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YENi 
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900 Kr. aeneliii 2400 K. 
500 Kr. 6 aylıiı 1200 K. 
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Poıta ittihadına sirmemit memle· 

ketler için 26, 14, 7,5 Ye 4 lira. 

HERYERDE 

3 
KURUŞ 

YUGOSLAVYADA 
Celil Bayara yapılan 

TEZAHURLER 

Çin Japonyayı 
protesto ediyor 

~~~····~~~~~~~··~·~····· 

f Belgrat teması'!!! 
Japonlar zehirli gaz 

kullanıyorlarmıs 
Cenevre : 10 (A.A.) - Çin murah

has heyeti Milletler Cemiyeti umumi 
katibi A venol'a bir nota tevdi ederek 
Şantung eyaletinde faaliyette bulu
nan Japon kuvvetlerinin zehirli gaz-

ı iki Başvekil Arasında 
müzakereler başladı 

fı 
• lar kullandıklarını ve yakında yapa 

Şere lne cak~nrı ~areketler esnasınd~ ?u gazı 
genış mıkyasta kullanmak ıçın ha • Naib prens Pol, hey' etimiz 

dün mükellef bir ziyafet d 
• tırlıklarda bulunduklarını bildirmi§-

v er l tir. 
Tokyo : 10 (A.A.) - Domei ajan-

Tabii neticeye iki devlet Başvekili arasında ilk 
doğru konferans dün akdedildi 

H üseyin Cahit YALÇIN 
1934 de Atinada imzalanan 

Balkan itilafnamesi gün geçtikçe 
kuvvet bulmuş, lüzum ve faydasını 
daha göze çarpacak surette mey
dana koymuş, mesut bir diplomasi 
ve vakıasıdır. Üzerinden bOyük bir 
zaman geçmedi. Fakat Balkanlı 
devletlerin bu anlaşmaları gerek 
~al~anların sükQn ve huzur içinde 
ılerılemesine gerek dünya sulhünün 
muhafazasına o kadar uygun geli
yordu ki asırlardanberi devam et
miş bir ananevi siyaset kadar kalp
~re Yerleşti ve hissiyata uygun gö
rlinmeğe başladı. Bu iş kaynağını 
belki akıl ve muhakemeden aldı, 
fakat bugün kuvveti, ve canlılığı 
kalpten geliyor. 

1 

sının Cenevre muhabirinin bildirdi
ğine göre Şantung cephesinde bulu 
nan Japon kıtalarının zehirli gaz kul
landıkları hakkında Çin tarafından 

tevdi edilen yeni nota Cenevre'de 
şüphe ile karşılanmış ve bu notaı na 
şüphe dikkate alınmağa değmiycn bir 
propagandac mahiyetinde te18kki e
dilmiştir. 

İtalya Fransa 
müzakereleri 

Frans ız mahfellerinin 
nikbin tahminleri 

Paris, 10 (A.A.) - Salahiyettar ma 
hafil İtalya - Fransa müzakeratının 

1 

yakında tekrar başlıyacağını beyan 
etmektedir. Ayni mahafil, son mü
zakereler esnasında hakim olmuş 
olan müsait ha,·anm B. Hitlerin 
Roma ziyareti yüzünden tebcddüle 
uğramıyacağını ümit etmektedirler. 

Balkan devletleri siyasi bakım
dan en bUyük olgunluk eserini bu 
itilaf ile isbat etmiş oldular. Ev
velce, Ballurnhlar arasında ki mO
nasebet o kadar fena idi ki Umumi 
l1arpten sonra Avrupa siyasetinde 
g~r~len tcşevvilşü ve anlaşamamaz
lıgı ıfade için bazı muharrirler "Av
rupa Balkanlaştı,, tabirini kullan
dılar. Buna mukabil biz de artık 
·:Balkanlar Avrupalılaştı,, diyebili
rız. 

B. Blondel, Kont Cianonun Tiran 
dan avdetinden sonra ve B. Hitlerin 
İtalyaya gelmesinden evvel Kont ile 
iki defa görüşmüŞtür. İtalya Harici
ye nazırı, İtalyan - İngiliz itilafına 
mümasil bir itilaf akdi için Fransa 
tarafından yapılan teklife karşı pren 
sip itibariyle hiçbir itiraz ileri sür-

Yuıoslavya Başvekili Stoyadinoviçle nCikası mcmiştir. 

Belgrad 10 (Hususi) Bu sabah Ha- _siyasi meseleler görüşülmüş ve son -------------
riciye Nezaretinde Türk ve Yugoslav hadisat Balkan Antantı noktai na -
heyetleri arasında ilk konferans ak
dedilmiştir. Bu konfcransda iki 
memleketi aladar eden beynelmilel 

zarından da tetkik edilmiştir. 

[ Sonu 3 üncü sayı/ad{! ] Yugoslavya ile Romanya Umu
ın'i ~larp ten çok istifade etmiş bir 
v~~etie~kWar,milli ~nlerine =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

erıştıler. Fakat bu inkişafın birta- Mı.lletler Cemı~vetı• 
kım tehlikeler tevlit etmiş olduğu 'J 
da aşikardır. Genç Yugoslavya bir 

· ::~~·: ~~~~·;i~~ !:~~·~.~:~~~.:: lngiliz hariciye nazırının izahatı 
dakı tahrikat ile Fiume arkasından 
ve Arnavutluk cihetinden İtalyan 1. • J J f • 
n.Ofuzunun kendisini hissettirme- ngiliz - ita yan iti a 1010 gayesi 
sı Yug~s.lav.ya için ciddi bir tehdit 
sayılabılırdi . 11 Teşrinisani 1927 dünyada hakiki SUih tesis etmek 
de, Fransa ile Yugoslavya arasınd 
aktedilen muahedenamenin y ~ Cenevre, 10 (A.A.) - '.Milletler 
gosln\•ynyı doğurmuş olan m : Cemiyeti konseyinin aleni celsesin
dennmcleri garanti etmesi va~~e~~ ~c lord Halifaksın ngiliz-İtalyan ihti
te istikrar temin eden mühim amil- lafı hakkıAda beyanatta bulunrnuş
lerden biri oldu. Sırp milletinin ve tur. 
başındaki muktedir devlet adamla- Lord Halifaks bu itilafın, beynelmilel 
rının kabiliyet ve iktidarları da her akıl ve hikmet ve hüsnü niyet esası 
zorluğa galebe çalabilecek bir ke- na dayanmak şartiyle bütün ihti -
mal eseri gösterdiler Fr ·1 . 1•0 ' 
t"f k k . · ansa ı e ıt- a arın halledileceğine inananları 1 a ın ıymetı ve hizmeti k . 
dar büyük 1 1 

ne a- teşvık ettiğini söylemiş ve itilafın bü 
o ursa o sun bunu b ' t .. 

.Bal kan anlasma .1 t t . ır un dünyanın umumi emniyet tesisi 
kim etmek 'Yu 

81 ıle ~ v~ç. ve tah- üzerinde müsait bir tesir bıraktığım 
gos av_}a ıçm en a ve • Ih . . b" . . k h ' kilanc siyasetti. y 1 • . umumı su ıçın ır ıştıra ısse 

adamlarının yükse~gos av~a dev~et sı olduğunu tebarüz ettirmiştir. 
den biri de Balkan . m~zıyetıe.rın- Lord Halifaks demiştir ki: 

Yusuf Ziya Ortaç 
VE 

Orhan Seyfi Orhon 
YENISABAH'ta 

T ürk edebiyatının 

•• miaalunın en r ü
a ide Ye kudretli ka · 
le mlerinden ikiıi daha 

"Yeni Sabah,, yası &• 

ileıine iltihak ediyorı 
"Akbaba,. aalııipleri 

tair Yuıuf Ziya Ortaç 

Ye 9air Orhan Seyfi 

Orhon, b uründen i ti· 

bare n üçüncü aayıfa-

noızın batında kendi-

lerine tahıiı edilen ıü 

Orhan Seyfi tunda yaaılarını net· 

retmeie bat hyorla r. iki deierli mealelı:ta· 
tımıadan bir i rün a91n " Ye ni Sabalıı,,a y a · 
sacafı için , aütunlannnı unTanı " s ün atı· 
rı,, dır. Busün, üçüncü aayıfamızda Or
han Seyf i Orhonun, yarın da Yuauf Ziya 
Ortaçın illı: yu:alarını bulacakaınız . 

SABAH 

Milletler cemiyeti 
munu takdir t 

1 
~ısa ının lilzu- cİngiltere hükumeti bir çok hü • 

faydalı surett: m~ erı ve bu yolda kumctlerle ve ezcümle Fransız hü - lngiliz Hariciye nazırı Lord Milletler Cemiyeti yine sahne-
dır. ça ışmış olmaları- [Sonu 4 iincü sayı/ada ] Hstifaks d~ görünhd ut··.- On ~ltıncıHmbad~esi-

ş· d" nın sara a ıne ragmen a eşısta-

kip ıdm ıye kadar tabii seyrini ta- bazı cihetler bulundugwunu go··ster- k . t" k t l . h" t nın ilhakını tasvibe davet edili-
e erek günden gün B lk sa a ış ıra e me erme ızme e- yor 

karıumumiyesine kök e 1 a ban ef- mekten hali kalmaz. derse Balkan bloku tam simasını al- F k t b" k "dd" 
1 

b k 

--Hitler - Musolini mülakatı 
mevzuları da görüşülen meseleler 
arasında olduğu haber veriliyor! 

Paris, 10 (Hususi) - Belgradı oktor Aras bu sabah Yugoslav 
Celal Bayar ve Hariciye Vekili d tor Stoyadinoviç ile uzun müd-

ı
Başvekili ve Hariciye Nazırı dok ziyaret eden Türkiye Başvek~li f 
det görüşmüşlerdir. Meseleler belli olmamakla beraber Her Hıt- f 
ler'in Romayı ziyareti münasebetile çıkan haberler arasında Bal- f 

f kanların nüfuz mıntakalarına ayrılmasının mevzuubahsedildiği f 
f malUmdur. f 
f Bu rivayetler dolayısile iki Başvekil arasında Balkan An- ı 
ftantını teşkil eden devletlerin müşterek menfaatlerine temas e
f den noktaların gözden geçirildiği söyleniyor. f 
~·~··~~~~~~..-..····~··~~··· 

Hitler Berline döndü 

A lman devlet reisinin 
ita/yadan ayrıldığı 

sırada söyledikleri 
Hitler ltalyadan aynllrken : "Faşizm ile 

nasyol sosyalizmin birbirini 
anı adı ü ı n ı görmekle bahtiyarım " dedi 

Bitler ve Görin g karşı karşıya 

Roma : 10 (A.A.) - Dün akşam 
Floransa'da Stefani ajansının bir mü 
messili ile konuşan Hitler, ziyaret es 
nasında kendisine karşı gösterilen 

dostluk tezahürlerinden dolayı pek 
mütehassis olduğunu ve İtalya'nın as 
keri, deniz ve hava kuvvetlerine kar· 

[Sonu 4 üncü sayı/ada] 

Jimnastik şenlikleri için prova 

laşmayı daha ameli 
8~ ~n u an- Bir kere, tam manasiyle asıl mış olur. 1 ~~1 • tl ırç~ 1

. 
1~ ar~ta a -~-

kuvvetli bir ... kl vke a a sıkı ve Balkan devleti olan Bulgaristan bu Fakat asıl yapılacak şey tedafüi l~rsa t ı e. er . edn_ı?e ço n ı -
k v~ e so mak için bir l d d d k 1 B as e memış mıy ı. 

aç adırn atmak lil .. : an aşma an ışan a a mıştır. ul- ve kat'i bir ittifaktır. Balkan dev- H ı 
h . tt• . zumu kendısını garistanı d l ti ayır. 

ısse ırıyor. n memnun ev e er ara- letlerindcn biri sebebiyet vermedi- M d ı d . M"ll tı c 
Balk · sında bulunmaması komşularına w. • • • ~a e e şu ur· 1 e er e-

an mısakı aktedildikten biraz surat . h d bT gı halde herhangı bır taarruza uğ- mıyetı hayata ve kuvvete karşı 
s:n~a.' u~a~ bir neşvünema buhranı se de Bal::ı~=:~:ı 1~:vv:tl~ 1 ~~; rıyacak olursa bunun diğer bütün ~oymak istediği zaman iflas ha-
g çırır gıbı oldu. Belgrad ile Sofya- blok vüc d f k 1.. Balkan devletlerini pek esaslı su- lındedir; fakat hayata uymıya ve 
arasında yap 1 "k" u e ge ırme uzumunun k t b w . ld 
l k 

1 an ı ı taraflı bir dost- hayati ehemmivetini t kd" t . rette alakadar etmemesme imkan uvve e oyun egmıye razı o u-u muaheden . . .J a ır e mış o- 0 y . amcsını bazı taraflar lan komşularını anlaşmaktan ve yoktur. Hudut boyunda dövüşecek ,.,u zaman yaşar. 
ıa~U::1;tanı~ Balkan misakını an- birleşmekten vazgeçiremezdi. Bul- bir Romanya yahut bir Yugoslav- O hal.de bu, h~rbe ~ani olabi-

Ul A tefsır etme tarzının bir ak- garların hissiyat polTk d ya neferi ayni zamanda Atina ve lecek hır teşekkul degıl, ancak 
sı ameli şeklinde göstermek istedi- li ~ o'"rli"e ge' 1 ı. ı as~nt.an re- lstnnbul için de harbetrni~ l )mn k harpten sonra sulh pazarlığım i-er Bu l ~ k . · • .,, ım c erıne ın ızaren, · "' . d . . . 

· . a ırdılar bırer indi tahmin Balka n misak kt d"ld" . B 1 mcvkiinde bulunabilir. Bu nc!..ı 1 do- oare e ebılecek bır anlaşma yerı-
ve tefsırd "b · 1 a e 1 1 \ e u • · d " · h t lki lh"' d k . en ı aret olsalar bılc Bal- garlara bu m· k k t t ld B 1 !ayıdır kı müşterek Balkan men- ır, arp en evve su un e-
t akn mısakında tarafların ikmal ve garistan il ~sa at u u u. d uk: H "" . C h" YALÇIN ğil; harpten sonraki sulhün sara-
a viye için çalışmaları icap eden tlo tluk B el ulgos a\d·ya arası~ a . ı uaeym a ıt yıdır. Arada ne büyük fark var! 

u gar arın a umumı mı- (Dev~mı ikinci sayfada) * 

Dün Şeref stadında yapılan jimnastik 4enlikleri 

19 mayısta yapılacak jimnastik kek talebeleri iştirak etmiştir. Bug,ün 
şenlikleri için dün de Şeref stadında de Taksim stadında bir prova daha 
bir prova yapılmıştır. Buna Beşiktaş yapılacaktır. 
ve civarındaki mekteplerin kız ve er Provalar devam edecektir. 
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Sayıla: 2 YENi SABAH 11 Mayıa 1938 

Milli mücadele hafifafari (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAH) 

lngiltere-ile Irlanda Kacak Oğlan, Kızılba Nine 
1 

İngiltere ile cenubi hl.anda 1U1lll 

Dün limanda iki Üsküdar adliyesi 
kaza oldu Yangını davası 

Yazın parasız 
çocuk kampları 

Yazan; ŞEREF AYK UT No. S ıı:amanlar•anberi sürüklenerek gelen 

- Hele oğul hak erenler sen-ı de,tanı yaşıyan bir kızı1baş Tnrk ~:'i!~a= :vı:~i n!";;ı":,,0 ";;::; Bir şilep demirini tara- Suçlu şahidlerin dinlen- Bu sene istanbulun çü 
den razı ol.aırn. O<:.ıiı:aun ~nda nine \'V ki babası Buğdan sava.~n- ti. Artık iki aradaki ihtililf kanlı •Ü- yarak Şark vapuruna mesİne karar Verİ)d.İ yerinde açılacak 
bir ayran sunayım. Bu ti.iresiz, per- da, kocası Plevnede, oğlu çanak- aazaııla.r, mukabele bilınisillerden ge hm" dirdi" 
vasız oğlanı a•Hi. eve koman (koy- kalede bir tüın.-.ecik bırakmadan çilerek yıılıuıı: kiiıt .üıı:erin•e kalan Ü:iküclar adliye binasını yakmak- Cümhuriyet Halk Partisinin hi • 
marn 'onra bu U "'orcl• md nlen·n · · L' 1 k 1 1 .. h k 1 1 Düıı limanımızda bir vapur ka- tan suçlu Nureddinin muhakemesine mayerunde olmak üzere teşekkül et-

,e, - e• rıtmı~. .ır a ım mese c ere mun asır a ı· f . • . 
canlarını incidirin. ~" etıtt ~tiil', O btt azb: oluleri yüreğinde bir yordu. Cenubi İrlanda İngiltere ile zası olmu~tur. Yunan bandralı He- dün ağır ceza mahkeme.sinde devam miş olan, ılk mekteblerdeki fakir ço-
'-'11mu0.,u •··'masııı. Geldı·;,1• ··akı"t · •• k -..- ·ı .,, ,_ _ _._ _... ~---- . _ _.. d lios ~ilcbi demirlerini taratll1' ve,edilmi\I ve müdafaa .)>Rhitleri dinlen -ı' cuklara yııxdım birliği, bu sene ilk • ., ....., o • re~ım ... ~ı u..-;ıyeti e ya~a •. ,yor ve ae ~ ayaın ise a ......... şı .... ı e 

al · d - Şark vapurana bindirerelı: yarala - mi,•tir. defa olmak üure yaz aylarında pa· ben mm öpeym, bu.sı a M'Ü· a.~li elem duymuyor. Şimdi onu bu • kadar İııgilwnye bağlıdır. Cenu-
nii kabart.'1n 0 ;-,u1 ! ını~tır. Kaza akıntı yüzünden ol- Bu meyancla şahit olaralc çağrı- rasız çocuk kampları tesis etmiye ka· 

.. iiç babanın oğlu öldürüyor. Şu ka- ı.ua darnsı şimali de keı>disile .bir- Kam !ar b 1 
Kalbimin en derin ku~~-iııclen le.5firmektir .. Fakat şimdi İngiltere mu~tur. Akı.ııtıy• kapılan vapur at- lan Multittin. suçlu .'ureddinin kar- rar vermiştir. p , u seen ya -

kopup gelen bir duygu Ut gük yü- çak çocuk onun, bu türk niııeııln ile olan .-e biten milıakerelerdc .bu bğı demiri yanlL, saplaınıştır. Şark d~ olduğunu, bu itibarla yemin eclip nız stanbul'un üç yerinde açılacak· 
züne yiiheldij!lm; •andım. Ha<an tertemiz kalbini yırtıyor. cihet bir tarafa bırakılm"Jtır. vapuru kıç omuzluğund.an yaral.a.n- şehadette bulıınamıyacağını '<Öyle-. tır. Kamplard& fakir çocuklara hem 
W.ba kö~ünün mut.eca.zi bir d&mı Tanrım! Bu Turkün ne büyük Dört beş ay evvel giriş.ilen müza- mı~tır. Deniz Ticaret müdürlüğü~ cliğinden kendi•inin dinlenme,inden j öğle gıdası verilecek, hem de akşama 
.... d k ı d k ıJ tıırı"hı' n.arclır. L ı k" k ld F kat 'hti"·'fl tahkikat yapmaktadır. sarfıııazar edilmesine karar verileli. kadar bu fakir yavrular sıhhi bir şe--ın a a ~ arın a ~ · • y rn , .. ere f'r a ını a ı. . a ı "' ı 1 • • k 

kt 1 ·· · d ı kt l Bı·r mavıma da sandala çarptı Bundan •onda dinlenen •ahitler- kılde oyunlarla meşgul edilme su-•o a ar uz.crın e < urma ans.a an a~ · ., . 
k ümk. ·· ı ·ı ti · k • ı ol lar K ta ıld 1 den Şükrü adındaki Beylerbe,•li genç retile bunların sokaklarda, gayrı sıh-

Taciz eden mitralyöz 111a m un o ..ın rı ıe ert onuş~ y cu ur r ı. · ' .. . · · ... 
1 

d h'I" d 
ma aı ı gozcti ıJor u. nun ı- Dtın nne lımanımızda aksam u- . .. · · · · k k "el.es" .. ·ı· . d ö · .. . . .. , Nuı·pddini hiıdi•e gecesi Üsklidar ad- hı. ve gayı, ıçtımaı şart ar a ı ın e 
· t k ·k· f d b" ·t·ı·r , .. ·. . . · !ivesi civarında -zerk.en görüp "Ör- surunnıelerıne nıhayet verılecektir. çın ar ı ı ı tara arasın a ır ı ı a zeı:ı ılmıcı lıır denız ka.zaill daha ol- · 0 - ~ • 

ld t k ·· k"' 1 t '- m<'<li- i hakkındaki ruale söde cevap' Acılacak kamplar sahil yerlerde ola-~ e e n1c ınuın un o muş u.r. .uı- ~tuz: l..iın.a.n idaresinin romöı·kör · " · · 
Cepht>de 'iper y~lf!•M. her raulıklan ~...-tan blı: tendr fi.~eği .,"iliz -··ı't.ikasının artık l'.-.ikar bir su· : d · b 

1 
• vereli: cağı için buralara memur edilecek o-

k ·-'- bir . ,........ lerın en iri arkasındaki mavna ar- lan beden terbiyesi muallimleri ta -~aat ya hntum eırırini :ıim:ık, ya ırii ~·üziınü ı·arar.:.... geçen 1!-1- r .. tte görünen bazı istikametleri var 1 K"' -rı k 1 -'· - Ben görmedim. F~kat. ayni 
a <)JlMl en !,'<!Cer en mavna anan d f d ki ·· d ·· -saldıraca.lı dü~aru pi;..kunme i- hap gibi ardınlıklu "açarak ,üzü- ki bunlar hep .ayni nokta.va tevcih __ - . . ev e otıırd 1ğumuz ,•ecmettin ile, ra ın an çocu ara yuzme e ogre -

. d aa!l numaralımn ıpı lrurtııhnu. ve _ . .. tı .. tilecelı:itr Komplar İstanbul ve Ka-çin bekliyerr bir bolügun Jiizb;ı, :<ı lilp g'idıyor ıı. edilmi,tir. !llii<lakbel harpte iagil- - v.ngından tin gun sonra. ~kiirlar- · • 
ııub&ylariyle goru•l>yonla. Bir.a2 <onra ~;ne her t.araf ka- ineni~ müdafaasını temin. Her "'Y hırd'.·nbn-e •ulara kapılan mavna Ah- da bir arzııhalcı dükk~nıııda otıını - clıköy ta.ı-:ıflarında olacaktır. M!lsaid 

Z . k 1 k' f h t b' •-- .. .. . mı'<lın sandalına ~arpını<tır. Sıır<ın- d k "'kk- .... d bir ver bulunmadıg·ı için Bey·og·ııı emlık ıçinde uyulmu~ toın·a ran ı . · e me ır no~...,ya ıro~u- hu fnkaliıMliire ;:ö•c hesap edilmek . _ yor u . Bu ıradR do· &!im oıııııı en 
.. ı·k . ı· D.. • l • . tıchm clenıze dıı""1l yolcubır o urada . . .. . '<'mtind• bu sene bu kamplardan a-lll'dire 'erili beylikler üzerine otu- nu c ı mı~ ı. u~man sıııer erının tedir. İrlanda ile tı\'lısulmuş, pürü:ılü • IU'f'ddın geçti. Bmıun lll'.l'rıııc Nec- - · 

l k d - 1 b" b··ı . . g<>Çmfhte olan gümrük sandalı taı~ı- mcttı"n b,·tııa h'tclı".ce gece .. ·ı· Nııı·nddı"ııı· e.Jamıyacaktır. Bımlarctan başka !s-nırak karavanad.a kuru fa<ıılye ile Y"na I! en ·1 4nıın a agaç 1 ır 0 - ne 'a"a bir tarafa bırakarak i'·i mü- - ·' ' '" 
J fııırlaıı kurtarılmı~t.ır. t b 1 K .. •r· n· ktö ı-· • ·· h · J.'llatılmrş pek<im !tle biraz •ulandı- ge vardı En uı;ta biraz ileri <;'kmış nasebatı tesis \'e idame ettirecek vo- adliye chaı-ı. da dolaşırken gördüğü- r.n u u. ur ıce r ugu, şe rın 

rılmış bulamadan ibaret y.-a.ekkri- kirr. bılir h.ı~ yıllık tek bir kocaman lun iiwrindc gid•lmi~tir. Çiinkii İrlaıı Suvak vapuru tamir ediliyor nü sO!letli. uJtı ~'<·rinde olarak, altı .J.a paralı 
ni yemişlerdi. Emirb<>r M(,hmet kah- kara ağaç ,·ardı. Bunu ).fehmet gö- da mahuldar bir yerdir. Adanın zi- İzmir körfezinden .Ak&y i<lıı- lfuznun, kendisinin hidh.e wcesi kamp kurmıya karar vermiş bulun-
vcyi getirmi•. ortalığı tlıpl;U'İo.en ~-W.- zu e Jre!,tirnı.iş, ~üphelenmisti. Ka- mat itibarile ,., hububat yeti.,tirmek resine de redrlen Suvak vapuru ta- j:ıtııan adliye bina ı yanında görül - maktad:r 
başı arkada•l:trma anlatı.ıordu: ranl,kt<ı ;\fehmc·di buraya te;adiif te miistesna bir ehemmiyeti .vardır. m'r ,.e ta.dil edilecektir. Vapur Adam•· ;nin hiç uir şey ifade etmediğini, Erenköy, Kızıltoprak, Sarıyer, Ye-

- Şu menhus mitralyoz bizi ~ok •evketmiyordu. O elinde yüzb:ı~ısı- Cö~·lc b.ir aaharın daima elde bulun· i<kelelerirun yükıı.eklildenne g-ııı:re ._ofuılı semti olmak dola ·ısiyle ekse- ;i]köy. Florya ve Şile de açılacak ve 
rahatsız ediyur. Nereye ı·erle,tir- uın diirtll•ı ıle bu ağaçlı bölgeyi ması diişünülnıektedir. d<"ğ~lectok \'e yaz me..,,.mi icin ;i .,. ~·eri 0 dvarda dola~uğ:mı ve bir ay devam edeeek olan bu kıunplll
mifler i. tanı 7eruıı bulm.a,J.ıır. gıinJ..,ree tara•;ut etmi\rti. Dı•niJtde Di[:cr taraftan ei!er bir gün gene de gı~ertc ·nde enilı ·] •r v-apılıı.- laılne..-e ç:ıldı.ğını .iih'ledi. Bu nokta i- ı rın ürreUeri 16 sar lira müddetleri 
Mehmetlere siperden ba•larını çı- kulaç atar gibi 'ürüne sürüne iler- bir hnrp <;ıluırsa .renubi İrluıadam cıı.k r. • • 

1 
be~l;,·r kendisinin böyle bir sucu. de bir ay olacaktır 

kartmaı·or. Ufak bir dal.yın.lık fe- liyor, bu n)!acı l.ıulmağa ç~ılışıyor- İngihcre11i11 •ü,maolan tanofından limaalann ısl.a!u içiıı bir <!in fikrinin , rull'.Illl$lllı istedi. j ----
Jaket olacal< Her Uç ,.ulıay 'ltn mlll'- dL elde e•ümr:ıni oınıası l:lıım gelnwk· i _ip işleırıiy~ haldınıda şahi-, Şirk.eti Havriye ve Akay yaz 
dar mitraly01:ıin nereye yerle~tiril- Ya,·a~ ya va~ karanlıka alı~an ledir. Unnuai .h.ubin . unutulınıunıs p-oje ya.pılacak ~it ., iUaii '!l1 ceV3iH verdi: 1 tari&eJeri ve tek. bı1et 
diğini görıişıir<>rlardı. Mehmet ban- gözl iyle karanlıklar içinde kolla- traübeleri istik.hal için de göz öa~ \ tl-· t "\"eluileti eniz ticar di- -ll.a=un ~ 'oreddlni ~kidenLe- Şirketihayriye ve Akay idarele-
lan diıalemifti. nnı açmı.'}. yaprakları dlU'gun ha a- tle tııtld.auıld.adır. rekt.örlt · ·· n<utasiyle tasfi~.., edilıe:ıı ri t.ımrım. Ayni ı;ıemti;e bulundu!iıı- ri bu )'11 yaz tarifelerini ayni gün-

Akşam karavana-sı dağıldıktan da hiç kımıldamıyan ağaçlı bölge- .lac-iıtere İtalya ile ondan -ra l.ıiitiin limllnlar r.-i.'<illderine bir t.ez- mm için kendi.-<ine ara sıra. ııecele- de tatbika başlıy&caklardır. İki ida-
sonra emirber Mehmed eli! qıbay- yi b1ılmtıştu. Tam bu kocaman ka- Fr.aasıı ile anla.~m.lŞ olduğu gibi İri kere rönaermiştir. Bu tezkerede; 1i- ri adliy.>nin önündeki tramY-ay cad- re Köprüye gelecek ve kalkacak 
!Hın lıiznıetlenni ~irerek çekildi. naj-aan altınd1. '<lrtii tü otlar içine da ile de <Jyu mu~ bulunuyor. Vaka- manların ~viyet'eri, rıhtım "" dirr dcinıle re kalı"<'l'le ra.«t:larım. Ken- vapurlann saatlerini de biribirlerf
D~ğn. sip<!rin <·kba':'ıııda O."nkhır tIBllnan :IIehmet •-a?:iyeti diişünü- yi "" hiıdisatm ~österdiği yolda uy- ihtiya.-lan ,onılma tadır. di. ine hirli•e ge<"e"i de ra.<ıtJamı~ al- ne uygun ITTırette tesbit edecekler -
içine kazanlannı yerle-;1imıi~ olan yordu. Kalı bit· dllla am biner gi- sal ol•a.k li.izllftlu... Aynca lim nhınn is1iltt ic;in bi- sayd.lm, ııu sık sık oı-•• uia gordüğüm dir. Geçen Ot>ne tasavvur edildiği 
aşçı onbaşı<nnn yanına g" -. !:! l r bi ,·erle• ı birı,.j Yıırdı. Önündeki rer f>t-n.ı;- yaptırılnı3'1l da. i.- mek- için. ~ anırnu o yapnn-rtır, dip•rnez- luılde tatl.ıik edilemiyen bu usul i-

bir köylü idi: çatıU!ı ;ığ.aea yeı·Jeştirmiş cıJcliığu Tabı"Aı netı"cıye donru tedir. Lim.an rei. 'ide . en ırelreelr dim. çin iki idare i..~lctmeleri temasa geç-
- lhen '.lılevlıi e'le ru bir '!""lllll'a lal' içlıı. ı,"Öl'Dillm~ mitral- • :J proj di" r CC\"'llPlıır~ so ra " Banun üzeri,,.. maznnmın ,·eklli, ıui~lerdir. Bu «Uretle Adalardan Bo-

bııya mı. ıı 1 yüziia l.ıaşında ~arjörü yerle;tirmi•, ~ lRı liaıanJ rı i...J.ih ell - ~e.tttyr kıi.""l<l ında duran tıir ada- ••aza ve B-Owazdan Adalara mtınek (Baş taı·arı bırinrı sayfadaı •·- • o ... 
- Get \ilen ıu ne dire - bekliyıudu. llehnıet gözune kc:;tir- olıı! - li _ mı:wı r. ·mm . ernırddini buhmd - yer- isti~<"nlcr Köprüde beklemeden di-

calı. imişUB. di. Bu an. apc:ın altından bir " tıni müdafaa icin girişilen bir 1.an o:ıleneeektir. n is ,..filli;> eılilmiy eğjnin şıı- ğer vaı,ııra aktarma edileceklerıfir, 
ehmt't em . -)'}ii. bir 7f'Jier SÖ) ledi. harpte tüfeğe •arıtarak ilk tauru- --.-o.•-- hitten rıdmai'mı istedi Şahit Gen~ A nıı::a iki idare bn aktarma asulü 

dan da 80yuBU ordıa. rta kc ml.<;ti. Her'f zıı durclurmaga koşan bir Sırp \'eya l\fAHKE:\IELERHE btına da: için bir t~lt bilet ihdas etmeği dü . 
ca kaı:a.nlıktı. bmet farkına bile ,..,._ Romen neferi arkn'Undan Yunanlı - .'foreddini gördüğüm zaman ~ünm~ktedir. Bu biletler ayrı ayn 

_ Hele 3e&l k raımyıııı. ld ·nnu anla) ı ·an n Türk müttefiğinin ko~up .ırel- K d 
1 

tevVifhanc'<i.,tlekı Nec.m!'ttiııin bulunduğu ııc.kooyı bil- alınacak diğer biletlerin yekünon-
bi dibini çevir baıı.yı herfi ae ğı_ a yuVlll'lama3iyle agzı- mel<te olduğuna emin bulunmalıdır. • m rt' mi.rorum lıi bir .ffey sö;,·JiyebiJeyim. elan daha ucuz olacaktır . 

...-._ a h~ law - kara raputu tın- Balkan aıılaşma"ı lı•iyle kııt'i. yaTaİı<m'\nm m~lıakemesi Cenıl.ıım t•enli. .Bwıc.!ırn eAJlJ'" 
-" .- ::ı· ·">V -. --(IQl)--

&Üne bön bön bakar • - c ma;ı L;r o:' urtu. Örte b"r yerini teı· dü~üz ''e azimli bil' ~wkil al- Diin tet'kifltaııenin kadınlar kı.- Nurec\dinin avı.ıkat:J bir isti.la \•erdi, iKTiSADi HABERLER: 
g iiml"""• dlıili~ at"'" Acl ha kvn·etle sıktı ki herif y& ölm" , ya- dığı ta'Jiilirde Ralkanlarla ber1lber nı.nda lıfr _,.._..alnn..-ı hıMii.slOSi olmu~- bunda .1unları istiyordu: İ 

.,.. 
6

• --, y thalat m dlarlDlll masr fi gilıi çml çı;pla olm u. - _ lau1 hayllnu...u. M~hmet ağaca tır- cihan sulhı.ııe de büyük l.ıir hi:m1et tıı. ı _ Hfu.ii.-;e gecesi Nuı·<JC!ılia Re)·- a an 

la iki ra.mıtiı llleluned' çtldn-d - ma - ıııi.tr.a1yôzii ir.ıilnli. H ·- ecl.lecei';ine hiç ~iiphe yoktıır. Pan- Buraclll kaçakçılık suçundan ~ _ lerbeyincle birkaç arkaıla.-;iyle bera- ve L:ıle ·ing hesapları 
na an.ara geri _ •:ar- fi ını. =na<:dı. öıd-- - e emin d _ jer'1lanizm \'C pamiliıvizm emellPri- taıı Arap ılOOıoıt, ll!Vlôfhaıırenin her içmi. tir ve hadise ~na&ıKla ora- 1.Uıeat vd<aleti şimdiye kadar bir-
dı. !lrlehme vlildıı -n:.ııa ·,i!d:. He.Tifi mİİn.l}iizle beraber nin çuııı,m• no~ta __ ıııda blıhı_ııan hast:ıb~n~siııclc yatau kaçakçılık suç- da bu!tınnnıştul'. İsimlerini bildirdiği çok iiı ·ıarıar doğuran bir kleriııs 
bir şeyi r fıosıl - <; • • blın ipi çı,.zere.k biribirj- Baılkanlar ecnebı ırnfuz :e te'1rın- Ju.,u Emine Ay tenin yanına gilmi~, bu (<3.hitlerin clinlenrnesiıli. meı~esini hallt..>tıniştir. Aramızda 
başladı. Biru an. tr tırıul- ne ba'.-Jaıdı. • i aYl'\:rının bile.kine den azade, hilr ve must.akil ya~ıya- o•u . ar gı'hi y:ıparken. av11C11nda 2 - }fa:lllllll l..iiçüktıeııberi sara- k!Prıııı- anla'!"lll-'\l olan memleketler-
ğa kadar yağh kara içinde kalmlş :rdL Siiriıne silı"line diindli. bilmek içiu behemehal kuvvetlı ol- •akladığı dk!tle birdeııbke bdmm va müptela olduğunu ,.., omm ,P\'- den .aclen ithalat e.5yasunn laymet. 
Melunedin ad lf'li Yiiaıd "• ta.lll bir Yilzba('I h ··ı: yatma~. Si- mak ~P eder. Onlar b~ km."\· eti yiiziinii, kollal'ını ve göğ.,ün.i.i ıuı..me- ~i ,,ıııu·i hareketlerini görmüş ol.~n lct·i buıriine Juıdar o memleketlerdeki 
Afrikalı zinci kailill'. lr..ap aır.a l- P rlcri iku!n l!ODJ:8 da yeni subay he:-ıeyden t"'\·el kendıler:nrl<: bula- k« brn;lıum.~t:Jr. Aytenin f&oya4ma )ilUhitJeriı:ı dinleııme~ini \'e her ne ka- satı, fiy&tları üzerindeıı he~ıqılilnt -
mu,ta. Ort.alılı i. · e 1ca:ın . <!h- la b"rer ray ;çmek ~in .. yu laıyna- 1 bihrl<!r. Altını~ _'."ıly~n kutlelık ce~- IDC'vknf k"chnlar&n Beıiia yetişmi~. dar mü~alıı>de neticesinde şııunmda ycmiu. Yani bu surette mallann ı;.k-
met ortada1' lcaylıol-du. tan e li. giver V<! fedakar bır halka en l>u- fakat ~·ıı-ırkeıı o cl.a bileğiJ1den aji;ır boztılduk olmadığı Tıbbı '\rUidrn bil- tıklan memleketlerden Türldye~ ge-

llevlüd hem. ns: "n Jeti- liıkô:a tüm Lu :arada i~..eri sim- yük de>vletler bile tecavil7.de muhte- surctw yoınılftnmıstn-. dirilmi•ııe de lreııdisinde oezayı arnl- !inciye kadar yoldaki nakil, ııigorb. 
ni ııardı, içinde ~ , km l; lu- ·rah blr- zind girer k •ırbndaki )'Ü- !'İz rlavrıınırlıır. Yalnız, bu altmış Birinci >tılh ce;a mahkemesine çı taeak s;hhf :u·.ıza.lar ve >«'bepkr bulu- ve diğel' m:umıfları klering hesapla-
nan Jımdisini 'ilana Tema L."ii yet'<' attı: nıilronluk kütle hakikaten wk \ıir ka J.alıat JWiise Juıldıı "'1J1 ııup bulwımndığmın mÜf<ahecleh.a~ rı.na dahil edilmiyordu. Halbuki mı 
boylannd& çakmıtlı çalmıf d - Yü.zba al •ana~ ik.ıi~·et parcadan ibaret bir ~ekilde vaziyet l"1'ı -,lemişfir: müdürlüıi'üııden telaar ~rııl.in:ısmı, çariy-et şimdiye kadar daima bi.-çıjk 
nin pasvant (lıa.zubeatl ini de g-ü- ettı"iin mitral,Uzle neferini getir- almak liızırndır. bô ·le bir şey ~'3{lmadım. a - Maı:nunıın tekrar m(;~de ihtilaflar doğurmuş, nihayet İktı"ıd 
zelce ve birıız mdanıne. koyııun& ililll. Bunun için, en evvel yapıl&cak Fııkat Emine Ayten esrar kaçak - ı.ltına alınmam. velcileti bundan SOTJTa bu masrafla-
)'erl8'tlrdi. Y~aııı etleri o- o·_ en :teDcil llelmıedi kar- şey Balkanlılar ara~ında müşterek çılıiından mahkômdur. endW de Heseti JW<ime, kısa bir isti•are- rm da klering hesaplarına dahil ediT-
parıyor, l\Iehmedi aratıyordu. Sipe- şı>ında gördü. Sanki çok ufak, e- menfaatların nel<?rden ibaret oldu- e"rara mup.Udidır. Belki bir kriz es- den sonra, ınanııuıuu bAdiac g~ tne•ini kararlaştırmış ve alfudarla
rill içi altüst oldu. Mehmet art~ henınıi~·etsiz bir iş görmüş gibi hem ğunı.ı ıoıarih · urette tesbit_ e_~el'.dir. nasında kendi kend'lni yıınılam,. o- "Beylerbeyinde buluııdu~una dair gö;;.. ra bildirmi~r. Yeni karar tak:ıa yı>-
yoktu. Aşçı Me\'lıid hem~eri•i oldu- utangaç, hem kabahatli kabahatli B_aı~~lı. deçlet~e_rde~ -~ırının oyle lahilir. terilen şahitlerin dinl<!nmelerine ve Jiy'le clı~arı fazla ihracat yapacağı.. 
ğun• bilditi ~in nobetçi çaYU'ıuna d diler dtınımda önüne bakan çıp- bıı· ıhtılafı_ o~abıl_ır kı ~ıge; _k~m~- 11.ll<.iırı. tın t.evk.ifine ve ..v- tekrar m!lşahede alhna alınmak ve ı mn için lehimizdedir. Ya1n1Z bu sıı-
ha .... ıntı. lak ..., bo..-ııh Mehmedi vüzb.:1"! !arı buna ıştırakı kendılerı ıçın hır _,_ _,_, •l ınıdıkem-e ,_ - • h -'·.., - . --'-eti ti d" . I J · d fa.zl _, ,a · • · • . " . . '"" ..,.. v ~, ...-v- gayrı "'-'un are11.e .. ermın ~....,, e re e ovız muaıne e enn e a ...,.,... 

... 1 ,,. l"d k •agh lt•zıın karasına bulamms hayat ve memat m«seleııı addetmi- d'ıa"ı •--· ~-'--"'- . ,__tı tal'-''-" . ..........,, k J d ·ı ·'· b . eti d - ııe e aıev u un ,Ya.tuna oş, ' . __ . , . . . • . .. .. .. ... _ •m.ı~ur. ısun ~1~ .. nın n:mune arar ver- saa e verı men. ınec urıy mey .. 
belki oradadır. Mehmetçıgmı kucaklıyarak terli al- yebilirleı. E\'veüi, butun Balkanlı- .. ,_..,a~ da-··· a· km tı 

k b. ·ıı 'bl "'d f -"-.- -_, • · - ı.. na çı ıs r. mnd11n ovtti. {Deı•aıııı va~] lan te ır mı et gı mu a aa si- · 
- O da bilmiyor 7ÜZba.';Ull. lalııııa sarılmağa sevkedebileeek 'fan p;ıet.eııi sahiplerinden Ah-
YüzlJaı:ıı f \. ııevd·-· Me!uııedi Doçeırtlerin iiatİlıalllan 1 muhtemel hadiseler nelerdir? Bun- met Emin Yalman, Sahur Saıni, Av-

dil~ünil}'W, U'llll a at11111 ,..n..... " - ·t · ht ı·ı I k 1 ı ni B.ayer "e Recai Babama birbirleri • · "'J n· unıvcrsı enın mu e ı a ü te ve tarı güzelce te bit ettikten ~onra t 
rak: 1 stı.till" er· d ı doç--"- · ı. - '·kın k lb' 1 - aıe~hine açtıkları hakaret davalarına _ _ en m c ça ışan ™"'il im a•kerli .. h..... da i e ır iginin ~- 0 

- Oğlan ~· ..... n nu rılt •. ..__,_ · · ,_ .. ._.._, dün biriııci ceuda d~am «lilnıiııti. ·r. • _ -.,.. ~ • ...,_, IÇl1ll o .......... _,,......;ev-ve- kil ve t&rıı:ını da ~imdiden kararlaş-

tı, hır lı.uaya lll1 nj'radı .acaba dl- le kadar bir mühlet venl•iştiır. Bu aırmak icap eder. ~e~en celsede mahkeme,_ S~bur 
yorda. llliiddetiııı. bitmesjne lı:adac imtihan Büyük harp bize bıı hususta ve Sammm lon Nll:ZllM ea:ıldıgı ~e-

lıfehmet Mperden ~ (1lLmış- ermiycn vıe yahın t& ia:ıtihao.a girip ibret alınacak dersler göstermiştir. ne~ ~arlık ar.,.sına aıt ~kaf hi~-ı 
tı. Gak ,.uz llütun 'lıaııclilleri - te Eilmre profeııic1eri tarafindan mu- Müttefik Fnm 12 ve nııiliz ordula- Sl'l'1nıft yabnhıı yatmlmadıgrnın hır 
söndünnilf, er taraf ~ ~ ~ ita.bul edilmiyen do- rı ara!llllda hakiki bfr ittihat te- defa da Ermeni mütevelli heyetimlan 
bürlinmi4tiJ. Siperin Ju da tel- !:=~ üniiit:1site ile alihJ:ın Jre... min edilmeden Almanlara galebe-~a karar ~şti. 
örgil haberciııi olan nOOetçi bir~ ~- Maamafib cioçcııtlemenmü ye imkan görülemedi. Sulh zama- Dün, 21llııta Vll:ıltui}ie ~len ~
toprak örtülıi ııobetçi ı;ayvanl.ann- hlm bir !asını _ıınn zamanl.ard.a iınti- nınd.a, ııokul<kanlı düşünceler ve vap olmnınnşWr: E.ıınd~ bö;1e bır 
da dolaşıyordu. hıınlarmı vennıperdir._ imw_:and.a mu müvUı:eı·elerle temin edilmPmiş a,._ ars& "<ı.l.ı~~ cla'.r. ~ıç bir muamele 

Telôrgüııün dene.meçli )'erine vaffıık_ olan dnçentlerm asli maaşla- keri bir elbirliğini harbin hararet yap;.lmMıgı bıldıdliyorda. 
geldi. Yere uzandı. Siirine sılrıiııe n 70 lir.aya ı;ıkıınJmaktadır. ve heyecanı içinde müe!!!lir surette Avulaı.t Numi N'uri, ~va.bın na-
ilerJi7ordu. D•:uı siperlerinin ö- temin çok dJıh.a zor olur. &ılknnla- kıs olduğu, bir defA da Evkaf ıımum 
nüne gelmifti. Elindeki Jc ki ile P ta memurıııımı ber.ı.eti rın sulh ve emniyeti ancak böyle mödürlüğiin~e~ _Jıorulına~ istedi .. j 
tcllc.ri yoklıyaraJc suriiı:ıu)'Ol'd . Ta- Zimmetine para ~ suçiyle sıkı bir anla ıadan sonra kat'! su- Faliat beren hiıkımıe buna lımım gfir-

biat derin bir ınıkiıta dalınıstı. Xa- ikinci ceza mahkemesinde mevkufen rette elde edilmiş @ayılabilir. Baş- medi. Neticede. ıniilki_ye ~ti tefti
lın bir kara perde. şimdi b{rihiri _ muhakeme edilmekte olan postahane vekilimizin Belgrat seyahati bizi ~i~:e:ıinde~ Sa~~ Saminin_ . isticvap 

. . • ~ meımırlanntlan Niyazının dava- bu gayeye bir adım daha y:ılastı- edılıp edılmedıgı ve keııdıs:ınden ne 
nın kanına susamı• bınlerce ınsanın . .. .. . _ . ., -b· h . ta da' mal. t 1 ~,;:.. 
. ne . ·-- ' . . sı dliJı. ııı.hıcret 1nıJm11!ı ve l!liiriiierı a- rırsa buyuk memnunıyetlerle karşı- ıı:ı ı usuo;a ır ıuna a m'""". 
ıç! gulendi ·ı lıu toprak sıperlerı çığın bir hesap YJlll!mıb«mdan ileri lanmağa layık cihanşümul bir siya- hakkında Keçen defa y.uı.bm tezke -
ôrtmilşW. Her tarafta heleC.&Jıh biı: ıııeldiji a.nlaşılvak benatirıe karar i hadi e diye kaydedilecektir. rerıin tehidine karar ver.ila-ek muha-
ııökiit, ara~ını haoı.a.da ~ru Juı. verilmiştir. Hüıey in Cahit YALÇI N 1 keme ba~ka giine talik eclildi. 

Şehir tiyatrosu artistleri Zonguldak Halken binası Ölliincle 

Z.Ongııld:ık, 8 (hasusi) - Geç.en mmda (Tiyatro disiplini) mevzzunci& 
ay tıırne:re Çlk:ıın htanbul (Şehir ti- bir konferans vermişdir. 
yatrnsn) ıızn'atlı:arları, Zonguldağa Konferansı müteakkip Halkevi saıı' 
da ~:ımı\d=ır- Onda Atatürk 1smail atkarlar şere:{'ine bir ziyafet Yerınir 
Galıp Arcan, Zonguldak Halkevi na- dir. 
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planı ve tatbiki 
Bostancıya kadar saha 

plana dahil olacak 
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tesisi lazım 

Cenevre : 10 (A.A.) - İspanyada-

11 May11 1938 

YENİ BİR İLİM 

dcıı 

blr 

İstnnbulun imar planını yapan 

mimar Prost İstanbufa gelerek dlln 

Omrü uzatmak çaresi varını? bu 
bir hesap meselesidir 

ki gönüllülerin geri alınmasına dair 
şehri gezmiş, Eminönü meydanına a- Yeni dog"an bir çocuğun büyü-

Kravs - Volt Alınan çiftini ~. 6-3, Fransanın hattı hareketi hakkında 
~ 1 

it plfınm tatbikatını gözden geçir- meaini hususi bir rejimle gecik tire-
deh alkol içiyorsunuz. Bu rakamı 
35 rakamından tarhedip, kalan ra
kamı yazınız. Dikkat! Eğer 35 ka
dehten fazla içiyorsanız bu rakamı 7 
numaralı sualin rakamından tarh& 
diniz. 

\ . a 6-4, 1 enternasyonal matbuatta bir takım ...aya şampıyon çm erkekler arasında: miştir. Prostun yapmış olduğu stan- rek, ömrü yüz seneden fazla uza-
• .,~geler~e yapılandı . kar- Ucnkcl • Mcta.'<sa Alınan çifti, Nel bulun nazım plii.nı şehir meclisi tara- haberler çıkmaktadır. Hakikat fUdur tabilecek bir çare bulunduğu söyleni-

rln nctıcclen şunlar r. A .k if .. 6 1 . ed'l . bul d • ki, gönüllülerin geri alınmasını hem yor 
F _ -··'-· d ,, k İ st son - Andcrson merı a ç tını - . fından tasdik ı mış un ugun- . 

l\yntraht r..,,...,.;r - ı or n er b uhteli 1 denizde hem de karada kontrolün Amerikan doktorlannın bu he-
b • n Oesav 05 Fr _ Mahay 1-1, 6-3, &-1, \'C Zehden - A e .":' : dan badema bu pliinın tafsilat proje-

urg .,_.,, ti Horn _ Robert•on muhtelıtınl 6-3 . . . . al ed ekt' tekrar tesisine mütevakkıf tutan es- yecanlı keşfinden bahsedildiği sı-
ŞalkC' - Bcrliner Sportferayn 3-0, • • 1. . . sını hıızırlamakla ıştig ec ır. ki Fransız h'"-"·-etlcnn· m' hath ha- ra, reşit olanlara ne kadar yaşıyn-

9 - lstirahatınızı 1 den 25 e 
kndar not eıliniz. Eğer uyku•uz 

D . ldorl 6-~ mağ up elm.ıitır. I .. .. dık- u ..... uu 
Vfb Ştutgart - Fortuna usc Bundan başka Usl'.udar ve Ka oy . . . .. caklarını öğrenmeğe yarıyacak bir 
0-2, Furverts - Harta f>-0, IIanovcr Ankaradaki Galatasaray tcihelinin de nazım planına başlıya- r:_ket~ aynen_ 5ımdik.ı Fkr:ınds~~ huB- formiil ,·eriyoruz. 

nı:>: ve günde iki veya üç :;aat isti
rahat etmiyorsanız 5 den fazla yaz
ma hakkınız yoktur. 

Al · 3--1 t k h · · Ji kumetı de takip eyleme ll' ıı. u 
!=:portfcrayn - emarua . a ımı şe rımııe ge yor caktu· Anadolu cihetinden Boğaza k hl b' d .. 'kl'k 1 Aşağıdaki hesaplan yapınız. Fa-

y· d · V'ner Sportferavn - Fc Haber a!dıg· ll''ı~a göre An karada- • hattı hııre ette ç ır cgışı 1 0 
- k.·ıt netı'ce aleyhinize çıkarsa üzül-

ynna a. 'd Fl -d- d f · t k 1 k h ft doğru valnız Kuzguncuğa kadar, Ka- mnmıştır. Binaenaleyh bu bapta ~ı· ıo - Uyumak için açık havada 
gezme veya egzersiz yapnıağa ih
tiyacınız var mı? Vagati rakaml:ı
rını alınız (Mesela: gezinti ve te
neffüs hareketleri 2 rakamına mü
savidir). 

Viıı ı -0, A mtr:ı - orı s or er ki Galatasaray a ımı ge ece a a ·. . . .. .. meyiniz, ~linkü bu, malüm ve kati e-
2- l Fnvoritner - Simering 1-2. 1 idndc şehrimize gelerek 21-22 ma- clıköy cıhetınden de şehir hududunun ı kan bu tun haberler ya yanlıştır ya- sa.laı·a müstenit ol<a da, bir fante-

• ' · · · il t h J B t k d O· ı hut ta kasten \'apılmaktadır. • -Çck.ıslvv.ıkyada: Sparta - Pardu- yıs tarıl>lcrınde r ~ner_bahçe ve Gala- t m n e ası 0 an_ os anc'.ya a ar _·_.
0
,,__ zidiı'. İyi bir doktorun teşhisiyle ta-

bisl 3--2, Sk Prtsnits _ Viktoria Pil- ta.saray takımları](> ıkı maç yapacak- lan salın bu plana dahıl olacaktır. , , bıi kn-as edilemez. 

sen 1-0, Naşosd - Viktoria Zizkov tı:- Bu mı.isabak::Jarın ikisi de Kadı- Planın tanzim ve ~ehir mecli!iince Milletler Cemıyetınde 1 1 ·_ An~e ve bab~ tarafından, 
1-0, Kladno - Sk. Pilsen Pıae, Pres- koy stadında olacaktır. t.a..<ıdiki bittikten ;oura tafs.ilitlı kıs- bilyül.-annenız ve buyukbabanız 
burg - Zidcnicc ~2. Ostrav - Slavta Romanya Milli atlatizm mı hazırlanacaktır. Şehrin Boğazın ı• İ1t İt J kaç yaşında ölmüştür? Eğer yaşı-

ıı - Sabahıu 3 ünden evvel 
kaç saat uyuyor,unuz? Bu rakamı 5 
ile zarbediniz. l-3. takımı geliyor mına ait olmak üzere ayrı bir nazım ng ere - a ya ,orlarııa k~ç. )'R~ındadır .. Bu ~~rt 

Mnca.ıistanda: Uyueşt - Bud:ıfok Bu ayın yirmi dokuzunda Roman- planı hazırlanacaktır. (Ilaş tarafı birinci .•ayfada) . ;a.-ıı cemetlınız 10 a tak. ım edınıl7.. 
1-0 Ferensvaroş-K.ispesl 2-l, Suer ya Milli atletleri Türkiyeye gelerek p d .. k.. . t'J . d b kilmetiyle sam.imi münasebetler ıda· 2 - E'a~ azalarınız vazlyeti 
keu.İcsı - Hungac'.a 2-3, Elektromos- rost. un u gezın ı erın e, eş kted' nedir? (Mide, kalp, ciğer, böbrek). burada iki müsab:ıka yapacaktır. ma etme ır. ,. 

12 - Bir haftada yaptığınız 

beden hareketleri saatini aşağı yuka· 
rı kaydediniz. 

Seged 2-0. Boçkay - Namzeti 1-4, Bu temaslar Ankarada olacaktır. senelik yol in~tı programiyle yapıl- Hatib İngiliz _ Italyan itilafının l den 25 kadar kaydediniz. Eğer 
El r '-• Tu"rekves " n ma•ı mukarrer bulunan a~falt cad ı• ... J•ıı·ınız lıı·ı·ı"nı·ıı uzvi bir ku•uru 

• 
0 0

"" - ..--v. F enerbabçe müesseseler heyeti " . . . . . · . ~ beynelmilel sulha hizmet etmekle b" ··~ • 
13 - Vasati olarak günde kaç 

tane kahve v• çay içiyor,unuz? Bu 
rakamı 25 den çıkarınız ve kalanı Yunanistanda: Yunanistan !utbol toplantısı delerın ı•tikamet, genışlık ve v1raı rabcr Milletler Cemiyetinin takib ct-

şampiyoııasının finalindeki ilk kar- meselcriyle de me~gul olmuş ve bu tiai gayeyi yani dünyada hakiki bit 
1 1 d Ol · · kos Apol.Jon'u Bu ayın sonunda Fenerbahçenin ,., 

ıı aşma ar a ımpıa ' h l f d f h t" il "e sulh tesıs' etmek ve bu sulhu uzla 
3 • 1 • ......._, ı· müessis 5.zası toplanarak fevkaiade UMIS e rn ın a en eye ı yo ar • 
-1 mag up .-rnuŞ ır. d Gal' t · b t al mak yolu ile temin etmekten ibaret bir kongre yapacaklardır. köprüler mü ürü ıp en ıza a -

Kupa maçlan mıştır. Evvelce, beş senelik program- ol~n gay~yi_ takviye etmiş olduğunu 
Frans:ıda: Olimpik Marsey ile Fc. F enerbahçeli Yaşar istanbulda fa bu sene zarfında 325 bin liralık ilave etrnıştir .• 

Fenerbahçc takımının kıymetli mü ... ....,....,...., ... ..,..,.., ___ .__,. 
Mets arasındaki kupa final maçı iki yol yapılması mukarrerdi. Bazı za- ••• • • • • • • • • • f 

dafaa oyuncusu Yaşarın Ankaradaki f UPLARI 
d fa temditten sonra Olimpikin 2-1 vazifesi istanbula nakledilmiştir. Bu ruretlerden dolayı bütçeden bir sene ; OKUYUCU MEL T t 
galibitıyle bitmiştir. suretle Yaşar klillıünün yapacağı zarfıııda yalnız yol inşaatı için bu ku- •-• • ·--•• • • •• • * 

Davis tenis maçlan maçlara iştirak edecektir. dar paranın sarfı doğru görülmemiş- § Ankanıd• Inönü ma!ıalleoi Akyol ..,.. 
Amsterdamda: Davis tenis kupası Ho Belçika İşviçreyi 3 • O mağlup 'tir. Bu itibarla bu sene yalnız 200 kak numara (6) da Bay Ahmet Liltii aıu., 
landa Fransa arasında yapılan karşı- etti bin liralık yol yapılacaktır. !uya: 11tılaUannwı t<oırekkurlcr ederiz. 

rtlektubunu7.u alit.ka ile okudo.k • .Ancak nr-
l•şmaıh Holandalılar 2.-1 galip gel- Lozan: Oünya kupası için burada ıunuıllll is'alını timdilik mümkün gör· 
uıışlerdir. 1 karşılaşan İsviçre - Belçika milli ta- Esnaf için Tifoya karşı aşı miyorıu. Çünkü me•lekiniz teklifinize m•· 

Huglan ·-Van Svol Holıındn çif-ıkımları arasındaki maç Belçikalıların devam ediyor. nidlr. 
ti, Petru -- Bolcli çiftini 1-6, 6-l, 3--0 galibiyetiyle netfoelenıniştir. Mekteplerde ve hallan kalabalık :. 

7--5, 6-2 yenrnış\lr. Havacılık bulunduğu s?mtlerdek~ e~n~a, ihti- § Necmiye imzaoiyle mektup gönderen 
Var,o,·a· Davis kupası maçların- Berlin: Volf Hm Tipinde bir pla- yati bir tedbır olmak uzere tifo aşısı okuvucumuu: 

da ı.eı..ıotan Danimarkayı :>---() mağ- nörle uçan Vörtambergli planörcü tatbikatına ba.~landığını yaznuııtık.. Biz 0 kanaattayiz ki "Yeni Sabah., 
lüp ~tmi11ir. Bek, 130 kilometre uçarak iki nokta Gerek mektep talebeleri, cereksc es- pur itlerlnde tam •• muUak bir bıu.rafi

Toloçrl!ıski Danimarl<alı Flugha- arasındaki mesafe uçuşunda yeni bir nafın kısmı azamı geçen sene ikişer dt·n ayrılmamalıdır. Tav.iycniz .. çhilo \!il 

mı ~. ~ ve Hebda, Bek- dünya rekoru te!!is etmiştir. Uçuş deta aplaııdJ4ı ve bu aşıların da mu- ••ya bu tarafı iltizam eder~ek şekli ha-
.. . . - · ... · · - di. eolcri ve vak'aları tanı bır ayna M.Ja-kevold'i f--5, 8--1 maAliıp et- müddeti 4 saat 56 dakikadır. fıyetleı; henuz devam ettıgı ıçın katiyle ak.oetôrmekt.en ihuet olmMı !i-

miştir. Almanyada m.ot011iklet alnı:ı bı.r aşı yapılmaktadır. Yalnız ııın«clon pzeteeilik meslcğinıize ihan•t 
Dublen: 1talya milli tenis takımı müsabakaları ~n sene iki defa aşı olmıynnlar bu eınıif oharwı. 

ile İrl~oda tenis ~kilii arasında yapı- Ham.bura:: Burada Sıtanlpark pis ;ene ikişer de!a a~ı olacaklardır. 
lan Davis kar;tıhşmasında, İrlandalı- tinde yapılan e.11ternasyonal motosik· 9 bin koyun geliyor 

• •• 
!ar 1-0 galip gelmişlerdir. 

let yarışlarını eski şampiyon Kluge 
Rogcr, Stefln;yı 7-5, ~. 1--3, kazanmıştır. 

6 -2 mağ!iıp etmi;.iiP. 250 Cm. lik motosikletlere mah-
Alin.: Yunan tenis ekibiyle, :Bel- sus ve 50 turdan ve .303. kilometre

çika ekı"bı arasında burada yapı laıı. 

0 · k ı...-ılaı;malannda Bel- den ibaret olan bu yarışı Dkv marka-
·~~•- rupııst3 O ~· ftlmi"lerdi Iı motosikletle bitiren Alman şamo'-Ç•ku.u.Mlr - g ... ıp g,....... r. 
Belçikalılılr burulan Hindis yrnu 2 saat 27 dakıb '56,3 san~ 

tan ile karşı!a$c-..klar:a birinci! ... alımştır. 
Dünya kupası maçbn Almaıryada Pi<ıg - Pong 

Dükrqte: Dünya kupası için kar- m'is ba.kaları 
şıl .;:ın Yugoslavy;ı _ Romanya m.il- Münih: Burada yapılan enternas-
U takımları maçı Yugo•lavyalılanu yonııl Ping - Pong k:arşılaı.şmalann-
1-0 galibiyetiyle neti~lcnmiştir. da, İsveç, Çekrelovakyayı 3--2 ve Çe 

Diğer müsabakalar koslovakya, Almanyayı 3--2 rnağlüp 

Vlsbaden: Burada yapılan Enter· etmiştir. 

Belediyenin, şehrin et ihtiyacı i
çin Ege ntıntııkusındnn sipari~ et -
ni, olduğu koyunlardan ilk parti 9 
ıin koyun bugun İstanbula çıkanla
ıık, kı,,ıilme.k üzere mezbahaya ~e\'
kedilecektır. 

Hayat bahalılığı ve istanbul 

1 İzmirde Gündoğdu mahallt'sinde mu· 

bac1r Bny Ahınet Hamdiye. 
İlü!otuuza tqekkürler ederiz. "Yeni 

Sabnh., yurdun her tanıftnda olduğu gibı 

İzmirde de uy:ısı (3) kunı,tan satılıyor. 
E•ki nü.,halan İzmir atıe-ılannusdan, bu· 
lıınamaua doiruda.n idaremi.J.den tedarik 
edebilirsiniz.. 

--oo»-
Dahilıyeı vekıiletinin hayal pahah- Yeni nefriyat: 

'ığı hakkımla belediyelere gönder- ------
nete karar v •rdiği ta:rnım. henuı. İs- Mağrur adam 
."1ııt.ul belediyesine gelmemiştir. Bu Maruf t•ma~ muharriri Karen Bnım-
.clıt'plen L.urnbul belı:diye:ıi, hayatlaonun ")lojnn- adam., iaimli Oç perdelllt 
pahalılığı ve bazı gıda maddelerin.in piye. i y._ Nabi taralmdan dilimize ç ... 

ucuzlıı.tılması etrafında henüz biç bir rilerek "Varlık n<>şriyatı '"'1'Wılio doku-
tedbi almamısı bulunmakta.dır. ıuneu sı.ıy1ıııını t<"tkil etnıek Ül:eı·e ncışre-

. r • dilmi~tir. Entcı·Ha.n bir içtiınni tez etraiın-
Heybeli sanatoryomu ıla dl>ncn canlı bir vak'anın temiz bir aah· 

nasyonal tenis mlçlannın finalinde. =============--==- Tev · edilmekte olan Hey~![ .,._ ne dili ile ı. .. .;r edildiği bu kıymetli •· 
Amerikah Hendecson, Henkel1 &-1, Bir adam yolda ö:dö natıoryomn, Lu ay sonunda bitecektir. debi -•i oluırlllrlllllZa ta-niye eclcna. 

3-6, 6-4, Kadılı:öyilnde Ermeni killııesi ci- Falı.at ııeaatoryomun tefnşat.ma tah- Fif•lı 30 lcul'1ll!tur. 

Te.k lmdmlar ar&!!lnda: varında otur-.ı.n seyyar berber 70 ia edilen pan anc:ıılı: yeni bütçenin ~-"'"!"!"!'"!"!'"!"!'"!"!'!"'!!!İ"!"!'"!"!'"!"!'"!"!'"!"!'"!"!'"!"!'!"""! 
· tiz.ar Alman Horn, Zehden'i 8-0, i-1, yqlannda Garpis 1Wşdilinden ge- taı·dikinden sonra sarfedilebileceğı 

Çllt kadınlar arasında: çerkuı d 11.., ve kalp durma ın- için ıoaııatDryomun açılması r.ıruri o-

Vel!'r _ Cotes çifti cAmerik:ı., dan iildüğil anlaŞ11mL~trr. !arak eylule kalacaktır. 

Mündericatımız.ın çoklutundan 
Hançer romanını dercedemek o• 
yucula.rımızdan özür dileriz. 

vaT"<a 1 O dan fazla yazmayınız. 
3 - 1 den 25 c kadar Ranatını

yazınız. 

zııı tehlike hi .. ~ini not ediniz. E-
14 - Üzüntülere kar~ nasıl ha

>er bir otomobiliniz va!'l'a, 5 çıka-
r~ket ettii;ıinizi 1 den 25 kadar ya~ 

nnız. Eğer çok seyahat ediyorııa - h 
zınız. Eğer her şeye üzülen bir a -

oız, 6 rakam daha çıkarınız. Eğer !akınız var:wl 5 den fazla yazma-
tılgan i. ~nlz 5 daha çıkarınız. ğa hakkınız yoktur. Eğer hakiki nik· 

4 - Eğer işinfa sa bit ise 1 den 
bin•eniz 25 yazınız. 

.!5 e kAdar .~·azınız. Eğer biltün giln 
15 - 1 den 25 e kadar, bir ve oturuyor vf'ya ayakt3 duruyo,.,.anız 

ı o dan fazla yazmayınız. ya birçok kimselere karşı duyduğu 
5 _ Bir hafta zarfındn açık ha- nuz muhabbet ve aşkın derece:inı 

· , H' ~·azınız. Bir kadını çok mu toeviyor· vnda ne kadar gezıyor>unuz. ıç lı 
bir vakit 25 den fazla yazmayınız. sunuz? Politika. fikirleri i;in . ç~ 

6 _ 1 den 25 e kadar yemek mu heyecan duır~yorsunuz .. Buyil~ 
tarzınızı not ediniz. Günde iki defa bir şefe bayranlıgınız ve hikmetı· 
et fena bir hazım sık sık başağrı- niz var mı? En büyük ve en şıddet-

• li h' · · · · · ·e yazınız Eger !arı 10 dan fazla yazmağa mani o- ısınnızı seçınız ' · 
1 hodbin ve kendi menfaatlarınızdan 
ur. başka bir şev düşünmiyorsauı.z O 7 - Eğer erkek;ıeniz 73 e var- , 

majia kaç tane yanın kilonuz var. 
(meııeıa: 63 kilo.>0mız, 73 e var
maiıa 20 tane yarım kilo i.'ter). E
ger !Gldın iseniz 63 e varmağa kaç 
yarım kilonuz var? 

yazınız. 

Şimdi bütün aldığınız rakamları 
cemediniz. Bu yekünu 5 rakamına 

tak.'!oim ediniz çtkan harici lo~m~t 
yaşıyncağınız seneleri gösterecek· 

8 - Bir haftada ne ka<lar ka- lir. 

Hitler Almanyaya döndü 
(Baş taraiı hirind sayfada) 

şı hayranlık duyduğunu söylem.iş -

tir. -
Führer demiştir ki: 

cFaşizm ile n:ısyonal-sosvalinnin 

birbirini anladığını görerek memnun 
oldum. İkimiz de aynı ateme mensu
buz. İdeolojimiz birdir. Dostluıtumw: 
sun'i olarak ihdas edilen dostluklar-
dan değildir.,, 

Dostluld:ı.rı"ın ilim 
Bertin : 10 (AA) - B. Göriııg, Al
man milletine hitaben beydnatta bu 
lunmuşlur, mumaileyh, bu beyana -
tında ezcümle demiştir ki: 

"Föbrer'ln Romada ikamet etıni~ 

duğu son günler milletlerin !stikbal

de takib edecekleri yofun temel ta~ 
lan olarak kalacakhr. Biiyük ve kuv

vetli, kahramanlıkları dolu maz.ile -
riyle müftehir, ilk çağkültürü ve !ile

ri kıymellcri itibariyle zengin, şevk 
ve heyecanları ve daima ileri 

ıritnıek hususunda kuvvetli azim· 
ı~ri itibariyle zengin olan iki 

millet, bütün dünya karşısında de
ğişmez olan ve ihlis esasına dayanan 
dostluklanru ilan etmişlerdir. Çe • 

likten bir mihver, şimalden cenuba 
doğru Avrupayı kate.tmektedir. Bu 
mihver, her türlü inhiliıl kuvvetle -

rine karsı sağlam bir kale ve sulh i· 
çin sarsılmaz sayılacak bir zaman • 
dır. 

Hududu geçerken 
Brenuer: 10 (A.A.) - B. Hitler'in 

treni, bu sabah hududu geçerken yir· 
mi dakika tevakkuf etmiş ve bu es -
nada B. Hitler, İtalyan kralının mii· 
emssili Dük Dö Pistoıı Staracc'e ve

da etmiş ve kendisini karş:ılamağa ge 
len muhtelif devlet adamlariyle ve 
ezcümle B. Says-İnlmart ile g6~ 
müştür. 

Tren, biraz sonra Münih'e doğru ha 
reket etmiştir. 

11
, beraber götlirecegim. Bu iğrenç iha- le yanıma sokuldu. Göğsünün yumu-ı - Sizinle konuşulacak ondan - Beni düşünerek mi yaptııus. 

il SABAH ŞARKiSi ·net Stihc;l:iyı tam gururundan vu- ~uklığını kolumda hisseltinı. Solı·ncia daha mühim, çok güz~! ~eyler varı - lşitir işitmez anlıyacaksınız. 
rncnk. Nefret onu kurtaracak. En Süheyliıdan uzaktayım. Büyük bir Celıle hayretle yilzüme baktı. - Öyle ise bana onu çalmak 
alçak in<anlara benzeyeceğim; Sii- çiçek demeti biribirimizi görmeğe Benim bu tarzda konuşmama alış- ıçın yarın geliniz. 

N 6 heylinın bana hasrettiği aşkına liı- mani oluyor. Celile benimle yan mamıştı. - Saat kaçta 1 
o. Al d yik olmıyacağım. yana bulunmaktan son derece mem· - Mesela:... - tı a. 

- Ah muhakkak canımı sı.k&- - Ben sü:ı verdim. Celile hanım ile gideceğim. Ko- nı.ın görünüyor. Benim onıı karşı u- - "Sizi pelt çok sevdiğimi,. söy- - Peki! 
cak bir ~ey. - Sen mi? Ne zaman? !ay bır muvaffakiyet. Zaten onun fak bir zaafımın kendisi için bU- !emek. - Dikkat ediniz! Arşe hanım 

- Bu akşam dışarda yemek. yi- - Evvelsi .gün tesadüf e~m. bir çok aşığı olduğunu fakat hiç ~yük bir muvaffakiyet telakki etli- Celile, sinirli hareketle boynun- bize bakıyor. Bu ihtiyar kadnt 
yecıığim. - Bana nıçın bahsetmedin. birini uzun milddet yanında alı- leceğinden emin. Sağındaki misa- daki inci k lye~·i. çekiştiriyordu. Göğ- müthi bir şey .. Ne .tuhaf, sağırlar 

- Bekirl.ıiıru mı hatırlamak is-I - Unuttam. koymadığını söylüyorlar. Celile firle hiç meşğul değil. Zaten a- •Ü heye~anla ınıp kalkıyordu. Goz- dudaklann hareketinden ne konu-
dyo un? . 1 -.Faruk, ben ° ka.dında~ ne!- gfh:el mi, çirki,r:ı mi. Bana kalır a damcağız tabağından yüzünü kal- !eri sü~üldti. Masanın altında dizi şulduğunu anlıyorlar .... Onu ~ıı~1rt-

- Biliyorsun yalnızlık ılham ret edıyarum. Erkeklen magrura- güzel, dalta doğrusu. Öyle öylü- dırmıyor, mütemadiyen yemekle dizimi buldu ... Aman yarabbi ne mak la:ıum ... Faruk ... Çok ibtıyat 
nrir. n_e öyle bir süzil$:.ı T'v~r ki ~nirle- yor!ar. l\luvnffakiyet 0 kadar if- me,ğul. Benimle rahat konuşmak kadar silratle olmuştu. Eğildi ne- etmemi:ı: lftz'.m.. _. 

- Teşekkür ederim. Öi:le ye- rıme dokunuyor. Nıçın senı sade- tihar edilecek gibi değil. Kızıl ke- için Celilenin bu adamı bilhassa fes gibi bir sesle kulağıma: - Ben bır çare bılıyorum. 
meğine Celile hanıma da\•elliyiz. U- ce isminle ~a~ı.rıYnr.' .. Benim de •ik saçları, ifrat dekoltesi, siiriln- buraya oturtduğuna hükmediyo- - Ben de çoktanberi sizi... - Nedir? 
nutmadın değil mi? son. derece ~uzume gu'.üyor~. Sonra düğU son derece keskin koku en rum. Diye mırıldandı. - Yarın size anlatırım. 

- Unutmadım. scrun lıana. 'lı~net edebılecegıne o~- mahcup in~ana cesaret veriyor. Ya- - Çok mu çalışıyorsunuz 1 Malum cümle. Nerede ise, Celi- - Çok az yiyorsunuz. 
- Fakat ona telefon edip ıenin dan başka ıhtimal vereu yok ... Celı- nına te•adüf ettiğim vakit ekseri- _ Biraz. Je bana lıütün tecrübelerini beni _ Sancımdnn .... 

perhiz ettiğini söyliyeceğim. leden nefret ediyorum. yit dizini benim dizime değirdiği- - Neye çalışıyorsunuz? bulmak için yaptığını ııöyliyecektL - Benim de boğazım tıkalı gi-
- Hayır olmaz sonra ban. ne - Süheyl il haksızsın. 1 ni hissederim ve bir müddet t.ekle! - Burada anlatılması uzun sü- - Bana güzel bir şarkı yapma- bi... Ne güzel değil mi bir aşkın 

derler? - Hayır, basiretlirim. Sana it.i-' dikten sonra: "Pardon,, diye çeki- rcr. Ciddi bir bahis. nızı rica edeceğim. +seheri ... "A~km •eheri! "Evet! Bıı 
- ·e diyecekler kansı fazla lh- madı.m var. Fakat alevle oymımak lir. Celile zevk dilşkilnü bir kadın- - O! Beni ciddi bahislerden an- - ll!emnuniyetle. 'fi'rt heni iğrendiriyor ... Çok fenıı 

timnm ediyor derler. Ccınenin ba- hoşoma gitmez •• Bu, bir .samıı.n ale- dır. Ciddi surette hasta olduğu- lamaz mı zannediyorsunuz? Eser- - Fakat kimseye söylemiye-' oluyorum... Eğer Celile ile yalnıı: 
h.ırlı bi~erli. karma ka_r~ık yemek- vl bile olsa. jmn g5riince beni bırakıp gider. O- terinize bayılıyorum. ceksiniz. Onu benim için yaptığı- ol~ ydık b.ayılabilirdim. O da buıı-
lcr le mıdenı bozmam ıstemem. Za- ~·; na üç aylık bir roman hayatı ya- _ Çok hitılfk5.rsınız. ııızı yalnız ben bileceğim. dan kend!sıne bak çıkarırdı. 
ten bflton ha al.ıiın midenden. Baş- Stlheyll, belki kendi ine herlşataıış olurum. _ Diln akşama kadar eserleri- _ Daha şimdiden bir tane var. - Bu yemek ne kadar uzun sllr-
kıı biç blr şeyin yok. Daba iyisi hangi bir fahişe ile flıanet etmemi af- ili nizl çaldım. Bana onlardan, sarı' Celile sevincinden boynuma sa- r'il ... 
gıtnıeyiz. feder; yuvamdan kaçarken Cellley!de Yemek odasına geçerken Cell- atınızdan bah,eder misiniz. rılacak gibi bir hareket yaptı. 

Nakleden: Nebahat PEY AMI SAFA 
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YENi SABAH 

ı~·J~~ 
Güzel omuz ve 

~Si NEMA 
ALDANIŞ 

y ~: ns l!Ul!JI uaa.uaımw 

güzel boyun 

Üç hareketi tekrar 
etmeniz kafidir 

Bu tombulki artistin 
san' atinde sır nedir? 

Genç kız, dirseklerini masaya Nişanlı olduğunu sa1dıyarak. bir 
dayamış, dalgın dalgın denize ba- genç 'kız şerefiyle oynıyan bu yo
luyordu. Bir yıl önce onunla tanıt- rekaiz adamdan şimdi nefret edl
tığı yeri gözlerinin öniine getirdi. yordu. 

Meyvestin herkesle alay eden 
küstah bir hali Eir bahar sa~ kırlarda çiçek top. Küçük kağıdı katlarken omuz-

lar, şark1 soylerken ayağı kay- larına bir el dokundu: 
mı!; yamaçtan dikenli bir uçuruma - Sevgilim geç mi kaldım? 
~~gr~ yuvarlanmağa başlamıştı. Ö- Demet bu sesle ürpererek b&fl-
lum ouz gibi eli ile sanki ensesine nı önüne iğdi: 
dokuamuş, korkunç bir ikibet yır- - Esasen çok oturacak değiliz 
tıcı_ kollarını açarak kendini çek- Ergin. Sana son defa Allahaısmar
mege koyulmuştu. ladık demek için burada bulunuyo-

0 aralık naSJl olduğunu farket- rum. 
mcclen genç bir erkeğin kol'annda Genç adamın yeşil bakışlarında 
sıkıldığını hissetmişti. Ayağı bertil~ bir gölge belirdi. 
mi~; ellerini, yüzünü dikenler yırt- - Sözlerinden bir şey .anlıya-
mıştı. Atlet viicutlu, yeşil bakışlı mıyorum yavrum. 

~l'kek onu, yol boyuna kadar kuca- - Biz ayrılmalıyız Ergin. Belki Omuz ve boyun güzelliğine kadın-
grnda taşımış, sonra ~evirdiii bir bu :ııözü söylemek için lüzumundan l ek h ~ t ·rleı'. Hal-
llrabnya bindirerek e\ioe getirmiş- fazla gecikmi• bulunuyorum Fakat barkiph. azd ~hemmıl edy~l -verekı -d -n ti --.. · u ıç e ı ma ı ec şeY. egı -

· zararın nere inden dönülürse kar- dir. Ve güzel kadın ancak bunların 
Tam on beş giin isine gideme- d d J A d h' b. . ır er er. ramız a ıç ır zaman ikisini de temin edene denir. 

miş, bu yüzden küçük blitçelerinde 1 • k- lf 
k aşı masma ım an o ıyan uçurum- Bunlara malik olmak için ne '-·ap-

a saklık olmuştu. Genç adam, yat- 1 n· 'k' k b 1', ., 

tı - ar var. ız 1 ı ayrı ut uz. ••fesut mah? Her halde kremlerle sularla el-
gı müddetçe kendisine hep ben.-z 1 • · . ki - o acagımıza ıhtimal veremiyorum. de edilemez bu ... Beden terbiyesi li-

çıçe er yollıyarak habrım sormus. - B·r · d · 1 ? N. · b " · 
~u,_ 1.rileştikten sonra sokağa çıkac;~ le kon~~uş~~:r:1

0 U) 
1 

un· ı ıçın OJ- zım. Bu beden terbiyesinin ne suret-
gı ık - ·• "" · le vapılacag~ ını anlatacag· ız: 1 &un annesi "Hayatını kurtaran D · d ı·k . . . _ -:- uyacağım şeyler mi vardı OMUZLAR.: 

e 1 anlıdan kendııu .koru lAvrum Ergın? Hayatın nasıl sırlau bağlı . 
demişti. Çok güzel bir erkek S id., B 1 . _ h kk k , ilk harelıet: Geriden ileriye ve önden 
fazlaca 'Z • - • - • _onra ı.. un aı ı sormaga a ım yo . arkaya doğru onıu:ılnrı hareket ettirmek. 
v .. .. k b. eng:ın g:ıbı de gori.\m1yor. Benı ölümden kurtardın ve bana Kollar serbest knlmalı. Bu hareket on de-
.n uçu ır i~çi kız l l - t t b. 

1 
~ o c ugunu unu - am ır yıl dünyanın en temiz he- fa yapılmalıdır. 

ırıa .. ,, 
1 

. . . 
Bu _ _ _ _ _ yecan arım, en eşsiz saadetini tat- . iKiNCi ı:ı:'RE~E~: Kollar omudar 

'.k souer. on beş l'Un ortölii goz. tırdın. Bunlar için sana tesekkür e- hizasına eetmlmeli. 1'a1nız Oml1% kaldı-
apa)dannın altında ihep o yeşil ba- djyor. ~ ralmnlı. Kulaklara deyinciyc kadar... Bu 

cüretkar, 

kışlı ~leri g-ören lcııvvetli k il A l l B . . hare.ket sn-asiyle her iki omuzda Y'&Pllma-
nn ' 0 

•- yrı ma ıyız. en ışıme, .!en de h. Meyvet 1900 aeneai koatümlerile Wr filmde 
hiss:~::ında sıkılır gibi olduğunu nişanlına... ÜÇÜNCÜ H AREKET: Kollanınzı ile- . • • 

K ge.nç kıza çok dok11ndu.. - Ne dedin? Ne nişanlısı? !. ri.Ye doğru iyice geriniz. Ve kulağuıız hi- Sınema artıstlen hemen baştan 
ar.şılılc vermedi F k t · · d ıf k d lardır B. ta · h · a a ıçın en, - Yalvarırım sana Ergin bana zasmda bir çark çeviriniz. Geriye dol;"l-u başa, zay a ın · ır neaı 

_ayabtını kazanmak jçin çalışıruı.ğa yalan söyleme. Çilnkü ben tov bir ku\·vetle çclöniz. 10 dda yapılmah.. müstesna. Jrlay Vest. Onu tanıma-
•uec ur ld - . . . ' · · · 0 ugunu bır an ıçın olsun kızım. Yalanı tanımam ve ondan BOYUN IÇIN: yan sinema meraklısı hemen he-
unutmıyacağını düşündü. ~ok korkarım. Berrak bu bir nefis BİRİNCİ H AREKET: tık önce bnı,11 li- men yok gibidir. O, hangi rolü Ga-

Ok•JI mralannda hayabn yolla- yaz rüyası kadar ılık, saadete leke ne .doğru iğiniz. Sonra ~ bir surette tüne alırsa alsın. Hiç bir artist-
rkına atılan bir gen~ lazm verdiği düşmesin. gen!:ı atınız.HBu dhahreketi btaahm ı«ı defa tin başaramıyacağı bir muv.affaki-
ıu-ar cok d ynp 111111%. em e er sa .• • h 

b' ' geçme en suya atılan - Lakin sen nelerden bahsecli- . yetle başarır. Rol değiştirmesı şa -
ır avuc şeker gibi eridi. 4ine gi- yorsun Demet" D . k d - IKIJllCI HAREKET: Başıaızı sıra ile siyet değittirmesine bir sebep tef-

der~en l'o)un bek). lr.... .. k~. d · emm 0 u ugun sağa ve sola çev:iriniL •. Her iki hareket a- • ... 
nl. t u ıyen. a~m do- agı ı bana verir misin., da b. d. 1 • . s t im kil etmez, o her zaman sanabna n-

l"' e vıne kar.paı k • msm ıraz m enmız. er yapı a51 . 
lik~nl; ·a . . na çı an güzel de- - Niçin? icap eder ••• 10 defa kafidir. şık, onun bütün zorlulclannı ve 1c~p 

tut ,: ~albını daha fazla kapalı - Saadetimizi tehlike.,·e düşft- üçONcO u ..... EKET -n- h 'k' ettirdiği fedakarlıkları müdrık mail ~imden 1 ~· ~ : .,....nlZl er ı ı . • 
Ta bi ~ .m '· .ren şey o snaıyorum. tarafa sertçe döndürilaüz. Tıa ki çeneniz müstesna artısttır; onun çok mak .. 

la d ~ .r yıl tatil günlerinde lnr- -·- Belki saadetimize yardım e- gopünüze değain._ 10 ar defa yapılmalı- yaj yaptığını söylerler. Ne çıkar? 
tıt a, S enız. kıyılannda elele dolaş- den demelisin... dır.. Ha.yatını, aşkını f eliketlerini hasılı 

var 

Bugünkü bilmece 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solu• Sala: 
ı - Bılgi, meyva. 1 - Baran, kuau· 

ru ıörmcmelı, siyah. 8 - Rakam, e,ya 
keeacak }'er. 4 - Şehir, lrir ttehir ismi. 
6 - Sa, adliy~, isim. 1 - Ne var ne yok; 
vermeJı, 7 - JlemJellet, demirciye yarar. 
8 - Hassas, cılm17an. 1 - Sıçan, avuç içi. 
1 O - Hila 1, to.zberci. 

Polit bulmacası: 
Piyam.ti kim oldürdü 

~r. enenın en içli filmlerini be- - Onu görmek isterim Demet bütün şahsiyetini benimsediği her-

~:~:::~:c~f.;, End!:~tj~:;~ ric~c~~o;::cmek için israr edin: a +~,;:m ıJ:~••:t'I\ ~:~~.~;~ !:::ııy::h;:~~=:. ~~: . ·~B~ ~ L! 
bir 'r

0
° b~lo ıç~ gün~e:ce üzülmüş.1 ce bir yıllık arkadaşlıklarından , rada mesela son çevirdiği fil~de, . Klodet .K.ol~er • lA _"' · dciı_ I~ t/ 

:ınasra P .} apabılmck ıçın gündalik kuv.vet alan r.elikanlı, genç kızın lstaubul radyoaa - 1900 senesi modası koıs1üm1erıyle' "M~vısalcalın sekız.m.cı . karı~;ı'.' ~ı -..,,/ 
fedalt!lanndan k~rek, ne büyük narın bileklerini sıkarak çantasını 11 _ M AYIS _ 938 ÇARŞAMBA gör!inür, herkesle alay eden, cüret- biltün genç ~ızlar ıçı.n ıdeal bır a- Şu r~mdc bir salon konseri görüyor-

A arlı~lara katfanmışb. laldı. Ve o zehirli kağıdı okudu. Sa- ~E N~RİYATI : _ 
12

.'3
0 

_'Plak- kir, küstah bir hali var. Fakat o tık olan Garı Kuper ıle. oyna~ıştır. sunuz. Piyano ba,ında bir adam, yanında 
bir h~~~·. ln~~nı~ ba~ döndürücü tırların sonuna gelir gelmez kah- ıa Türk musikisi. ı2 50 _ Havadis. 1a.05 _ bunu .kabul ettirjyor, çünkü ı0nu .. .Bu !11?1de de :Amerıkan fı~ml~- 'karısı, piyanonun arlmsında eski sanat ar
d·-. . hır hıs alemme sürüklen- kahalarla gülmekten kendini ala- Plikln Tüı·k musikisi. 13.30 w Muhtelif son derece büyük bir muvaffakiyet- nnın malum teknık rnuvaffakıyetı, 'kadaoı ,·nrdır. ön plindn dinliycnler bu 

n ıgını f9:1'~-e~i!or değildi. Fakat o- matlı. Çtinkü bu bir nisan şakasıv- .ıılilı: neşriyatı. 14.~0 - SON. le canlandırmaktadır. sevimliliği ve zatafeti var. Yaşlan- Jnethur piyani11tfo kardefi ile yengesi, 'Pi

n uı~ durustlugune ve tem.izliii-ıdı. Biraz acı ve üzücü olmakla b~- AKŞAM NEŞR I YATJ: - l 7.oo - in- Zaten May Vesti sevenlerin ek- dıkça güzelliğini yavaş yavaş kay- yanonun solundn bir tiyatro kumpanyası· ri: ınaıuyor; yalııız. bir filiz gibi Da- raber arkadaşlarından birinin mu - kilip tarihi dersi: ?nivcrsitcden naklen, 11erisi, hiç şüphe etmiyoruz, onu beden Klodet Kolber, sanat bakı- nın mil<luril ve kansı vardır. Mudür, pi. 
oJan yavrusunun diiQo W• h z· r-· d Ywıuf Kemal Tcngır Şenk. 18.30 - Spor k lb. ·rd·-~ k h b"t'• d .. .k . ıc· f et 1 kır ki • . -,-cegı ayalj ıp ıgın en başka bir şey değildi. . a ıne gı ıgı a ramanı u un mın an gun geçtı çe ın ı~a - yanisti yüksek bir ucrctle kumpanyasına 

1 ıgından ürkt1yord D . . gençlık bayrnmı: Konfenıns, Ekrem Özel- • . 1. t . .. . 1,· u. emet ışı anlayınca ağlamakla y•n. k h _, --~ T' ret _,_. b' buutlarıyle yaşattıiı, sevım ı yap 1- mekte 1;e ilerlemektedır. Partonerı angaje ctmcte gelmiftir. Danrda me~hur 
uır pazar akşamı . ül . . mu, ...... aını-.. ve ıca m-.e m- . • . .• 

vezintisi d • u_zun hır kır 1 g mek arasında tıtrıyen bir ~es- den. 1s.45 _ Plı1kln dam musikisi. 19•15 _ tı ve hakıkı hayatı şaşılacak bır olan Gari Kuper de r.olünde çok p\yanist Fur10111Jn duvar ılanları varaıır, 
_ E lönüş~~e Ergın~ j le: Konferans; Eminonü hnlkcvi ııamına: Do- sadakat ve :maheretle beyaz perde- ff k 1 tu Bu iki güzel ve iki bu ilinlann tıiıinde 1''uı;o aııki sanat 

t i B _v e.nmehyız Demet demiş- - Oh .. Ben de sandım ki diye çent Dit tabibi Feyzulab (Di~ ve Titanıin- ye aksettirdiği için sevmektedir. A- muva ~ 0 .m~ş · nrkadatı Alcamarln birlikte cöriilmelttediT. 
· " hısı!i bera berlifi daha fazl~ başladı. Sonra bı' d b ' ler) · 19·55 w Borsa haberleri. 20.00 - Ne- ıı l büyük artistlig" in sırrı da bu de- kıymet1 ı artıstı beyaz perdede yan- A"camnr bir kaza neti~inde kolunu ~ 

uzatmak d - ... - ., r en aşının sev- ihe U k d la T- k • •. 1 . . ı 
oXru uegıı. Kanm olur diğj genç adamı -- .... t·· d w za yar ıve ar a aş rı tarafından uı· ,;.;1 midir? yana a-örmek elbette kı goz er ıçın bettiğindlnı artık keman çalmam&kta " 

ı:.ısun?. . .• . n gogsu us une og- ınusikis1 ve halk şarkılan. 20.45 w Bava •· • . . • • . . 
O .zama ~ çekıldıgıni V<J saçlarına ateş gi- raporu. 20.48 w Ömer Rıza tarafından a- Klodet Kolber son fılmını yanı ı bulunmaz bır zıynfet olacaktır. arkadafllla reta'knt etnıcktcm mahrum kal-

i b' n~~Q~~n~~R~d~kl~nd~~d~nu~n~~2LOO-~N~mu~i==============================~~~~~o~~~~~~~ 
: ır ku~~ntu i~inde didinen ba- hıssetti. Ergin cana yakın bir ses)~: Nuri Halil ve arkada,ları ~rafından (•- s J 1 da eski aı'kadqmı dinliyor. Duvarda eski 

. ~ tatl~ lrir ll)'llfUklakJa döner - Her kötü ~eye çabuk inanıbr 8~ :a~n}. 21
·'

6 on-va: S~vs: Dan- ovyetlerle apon ar silahlar gorülnıelrtetlir. JHrdenbire piyano 
ıhı oldugunu hissederek tat! b' yavrum diyord N . .k. . soz \ ıyenuaz. Beı·nar: Sansusı. Çaykos-
~sl . ı ır • u. e ııse ı ımıze de 'k D' . filltteki elt ktı ık sanüyor. Oda zifirt ka-

e. geçmn. olsun .. Sonra daha yumuaak r.: avertımento. Kulotta: Korşa. 22.15 - d b• hid• •? ·v - :.. _ ranhğa gömuluyoı· ve iki dakika sonra or-
- Bu. heaim aaadetim oJar ıı:ıı... daba küçük bir sesle. AJans haberleri. 22.30 - Plikla .solOlar, 9- a ır ıse mı talık te'krar a~·dın1nnınca '}>iyanistin h-

·.. dıu k .aıır- • • J>U8 ve •peret !Jlarçalan. 22.60 • Son ha- aıasın ., 
-. ·• e arşılık ver~ti. - Hı~ bırçın bir kadın ())mıya- lılerler ve eJUai sinin programı. 23.00 _ • .,.rü asıh dunnı bir kılıçla omuzundm 

O akşam aeae.iaha dizleri •i- C&kaa tln~lim, dedi. Ha~atımız- 80N. vurulup Oldüğti &"örülüyOl". Hemen ;7tlti-

~_oturan Demet. tatlı .-.... d-a ufak tefek kavgalarımız olur- Avrupa radyosu ~ polis (masa bqlncla) nsiy~ ~ 
ij JPııde OD• ne kadar BeVdİiiJai. - ~ hir 'kltf 11öi 6stftme ttıbm- .SENFOllfiLU.ı 21. 30 Viyana~ Seafo- Sovyetler komşu devlet hudutlarına j!cliyoT. 1Wise sıraaındald sahneyi bııtiba 

an uzak kalırsa yaşamasuun im- Yacak ve iğneli söderte yüreğimi ik 1um )ıazıT bulunanlara tekrar etttriyor n kati-

~ı olmıyacağını söylemiş ..... . yaralamıyacaksm. • ru ser (Anton Bnılı:ner) tecavuz•• haberlerın• ı• yalanlıyorlar li INhı)'or. 
kadar b ~ ' o tıııcı- b.. KONSEllLERı 7.10 Berlin kna dalpısı: . D Ü Ü ..... 

ona aglı kalacağına, iyi .uu fena ,aka hana JSelliD fera- Kiiçük muııiki parçaları (8.16 .keza). JO.ü Bu katil kimdır ÜIJ n r, TeSme oua-

cna g_finlerinde onun eşi ol•• ... gat Ahibi bir - olac .. ~ını bir Jcere Berlin kı.~ da}psı: Ka--·ı. halk mu.aikiııi. Moidtova, 10 (A.A.) - Resmi Man- Sali.biyettar Sovyet mahafill, .Ja- llatle bakarsanız l!İz de katilin kira elduğu. 
d - d h -v A6 ._. .au tahmin ede1riliniai&. EMaıeueni&6 Ul· 

an ıçmişti. a a öğrettP•i irin kutsaldı. Gel 12 Berlin kısa dalgaaı: Kal'Jflk program ...... t..o ai .. n... Kore ve Kuvatung Ja- pmı kumandanlıklannın Sovyetler a-• a Y \''6A ~.._, cı say!nmu.dn göreceksiniz. 
emet.. o aaadet gecesin· dü ü şımdi lrtıc;Uk seYgilim. Ann &1- 13 Berlin kıaa dalpaı: :ICU'Jflk proı;ram. pon ordulan kumandanlıklarından ıleybindeki bu uydurma haberlerini i-
en gözlerinde.n d'.kül 

1 
· f - dip, nikih i } · ·ı ğ e~e 11 Berlin kısa dalı:ası: Hafif muaiki (l4. aldıgı~ bir takım haberleri neCN>tmek ki _,e atfetmektedir. Birisi, .Japon la y • _ 0 en hırka~ i .. ş. en 1 e u raşacagımız 16 devamı) 13.25 Biilm!f: Plik musikisi. r- r-.1 

e 8.f\. \irıri1derinin ipeği Ile ~. ~k 1'Ulı bırakmak Jizımgelw u.so Bükre, mandolin oı:lumtr&SJ. 17 •15 tedir. Bu haberlere göre, Kore ve efkin umumiyesini Çindt!ki harp 

1 
ç~lııstı. Ve kınlan qkın- dıgını haber verelim... Berlin ~ısa dall'ıun: İlkbahar havaları. Mançuko hudutlarında giıy~ Sovyet cepbelerinden başka taraflara çev.ir-

l'e e~ ı~ıraba katlanabilmek ._ 17 Berlın kısa dalgası: ı, sonu konseri. hudut muhafızlarının sebebıyet ver- mek, öteki de Japon askeri makama-
'Zehırtı ft\ektubu tek!'ar çant 

1 HALKEVIJERINDE 18.10 P.rag: Talebe korosu. 19 Peşte: Çi- dikleri bir takım müsademeler olmuş t 'ki memleket arasındaki müna-
n ÇIOrdı ~ a- raa musı'ltisi. 20.05 Bükre': Kanflk kon· tur. ı mın 1 

• . •• 

diiiniz er ser. 21.15 Bükre,: Akı,am konseri. 22 Ber-ı • •w• sebatı vahımleştırmek ıçm anane ha-
zcngin . k' kek, akrabasın- ~ei1• HaBı .. i.ıa-ı Tin kısa dalgım: Hafif musikisi. 22.20 . Bu bap~ Tas aJansının neş:cttıgı Hni a1an usullerine devam eylemek-
Onu '".e. ıbar.b~r kıza nişan- 1-13 .mayıs 938 cuma günü saat 18.30 Prag: Çek eserlerinden konser. 22.45 hır nota gore

1 
komşt~. devlet1erm hu- tir. 

. ~ sızınle gönül ekleııdiıcli- da Evimızın Tcpebn,ındnki merkez bina- Bükre': Kantık musiki konseri. dutlanna asla tecavuz etmemek hu-
~ıç hır. ~aman .size bağlanmak smda Doçent Dr. BQ Nurettin İriep tara- APERALAR: susunda kat'i emirler almış olan ve 
hır delıhk )'apnuyacaö-ını n l f~n "~rpmtl,, m"'"Zuunda konferana 15 Bükret: Operet havaları, 2o. Berlin kat'i bir disipline tabi bulunan Sov-
neıned· · O ea~ ası veralecektir d t h d b"l'"kl · h. b' h . . ınız; nurunuzu karta 

2 8
• . . . kısa algası: Karışık opera havnlnn. 20.30 ye u ut o u erı ıç ır zaman u 

ıç1n bu münasebetsizliw. d har- - eıikes eclebıhr. Pefle: Operada verilecek piyesi nakil. ı dut hadiselerine sebebiyet vermemiş 
~ . . . . 

uzatmadan geri d .. fi ODA MUSiKi Si: 18.16 Bertin kısa dal- !erdir. Halbuki Japon ve Mançuko 
ir dost imzaaivJ elonunbz,, • Deniz. gezintisi gası: Ev prkılnn. 19.20 Prag: Kantık kuvvetleri daima Sovyet hudutlan-
t J '"'V e g en U ha- kuartet mua!kisi konseri 21 30 B li kı 
ır ar geııç ikızı en ince yerin- . · · er n • m ihlal etmişler ve bunun en son te-
aralamıştı.. ç-tı LA...-- IC•rw•• Caı.ta ita- • dalgası kuartet konseri. zahürü de geçen Byın 11 inde 11 Ja-

---ndanı Geçen yıllarda sayın balkı- RESİTALLER : 15.15 Berlin kısa dal- • · 
nun ze.ngin ve kib·- bı·r erkek mızm bOyül. bir -"'betini "---- -- Gala- P<> •• n .tayyaresınm SoV):et topraklnn - ·- __....,, PS1: Alman gcııçlerl tarafından tarkılar. -
.ınu bil&Tordu. Fakat •md· ta Çocuk Eairıeme Kımmıu Demiz gezisi (1'5.45: Virtüos keman musikisi). 16.45 uzerınde uçuşlar yap1ıgı ve bu tayya-

Du &ealiaüim en kil~ ~e bu 711 da 11 - 8 - 938 &iinil yapılacaktu:. 9ıuiton prkılan. Dans musikisi 19.15 : relerden birinin indinlere~ Sovyet 
tisini bile .kabw t a m . ~ Bıleller Galata nalıi7eai biaası i~iDdeki :.tıkrq. 2:ı.20 Vb'aua: (Dana ve Gafil makamab tarafından tevkif edildiği-

• m __ ifb. ~ ahl=ık* .. r. . · ). H.30 P119M. rlir. 

Casus bir p renses 
Berlin, 10 (A.A.) - Kontes Okta

via Vilopolska casusluk cürmünden 
dolayı mücbbed kurck cezasına mah
kum olmuştur. 

Mwr kabinesinin istifa.mu 
kral kabul etmedi 

'.Knhire, 10 (A.A.) - Kral, Başve
kil Ali Mahir P<l§atun ~tifasmı ka
bul .etmemijtir. 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoihı cihetindekiler: 
Galatasara7da (A'hmet Cevat), &. 

tan aoQiında (Garih), Galatada (Hida-

yet), Taksimde (Kemal Rebol), Kurtul .. 

caddesinde (Galopulo), Jlaçkada. Feysi), 

JCnsımpqada (Vasıf), Haak5yde (Barbut) 

Befilttatta (Nail Halit), Sarıyerde (Va

at!). 
İıtanbuldakilerı 

Emlnönünde (ReşiTkemal), Alemdarda 

(Abdülkadir), 'fopkapıda (Asador), Fa

tihte (Aaf), .Akııarayda (Şeref).., Şehre

mininde (Nazma Sadık), Küçük pazarda 
Hasan HuUlsi). E7upsultanda (Hikmet 

.Atlamaz) • 
Oakiiılar, Kaılıki:r n Adalardakilerı 

ÜlkUdarda (İtimat), K.aclıkiiyünde pa

zaryolunda (Bifat Muhtar), Jlodada (Ali
ettin), Buyiikadada (Halk), Heybeli (Ta_,). 



• 

Sayıfa: 6 YENi SABAH İl Mayıa 19'I 

Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıçağı 

HASAN TRAŞ BIÇAGIDIR 
lsveç çeliğinden yapılmıştır, 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neş içinde 
yapar. HASAN TRAŞ Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak 

içinde keskinlestirerek bir kaç sene kullanmak mümkündür. 

PASLANMAZ HASAN 
• 

Traş -agı Bıç 
Bir şaheserdir. 'l'raş olduktan sonra silmeğc ve kurulamağa hacet bırakmaz . Senelerce su ve sabun içinde kal
sa kat'iyyen paslanmaz. Bu dünyanın hiçbir traş bıçağına nasib olmıyan bir harikadır. HASAN bıçaklarile tras 
olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. 

HASA N ile traş olmak büyük bir zevk tir. 
HASA N TR A Ş bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 kuruştur. Mutlaka HASAN ve PASLAN 

M AZ .markasına dikkat Ta ki itlerinden sakınınız ve mutlaka H ASAN isteyiniz. 

KESKİNLİK - UCUZLUK ~ SIH
HAT - MÜKEMMELİYET -

SÜR'AT -TEMİZLİK 

HAS TRAŞ BIÇAGI ÇIKIYOR 
Yakında piyasayı bombardıman ed•cek çok ucuz ve çok mükemmel 

HAS TRAŞ Bıçağı çıkıyor. 10 adedi 15 kuruşa HASAN DEPOSU 

H A YA ~~ M ~-N Her nevi yünlü, ipekli ve pamuklu 
En buyuk manifatura satış evi 
Heyecanı /l'~rı·u~':mmmmmmm1'! 

ıkı kapılı 

YENi Si NEMA 
YILDIZI 

Üç merasim gününde adi bir pud-
ra kullanmak mecburiyetinde kal

dım. Pudra, cildimde parça parça 
yapışıyor ve yüzüm •makyajlı• bir 
şekil gösteriyordu. Bu pudradan ta
mamen sarfı nazar ettim, ve havalan
dırılmış ve krema köpüğü ile karıştı
rılmış yeni ve tamamen görünmez 
bir pudra kullanmağa başladım. Beni 
görenler şaşıyordu. Çünkü ben artık 
ayni değildim. 

Pudra aleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formü
lü ve istimali hakkı büyi.ık mali fe
dakarlaıklarla hemen Tokalon mües
sesesı tarafından satın alınmıştır. Şim 

di Tokalon pudrası namile ve her gün 
daha taze, daha nermin, daha güzel 
görününüz. 

Bayanların 

nazarı dikkatine 
Satın aldığınız Tokalon kremi va

zolarının büyük bir kıymeti vardır. 
Onları bayiinize iade ettiğinizde be
heri için 5 kuruş alacak, ayni zaman
da kıymettar mükafatları bulunan 
Tokalon müsabakasına iştirak hakkı
nı veren bir bilel takdim edilecektir. 

iRFANiYE 
Pazarı 

P. ALİCİ 
Merkezi: Mahriıutpaşa No. 152-154-156 

Şubesi: Kürkcü han No. 35 
1 

Telefon: 22554 
Son günlerde gümrükten külli miktarda almış olduğu 
envai çesit Avrupa ipeklilerini ucuz fiya tla bu mü
esseseden tedarik edebilirsiniz. Bir 4aha ele geçme
sine imkih ve ihtimal olmıyan bu fırsattan istifade 
ediniz. 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 

Firdevs tarafından Vakıf paralar idaresinden 20930 ikraz nu
marasiyle borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste
rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmalarına karar veri
len Yangınyerinde, zemin satıhları mail, kısmen imla edilmiş ve ehli 
vukuf tarafından 284 lira kıymettakdir edilmiş olup Fındıklıda Yah 
ya Çelebi mahallesinde Karakol çıkmazı sokağında eski 15, 17 yeni 17 No. 
lı sağ tarafı sahibi senedin 3 harita numaralı diğer müfrez arsası, sol tara
fı Sadettinin müfrez 1 No. lı arsası, arkası Kamil, Hakkı ve Fatma vesai
re arsası, cephesi karakol çıkmazı ile çevrili Emir Abdurrahman vakfından 
2 harita numaralı ve 71 metre murabbaı sathında bir kıt'a arsa ile yine 
tamamina ehlivukuf tarafından 284 lira kıymet takdir edilen aynı ma
halde 17 - 1 numaralı sağı Mehmet Şükrü ile karısı Nuriye ve Vasfi
ye arsası, solu sahibi senedin 2 harita numaralı müfrez arsası, arkası 
Kamil ve Hakkı ile Fatma ve sairenin arsası ve cephesi karakol çık
mazı sokağı ile çevrili Emir Apturrahman vakfından 3 Harita numa
ralı 71 metre murabbaı sathında diğer bir arsanın tamamları ayrı ayrı 
açık arttırmaya konmuş olup 13-6-938 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 14 den 16 ya kadar adliye binasındaki dairemizde açık art
tırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ni 
bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edile
cek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on beş gün müddetle temdit edilerek 28 - 6 - 938 tarihine rast
lıyan salı günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok art
tıranın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muham
men kıymetin % 7.5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya mili bir 
bankanın teminat mektubunu ibrazetmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve tellaliye 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz 

Katil kım? bedeli müşteriye aittir. 

B 
. . h"f . . 2004 No. lı İcra ve İflas Kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü 

cşıncı sa ı amızdakı resım- . . . . . 
fıkra,ınca bu gayrı menkul üzerınde ıpoteklı alacaklılar ile diğer ala-

1~ bulmaca.da piyanisti öldüren Fu- kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz 
rıonun e~kı •anat arkadatı A.lcama- ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 
radır. Bır kolunu kaybetmıf olan gün içinde evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak
bu adam, kııkançlık aaikaıiyle bu !arı tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 

İfi yapmıttır. Naaıl mı 7 Ayağının hariç kalacakları ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 13-5-938 
altındaki elektrik kordonunu reke- tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak o
rek duvardaki kılırla hücum ede- lan arttırma şartnamesiyle 934 / 6701 No. lı dosyasına müracaatları i-
rek... lıl.n olunur. (2705 ) 

J, • • '1 İstanbul V akıflar Direkt ö r l üğü 
G R 1p1 N m-Kıy-meti_P_ey pa-raaı - ----

Vücudünüzde ağrı, sancı, sı
zı kırgınlık, ürperme hisse
der etmez hemen bir kaşe 

GRİPİN 
alınız; rahatsı z lığınız he

men geçer. 

GRİP·İN 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, 
soğuk algınlığına, romatiz
maya karşı en tesirli ve hiç 

zararsız ilaçtır. 

GRİP İN 

L. K . L. K. 
624 46 46 94 Çakmakçılar Dayahatun mahaII~ 

sinin Valde hanı avlusunda e•ki S• 
ve yeni 38 - 39 No. lu kagir odaıı1' 
tamamı . 

434 20 

434 20 

420 52 

278 94 

220 52 

1136 04 

779 90 

4277 86 

32 57 Çakmakçılar Daya hatun mahaııe· 
sinin Valde hanının 1 - inci katıııd• 
eski 35 ve yeni 35 - 36 No. Iı kagit 
odanın tamamı. 

32 57 Çakmakçılar Daya hatun mahaııe· 
sinin Valde hanı avlısında 43 No. ll 
Kagir odanın tamamı. 

31 54 Çakmakçılar Daya hatun mahaJle" 
sinin Valde hanı 1 - inci katında 61 
No. lı Kagir odanın tamamı. 

20 66 Çakmakçılar Daya hatun mahall"' 
sinin Valde hanı 1 - inci katında B4 

No. lı ve ilstilnde odası bulunan 1cı.· 
gir matbahın tamamı. 

16 54 Çakmakçılar Dayahatun mahalte' 
si Valde hanı 1 - inci kat 60 No. ıı 
ahşap matbahın tamamı. 

85 21 Fıııtihte Hasan - Halife mahallesi· 
nin Cami sokağında Hasanhalif8 

vakfından (568,2) metre murabba· 
ındaki arsanın tamamı. 

58 50 Fatihte Çıkrıkçı Kemalaettin nıa· 
hallesinin Cami sokağında Çıkrıkç ı 
Kemalettin vakfından (238,!)6 ) 
metre murabbaındaki arsanın ta· 
mamı. 

320 84 Balıklı Rum Hastahanesi aknratııı• 

İcabında günde 3 kaşe alı- dan Uzun Çarşıda Yavaşça şaııi: 
nabilir .. İsmine dikkat, Tak- mahallesinde eski 59 ve yeni 24 
Jitlerinden sakınınız ve Gri- sayılı kagir hanın 216 hisse itibari· 
pin yerine başka bir marka le 132 hissesi. 

verirlerse şiddetle reddedi- • Yukarda yazılı emlak satılmak üzere 15 gün müddetle arttırıua· 

nı1•1z •. ••••••••••ıııİİ ya çıkarılmıştır. İhalesi 27 - 5 - 938 Cuma günü saat 15 de icra edile' 
- 1 ceğinden isteklilerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü .MııhlillAt 

TASHİH 
1 kalemine müracaatları. (2708) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~__./ 

İstanbul Beşinci Jcra b1emurluğundakı · - -------------------------... ilinın 1 O mayıs 938 salı günkü gazetemı- ı • • 
''" 8 inci ••y•fasınd• iıçüncü •iıtunund• Istanbul Belediyesi ilanları 
çıkan 6 ncı satırındaki Kordc1i. diye çık-

mı,tır. Halbuki Rus Kordclıl. olacağı için iıı•••••••••••••s•e•n•e•lı•.k•m•u•h•a•m•m-en-•l•l•k•T•e•m-in•atl'tı 
alikadarların bu ı,ekilde tashih etmeleri ~ kirası 

nı rica ederiz. 

BORSA 

Pari" 
Nev.York 
?rlili.no 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
AmRterdam 
Prağ 

\ 1iyana 
Madrid 
Berlin 
Var~va 

Budapefte 
Bil kreş 
Belgrad 

ç EK L E R 

Açıht Kapan ıt 

28.2275 
o. 79(){)79 

16.0150 
.., - :> O 

86.7460 
3.4563 

63.5725 
1.4.267 

22.6875 

12.6985 
1.9663 
4.1857 
3.9880 

106.19 
34.525 

2.725 
3.0794 

630.-

282275 
o. 790079 

15.0150 
4.6950 

86.7460 
3.4563 

63.5725 
1.4267 

22.6875 

12.6985 
1.9663 
4.1857 
3.9880 

106.19 
34.625 

2.725 
3.0794 

630.-

Babıalide Lala Hayreddin mahalle
sinde 5 No. Hacı Beşirağa Medre-
sesi. 300 22,50 

1 
Edirnekapıda kale dışı mahallesin-
de 2,5 kale Hendek arazisi 12 0,90 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaJ!el 
kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuş ise de bel· 
li ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. şart• 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında göS' 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 17 - 5 - 938 sal1 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2727) (İ) 

~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~-----

. ··' .. MEZHEBLER TARiHi .• · ~ • 

ALEVİLİK', , KIZILBAŞLIK• SÜNNİLİK 
...... .. ~· .. • ;..r.'(,•. - ' . ." . -- .... . ~ - ; . '• 

,< ŞllLl~ ,,NEDIR YE NEDEN ÇIKTI?.:-!'. 
Ziya Şaklrin biı kıymetli eıeri çıkiniitır Maarif Kitaphaoealnde 5 Kuruıt~r. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hay rı Ömer 
Sahipleri: .A. Cemalettin Saraçoiıl

İlhami Safa 

1 

Yokohama 
Stokholm 
Londra 

----------------------~~ , 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağaca mi 
çar( ı sında No. 133 Telefon. 4358 

Neşriyat müdürü. İlhami Safa 
Basıldığı yer: Matbaai Ebuzziy• 
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