasa edilmiş... ma an. e.v~e' ann~ v~ a a .0 ma Yugoslavyada son gun 
. undan cesaret alan OKSPOR . meslekı ıçın hususı hır tahsıl dev-

yı atış yapan erk kl d , ı- Mecmuanın kabında... . . v• b- Ok b' 'dd' t Belgrad, 13 A.A.) - Belgradda . e er en Ardın Sa resı geçırmegı, uy ır cı ıye -
ı, Celil, Nevzat, Kena 1 İb~·' -, (12 makale, bir yaşından küçük le düşünürler. Çocuk bakımı ders- dünkü muhtelif .ziyaretler bittikten 

Mahir ile bir de erkek~; ak un vei ve attı yaşına kaduki çocu ki arın !eri veren fenni kliniklerde sonra, Başvf'Jdl Celal .Bayann ve Ha-
)'apan (Betür Or) u An~Y ın ~~ annelerini alikadar eder. müstakbel yavrularının ruh ve b~- riciye Vekili Doktor Arasın Yu~os-

• • 
Italyan lmparatorluğ~ 
ve Milletler cemiyeti 

İmparatorluğun tanınması 
der "' k raya gon- l d'k 1 b" r~· k . me~e arar vermiştir 12 makale, ilk mektep çağında- den hıfzıssıhhası hakkında dersler avya ra 1 8 ır ıgı mer ezme yap- Londra, 13 (A.A.) - Taymis ga- duğunu kaydeylemektedir. 

OKSPOR atıcıları ya;ın A k ki çocukların annelerini alakadar alırlar .. Geçenlerde Child Study ce- tıklar{ ziyaret iki parti arasındaki zetesi, İtaly,n imparatorluğunun ta- Deyli Telgraf ise. İngilterenin Mil 
ya gidecekler ve 19 m n ar~- eder. miyetinin müdirelerinden . biri olan dostluk ve samimiyet cereyanlarının nınması lehinde konseyce ittihaz olu- letler Cemiyetine :vrdıği teminatı ih-
l'ününde resm· · ayıs gençhk 13 k 1 en yüksek bir şekilde tebarüzilne ye- k d d · · .. ı·ı t ' · · · k d 

ibıab k 
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ı geçıtten sonra atış rna a e, on Uc; yaşından on genç bir mütehassıs anlatıyordu.. . 1 k b" ·ı t k'I t . t' nan arar an oıayı memnuıyet gos· a et ıgını yazma ta ır. 
·B a ~.arı yapacaklardır. dokuz yaşına kadar ilk gençlik Ç&• Ders almağa gelen genç erkekler nı ve para .. ı: vesı e eş .ı. e mış ı.r. termekte ve daha gei~ bir tarzı halle . Nius Kronikl ga:retesi de konseyde 

ıi .u musabakalarJa büyük ~fimi- ğındaki evlitları olan anneler için- arasında hatta evli olmıyanlar bile . .Başvekılımız ~e. Harıcı~e. vekı- doğru ilk adımın ahldığmı yazarak dün cereyan eden .müzakerelerin kol-
n ) akından alakadar 1 w k 1 dir. .. hmız Yugoslav hukumet reısı ekse-! böyle bir hareketin hakikate göz yu- lektif emniyet preıısibini mezara koy 

\'etle muhtemel old 
0 acagı uv- . . varmış. Mustakbel hayat arkadaş- lans Doktor MiJan Stoyadinoviçle ' man bir idealden da.ha kıymetli ol- duğunu ileri sürmektedir. 

büyük Wr h. uğ~ıda~ gender'. 10 makal~ aılesıne bm man~ !arına gö~ermek, ve mü-akbel hlrlik~ merkere ~dikleri vaktt b~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
1 esecanJa şımdıden çalış- sıyle şuurlu bır baba olmak i&tiyen . . . . . . g 

ine arına hız venn· ı d" erk ki · · d' ) yavrularını daha şuurlu bır bılıp ıle tün partı rüesası, Yugoslavya gene;- Bütün hazırun tarafından dakika- J·este de bilmukabeie rn samimi mu-
R ı;, er ır. e er ıçın ır. yazılı. . . . . . . . • . 

undan başka tam bir Tnrk Mecm .. d b' ıstıkbal edebılmek emelıyle bırçok lerı ve Yugoslavya spor teşkılatı mü- larca alkışlanan bu nutuktan sonra hebbet ve hürmetlerinin reisicümhu-
1 . u spo- uanın ıçın e ırçok anne ·ıı · t 0 an giır~in de memleket dahilin- )erin babaların evl" tl h lck - ilmi eserlerin kolleksiyonlarını ya- messı erı arafından çok parlak te- bir genç ilerliyerek türkçe şu nutku ra arzına Başvekilin tavassutunu rica 

e tamı · · · ' a arı a ında- · · · zahürler ve alk 1 l · fkb l ed'l · · · ı d' mı ıç.ın bUyük Şefimiz Türk ki makul ve calib' d'kk t . pan yırmı sekız, otuz yaşında genç ış ara ıs ı a ı - söylemıştır: etmış er ır. 
ençliğine <t w • •• • ı 1 a .suallerı . mişlerdir Birçok hatipler Tilrk-Yu- f Jd' · k · · • . egerı olçmemıyecek dere- ve bunlara çocuk terbiv il erkekler pek çokmuş. Azız yurdu- · w • • - .Aramıza sa a ge ınız e se- Kral hazretlerı, &§vekıl Celal Ba 
n~e bır armağan olan (Altın Ata- sıslarının verdikleri · e mi teha~- muzda birçok muhabbetli, ı,efkatli goslav dostlugu, ıttifakı, Balkan An- Jiıns. Vatanınıza döhdüğünil:ı zaman yara, kendi imzala!'ıyle bir resimleri-
uı-k kupası) lhd . cevap ar var.. . tantı ve bunun cihan ımlhü üzerinde- k · d · y ı .. · · 

nın asını emir bu- Bırçok üniver1'ite pro! · 1 · • anneler, fartı muhabbetlerınden . . . · ço rıca e erız, ugos avya unıversı- ni ve Bayan Bayara ayrıca bir hatıra 
rnıuşlardır · esor erının ço- kı tesırlerı hararetli nutuklarla ileri ı bel · in · • k d .. · cuk sağlık bilgileri hakkında en yavrularını manen, maddeten gayri .. .. · . . te ta e erın en ::;cımımı ar eş se- vermişlerdir . 
. (Ataturk)ün sporcu Türk genç.. çık bir lisanla 1 f k ~ a- kabili islih bir hale ~okar. Çünkü surmTuşlerdır. j limlarımızı btlUln Tilrk gen_çliğine 

rıne bah~Hği b . yazı mış ev alade Nutuklar bittikten sonra Başve-- b'ld" · · ç k G6rlfiilen noktalar 
1 almak 0 u emsalsiz hatıra- kabıli tatbik fikirleri... Birçok hu- bütün takip ettiği sistemler, ya ken- kilimiz ya 1 d b 1 Dok'--- ı ırınız. 0 yaşa. 

zere 6 haziranda başhy sust k"rt 1 . d. h ·ı . h l' h d narın a u unan ~ A. ) ) Lo d 13 (H 1) B .. S f 
olan müsabakalard ~- me l.ÇP erın, çocuk sanator- ~ mu ayy.ı eın ma su il,. ya ut a Stoyadinoviçe hitaben: "Ben de kür- "tatürk'ün se am an n ra, usuE - ugun ° 

m bir t1 
1 

a gençJerın Yomlarının, çocuk nekatiat devresi bırkaç neıul evveldenberı annele - sümüze çık .cı· k w yaya upğrıyan Türkıye Başvekili Ce 
aktır. gayl'i! e c:a ışacakları muhak istirahat pansiyonlarının çocuk rinden, teyzelerinden naklen gelen, kalkmışlar ı:or~Dm:k· k ıtyerett' .ayag~' ve Bulgar Kralının lal Bayar, Bulgar Başvekili ile mü-

ka 1 h' b' ·ı - . . . e ı a e ınız mı. h d• ) • h' b' -1·k bul 
Esasen bütan memleket bu ' f :P l~~ın~n .ç~cuk gıdalarının, ço- _ıçt ı~ ı ;• esasa ıstınat etmıyen kürsünüze demiyorum, kürsümüze e ıye en ım ır mu a atta unmuştur. 

birinciyi :ı,imdiden bUyük bi:~ -çu e ıse erının, çocuk çamaşırla- sıs em er ır.. diyorum.,, dedikten :ronra muttasıl al So!ya, 13 (A.A.) - Başvekilimiz, Bu mülakatta Bulgaristanın Bal-
ec:.ınla beklemekted· e- rının, çocuk ayakkaplarmın çocuk Ne•york : kışlarla kesilen uzun ve siyasi bir nu kral hazretlerine Atntürkün selim kan misakına alınması mevzuubah-

ır. yatak takımlarının, çocuk arabala- Nezahat Racıp Nurettin tuk irad etmişlerdir. ve muhabbetlerini ıarzetmiş ve ~ama- solduğu zannedilmektroir. 

T E S A D O F 
lu~u yahut kuruşu toka et. O söyle- ha:tedeki kızlar delikanlılar yekti- doğru meal çıkarabilmesi imkan ha-ı hk edeyim dedim. İyi saatte ol&un-
sin sen dinle .. Hava tüfekleriyle oir :{eriyle gönül alıp vermekte Hoca ricinde idi. lar, onlarla görüştilm. 
atışı on paraya olan nişancı ettik- hanımın üfrüğü vesatetine muhtaç O gece Hoca hanım o bırakılan GillsOm Hoca hanımın iki eline 

: MAHALLE KARILARI !canları gibi sözler hedefe isabet et- gijrünmüyorlardı. Hariçten, uzak- şeyi ne süzdü. Ne de eledi. Hatta eli- sarılıp şapır şapır öperek: 
y . ='e de on paraya etmese de... Asıl tan gelenler de ender oluyordu. Son ne bile almadı. Çünkil o harekesiz - Görüştün mü anacığım? Ne 

azan; Hüseyın Rahmi GÜRPINAR No 9 n:ıak.sat ehli müracaa:~n ne geçmi- zamanlarda Hoca hanımın maişeti satırları okuyamıyacağını biliyordu .. diyorlar? İyi saatta olsunlar onlar 
Muhabbet m k 1 1 

• şınde ve ne de gelecegınde. O onlu- o kadar daraldı ki (Sadberk) Sab- Fakat Gülsümü aldatmak için terti- da Gülsüme acıyorlar mı? 
us a arının tı ısım Nuriosma · Ça k · · · ğun veya k b d B b k · · d · · · · · • · · 1 retleri bütün biltü b k . nıye, rşı apısı rıbı ış- . uruşun aşın a... u '!- e ısmın ekı yetışkın kızını bır hı lazımgelen şeytanatın kubbesını - .Acıyor ar, acıyorlar. 

Ozden Hoca h n aş a. Gün- tek Yerlerde birçok Hacıbabalann mır de falcının, remmalin baklala- konağa besJemeliğe vermeğe mec- hazırladı. O geceyi üzüntüler için- - Hay ömürlerine bereket. Ek-
anıma okunulacak tilremes· bö 1 N · · · k.a b'll h t k.ğ · · b Jd · · · · · gece yine nef 1 • • ı Y e efıse hanım nevın- ra, ıs m ı ere ya u a ıt ilzerı- ur o u. Zevcı Hacı bir iş, güç sa- de geçıren Gülsüm keyfiyeh anlamak sık olmasınlar ... Lakın Hoca hanım-

ırlanmı~ aerb tes. e~lmış şekerle ha- den evinde icrayı sanat eden yerli ne çektiği çizgilere bakarak, kırk habi değildi. Karısı kazanır 0 yer_I için sabahleyin erkenden Nefise ha- cığım nerede evleniyor? Kimi alıyor? 
assı arasında d" w • • • a ru çu en esada uğratmıştı. dereden su getirerek yumurtladığı dı. nımın evine kendi.ıi dar atarak sor- - Dur. Her şeyin yolu erkanı var. v e ıçı ecek Akşamı Uf · k ") · k · 1 
uska ba• yastıg- oşegle gırılecek. Zihninde halledilecek bir müş- durt bin man.aya şasmaktan ziyad'! Ekmek, peynir, Hastırma sucuk ne du : Sırasiyle hepsini anlarsın. Acele et-

v ının atına vaz d" kul" k lb' · · ' · ' rek sağ tarafa t 
1 

e ı: u a ınde bır dıleği bulunanlar, lisanımızın en sade şivei beyanın- bulurlarsa onunla iktifa edip öyle ge- - Hoca hanımcığım meraktan me. 
anada her ne .. :•01ıuacak. Alemı sokaktan, coddeden geçerken, şi- dan bihaber bu Hintli .Mağripli he- çinip gidiyorlardı. Fakat Hoca hanı- çatlıyorum. O masalı bizimki mi yaz- (.Ağl k) B . k b 

. H e r rae sabahle kar düşürm k . . k 1 ö . ' r k b" - ? O G' l be • . ? K - ıyara enım ne a a-n oca hanıma anı tıı - ~ e ıçın uru muş rilm- rıflerin yarı anlaşılır garibe cümle- mı~ e ıne şaş ın ır av duşerse biça- mış. ü süm n mıyım. arısını . . .. . . 
~dın bu rüyadan r:u tca~. Hoca cek. aglar~ gibi pencerelerine türlü lerle sade dil ahaliyi kandırarak reyı o kadar insafsızca yolardı ki ne diye kötülemiş. Çabuk söyle.. batı~ varmış. Kocam üstumc nıçın 
sine, servetine na ş erinın ver- g~rıp şekıllerde 0 Vifuk,,lar "Milh- para çekmiye muvaffak oluşlarına kıpkızıl kalmayınca bırakmazdı.. - (Müteessirane) Zavallı Gül· evlenıyormuş? 
ut kısa ahkam k::ran uzun ya- r~ Süleyman,,lar yapıştınlmış Ü- taaccüp etmelidir. Bunların içinde t "Dostluk kantarla alış veriş miskal süm sana ditn söylemedim mi? Masa- - Senin hiç bir kabahatin yok. 
fdili YolabildiA'~\ad:cak. 

1
Zav:lh ~~rlikçü dükkanlarını gör~rek hay- öyle dil bilmezleri, öyle lisan düş _

1

ile,, darbımeseli Nefise hanımın düs- h kocan Rıfkı efendi yazmış. Ben Kocan para biriktirmiş çekmecesini 

Nefise böyle baş a~r~~n:c:k· g;b~ra~a;a dalıyorlar. Ne!ı~e ~anım kimleri var ki nisbet edilse, Baye- tur edindiği akvalden olduğu için 0 söylediğimde yanılır mıyım hiç? de- doldurmuş. Onun için evleniyor. !n-
adan ha ı u- 1 cra maahllerdekılerı ara- ııdde Bakırcıların .. t t f d 
al ş ıyarak muhabbet mus- mak külf t' k 

1 
us ara ın a o- ı günil Gülsümün gösterdiği hikayeyi diğim noktası noktasına geldi çıktı. sanın parası bol olunca bir kürkü 

arı tertibine k d e ıne pe Uzum kalmn·or turan, bal rengi yeldirmeli şakağı 1 ri te kk' a ar sanatında e- Rhli hacet için lstanb 1 k ld · 1 · ladeni' . t 1 . ' . . bes bedava okuyuvermedi. "Bu ben- Evet kocan yazmış. Bunun böyle ol- varken bir daha almaz mı? şte bu 
Nl ı ve istidat .. t . . u a ırım a- ı şışman acı edıbe gıbı ka- ı 

kin isnı; ha li . gos ermışti .. rında bakla, iskambil falından tutu- hr. de kalsın da iyice süzeyim, ne oldu- duğuna beş parmağımı basarım. Fa- da öyle. 
ahalJenin h:du sdenedır bkulunduğu nuz da, divitleri bellerinde çekme- 7.avalh Nefise ku~ d - k k l ğunu sonra sana haber veririm,, de- kat kızım sen şimdi işi meydana vur- - Parası pek çok muymuş? Ne 

de . unu pe tecavüz çeler· ö l . d R • ..,.un o me ' j 
mıyordu. Bir sanatın e b b 1 11 erın e emmaJ efendilere kor:ı.u dam.anna ağrıya sızıya oku- lmesi onu intifa vesilesi etmek için va ma. O evlenmek ilzere ... Sözü kesmiş, kadar biriktirmiş? 

dar i r a ı ne kadar tefeillün he · h o k T o k ·.:ı· ço alına o i•ten edil ek k" r nevı azır. n- ma la karın doyuramıyordu Mu kit kazanmak maksadına mebni idi I isi pisirmiş İçim sana acıdı Düşün- - amam Y z se sen mecı~:ye .. 
ec ar o nlsbette inkisama utny y d h • L t · - . ... .. . . 

acagın an 8 ' e muskalarına gelince o ma- Yoksa bir gece delil kırk gece süzse düm taşındım. Şu Gülsiime bir ana- [Soııu ,ann] 
1 
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Sayfa: 4 YENi SABAH 14 MAYIS 1931 

Fransızlarda hazırlık 

•• 
Sucu Om er 

Yazan: Mükerrem KAMiL SU 

İngiltere kral ve kraliçesinin resmi 
ziyaretleri yaklaştıkça yaklaşıyor 
İngiltere kralı Altıncı Corç ile 

Milli Küme Maçları 
Bu hafta, harbiye İstanbulda 

• 
Galatasaray da lzmirde oynuyor 

Kraliçe Elizabet gelecek ayın sonun·"""'-
Bayram gunu evi dolduran ınisa- ıculuğa vunnuş. Her gün onnandan da Parise gidecek lerdir. Bu resmi 

firlcrle uğraşırken bir aralık oturma bir yük odun keserek şehlre getirıp ziyaret Fransız ve Ingiliz hükfuııetleri 
odasına gırmiştim. Çocuğum divanın satarnuş. arasında kararlaştırılalıberi aylaı 
üstUne kapanmış, luçkıra hıçkıra ağlı- Yıllar geçmiş. Çocuğa hem ana, hem geçti. Pariste dost hükümdarlan kar· 
yordu. Hemen kollarıma alıp niçin ağ- ,bnba olmağa çalışmış. Gülsüm bil- şılamıık ve ağırlamak için hararetli 
ladığıru öğrenmek istedim. Göz yaş. ytlmüş, &.rpilnıii. On beş yaşına bir hazırlık devaın ediyor. Bu müna• 
ları arasında: 1 ı::eld;ği zaman çeşme başında, tarlada sebctle Fransız - İngiliz dostluğunun 
~ N~~in herke~~ sev.nd.gi .. bu.gün- 1kalan köy del İ<an~ .aı·; kızın aklını 1 muhteli f safhalanndan bahsedilmek· 

de o ağlıyordu . nıçın o her tunku el-
1
çelmiy·c ça,. ·~...ır. l'akat o, hiç hir tte, Paris matbuatı için bu mevzu ü -

bisc lcrinı giymişti? diye inliyordu. !söze kannııy-ır, dogru yold_an şaşını· ı zerinde hı r çok hatıralar nekletmek 
- Kir1den bahöecliyorsun çocu· yorrıuş. G un :ı bu-ındc kuye bır ya- kabil olmaktadır. 

ğum? Nen var, söyle sana ne oldu? boncı gelm iş. Na-ıl omus, neden ol- Fransa ile İngiltere eskiden bu • 
İşçi kız söze karı.şırak : muş adamcaı,'lZ bunu bilmiyordu. Kız günk ü gibi dost değill erdi. Bu dost-
- Sucu sebep oldu, dedi. Parayı a- şeytana uyarak bu yab<ınr ı ile lıera~r Jiğun başlangıcını bulmak için 1903 

lınca ağladı da ondan... gitınl:j. Kö;· lü. bu olgudan sonra O- senesine kadar geri dönmek ve o za-
- Anne, görsen başını duvara da- lmere külü götle bakmağ;ı, kuma bas- manki Kral Yedinci Edvardı hatırla

yayıp nasıl içlııi çeke çeke ağladı. kı olamadı diye köy kahvesinde çıkış- mak l~zım geliyor. cAntant Kordiyah 
cTaıırı kimseyi bu hale düşürıne.>in» ı mağa başlamış. o zaman olmuştur. Bunu o zaman biz 
diyordu. 1 O da günün birinde danuru bıraka- cİtilafı Samimane> diye tercüm" et-

Çocuğıımu avuttuk.tan sonra tekrar , rak şehire gelip, suculuğa ~lamış. mış· iz. Yedinci F.dV&l'd Parisi o tarihte fngiliz kralı Corr Fi J d• • bak J • • 1 d'd l L. l 1 l'~ T ın an ıya mıısa a arı ıçın ş m ı en ça lflDlya ""' ama arı • 
misafirlerin yanım> gı" ttim. Ben ele !Genç ve iyi huylu kansından kendi- · ·-t t · tır" cResmen• de- il 1 resmen zıy- • e mış · Edvard Fr k . . bildiği k d gelen mi l güreıei erimiz ~ 
durgunl.a§m.ıştım. Akşam karanlığın- sine yadigar kalan yavrusunu her za- dik. Çünkü daha evvel veliaht iken ansayı ço ıyı a ar Bu hafta milli küme maçlannı yük bir muvaffalciyet olacaktır·• 
da eve ug"rayarak su h••yan, baazn man yana yana dü.şünür, onu ka""- p · k d k k ı· "d d" ki çok ta seviyordu. Onun için aradaki -r ,. anse o a ar sı sı ge ır gı er ı . . . . • . . • yapmak üzere Ankaranın Harbiye sen alacağı neticeler ikincilik ·,. 
köşe başlarında oturarak kuca~ ser- ran adama lanet okurmuş. Fransanın o zamanki meşhur adamla- şıddetli ihtılaflara, gerginliklere rag - takımı 1stanbula gelmİ!J ve Galata- da Beşiktaşla vaziyetlerini ıner" 
diği mendil ystünde kuru ekmekle kar- Birgün kızını bir faytonda görmüş. n, tanınnuş artistleri İnigiliz veliah- men İngiltere kralı Fransa ile kendi saray takımı da lzmire gitmişti. çıkarmış olacaktır. 
nuu doyuran ihtiyarın sivri sakallı yü- Yanında süslü. boyalı kadınlar var- tı ile heı> ahbap olmuşlardı. Yedinci memlelı:eti arasında sıkı btr dostluk Harbiye Taksim stadında Güne•le 
zü. küçük g&leri ve kuru dudak- ıruş. Arabanın arkasından koşmak tesisi için çalışmaktan geri kalmamış yarın da Beşiktaş takımı ile karşıla-ları gözümün önünden gitmiyordu. istemiş, tabii yetişememiş. Arabacıyı çırpınan kızının üstüne atılmış. Tam Einlandiya güreş takıını hl' 

d ıd ve zekAsı bunda muvaffak olmuştur. şacaktır. ı,-
Sucu tam bir hafta görünmedi. tawdığı için yol boyunda durup dönil- boğazını sıkacağı dakika a 0 uğu ziranda şehrimize geleceı> ,,, 

Komşularımdan biri: •O hırsız bir sünü beklemiş. Ve işte 0 zaman ara- yerde mıhlanmış, kalnuş. Çünkü Gül- Oğlu Beşinci Corcun Parisl z.iyareti Galatasaray takımı da İzmirde Haziran ayı için şehriIJıiıt~ 
adamdır. Zaman zaman ortadan kay- j bacıdan kızının fena yola saptığını, süm'ün ağzından beyaz köpüklü ~ on sene sonra oldu. Beşinci Corc ol - bugün Üçok ve yarın Alsancak ile rak güreş takımımızla karşıla~ 
bolur. Sonra gene çıkar, gelin di- kötü evlerden birinde yaşadığını öğ- boşaıımaktadır. Tıpkı, on sekiz yıl on- duktan bir kaç sene sonra, 914 N"ısa- oyruyacaktır. olan Finlandiya güreş milli ""'; 
yordu. renmiş. Günlerce aç ve hasta sokak- ce ölen karısının ağzından sızan kan nının 21 inde Parise gitmiştir. 914 se- I İstanbuld_a olan maçlarda~ ~eşi~- nın federasyon tarafından da~ 

Bir akşam kapının zili ürkek bir el- !arda sürünmüş. Ağlamış, göğsünü gibi... nesi malumdur ki umumi harbin ~- taş - Harbıye maçı daha muhımdır. Hp edilmiyeceği şüpheH bir ,._ıH1 
le çevrildi. İşçi kız testileri verirken yumruklamış. Ve kızım öldürmek için O zaman yüreği parçalanan ihtiyar, 1 • . . Çünkü Güneş vaziyetini garanti et- girmi•tir. 
çocuğum: cSucu gelmiş> diye oda- hep yolunu gözlemiş. Birgün yaşlı bir şimdiye kadar kızının yolladığı ve bir adıgı senedir. Bu zıyaret parlak ol- miş olmakla beraber Beşiktaşın ikin- ---, 1" 
dan fırladı. Kapıya çıktını: kadın on liralık bir kilğıt uzatarak: kuruşunu bile harcamadığı paraları muştur. Beşinci Corc da babası gibi ciliği kaybetmemek için yarınki ma- Fakat biz federasyonun be.: ~ 

_ Nerelerdeydin?. Kaç gündür ni- ~Bunu al Arada sırada hep sana koynundan çıkararak önüne fırlatmış. Fransayı severdi. O da Parisi çok ev- çı kazanması lazımdır. geçen sene yapılmış anlaşma) 1 
çin görünmedin? diye sorduğum za _ yardım edeceğizo demiş. Ömer önce cAI bunları da demiş. Ölüm senin velden tanıyor ve biliyordu. Hatta e9- Güneşin Harbiyeye karşı alaca- mıyarak Finlandiyalıları davet 
man içini çekti. paranın nereden geldiğini anlıyama- için temizlik. İnşallah çok çekmez- lendikten sonra da Parise gitmiş, eşi ğı derece şampiyonluğuna tesir et- ceğini muhakkak görüyoruz, 011~ 

Her zaman yaptıgı gibi antrede çö- rwş. Fakat sonra öğrenmiş ki, bu pa- sint> olan Prenses Mari Fransızlar taarfın- miyecektir. Fakat şimdiya kadar hiç çin güreşçilerimize hiç olnıB~ 
mclerek önüne getirilen şeyleri ye _ raları kendisine yollıyan kızıdır. O- lu sonra sucu Ömer, kızının mem- d mağlilp olmıyan bu takımın bugün de ı• an son derece takdir edilmişti. müsabakalara iyi hazırlanıp ·-" 
mcğe ba..Jadı. nun günah yolunda kazandığı parayı leket hastahanesine kaldırıldığım öğ- muhakkak galip gelmek için oynıya- ..ı•tdurm·· elerıru· . temı· 11 el"' Prenses Mari kraliçe Mari olarak müı;ü .. -

Zavallının derin bir iç aCISl vardı. almak, ayni günahı işl~kten daha renmiş. Kızma bakan doktorun evi- cağı tabiidir. Bununla beraber Güne-
Bu, bakı.1larından, titriyen ellerinden korkunç bir şeymiş. ne de tatlı su taşıdığı için birgün Ba- Beşinci Corcla resmen Parisi ziyaret şin mutlaka kazanacağı ileri sürüle- yiz. 'ıı' 
ve bojiıızında düğümlene düğümlene Ve birgün kızını yalda görüp ardına yandan kızın öleceğini duymuş. ettikleri zaman Fransızlar tarafından mez. Çünkü Harbiye takımı teknikte Bisiklet müsabakalannın fı ~ 
büyüyen, zor yutulan lokmalardan talolmış. Kız gitmiş, o gitmiş, kız Gülsüm çocukluğunda mavi ban- pek pnrlak şenliklerle karşılanmış - 1 Güneşten aşağı olmakla beraber da- Geçen yıl yapılan bisiklet pı 
anlaşılıyordu. Onunla 'konuşmak, e- bahçeler arasında bir ağaç dibinde cuklardan yapılma gerdanlıkları çok lar; ağırlanmışlardır. Fransa ile İngil- ha enerjik bir takımdır. bakalarının finali dün Hacıo-1 
!imden gelirse ona yardım etmek is- durup birini beklemeğe başlamış. ö. , severmiş . Pazara çıkıp ona sevdiği tere arasındaki dostluk artık iyiden 1 Bu sağlam vilcutlu sporcuların bayırı ile -Yecidiyeköyü arasıı:ıcl'' 
tiyordum. Fak.at ruhu o kadar kapa.- mer de kendini bir apc; kütüğünün Jmavi boncuk dizisini almış. O hasta- iyiye yerleşmiş bulunuyordu. Beşinci 1 Güneş karşısında kolayca boyun eğ- pıldı. Müsabaka ~n nilıaYeıe 
lı idi ki, heyecansız el dokundurula- arkasına saklıyarak durmuş. Tam ' haneye gidip öyle kötü bir kadına <kı- 1 de• 

di 
Corc ile kralire Marinin misafir edil- medikten başka, oyunlarını tuttur- dar ~k heyecanlı oldu. Netice 

mıyan tapınak kapılarını andınyordu. kızı öldürmek sırası._ zım "yemezmiş.> • 
Çok l(l!çmemişti ki bir sabah onu Oraya bisikletle bir genç gelmiş. Sucunun sesi kesildi. Gözleri büyü- miş oldultları Fransız Hariciye Neıa- dukları ve at.ılııan oynadıkları tak- Jeymaniye klübünden AbduJlalı 

kapının önünde ağlarken buldum. Kız delikanlmm ayaklarına kapana.- dü. Adamın öleceğini, yahut çıldır- reti sara)·ı - iri adı Orsay sarayıdır _ dirde de iyi bir netice almaları bek- latasaraydan Muhsini bir te~t 1 
Başını eşiğe dayamıştL Sokağa çık- ak ağlıya ağlıya: makta olduğunu zanederek ürktüm. bu sefer gene İngiliz lı:ralı ve kraliçe- lenebilir. boyu geçerek birinciliği kazand

1
: .. 

'lİ ' klan d • "lcj k d • ]llY 
maktan vaz geçerek onu içeri aldım. - Kurtar beni, ben o fena kadın- lrıyen parma arasın a mavı si için tahois edilecektir. Bu binanın Asıl enteresan olan Galat&ııanıyın çen sene ı oşucu a aynı 
Antrede bana derdini döktü: lar arasında, her gece o pis erkeklerin boncuk dizisini "1kıyor, okşuyor ve Fransa Hariciye Nezareti için ayrıl- İzmirde yapQcağı maçlardır. Hariç- birinci gelmişti. 

cSucu Ömer Ovacık köyünden bir koynunda yaşıyamıyacağım. Dayana- göz Y"§lan ile ıs;ı.ı;yordu. ıruş olan daittlerinden başka gelecek te fena neticeler almasına rağmen Fcnerbabçeli Niyazi futbold 

rençbermiş. Bir çift öküzü, bir tarlası, mıyorum buna. Beni bu hale sen dil- Gül" sum·· e hülı:ümdarlar içr'n tahsis edi~ çok İzmir takımları kendi sahalarında bırakıyor I 
bir danu (ev) , bir karısı, bir de lı:ızı şürdüo. Beni alacağını söyledin. Be~i mavi boncultlan ben gö- . . . Geçen hafta Fenerbahçeııiı' / 
varmış. Tarlasını elı:erek, evde karı- aldattın. Yatvanrım sana beni lrur - türdüm. Yastıklara serilmiş solgun f~ ~~len ~dır. ~e bu daire- misafir ekiplere karşı mu..affakiyet karada yaptığı maçta sakatlaJU'o 
sının baktığı tavuklardan alınan yu. tar. Kölen olurum. Bir esir gibi sa- saçları ara"!nda yüzü adeta kemikleş- er şımdi ona gore- yemden hazırlan- elde etmektedirler. Galatasaraym İz- açık Niyazi Cerrahpaşa has~ 
1nurtaları şehire getirip pazarda .,._ na ~ görürüm. Aç lı:almağa, ışıksız mişti. Bu çökük yanaklara düşen ı maktadır. 1 

mirde mağl.üp olmadan dönmesi bü- sinden evine nakledilmiştir. r:~ 
tarak pekala geçinip gidiyorlarmış. yatmağa. yamalı giyinmeğe razı olu- kumral ltirpikl':r~ gölgesi ve bahar I nin kırılan ayağı 4.5 gün alçıdıl iı/ 

Günün birinde karısı ince hastalığa rum. Bana acı.. diye inlemeğ& başla- sabahlarının sısıne benzıyen açık caktır. Niya:.i bundan sonra ~ .1 
tutulmuş. Günden güne eriyip, sol- ınış.. renklı gôrlleri içime- ıztırııp verdı . 1- Bugu·· n MELEK sinemasında bırakmağa karar rnrıniş bulu 
muş. Bardaktaıı boşanırcasına yağan J).,Jikanlı kızın önüne bir avuç pa- - Bunları al Gülsüm ded.ım: Sen ı ı tadır. ı.ı 
yağmurlu bir gecede ölüvermiş. Bu ra atarak: mavı boncukları çok ~ışsın. 2 Büyük film birden Fenerbahçe yıldönümiu.d.e 
ölüm rençber Ömeri çok sarsnuş. - Benden umudunu kes. Senin gi- O, bu . armağanın nereden ve kim- fngilteıe takı.mı getirti1ol 

Dünya sanki elinde kalan kilçilk kızı bi bir kadınla evlenemem, diyip git- den.geldığ.'.ni anladı mı b!lmem~ Bir UYAN ve YA~A LA GARSDN Fenerbabçe klübü yıJdöııll./ 
ile kendi iistüne yıkılıverm· . Kö _ . . \ cemıyet duşrnanmın tın:agına duşerek Y bu sene 28 haziranda kutıula> -
.. .. . _ ış . y ~ yolunu şaşıran ve işlediği günahın ALİCE FAY ve MARİE BEU. or 

lu. Oınf'.n tekrar baş goz etmek iste- Ömer 0 kadar şaşırmış ki kızına kı- d rinl.. . . .. 
1 

. k k d t 
1 

tır. O gün yapılacak birçok sP ti 
. F kat güt·· ,,_ _ .. ..

1 
' e ıgını o çeıruyece a ar oy o an f sabakalarından ga.şka Feııer ,J 

mış. a o, umuu uslune gu yan alçağı vurmak için arkasından 1 lh G""lsüm da .. • di Meşhur JAZZ BERN E ve el'" 
k ki di ak _,,_,_ N"--·· t it b zava u . ' sonra n ogren m JACqUE CA TELAI'N futbol takımı da şehrimize g .• f 
~ damam.. ye. aly. bo-ulm~u~ • ,....,,Ök""e oşamanuş ile... ki mavi boncuklarını yüzüne, gözüne Seans : 2,30 - 6 - 9,30 1 "Jjz f ·ı P' 

gun en gune •• erı z "" uz v ·-·-- •- .._ ' Seans : ~· ._ ve il de ngı aına or şampiyonu ı e ..ı 
• • •• • "" .. • . • ""T" • • ~ ço ... acımış. Fa .... t bir baba sürettk babacığım , babacığım, diye "T)"" !aşacaktır. Fenerbahçelilerin y$Y-

lerınden hırı obnuş. Birmı da yok pa- ıçin yapılacak §CY, namusunu temiz.. ölmüş. FOX ZURNALDE: ARNAVUD KRALININ İZDİVAÇ MERASİMİ ]arı temaslarda İngiliz. takıınİl·lt 
hasına satıp bır eşek alınış. İşi odun- !emektir. Ağacın dibinde ağlıya ai':}ıya 1 lif. KAMİL SU ve Türk-Yunan paktının imzalanması !aşmışlardır. 

;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
il 1 

var. Bunlardan birini bir ay müd- - Biz im yapdığımız ... Yazdın olmıyacağımı temin edi;·or .• ·e za- U\yik olacağım. Hayır.. Beni SABAH SARKISI detle bana kiralama~ını rica ettim. mı? mandanberi bütün ha.vatıııı ber.ıber tanımıyor; sen de tanımıyorsıl 
,. Yalnız. olmadığımı ve bunun duyul- ~ Evet her şeyi hallettim. geçirmek için bana bcnziyen biri- Celilenin mütemadiven şr. 

llm•••••m••••••••İıl••••••n••••..llıl mamasını kendisinden rica ettim. - Öy le mi? ni aı-adığııu söylüyor. Şimdye ka- ması beni memnun ed;yor çtl' 
Nakleden: Nebahat PEYAMİ SAFA No. 9 Bir ay sonra Celile htaııbula yalnız llleselerıin böyle güı-ültüsüz bal- dar onu kimsenin anlıyamadığnı e- öyle kuvvetli uyuşturucu bir, 

dönecek. Ben de orada rahatça ö- · sefle anlatıyor ld k" ldC 
sana hiç bir şey sormıyacağım .. lher halde hoşlanmaz. Berbat bir lolunmaı ı Celileyi inkisarı hayale · · . a ım ı aptallaşmış bir ha İı' 
Yalnız, sorarım sana Faruk, bu ka- otelde siğara kokusiyle rakı k()ku- leceğim . uğrattı zannederim. O, kimbilir ne- Şapkasını, manto'lınu, eldıven- Bütün bu müthiş günler zıır 
dar aşağılara düşecek olduktan sunun karıştığı müteaffin bir oda Geceyi çok fena geç irdim; ne- ler bekliyordu! Tanııımaroa."1 için !erini yatağın üzerine atıyor ... asabım son derece geriimiŞIİ· !;' 
sonra niçin beni yükselttin ... Niçin .. , buldum. Yatağa girdim ve bir dok- fe~ a~amıyordum. Sabahın beşind~ l şapkasını gözlerine kadar indirmiş, Yüzünde derin b~· sa.mimiyet var. di beni yerimden kımıldataJTII! 

Bir hıç~ınk sozilnü k.esiyor. :it- ' tor çaj;'l!"ttım. Bu gelen doktor muthış bı~ ko~kuya kapıld'.m. Zı~ı ı sp_o~ . ına~tosunnn geniş yakasiyl.e Ona acı.yoru_m~ Şı m~ı;:e kada r bu 1 bir ge\'şe_klik geldi; çeneıer11İ 
reyen ellenyle zavallı gıizel elbıse- gençti ; hassas bir adama benzi- ç~ldım. Hıç kımse cevap verme dı. ruz.unu gızlemeye çalışmıştı. mu- kadını hiç duşunmemıştım . ı sılmış. Eger tek kelime söyiefll 
sini avuçlan içinde buruşturuyor, yordu. Kimsem olup olmadıgını Zıl bozulmuştu muhakka k. Kalk- teessir g örünüyordu, fakat gözleri- Benim için adi bir aletten başka kekeliyeceğim .. 
çıkıy~r. Sonra parçalanmış bir ses- sordu. Bana bakmak için yanımda tım ve iğ~e yaptım. Sersem bir hal- nin dibinde muzafferiyet parıltıları 1 bir şey değildi:·· Celile~·e ihtiyacım _ Bir birimize daha baB"l

1 ~ 
le bagırıyo~: . birinin bulunması ve aks i takdirde de kana peye. uzandım. .. .. yanı;;ordu . varfü ... Bana lazımdı ı .. te o kadar. daha yakın olmamız için sıırı' !f 

- Çekıl ! ~ıt ! . . çok fena olacağımı haber verdi . Za- Saat yedıde ~ı~t.ım.dayım .. Bul u'.1 · 'apu.r kalkı.ror... Kamaranın Ölumume kadar yan:nıda kalac~k; şeyi anlatmam lizım ... Çok f,~ııı 
Bunu beklıyordum, tahkır edı- ten ben de ölümü beki d"". . bil- bu yolcuların gıdışlerınde bır facı- , penccresınden Istanbul yuvarlak bu da pek uzak degıl. Sonra yıne çok güzel bir kızdım.... Ba!JJI ııf' 

len bir kadının isyanı, kırılan bir tün havatımda ki .· e ıgımı,d • a saklı zannediyorum. bir resim halinde uzaklaşıyor ... 1- tekrar eski hayatına dönecekti. dükten üç sene sonra annem tr 
· ı · ' ınsesız yaşa ıgı- C l"l d b" 1- ı · d b" .. k.. k" k l k F k d" d 1 · · · 0, gurur.un s~n çıg ıgı. mı, başımda birinin durmasına hiç e ~ . e .. ya.~ın a ır ço ... bavu - çı.m e ı: ç~ ~ş var san ı aran ı -. ' aru. , ı~:or ~· saat erımızı evlendi.. Bu üç sene içinde ç , 

Suheylamı kurtardım. tahammu·· lu··m 1 dı " .. 
1 

d" !arla gorundu. bır boşluga ınıyorum. tıınzım cılerız. Mustenh ol çalışma- falet çektik hatta' hazan aÇ ~ 
. o ma gını ~oy e ım . . ·· - · • ' 

- Gıt! ve arkama döndüm. G d _ - Çok mu erken geldım. Cehle yanıma oturdu başını o- na hurmet edecegım, hatta tembel- ğımız günler bile oldu. o,·el 

ıta t d
. enç 8 am ya D h kt" · b kt ı· · · 1 ç·· k .. b" t " t " b .. l •• a e ıyonım. pılacak lı"r 

1 
d _ .. .. - a a va ımız var. muz uma ıra ı: ıgıııe c e. un u ır ar ıs ın ov e sa- bam annemi bir verde görııı•• _, 

. . . . . .. ı şey o ma ıgını g orunce .· - • · ,. 
Bır. hır.= gıbı gı.d~yonım. Tur- beni bırnlap gitti. H er şey yolun- Hanıma! bavulları npura ç ıka- - N en var Faruk? Zihnin bir atıeu oldugunu anlıyorum... hemen istemişti. Son derece~ 

kanı bıle opmeden gıdıyorum. da Silhe"l' t 
1 

f kt" • "G" nrken Celile bana sokuluyor: şeyle meşgul gi bi. Bu susuşunda Başka kadı.nlar... Evet. Başka iane bir hayat sürüyonı;ı;. .ı\ 1 
t 

H C 1
.
1 

. "tti . , aya e gra çe ım. ı- İz 1 r emen e ı enın yanına gı m. - Faruk, miri yakın bulmu- pişma'llık olmadığına bana yemi n kadııı ar hep kendilerini dü~ünür- İşleri fena gidiyordu. tutilıl' •· 

Ç k h t ·d· 0 k d h t . diyorum. Beni unutunuz .,. d .. ? d• o as a ı ım. a a r as a ı- yor musun? e er mısın. ler... sonra üvey babam tela.ı.q 
dim ki iki otelden de orada ölilr ka- Eğer iyi olursam yarın sekiz bu- - Dünyanın bir ucu. Seninle da- - Yemin ederim. Süheylayı kastediyordu. ceğini söylüyordu. Onu ~.,.ıoıf f 
lırım diye beni içeri almadılar. çukta rıhtımda Celile ile buluşaca- ha sonra büyük seyahatler yaparız. ! Eğiliyor dudaklanmdan öpü- - Çocuklar da ... Hepılinin ye- kişi kurtarırdı o da B. Salılh•111~ 
"Boş odamı~ yoktur,. cevabını ver- ğıın. İzmirdeki eski bir arkadaşı- - Çok fena!.. yor ... Soğuk bir puse ... Celile bana, rini tutmak için elimden geleni mında bir adam... Farulc 9'~ l 
dıler. Cehle hasta bakıcılıktan ma yazdım. Göztepede iki k~kü - Fena olan nedir?.. bu yaptığım delilikten asla pişman 1 yapacağım .... Senin, büyük aşkına [Deva111ı 
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Holivut alemleri 
Onlar, sanki kendi kendilerini 
mahvetmek için çılgın gibidirleı: 

Halivut, kendinden çok bahsetti
ren bu sinema paytahtının bir tarihi 
'ft her gün türlü türlü sahneler ar
ll!den değişiklikleri van:lır. Holivu
dun bitmez tükenmez dedikodularile 
meşgul bir Fransız gazetecisi Holu
.. tan yazdığı bir mektupta kadın
ı. için hem cennet> hem cehennem 
Olan bu güzel ve korkunç yeri anla
tırken artistlerin rollerini yaparak 
fBın ç.~virdikten sonra istirahatleri
ni şöyle tasvir ediyor: 

- Aktörler stüdyodan çıktıkları 
lalnan çok defa soyunmazlar, kıya
fetlerini değiştirmezler. Onun için 
lnescla bir gece bir Hintli prensi gö
rürsünüz ki karşısında on beşinci 
~ zamanının bir asizadesi ile gö
l:Ufmektedir. 

Holivudu iyi bilen, eski artistleri 
iyi tanıyan birisi şöyle anlatıyor: 

lstaubul radyosu 
1<1-MAYIS-938 CUMARTESi 

Öile ne9rlyatıı 12.30 - Plakla Türk 
musikisi. 12.50 - Havadis, 13.05 - Plakla 
Türk musikisi. 13.30 Muhtelif p1ik nefrl
yntı. 14.00 • Son. 

A1c9am ne9riyah: 18.30 - Spor Te genç
lik bayramı : Konferans Abidin Daver. 
Muharrir. 18.45 - Plikla dans musı1dsi. 

19.16 - Konferans: Onivenite namına: 
Profesör Şakir Şakar (Gürbüz '""e sağlam 
nesil yetiştirmek için hangi yollardan yü
rllmelldlr), l !J.55 - Borsa haberleri. 20.00 
Necmettin Rızn ve arkada'1an tarafından 
Türk musikisi ve halk .-rkılan. 20.45 -
Hava raporu. 20.48 - Ömer RlZ& tanlfın
dan arapça söylev. 21.00 Belma ve aı·kn- ~~~~~~~~~~~~~~:! 
daşları tarafından Türle musikisi ve hnlk 
şarkılan (Saat ayarı). 21.45 - Orkestra: 
Ofenbah: Pcrkol. Holmcs: Takasey. Deli 1 ı - Bir kilzn m• rkczı, Bir nğnç. 2 -
bes Mazurka. Blon: Marş de gnom. 22.15 Sebt>biyct veren, menfi bir cmh· siygası, 

Ajans haberleri. 22.30 - Plakla eololar, o-la _Tarihi bir 'bina, ş<ihl'et; 4 - Su öl
pera ve "Operet JIU"Plan. 22.50 - Son ha-ıctld. i - Rakam, 6 - Tahrip iedeo, • 
herler, ve ertesi slnllil proeramı 23.00 - yarıJ&D çelik l!U'.CUJ, 7 - Gllzcl, a1ıf ve-
8on. riş eden. 9 - Notada bir ses, geri verme. 

' ---. _ l 10 - Taıihe knrışan bir rütbe, itikat. 

Yulcarıdan A9aiı: 

1 - ~oyu ~vpıı bellı, knbada~n. 2 - 1 
Sayfiye yeri, affetmek, 3 - Dir kraliçe 
ismi, 4 - '.Miyilere mahsus, riyaziycde 
miihiın rolO -0lan, hayvan saklanır, 5 - A
kıllı, çeşni, 6 - Beraber, 7 - Sözleşme 

8 - Fenu hi , 9 - Haynt uzunluğu, hay
vanlar itin. 10 - Bir hayvan, birnıcm

'lcket. - Maks Linder, Vallas Rayd, Ma 
bel Norman, Lon Şaney, Fati ölmüş-
lerdir. Bunların hepsi yaşamakta a- _ ~ Radyoda ve plakta dinledikleri-
cele eder görünüyorlardı. Sanki ken- mizden: Mahmure, lamail Hakkı 

Dünkü Bilmecenin halli 

eli kendilerini mahvetmek için çıl- ı Olimp Bradni plinlik elltise ile Avrupa radyosu 
1111 gibiydiler. Onlnr geçtı. Ben onlar Kadınlar saçlanna beyaz gül takıyor SEMFONİLER: 18.40 Pe~te: Senfo-
dan sonra daha başkalarını gördüm: lar. Erkekler de ceketlerine. Sahne- . nik konser (Verdi, Strauss, Offenbach, 
Con Jilber hasta idi. Bıtkin bir halde yi tanzim eden Kokar ıle Seleznik şa- •Brahma) 
~p içinde idi. Buna rağmen hasta yanı ha)'Tet surette binbirlerine ben- lC.ONSEllLER: 7.10 ~erlin kısa dnl· I 
~udunu her gece .. parti» den •par- ziyorlar, birisi: gası: Hafta. so~u ko~ı (815 devamı) 
th ye, yani eğlenceden eğlenceye sü- . k' (9.SO neşelı plak musikısi,) 20 Alman mu-
l"Ükl d' C . . . - Ah, dıyor, o kadnr sarhoşum ı sikisi, 10.45 Hafü m~iki 13 Berlin kısa 
sair er ı . cplerınde b.rçok kakam ve herşeyi çift görüyorum:... dalgası: Hafif musiki (U.15 devamı) 
B e vardı. Jan llarlov'u gördüm. Lili Damita Jrnca:;ının yanından 16.15 Prağ laln~ık eğlenceli musiki 

u s~rada artist l\farlen'in otomobili ayrılmıyordu. Koclsı Erol Flindir. (17.05 devamı) 17.45 Berlin kısa clalgn
gelrn~ ve artist Kadın gazeteciye şun- Kocası yanından ayı·ılacak olsa 0 he aı: İponu ~onst•:i . 18.Hi Bı.:~lin kısa dal-
lan soylemiş· k 1 G l t tl . gnsı: Neşelı musıkı, HJ.17 Ilukreş: Orkes-. men ya a ıyor. uze , a ı, aynı za- 'k' . 

- Ben b 1 l · .. l b' tra nıuııı ısı 19.20 Pıağ: Salon orkestrası============== 
oyu un arın lcpsıne, oy e ır manda soğuk olan esrarengiz, sarı- 20 Derlin kısa dalgası: Neşeli hafta sonu 

n oynadım ki... şın kadınlar: Virji~1ya , Bros, Anita programı 20.20 Pmğ mayıs ıııuııikisi 21 

- ~imlere? 1 Lovi, Jon Lang. Dunlnr her çeyrekte Viyana Y<'ni Avuı>turya mus'.kisi 22.45 

Sabş ilini 
İstanbul dördüncü icra memurluğwıdaİı 

Rabia tarafından Vakıf Paralar idaresinden 25003 ikraz numnraal· 
le borç alınan paraya mukabil birinci dcrece<.le ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satıl-mnsına knrnr verilen ve tamamına 
ehlivukuf tarafından 2609 lira kıymet takdir edilmiş olan EyOpte 
Defte.rdarda Mahmut efendi mahallesinde İskele caddesi, eski dcğirıneıı, 
mahallen vapur iskelesi sokağmda eski 3, S mUkerrer yeni 14, 16, 18, 20 
Jcapı numaralı sağı Mehmet efendi veı·esesi hanesi, solu İslam kabristanı 
arkası bostan, cephesi Defterdar iskelesi caddesiyle çevrili iki diikkan Vt1 

iki hanenin evsaf ve me::;ahası aşağıda yazılıdır: 
14 numaralı mahal dükkan olup zemini çimento, cephesi camekill

dır. 

16 Kapı numaralı hanenin zemin kat.ı: Bir koridor üzerinde bir tu
lumba, bir ocak mahalli, bir hela, arkada bahçe: 

Birinci katı: Bir sofa üzerinde üç oda ve 
18 Kapı numaralı hanenin zemin kah: Bir koridor üzerinde bir mut 

bak, tulumbalı bir kuyu, bir oda, bir hela; 
Birinci Katı: Bir sofa üzerinde iki oda, bir gusulhaneclen ibarettir. 
20 kapı numaralı mahal ele dükkan olup zemini Tirycste taşı, önü 

ahşap kepenklidir. 
14 numaralı dükkfmla 16 ııumnrnh lume k:lğir, 18 numaraiı hane ile 

20 numaralı dükkan ahşaptır. 
)fesnhası : Umum sahası 199 metre murabbaı olup bundan 46 

metre murabb:ıı kısım kiigir diikkan ve haneye 91 metre murabbaı kıaım 
da ahşııp diikkan ve haneye aittir .. 

Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yaz.ılı gayrimenkulün tamamı a
çık arttırmaya konmuş olup 27-6-938 tarihine rastlıyan Pazartesi ırO
nü saat 14 den 16 ya ko.dar Adliye binasmdaki dairemizde açık artbnna 
ile Satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin '7c 75 ini bulduiu 
takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi tak
dirde en ı:ıon arttırnnın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş stın 
müddetle temdit edilerek 12-7-938 tarihine mstlıyan sah günü saat 14 den 
16 yn kadRr yine dairemizde ikinci açı.; artt1rmaı:ı yapılacak ve bu ikinci 
ya kadar yine dairemizde ikinci açıkarttırmada gayrimenkul en çok arttı 
rmıın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evve! m~hammen 
kıymetin % 7.1> u nishetinde pey akçesi vermeleri veya mılli bır banka
nın teminat mektubunu ibraz etmeleri lizımdır. 

Birikmiş vergı1erle belediyeye ait tenviriye. tanzifiye ve dellatfye 
resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir 20 senelik taviz 
bedeli milfteriye aittir. . 

2004 numaralı icra ve iflas kanununoo 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fırasmca, bu gayrimenkul üıerinde ipotekli alacakhlar ile diğer aHl.kada
ranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hussiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşıi tarihinden itibaren 20 gün i
ç.inde evrakı mfubiteleriyle bildirmeleri icap eder. Aksi halde ha~ları ta
pu sicilliyle sabit olmndıkça sahş bedelinin paylaşmasından harıç kala
cakları ve daha fazla maHimat almak istiyenlerin 27-5-938 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için açık bulunduruhlcak olan arttırma 
şartnamesiyle 937 / 377 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. 

(2832) 

- Iştc Holuvu<lun bütün kadınla- bir gruplarını dq,~t1rivorlar, başka- BilkrCf lokantadan k~nser naklı 2~.55 Peş- Neşriyat müdiırii: tlhami Safa 
rına b p · . . . · ., . l . . te opera orkcstnısı (Herold Dclibt'S U-

. , . en arısten ~em geldım. Be- larıle konuşuyorlar. Bırıbır ennın rny, Straus Dohnnnyi.) ' ' Basıldığı yer: Maıbaai Elluwya 1 
0

ını kımbilir nasıl euzeı elbiseler yap i kollarına dayanarak gülüyorlar, içi- 1 ı·stanllul Beledı·yesı· lıa"' nlan tırarak buraya getirdiğine, bükmedi- yorlar, sonra gene ayrılıyorlar. .. S t •t" Dl 
Yorlardı. Onun içm onlar çok mü- iste Holivut... a iŞ 1 a . . 
~mcl~w~ar yap~~~ ~n~ Gl• ı·k I~ l EmineB~~e ~rn~~nVddp~~u~a~~~n~~O~il•••••••••••••••••••••••••••• 
karşı~a bu akşam Löyle güzel kıya- . ~ ID I ., e . ıse e~ . n~marasiylc borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste- l _ El arabalan bit kişi tarafından sürülüp daha ziy~de kimSele-
fetlerılc çıktılar. Bana gelince, kadın GC'lınlık clbıscsı. Mühım, degıl mı? l·ılmiş olup borcun ödenmemesinden dOlayı aatılmasına karar verilen ve rin yudımı katiyen yasakbr. 
otoınobilden inerkcın mantosunu aça- Bılhassa evlenme çağına gelmiş genç tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 1100 lira kıymet takdir edil- 2 _ El arabalarının genişliği 60 boyu 90 ve satıhtan itibaren yQk. 
rak gösteriyor: Siyah kadife bir kürk kJzlar için. Kadınlar tuvaletlerinin miş olan Beyoğlunda, Kamerhatun mahallesinde eski Yenimavi Tevfik, sekliği 50 santimetre ve sathı ().54santimetre murabbaından fazla ola
v~ üzerinde hiçbir elmas ve kıymetli bütün unsurlarını sinema artistle- Yeni Tevfik sokağında eski 1 ve 2 yeni 23 kapı numaralı defterde Yaş maz. Ancak en ve boy ebadı yukarıda l'österilen sahayı geçmemek tar
bır taş yoktur. SöZlıne devamla anla- rinden kopye ettiklerine göre, gelin - Haı:ıan efendi vakfından bir tarafı Ohanes kireçhanesi ve bir tarafı Der tiyle kullanış icaplarına göre deiiştirilebilir. 
tıyor: lik elbiselerini de yine sinema filmle- viş efendi hanesi ve bir tarafı Tevfik efendi sokağı ve cephesi Yenimavi 3 _ Arnbnların üzerine konulan eua araba sathı sınınm \•e mu-

" - Bir kere de P:ınste böyle oldu. rinde gördükleri gelinlik elbiseleri sokağı ile çevrili .kirgir hanenin evsafı ve mesahası aşağıda yazılıdır: ayyen yüksekliği ve taşınacak eşyanın ağırlığı elli kiloyu asla tecavtlz 
Buyi.ık bir gazetenin dırektörü benim tarzında yapacaklan hatıra geleı- Zemin kat: Kapıdan girilince kara Siman döşeli bir antre, bir he- edemez. 
§erefime bir ziyafr·t \eriyordu. Ben bilir. Fnkat şimdiden haber yerelim la. iki oda: 4 _ El arabalarında sağlam bir fi renle tek \"eya iki tekerlekli ara-
o _zamanlar garson giyinmeyi sever- ki bu bahiste sinema pek parlak de- Bodrum kat: Bir kuyu, bir mutbak, bir sarnıç; balama bir de açılır kapanır destek bulunacakt1r. 
~- Halbuki ziynkte çağınlan Pa- ğildtr. Filmlerde gelinlik elbisesi giy- Birinci kat: Bir merdiven başı üzerinde karfılıkh iki oda: ö _ Ahşap arabaların dış kısmı tek bir renkte boyalı ve içi temiz 
rialı kadınlar hep ağır ağır elbiseler · k d 1 k 1 İkinci kat· Bir merdiven başı üzerinde bir heli ve iki oda: ve çinko kaplı ola.c!J<tır. 
gİYtnişlerdi. Ben ise bir genç kız Ja- ~ışd a ın a_ra pc az rast anır, rast- Üçüncü k~t: Zemini çinko duvar korkuluklu bir terasadan ibaret- 6 - El arabalarının malzemesi yeni, sağlam ve temiz olmalıdır. Ea-
Yafetile çıkıvordum.• an ığı vakıt te bu elbiseler çok süs- t• ki hurda ve başka vasıtaların enkazmdan el arabası meydana getirile-

Fransız ~azetesi bundan sonra o lü, çok tantanalıdır. Bununla bera- ır. Mesahas1 : 39 metre murabbaı olup bu saha üzerinde kamilen bina mcz. 
~m zengin bir Amc>rikalının köş- ber model ittihaz edilebilecek elbi-ı inşa edilmiştir. 7 _ Araba daima sağlam, temiz ve boyalı olarak muhafaza edi-
kunde tertip cdıkn egJenccyi anlata- sler bulmak mümkündür. Mesela Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı a- lecektir. Eski pis ve sefil görülen arabaların kullanılması yasaktır. 
rak diyordu ki: Olemp Bradna'nın taşıdığı bu gelin- ç.ık arttırmaya konmuş olup 27-6-938 tarihine rastlıyan Pazartesi gil- 8 - Arabaların tekerlek inşa malzemesi serbestçe intihap olunur. 

Hiç teşrifat yok. Herkes biribirini lik elbisesi sadeliği nisbetinde güzel nü saat 14 den 16 ya kadar Adliye binasındaki dairemizde aç.ık arttırma 9 - El arabaları sokaklarda bırakılamaz. 
tanı)or. Yer ye>r kumcfor peyda olµ- ve zarif değil midir? Bu elbise fildi- ile satılacaktır. Aı·ttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu ıo - İskele ve bölük hammallarının yekdiğerine pek yakın veya kar-
Yor, herkes birıbir le konuşuyor, son- şi rengi krepten parlak sntendendir. takdirde gayrımenkul en çok arttıramn üzerine ihale edilecek, aksi tak- şılıklı mağaza ve depolarla diğer nakil va ıtaların i,lemediği ~·eı:lerden 
ra herkes ge>ne dugılıyorlar. Ba,.ka Her gi.in glyilen elbiseler gibi dikil -1 dirde en son arttıranın taahhüdi.i baki kalmak Ozere arttırma on beş gün eşya taşımak için kullandıkları el arabaları bu kayıtlardan harıçtır. 
ycrdC' bn ·kn kum..ıer vücude getiri- miştir. Yalnız etekleri uzuncadır. Bu- miiddetle temdit edilerek J 2-7-938 tarihine rasthyan Salı günü saat ıı _ Telefon, elektrik kabloları gibi hu u i bir surette ve bu işlerin 
yarlar. Beş dakika ıç:nde herkes far- gün Avrupada ekseri gelinİer tac ta- 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve icabına göre ötcdenberi kullanılmakta olagele1ı arabalar bu kayıtlardan 
kedıyor ki biribirler;nd.en sıkılmıya şımaktan vaz geçmişlerdir; kulakların bu ikinci arttırmada ela arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini istisna edilmiştir. 
başlamışlardır. Onun JÇm biribimdcn üstüne zarif çiçek demetleri koymak- bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi tak- 12 - üzerine oturularak ve ayakta ~eyahut makine ile sevkeelilen •-
b~anlar ~ ~-~ıyo~lar. Beyu tan daha çok hoslamyorlar. Bu çi- sitte ödenmek üzere tecil edilecektir. rabalnr bu kayıtlara tftbi değildir. 
gu cok se"V ılıyor. Çunku burava gı- çtkler kamelya olabileceği gibi be - Satış peşindir. Taliplel'in arttırmaya girmezden evvel muhammen 13 - Ekmek taşman arabalarla seyyar ~ tıcılar tarafından kull:ım-
rerken kapıda Mı kese veriyorlardı. ,yaz güller de olabilir. kıymetin < t 7.& u nisbetinde pek akçesi vermeleri veya milli bir banka- lacak arabalar bu tenbihin dışında bırakılmı ştır. Bunlar için ayrıca tip ve-

Al d nın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. rilect>ktir. 
. b akikalık bir film için alb gün çalışılıyor Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellaliye re- 14 - El arabalarının 15 mnyıs 1!l38 tnrıhinden itibaren İ ' tanbul Ka 

Sıncma fılmlerinin ne kadar ~k simleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz b~ raköy J<öprüsüııden geçmeleri ve VoJvod:ı., Okçu Musa, Şişhane cadde 
senetlerle ve l klarla oynad~mız bir rövi.i sahnesi var. Bu deli müşteriye aittir. ve yokuşlarmdn scyrisefer etmeJeri ynsaktır. 
tlriJdıı1.=ni k lt z~r ud ah v6cude Be- sahne altı dakika sürer. Söylesem bel- 200.f numaralı icra ve iflas kanunl1nun 126 ncı maddenin 4 Oncü 15 _ Yukarda yazılı vasıf ve şa1·llara ilan tarihinden itibaren on beş 

& • o ugun a r atça otu k' · .. A ~ 
rup gözle · · ded . - ı ınanmazsınız, fakat mubalBgasız fıkrasınca, bu gayl'imenkul iizerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka- gün zarfında mevcut el arabalarının uydurulması şarttır. • 
L.- • r~nı pcr ekı hayallere di- söylüyorum bu altı dakikalık sahne dd tt k il 1 ıala-
'\Cll ceyırcı pek bilmez· bilme d . . . ' daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve mas Bu şartlara uygun olmıyanların bu mii e en sonra u anı n 
Y9lbn d d h ' z emı- ıçm tam altı gün sabahlı ak§amlı ça- rafa dair olan iddiaların• bu ilinın neşri tarihinden itibaren 20 giin i- rı kati,·en memnudur. (2858) "B.,, e o an a atınna geLnez Hal 1 k ._ ,, 
~ hazan bir kU ük sah _ · : ıştı ve ancak altıncı .günün ,sonunda çinde evrakı müabiteleriyle bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları ta-
\..ı_ Ç ne mesela .. .. .. ed 1 d d ı· · 
u.- yaz gecesi mehtabında, beyaz bir reıısoru memnun ebi ecek erece- pu siciliyle sabit olmadıkça satış be e min paylaşmasından harıç kala Boğaziçi ve Darültafaka lisesinin 1 lamıştır. Şimdiye kadar muntaam 
vllllanın balkonunda firari bir öpüş- de oynıyabildik.> cakları ve daha fazla maHimat almak istiyenlerin 27-5-938 tarihinden •por bayramı bir program altında çalışmamış olan 
;ne aahnesi - filmdeki son §eklini bu- . Gö~~yorsunuz ya, altı dakikalık bir itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan artbrma Bugün öğleden sonra Arnavutkö- denizcilerimiz için vasi bir faall)'lt 
\lllcaya kadar belki yirmi otuz defa film ıçın altı gün çalışılıyor. şartname.siyle 936/2365 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. yündeki Boğaziçi lisesinin spor saha- sahası açılmış olacaktır. 

Pl"O\'a edilir, o sahneyi oynıyanlar <2831) sında Darüşşefeka ve Boğaziçi mek- Heı· sene yelken, kürek ve yüzme 
glinlerce Yorulurlar Ekser' filml d Yeni netriyat: -~ -· -- ·-· teplerinin arenç sporcuları araamda olmak Qzere ancak dokuz müsabaka 
l:tlıassa OJ>eretlerd~ -r~uı.n-·~r e, ---..---- • muhtelif müsabakalar yapılacaktır. yapan cJenfzcileriıniz bu sene yirmi 
göz k .,. ...,...ı.uuuz o Brlkaelde A-•-- M•Jı ti sernisinc:lelri elbise 
l .. l kamaştırıcı muht,.c:em ro''vu" _ l..o'-man hekı"m ~ ) e eraraSJ &· Kızlar arasında eskrim beş milsabaka yapacaklardır. 
er oy e olay mı evriU -s " 93 7 senesi müsabakasınınn İstanbul eskrim ajanlıiı tarafın- Milsalıakalara 4 haziranda Beflk-
Bakın röv" t' tlç yor saıursıruz? Lokman Hekimin (U) inci eayısı çıktı. dan kızlar arasında tertip edilen Is- taş stadındııkl yeni havuzda başlan. 
susta ' ~ ar ıs erinden biri bu hu- Çok k.ıymeW makaleler vardır. Tanesi ye- Birinciliğini kazanan 

ne dıyor: di buçuk, ç!IUial (100) kuru~tur. Lokman tanbul eskrim birinciliği müaabaka- caktır • 
. «.Bir keru her b'ır·ım'ızin k__.,Umle- Hekim Divanyolu. •• lan dQn bitmiştir. Bilhassa Nasibe =============== 

~~ N • u ı •• Zayi ruhsatname r.ınuz aynı tıl""'"'k y ---- n Ü ı·ıe tfııkat arasmdaki müsabakalar 
1 

. . t v "' .. · apacnğımız har~ ızam S hh t - M ene &-ketleri ·1 · Halkevierinde çok }ıevecnnlı olmuş ve uzun bir mü- 1 at ve ç tmaı uav 
f su gı >ı ezberlemiş olmamız ve cadeleden sonra İfakat az bir tuş far kfıletinin 1/32 num~r~ hv~ 131/8/9: 
abosuz yapmamız lazım. Yirmi dört ------- k'b' . _

1
_ d k t '""n tarihli ruhsatnamcsını aız o an ,,.. 

k1111ı ayni hareketleri c:aşmaz bir ı·n- Şehre.mia0i Halkniaııleaı 14 .- &_ - 91_8 • kiyle ra ı mı mag up e ere s.... - L b ında 
~ •-- n t 20 ao d E - t • • J ti•kJ"'} cadde"ı"nde . . ·ı · -.. k t Mustafa Nevzat a oratuvar ti&aın ah cumar..._ ... ı g nu saa . a vımızde u- Terzihanesini evsıan yıne s a Tokat,lıyan bul Flöre bırıncı ıgım azanmış ır. t l' N v .. _._ı..-~ ., v~ enk dahilinde yapmaları, niversite doçentlerinden Enver Ziya Ka- • • • • imal olunan nsu me - mu;,wu...., 1 

lraf edılsin ki, dile kolaydır. Bazan ral tarafından (Genel savafta Çanakkale- su •porl:ırı ıçın zengm bır prog- rmın ruhsatnamesi zayi olduğuncla 
o ltad """"" · rl km-ısında Yenidünya apartmanına nakil ve muhterem hal- ram hrzırlandı ar ~ prova yapar ve 0 kadar nın zo anmaaı) mevzulu bir konferans ~T ...... _nbul ıu mv\rlan &J"anJı&., mev- yenlll alınmak için Vekllete mOr• 
Yorulurua La --.L L__ "WWileeek arbdaa ftla tem.11 koha ..__ lnmıq ı _..ı_..ı__ henib ~..:...+-:.. ....ı.LJ..... udide kamıma .una .. .,... .., 

&& ~ ,..._u. ** ..._ ._. - ~ •-w ..-.., --.• -r simin yaklaşmaın dolayısiyle bu yıl caat edilmiştir. Eskisinin hukrnil ol-lirniz kalmaz. Son ,..virda.~;. film.ı- fnMlaa bfr pi~ chterf_ Jeeektfr. Davetiye- kum•ı1lanm te-Lir etti1.:ni bildirir 
~ ~~ ~ı~~~~•~m~~~ •••••••••~•-•••~---·~~----··-----~ ~~~~~~Wr~~~m~~~~ı~n~oo~ 
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NORG'E 
BUZ DOLAPLARI 

Evinize taze hayat, tam bir sıhhat ve neşe verecektir • 

. NORGE 
BUZ DOLAPLARI 

t 
I 

En az r.ereyan sarfeden, en çabuk buz yapan, en kullanışlı 
dolaplardır. 

NORGE 
BUZ DOLAPLARI 

Görmeden kaf'iyyen karar vermeyiniz. 

NORGE 
BUZ DOLAPLARI 
Rollatör kompresörlerile mücehhezdir. 

Eskimek, bozulmak nedir bilmeyen bir kuvvet kaynağıdır. 

Norge'u Muhakkak Görüp Tedkik 
-Edi·niz. 

Elektron Türk Anonim Şirketi 
Galata, Voyvoda caddesi 58 - 62 No. 

Posta kutusu 1144, Tel. 41460 

Elektrofen Türk Anonim Şirketi 
Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

Posta kutusu 199, Tel. 1287 
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