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Bugün, bir hayat ·ve ümit 
-başlangıcının yıl dönümü .. 

ABONE ŞARTLARI 1 
Türkiye Ecnebi 
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500 Kr. 6 aylığı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylığı 600 K. 

HERYERDE 

3 
90 Kr. 1 aylığı 300 K. 

KURUŞ Poata ittihadına sirmemit memle· 

lı:etler için 26, 14, 7,5 •• 4 lira. 

Elektrik fiatları da 
çok ucuzlıyacak 

Fabrika ve tesisatta yenileştirilecek, 
emniyet temin olunacak 

Elektrik şirketi mümessilleri ile 
Nafıa Vekaleti arasında uzun müd -
dettenberi yapılan müzakereler ne -
ticelenmiştir. Varılan anlaşma ile e
lektrik şirketinin 1938 senesi 1 Ka
nunusanisi tarihinden itibaren vari
dat ve masrafı hükUmete ait olmak 
üzere 11 milyon Türk lirasına satın 
alınması kararlaşmıştır. 

Şirket, ilk kuruluşu zamanıuda bir
kaÇ yüz bin lira sermaye ile işe baş. 
ladığı halde şimdi tesisatını ~atmak 
için 23 milyon istemiş; fakat Nafıa -
mızın kıymetli başı Ali Çetinkayanm 
azimli çalışmaları sayesinde bu mik
tar çok indirilmiştir. Bu parayı, Na
fıa Vekaleti yüzde beş faizle yirmi\ 

deyamı altıncı aahifede 
Elektrik Şirketinin meıbur Hlnel 

hanı 

Alcakca bir haber 
' Berut, Ulu önderin yeniden hastalandığı 
yalanını bütün dünyaya yayıyor 

ne gibi bir menfant görüyor? Bu gibi 
adi vasıtaların dost bir devlet reisi 

hakkında bilhassa Halay. intihabatı 

tazyikler içinde hedefinden inhiraf 

ettirilirken kullanılması :yalnız calibi 

dikkat olmakla kalmaz n. şüphe yok 

ki her okuyanın nefretini de mucip 

olur. 

Japon Diy~t Meclisi binası ve Japon Batvekili Prena Konoye 

Tokyo, 18 (A. A.) - Pek yakında das edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Prens Konoye'nin yüksek nezaretin- Bu hadise, Prens Konoye'nin vü • 
de bir nevi Çin Hariciye Nezareti ih- Sonu 1 inci sayfada 

TÜRKLER KARŞISINDA 
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GDNAŞIRI 
Bir komisyon 

Bilmem kinı: •Cıkmasmı iste • 
m~z itleri komisyona havale 

Trakya mektuplan: 

Köy kalkınma davası 
Yazan: ŞEREF AYKUT 

edin!• demiş ..• 
Bu ithamı reddedecek komis - ;. 4 -

fon pek hatırlamıyorum N ·- ' 
lahıan bırakma k . · e 81 Bugnnlerde Ziraat Veklletl bUyük kalkındıracak bir son uca varabiliriz. 
Eecri tedbirler komı·omısyonu, nlie bir tanın kongresi açıyor. Yurdun Bunun birincisi hayvan meselesidir. 

b d·ı syonu, ne m • d'"rt k" ki b ğ dan d B . . . a ı ler komisyonu hattA d 0 oşe, se z uca m este ugiln çiftçınin elindeki hayvan, 

s.t•• s 

Elektrik işletmesi yıl başın
danberi bize ait bulunuyor vaktile bir çuval u~dan ~ne~ ldC:te lAyihalar, raporlnr, dilekçeler kendisinden beklenen hizmeti yapa

ekmek çıkacağını hesaba 0 yagıyor. mıyacak derecede zayıftır, Zira bizde 
belediye komisyonu bir ~.:znur Bu büyük alakanın bütün a - hayvan yemi ziraatı yapılmadığı için 

kiklerinin, tahkiklerinin so:~~~ k~~çlı·~dığı köy .kk~lkınmaslırıdır. En.sizdbae hayvnn beslemek hususunda çok iti- Derhal faaliyete geçilecektir·, salahiyetli bir zat, 
varamamışlardır. oyu rençper ı ıye ayrı . - nasız ve kayıtsız kalmışızdır. Sonra 

sro~y:::;~~ğ~~ benSahd~ b~r kornısbo-- ~~li~e~~: ~ka~uü~:i: ~~~ ~~ ~:=n y=~~~~i i~~ d:e d:=~~ tesisatın ıslahına lüzum olduğunu söylemiştir 
h ıpsız, ş k" · b l azlık k'l d K" k b · · ~ 

na~ap emlaki araştırma komisyC:, ~ye klnısğet eb d tdeş ı ~ ebr: o- ki~Y etmışız. Boga yoktur. Trakyada- -----------------
u.. I :unço u 'U un nn a aşagı ır ço- karasığır hayvanları tereddi etmek-
Hcr adım başında siz de .... - gu da topraksız ve hayvnnsızdır. tcdir. Anndoluda ise bir feciadır. Kağ- H a b e ş 1 e r 

Y~rsunuzdur elbet: Kapıları go~ Biz şu yüz kadar üzerine işleyeni msile ağaç sapanın önündeki yumruk • 

kulınüş, çerçeveleri çürümüş. :: ele almazdan önce köyler~ .an - k.adar kalmış ökilzcüklere ağlamak Adısababa kapılarında! 
çaklan sarkmış bir çok k"t'' .. ka kuşu sayılan refuhın nıçın gırme- lazııOOır. Irk baştan başa bozulmuş
kona~lar, kadavra saraylaro urum di~ini ~aştırmnk isteriz. Burada tı- tur. Hele ineklerin sütleri tamamile Londrada Habeş murahassının 
sak bınalar... ' sar- mıl nedır? alınarak yavrulara bir şey bırakılma- mühim konferansı 

Kimi yapılırken yarım b rakıl- Biliyoruz ki köylerimizin refah dığı için yetişen hayvanlar her yıl da- Londra 18 (A.A.) _ Habeşistan 
mış,. kimi yıkılırken... 1 

YÜZ.il gördüğü yoktur. Çiftçinin alım ha cılızlaşıyor. Fena yıllar olursa fe- Milletler Cemiyetindeki murahhası 
Bilmem halA duruyor m , satım kabiliyeti çok azalmıştır. Pi - laket kntmcrleşlr. .Zira elindeki bir B. Loranko Taezaz, dün avam kama

Bunlardan bir tanesi. daha ~ yasa ile temasta değildir. Bunları or- çift iri öküzü satarak dnha küçüğlinU rasında bütün fırkalara mensup bir 
mektebe giderken kurulrnı a b ~ya getiren funUlcr ise şunlar olabi- wdarik eder, aradaki fiyat farkile çok parlamento azası huzurunda Ha 
lanmıştı .. Yolumun üstünle haş- lır: köylü kendisine yemeklik tedarik ey- beşistanın vaziyeti hakkında bir kon 
~~~biraz daha yükseldiğini -~ A - Hayvanlar umumiyetle kuv- lcr. Vakıa böylelikle yazı bulur ama ferans vermiştir. 
~u~~ bu geniş bina, duvar1or vetsiz, ~jenerc , düşkün, işe yara- tarla işi de mahvolup gider. Çift ö - Mumaileyh, 14 mayıs tarihli ha
oruldükten, döşemeleri çakıld: maz. küzil sapanın önündeki yerini beygi- berlerin Adisababa kapılarında mu
tan, çatısı kurulduktan sonra k _ B - Tarlalar asla iyi sUrülmcz. İş- re bırakmadıkçn bu işin yürüyeceği- hareoolerin devam etmekte bulun 
lla~2:_.kapılan ve camsız pen~er~ lenmez. Yaban otlar, ayrıklar, katba- ne köylü de kani değildir. Bu dava duğunu bildirmekte olduğunu söyle 
~:' l"UZgarlara, kiremitsiz ,. t şılar tarlaları basar. bizde yer bulmuştur. miştir. 
uneşe, Yağmura, kara açık t

1
: C - Tohum tamamile bozu'hnuş ve Çok derin bir minnet ve şUkranla Konferans, İtalyan - Habeş har-

ıldı. hastadır. kaydedeyim ki Ziraat Vekaletinin bini gösteren bir Sovyct filminin gös 
S~;Jerdenberi 

0 
civardan _ Ç - Avadanlıklar birinci adamdan baytar Sşleri makinesi sellin bir akıl terilmesile hitama ermiştir. 

edıgı1?' için bilmiyorum. A g~ kalmadır. Pek iptidai ve geridir. lle yurtseverliği muvazeneleştirmiş 
u sahıpsiz servetten ortada ca Bunlara eklenecek ikinci derecede- arkadaşlar elinde yürütmektedir. Bu 
aldı' ne ki e:.milı • b - 1" .. d • li ta lA ı · knik b • •• u en u saymaga uzum gorme- eger va n ev at an 1eote ö-
Ondan belki bir şey kalma _ dim. lümünde muvaffak oldular. Oluyor 

Filistinde kıyam 
devam ediyor r. Fakat ortada kalanlar mal '!1ış. Bütün bu nobanlarla yüz dekar toı>- dJyorum. İbfıhaçtan sevinçten göij -

ış gecelerinde saçak altlannı u~~ rak üzerinde çalışan rençperin geliri- süm kabararak en gür ve en imanlı 
e paylaşaınıyanlar!. 1 ni gözönüne getirelim. Yüz dekann '>esimle haykınyorum ki bu ödevse- Karakollara ve kolonilere 

YUSU{ Ziya OllTAÇ ellisini. dinlenmeğe, yazlık ekime bı: ver baytarlar muvaffak oldular. karşı taarruzlar 
rakmaga mecburdur. Şu halde ellı Bir kere hUtlin köylülerin elinde Kudüs, 18 (A.A.) _ Filistinde tah 

Şark 1 d • dekar toprakta işliyor demektir. Bu ne kadar hayvan varsa bunları iğdiç rikat devam etmektedir. Birçok yer
JŞ a a imar rençper. kaza~z geçmiş bir yılda kış- ettiler. Böyleli'klc köylüniln elindeki liler de karakollara ve yahudi kolo

ŞarkışJa 
14 

(1 lık denilen ekinden 3000 kilo buğday, dejener hayvanların kökü kurudu, 1 nilerine karşı taarruzlar yapılmış ol-
kışlada kaym ka Iusu~l) - Şar- 1500 kilo arpa ve çavdar alabilir. Bu Sonra kısrak işine ehemmiyet vererek duğu haber verılmiştir Afulede vu
mar fnaliyet'a m Hıkmet Ece f- da gayet verimli yıllara mahsustur. hasat vakti köyleri cins ve kuvvetli kua gelen bir müsademede bir İngı
Vennektedir. ~e bilyUk ehemmiyet Bundan y~eklilc ve tohumluk ola- atlarla dolaşarak bir ıstıfa yaptılar. liz zabiti yaralanmıştır. Nasira mın
okulun teme]'~ meyanda yeni ilk rak 1800 kilosunu ayırmağa mecbUT'- Damızlık düzeldi. Şimdi hergün biraz takasındaki kasabalarda kırk kadar 
dern bir şck'lıd e. atılmıştır. Mo- dur. Elinde satabileceği 2500 kilo daha hayat fışkıran (İnanlı) depola- tevkifat yapılmıştır. 
okul 1 e ~ apılacak olan ilk kalır ki bu da §imdiki piyasalara göre nnın değerli ve çolc yUksek kabili .1 w 

Şarkışlada Cümhuryetimizin vasatı yüz lira ya tutar, ya tutmaz. yetli müdüril doktor Veteriner Mit- İspanyadan alacagı olan 
n güzcl eserlerı'nd b' . Bazı ziraat bölgelerinde pancar, ke- hatın da ileriyi "ÖTcn yüksek kabili- ihracatçılar 

en ırini teşkıl ne · k t k 0 
• edecektir vır, uşo u, avun ve karpuz gibi yeti, temiz karakteri artık bu bölgede Ankara, 18, (A. A.) - lktısad Ve-

. ~azlık mahsullerden ancak elll altmış hayvan işini halletmiştir. Simdi köy- ktıletinden: 
. lıra alabilir ki bir yıllık geliri 160 Ii- !erimizde yavaş yavaş kuvvetli ve İhracatçılarımızın İspanyadnki ala-
ır ~umarot kendine ait im rayı bulmu§ demektir. Halbuki bu • köylüyü kalkındıracak çih ~eygirle- caklarınm Türkiye Cümhuriyet Mer. 
'E hır makineyi götür" .0 d ıyan nun hepsi köylünün değildir. Hay • ri yetişmektedir 1 kez bankasındaki İspanyol mntluba-

ge vapuru kamarotlanu~dor uEmin van. arazi, yol vergileri köy salgını K"yı·· .. de · k 1 t G . 1 tından ödenmesi İcra Vekilleri Heye-
cHn n an k'" .. . • o uyu mera a ınış ır. .azı . 

· ay, Samsuna rıkacak 
1 

b" 1 oy butçesı bunun da yüzde yirmi be- Mı"hal Be k ıl t nl tınce onanmıştır. Bu alacakların te-
ndı • k ::r o an ır - . .. . Y a mc annın oru arı . . • gı endi malı imiş gibi 

1 
. şuu gotürür. Elinde kalabilen 110 _ şı"mdi h .. _ t' . "d 1 dıye edılebilmesi için alakadar ihra-

bcr L_ eşya an ı-
130 

li d ayvanın il'i.ıyme mı yenı en 1 . . . . 

Ankara, 18 (Hususi) - Elektrik na yapılacaktır. Tesisatın ıslahın. 
şirketi ile olan anlaşmanın mukave- lüzum görüldüğünden derhal faali

lesi hazırlanmaktadır. yete geçilecektir. 

Bir iki güne kadar imzalana- Salllhiyettar bir zat bu münase-
betle demiştir ki: 

caktır. Şirket tesisatı on bir milyon _ Böyle büyük bir işin böyle bir 
liraya devredilmiştir. Gecen yılbaşın hal suretine bağlanması z\hiren iyi 

dan itibaren işletme bize ait olacak- görülürse de hakikatte tesisatın ısla
tır. Bütün masraflar hükfunet namı- hına pek çok ihtiyaç vardır. 

Hatayda 
Çevrilen entrika 
Antakya, 16 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
İslam Sünni meselesinin arzettiği 

ehemmiyeti bundan evvelki ~lgraf
larımda tebarüz ettirmiştim. Türkler 
arasında ayrılık ıhdası maksadile ya
pılan iğfal propaganda~ının derecesi
ne bir delil olmak üzere şunu da ha
ber vereyim: 

Dün cahil bir Türk, Ermeni cema
ati listesine yazılmıştır. 

Tahminen bin seçici .bir mebus çı 
karacağına göre, bu bir adedinin ra
kam itibarile olan ehemmiyeti kale-
me gelmiyecek kadar ehemmiyetsiz 

olmakla beraber :iteyfiyet itibarile o
lan eheınmiyeti hudutsuzClur. 

Bir değil, bin ermeni Türk liste
sine yazılabilir. Bu takdirde ermeni 
yurttaş: -.Türk ekseriyetile kurula
cak olan yeni meclis hükumetinin bu 
güzel Hatayı da birkaç kilometre ö
tede etrafa medeniyet nuru saçan 
genç Türkiye örneğine refah \'e te
rakkiye kavuşturmnsım istiyorum. • 
demiş telakki olunur, fakat bir Tür
kün Hatay gibi bir Türk ülkesinde 
ermeni listesine yazılması yalnız va 
ancak intihabat esnasınd• çevrilen 
entrikaları gösterir. 

• 
Frans~içinlsviçre 
hududu bir sıkınbdır 

Paris, 18 (A. A .. ) - Havas bildiri
yor: 

Eyalet gazeteleri sendikası tarafın
dan Başvekil Daladiyenin riyasetin
de, 1sviçrenin Paris Elçisi B.. Stucti 
şerefine verilen öğle ziyafetinde söz 
söyliyen B. Stucti, ezcümle demiştir 
ki: 

nuer vapurdan 
15
• kele , .. t..~ ra ır. Artık buna refah dcmeg·e a 1 d 1 D k 1 ki b 11 catçı arın, ne gıbı vesıkaları ıbraz et-en g" .. 

1 
. ye ~nr-. .. na ıar. eme ouyor eş yı 1 1 . 1• .~.. .. . ~ .. 

oru müş ve ynkalnna ak C" ınsanın dili varmaz Şu yaptığım he _ rtık h h d me crı azımgeldıgını Türkıye Cum-
fo hud r unnü . sonra a ayvan ususun a mese- h . t M k B k d ı h 1 

mahkcmesıne v .
1 

, t• sap orta halli dediğimiz çiftciye ait- 1 kt T ~k· b d urıye er ez an ·asın an cer a 

- Şurası muhakkaktır ki kendisi 
için en aziz olan hürriyet ve istiklali 
müdafaaya azmetmiş bulunan meın
leketimin nazırları, Fransız demok
rasisi hududuna müteveccih bulun
maktadır. Şurasını anlatmanıu siz -
den rica ederim ki kararımız, bazı 
misalleri takip etmemek ve erazimizi 
her türlü müdahalelere karşı sonuna 
kadar müdafaa eylemektir. 

Sandıv crı nuş ır. t' H .,.b e yo ur . ..,.t m ura a hayvan ye- ... 1 . b .1A .h. d gın içinde bir d'k' ki ır. aı uki ötede küçük çift"iler bu- ü t• kt k b' "k' . d h • ogrenme en ''~ u 1 an tan ın en 
ardı ı ı~ rna nesi :s ş ırme e sar an ır ı ı ış a a var . "b •. . . . 1 1 · nun yansını bile bulamadığı içı·ndir k" 1 d hl"l ~· ıtı aren 15 gun 1çınde bu vestka ara 

k" k .. 
1 

ı on arı a ta ı edece~ım. b' l'kte k. ba k .. t ı oy erde zaruret elle tutulacak ha- _ _ ır ı rnez ur n aya muracan -

1 
le gelmiştir. «Ağn» da yeni hükfımet lan lazımdır. 

spanyada ikı• tayyare Küçük çiftçi çokluğu teşkil eder. konağı yapılıyor Muhtelit m ahkeme 
Bunlann kövlerimizdeki durumu tam Ağrı : 13 (Hususi) - Valimi~ Bur- Türk - Fransız muhtelit hakem 

kayboldu manasile canlanmış bir mahrumiyet hanettin Teker'in teşebbüsü ile vila-1mahkcmesinde en sona kalan Boer 
demekten başka tU l"' "f d ed"l · · d · r u ı a c ı emez. yetımız e yenıden yapılmasına karar Marşal davasma dün bakılmıştır. Da 

Va~ington, 18 (A.A ) B' . İspan Bunların hepsi topraksızdır. Hayvan- verilen hükumet konağının temel at-lvaya ait karar ba<:ka güne bırakıl-
ol h'"k• · - ırı sızdır Ç ·1 bi '"" u umetine ve diğ . . • apamn ucı e raz mısır e - ma merasimi çok parlak bir şekilde mıştır. 
~t bir zata teslim ed. e~lı Meksıkalı ker ve bütün tarla işçiliği yaparlar ki yapılmıştır. I İSVEÇ - YUGOSl..A VYA 

llöylenil . 1 rniş olduğu kış gelince bunlar .. "' · · lı" .• en ikı tayyarenin 
1937 

t . hanun' 1 gonnege ınsan ta- Merasımde valimiz ve komutanları- Belgrat, 17 (A.A.) _ B. Stoyadi-
!Sanisınden b • k eşrı- üI edemez. ız B led' R · ı M-d· b"' · İ )'ap . erı aybo1ması üzerine imdi .. .. _ m • e ıye eıs ve u ıran, u- novıç, dün sveç sefirini kabul etmiş 

ta ~ bır anket neticetıinde Teksas Ş . ~tmeyen ve yukseltrne- tün teşekküller mümessilleri ve halk tir. Elçi, Başvekile İsveç kralı tarafın 

k
·r aın Hustonda beoıı tayy .... ..,., •- yen ~en sıralamıştım. Bunlan hi- bulundu. Merasimden sonra davetli- dan ihda olunan tsvedn .şimal yıl-
ı edil · . 'il ........... ...::v- rer bırer I bil" k lm • mıştır. rek e eye ırse yapı ası ge- lere Halkevimizde bir çay ziyafeti ve-ı dızı• adındaki en büyük nişanını tev 

- ---.c en işlerle elbette Türk köylüsünü rildi. di etmiştir. 

Başvekil Daladiye, V!rdiği cevap
ta ezcümle demıştir ki: 

- Vazifem, Fransanın her hudutta 
kendisini müdafaaya hazır bulundu. 
ğunu görmektir. Hudutlarda yaptı -
ğım tetkik seyahatlerinde 1815 sene--
sindenberi askerlikten tecrit edilmiş Baıvekil Daladiye 
bulunan İsviçre hududunun Fransa 1 
için sıkıntı teşkil eylediğini göt'düm. Zira orada Umumi harpte sarsılmaz 
Fakat sonra düşündüm ki bu, ikinci dostluğunu isbat etmiş olan büyük 

derece ehemmiyette bir meseledir. dost bir millet bulunmaktadtt'. 

T E S A D 
() Bir müddet le öyle geçer. Nlliayel süme anlahr. Ev;nden yine öteberi! - Sakın ha! .• Kendi bapna ip kal- gece bq yubi>om oltmda durur. 

F Gülsüm bir. sabah çırpına çırpına ge- çaldırır sattmr, İliklerini emercesine! kışma; sonra üstümüze uğrabrsın... Bir tasımına getir, alıver. evdir 
M lerek der ki: zavallı kadını iki yüz kuruş daha vu- _ Öyleyse sen bozdurtacaban boz- bu ... Gelen giden çok olur. Kimin al-

AHALLE KARILARI - Gördüm Hoca hanımcığım bu rur ... Bu son vurgundan sonra Nefi- durt.. Artık vakit kalmadı... dığı belli olmaz ki... Senden filphe-
Yazan: Hüseyin R h .. Gi"tnnn.,.. _ gece gördüm ... Kocam evleniyor. Ye- senin verdiği haber şu olur: - A her şeyin yolu erkanı var ... lenmek kimsenin aklına gelmez ... 
tanın k a mı VIU""INAI( No 14 rebatau taraflarında bir eve güveği - Yerebatanda mı? Çukurbostan- Hoppadak olur mu? İçine misle karış- Uzun mUcadelelerden sonra sa-
n ~z ahpe sen benim sandığım- _ Ku ~ • . . ginneğe hazıı4anıyor. Ağlaya ağlaya da mı? Çukurhamamda mı? Yoksa tırıp bolca 'bir şerbet daha yapmak ati aşırmağa Gülsüm razı olur. Evine 

akkını ramı çalmışsın ... İlabi analık ye öyle SU!t ••• taçalıgım kemer~?1 .. cli- uyandım. HattA bizimki o hain herif, Çukurçcşmede mi? .. .İşte böyle çu - laı.ım ... En aşağıdan yüz kuruf gi - gider. Anasının etrafında dört dö -

ın, fe~:~~!rdiği~ süt .~clil olına _ gidiyor. sayıp okme, onların gucune Gülsüm ne oluyo~? ~iy~ sor~u. ku~ bir mahallede kocan bu hafta ev- der ... : .. .. .. ner .•• Bu hırsızlığı gündüz fiile. getir-
ereye ka ~stume hucum ediyor.! Dolandı 

1 
Dayanamayıp hepsun soyliyecektim. lenıyor... Culsum doğunerek: meie muvaffak olamaz. Geceyı beık-

açık sok • çacn~ınu şaşırıyorum. Başı türlü t kd~ılan eş~yı kale aldıkça Fakat senin tenbihin aklıma geldi - - İyi saatte olsunlar bu düğünU - Yüz kuruş değil ya artık yilz ler. Gece anası uykuda iken ~ yas-
agn fırla k •

1 
c ır ere ugrayan zavallı Gül- İ · tt 1 nl .. di k bo çal v teklerim r en og um Vefa e- süın k eehh··ı·· . yı saa e o su an gucen rmeme zmıyacaklar mı? para bile bulamam... tığın altına sokar. Xaınam acagı 

e sarılarak ocasuun t u une daır malu- i · b' ·· ı ed' Sa Bo 1 y "' ı kınıımı ist anne eben nazar matı kat•· al k . . b' h ft çın ır şey soy em ıın. ncım tut- - zacaklar fakat acele etme... - A kız bu kadar para sarfo un- esnada kadın uyanır. astıgµıın a tı-
enm, d' ıye ma ıçm ır a a ka- tu d d' İ . b b k dı. dan adar b -ı ıye avazı çıktığı dar Hoc N r· h . . e ım. şı ana ıra ... du. Yüzdük yüzdük te kuruğuna ru niçin karıştır gıl"I kızın sorar. 

abırıyor ağ' a e ıse anımın evme gıder _ S" l d·~· . . . . k . . .. . . . . · · · · d d" rıısınd b • yor ... Bu haller gelir He .. ı-.. ~ka b' l ·~ ' oy eme ıgıne ıyı etmışsın ı- Gülsilm evine gider Artık kocası- geldik ... Şımdı yuz kuruş ıçın bu ış cBızımkının saatı urmuş; onu u · 
a ır de • r gun '--:? ır surete ığfal zım So i . bo 1 d E ba . 1 k . . bak ğ rfor b uyn::ııyorum ki ka:ı. edilir H k .. 1 ... nra şın zu ur u. vet - nın her haline tavrına sözüne dik - geri mi kalsın?... zeltme ıçın senın saate ma ı 

e atnıırım . er n şam ruyaya yatırı ır. Ya- na da .. 1 ld 1 ' 1 1 . . ··1 .. d lioca h 'i • zık ki Al ı e:. d k" h d oy e ayan o u... kat eder.Filhakika zevcinin evlen ece- - Bulamam... Hoca hanım bula- ge dım,> cevabını verır. Gu sum o a· 
anım tkı b. em mana a ı meş u atın - 1 ı . _ Sen kı ç~. n . ır Çt>hrc ile: dan sadra şifa verecek bir do· ha- '- S~na d~ öyle ayan olduysa ar- ğini işrap eder bazı emarelere tesa - mam. Mümkün değil... Satacak hır dnn çıkar, para edecek bir şey bul ~ 

n. Ötekil ~nı ıçıne ş;.!phe getirmiş- ber zuhftr etmez. Safdil au· .~ N tık vakıt geçırmcğe gelmez. Nasıl bo- düf eder gibi olur. Kocası ne hare - şeyimiz kalmadı. Konudan komşudan mak maksaclile mutfağa vctrıncnya ka· 
r. auı .. uer ~ ~e~ ~ni ?e hırhaladı- fiseye şöyle yalvarır: ısum e- ı%ulacaksa şu düğünU bozalım... kette bulunsa Gülsüm onu herifin te- hırsızlık mı edeyim? dar evin her tarafını dolo1ır. Faka1 
:: kndını m g:bı o~ü dogru olmayanı _ Hoca hanımc.ı~ . te .. d 1 - Y<:>k ... Bu iş öyle aceleye gel- elıhül etmek üzere lbulurunasına bir - Neye hırsızlık edeceksin? Koca bir şey bulamaz. Son meyusiyetlc a 
orsun ., Tn işıne bızi niçin karıştın- doğru bir şey göre~yo ış ~Y~ a mez. Senin, benim dediğimiz olmıya- alamet olarak telfıkki eder bu zannı- evde yüz kuruş edecek artık bir şey mısının odasına bir daha baş vurur 

· ckdirind b l d 1 rum. arı sen 1 k 1 d d':ı;.· i f k l .. - Şüphcleni e u un u ar... gördüğünü bildiğini söyle ... Merak .ı ca on ann e ıı:;ı o acak.... . . nı_ müziç bir hakikat şekline sokar. kalmadı mı?.. • Saati çal:ır~~en .bu .c. n ya. ayı e eve 
~nm? p 

1 
P te ne yaptım ana _ tan kurtulayım. ı tfloca hanım o mevhum teehhUlU, Nıhayet Hoca hnnıma koşarak: ı - Kalmadı... Mutfaktan legen, rir. Hırsızlık nıyctını bellı etmemek 

aÇa ığınu verdim, k . . au~ .... d . .. . . k b h k f . t ·ı ezlltleriıni cmenmı • Nefise kaşlanru çatarak: gunu ~ı'?1a muphem bir şekilde - Nefise, kocam elden gidiyor. Dü- kazan mı çalayım?... ıçın anasına arşı u :re e mı evı E 

N f ••• _ B · · k ·m . !bırakarak ışın tamamile tezahUril iki- ğünU iyi saatte olsunlara bozdurta -1 _ Ananın saati ne oldu?.. kalkar. Fakat kadıncagız kmnın h.:ı-
e ıse hanun Gu""lsilinUn ana ızm yo . ı~ sen kendın Uz k ---L l' d ı_: betten şU hel k G"l erek· sözünü göreceksin İçin .. h t' .. ı Y uruşuu -..una vabeste olduğu- caksan bozdurt. ... Hafta başına üç gün _ Duruyor... Babamdan bergüzar ın eıu gan P enere u 

' zünü doğr~lt : .~uı:ı. e ge ırme. O-ınu, kalbine hiç şüphe getirmeden pa- kaldı. Dayanamıyorum. Onlar boz .1 bir gümUş saat. Annem onu hiç ya- süm&l bileiinden yakal:ır. 
' gorursun. ranın da tedariki lhım geldiğini Gül- ıruyacaı1darsa ben boulurtJıcağım... 1 nından ayırmaz. Gündüz koynunda 
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B U g U•• n öğle n:;:::·ı:~: P;ae~::~k musi- A r t ı· t ı . 
kisi, 12.50 Havadis, 13.05 PlAkla Türk mu- s e r ı n g u ç 
slkisi, 13.30 Muhtelif plfık neşriyatı, 14 

So:~şam neııryiatı: 18.30 Spor ve gençlik ı· dm anı ar 1 ve v ee t bayramı: Hamit Öngünsu: Yüksek öğret- U C U 

•• 

Edirne - İstanbul bisiklet 
yarışı büyük merasimle başlıyor. 

' 
İsta Bua-GD yarıta girecek olanlardan Talit ve Kirkor 

nbul ile Edirne arasında ·..ıı.' 
'1'e geliı olmak U 

488 
• gı~ Zekeriya, Mehmet, Faik, Konyadan: 

bisiklet rnüsab kzere b kilo metro. Ahmet iştirak etmektedir. 
'l,30 da bUy .. k ~.asına u sabah saati Bisikletçiler bu akşam Edirneye va
caktır. u ır merasimle başlana- sıl olmuş olacaklardır. Bu gece ora-

Bu mUsabakal t da geçirildikten sonra, yarın Edime-
k ara stanbuldan ~ d ha . . or, Abdullah Tu - en reket edılecek Cumartesı günü 
Agop t ___ . • ' Bargut, Haralambo, İstanbula vanlacaktır. Dün bu müsa-

, .a.z.mıruen· yram Ciha lihatUn Mustal. : t, Sa- bakalan filme alacak sinemacılar şeh-
İbrahm: Kad . a, ~ocaeliden: Mithat, rimize gelmişlerdir. İki bin metrelik 
lrı~...: ' n, Edirneden· C'hat, Es-~hirden: Osman F · 1

• uzunluğunda olan bu film memleke-
, anık, Ali, Halil, tin her tarafında gösterilecektir. 

men okulu direktörü. 18.40 PIAkla dans 
musikisi, 19.15 Spor musahabeleri: Eşref ee ı ı 1• k ı . e 
Şefik, 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Sadi g u z e • 

rı 
Hoşses ve arkadaşlan tarafından Türk mu
sikis ve halk şarkıları, 20.45 Hava raporu, 
20,48 Ömer Riza tarafından arnpça söylev, 
21.00 Radife ve arkadaıılan tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Sıııt aya
n), 21,45 Orkestra, Suppe: Poeı ve pey
zan, Çaykovsky: Alegro kongraçya, Doni
ço::ttl: Ln fiy dö rejilman, 22,15 Ajans haber
leri, 22,30 Pllıkla sololar, opera ve operet 
parçaları, 22,50 Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23.00 Son. 

AVRUPA RADYOSU 

SENFONiLER: 12.15 Roını:ı kısa dalgası: 
Senfonik konser. 21.15: Londrada verilecek 
Senfonik Avrupa konserini muhtelif pos
ta.lor nakledecektir. 21 Bükreş: Senfonik 
konser (Beethoven). 22.05 Devamı). 21.50 

Belgrat Senfonik konser (Bruekner). 
KONSERLER: 7.10 Berlin kısa dalgası: 

Halk musikisi (8.15 Devamı). 12 Berlin 
kısa dalgnsı: Karışık program. 13: Hafif 
musiki. (14.30: Devamı). 12.15 Roma kısa 
daj.gası: Hafif musiki. 13.25 Bükreş: Sibiçi
anu orkestrası (14.30: Devamı). 14.40 Ro-
ma kısa dalgası: Musikili program. 16.30 Sinema artistlerinden bir çoklarmın Kürek çekmek, lobut yapmak, ata 
erlin kısa dalgası: KüçUk konser. 17.10 vücutleri bütün seyircileri hayran bı- binmek ilnh gibi sporlarla hergün 
Prng: Fok orkestrası. 17.45 'Bertin kısa dal- k ~ 'b' k · ·· · · gası: Hafif konser (18.50: Devamı). 18.10 ra tıgı gı ı, ço muntazam ve mu- muntazam bır şekılde meşgul olurlar. 
Prag: Musikil çocuk programı. 18.30 Peş- tenasiptir. Dorothy Gran:z.er'i vücudünün te
te: Dohnanyi'nin idaresi~de oıx:ra orkcst- Asrın Veniisleri Holivud'un stüd - nasübünü bozmamak ve fazla etleri
rası. 19 Ostrava: Annonık musıkisi. 19.15 
Berlin kısa dalgnsı: Neşeli neşriyat. 19,20 ıyolat"ındaclır. ni eritmek için gayet güç hareketler 
Prag: Bando muz.ika. 19.'30 Brüno: Hafif Fakat artistler bu vüeutlerinin gü- yapıyor. 
müntehap musiki. 20.15 Yüksek dalgalı zclli~ini knzanınak ve muhafaza et -
Romanya: Romen halk musikisi. 20.30 Ro
mn Bari: Karışık musiki. 21 Viyana: Hafif mek için akla gelmedik zorlu idman -
musiki konseri. 21.30 Florans; Napoli: Ban lar yaparlar. 
do mu:l.ika: 23.30 Viynnn: Halk Jl)Usikisi ve 
hnfif parçalar. 

OPERETLER: 22 Roma; Bari: ~Cin-c.t . 

Resim, aı1istin vilı:•JdUniin elAsti -
kiyetini göstermesi itilmrile şayanı 

dikkattir. 

I
• LA> isimli operet piyesi. 22 MiUıno; Torino: stanb 1 Ed· cMadonna 1mperia> isimli musikili piyes. 

t 

U - Jrfie yarışının esasları· (Müteakiben bir opera temsili). 20.15 Bük- BtR KADININ tSTtKBALt caktır. Stüdyodaki sahneleri Çekilip bit-

Kısa film haberleri 
rc$. Oda muskisi konseri. M 

. stanbul, 18 (A.A.) _ İst 
1 

agda Schneidcr ve Karin Hardf ye- miştir. 
dırne - İstanbul b' 'kl anbul - E- 5 - Yarışın bitiriş yeri Topkapı- RESlTA\..LER: 

11 Bcrlin kısa dalgası: ni çevrilmekte olan. (Bir kadının istik-ısı t Chopin'in fanta:z.i piyano eserlerinden. . . . . . RAHAT DURMIYAN KIZLAR? 
rnitesinden tebliğ 

00
;
1 

.e . yarışı ko- dadır. 11.15 (Schubert'in $arkılarından). 18.30 balı) ısımlı fıl mde baş rolleri almışlar- Berlinde ilk defa geçen hafta gösteri-

l ı mıştir: d - st&nb 1 Ed 6 - Koşuda, Edirneye birinci ola Berlin kıs.-ı. dalgası: Güzel seslilerin plakla- ır. İstanb 1 1 U - ime, Edirne - k . Ed' d İs nndan. 18.40 Prag: Şarkılı konser. 19.20 Reı·isör Josef von Bak 'd len bu fil'mde baş rolü Ki.ite von Nogy 
u 0 mak üzere iki eta ra gıren ve ırne en tanbula bi- Belgrnt: Viyolonsel konseri. 20 Belgrat: B f"l" Y . ır. . almıştır. Filmin mevzuu dört genç kızın 

480 kilornetrelı'k b. p olarak . . 1 k . k Hnlk k l ı 20 10 v· . c Al u ı ım meşhur muharnr Alıc Sytt- . ır yan t rıncı o ara gıren cışuculara birer bi şar ı ar · · ıynna. enup - hayatıdır. Lısede lıcrabcrce arkadaşlık 

1 ;-1 ---· 

Soldan sağa: 
1 - lstanbulda me§hur bir yer, 2 - Kı~ 

peygamber, 3 - Büyüğümüz, film kum· 
panyası, 4 - Tatlı, olmaz, 5 - Maıvafa • 
kat, 6 - Oyuncak, 7 - Bir lokma, rakkam, 
8 - Hisse, çalı~an, 9 - insan, nebat, 1 O • 
Peçe, 1 timada lôyık. 

Yukarıdan a§ağı: 

1 - Büyükler, ôrızo, 2 - U:z:uv, çocuk 
lo me§gul, 3 - Bir dağ silsilesi, Kıza~ 

4 - Bir nevi toprak, 5 - Oyuncak, 6 • 
Sistem, Bir nevi keçi, 7 - Söz, Bir mın· 

takamız, 8 - Yüksek, mahkeme karan 
9 - Yemeğe muhtaç, Çok olmayan, hay· 
van, 1 O - Çok iyi, birdenbire. 

Dünkü Bilmecenin halli 

Yeni M. M. ve 
Başvekalet binalan 

miştir. ~ ertip edil- siklet hedive edı"'ecekt• mnnları (Sı.idet) ıınrkıları. 23.35 Prag: Pi- kens'in (Akşam ,yemeğine gclm!yece- ed k d' 1 1 .. . 
J ı ır. k · (Sch ) ~· . . . . 1 ere ' P oma a an dort kız evlenne 

2 y 7 1k· , . . . yano onsen uman · gım!) ısımlı romonnıdan iktibas edilmiş- . . .• . 
günü: arışa, 19/5/1938 perşembe . . ~ ı etap ın zaman ıtıbarıyle 1 DANS: 19.02: Bükreş. 23: Florans; Na- tir. çekildıkten sonra tabu kısmetleruıi bek-
h . balı sant 7,30 da Taksim Cüm bı~ıncı olan koşucu He ayrıca birinci poli. 23.15: Bclgrat. StYAH VANLYALAR \ liyecekler. lşte günlerd'en.bir gün, hiç bi-
a UTıye~ anıtı önünden başlanacak ve ge ecek takıma birer kupa hediye e- MUHTELiF: 19.10 Bari; Roma kısa dnl- Ol T , . . . ribirininden aynlınıyo.n bu 4 samimi ar-

Ankara, 18 (Hususi) - Yeni Bü 
yük Millet Meclisi binası ile Başve 
kiılet ve Hariciye Vek&Jeti binaları· 
nın yapılması için tfl!lhhüt icrası hak 
lnndaki kanunlar venlmiş. taatıhüt 
salahiyetini dört buçuk milyqn· lira
dan yedi buçuk milyon lir.aya çıka
ran bir kanun layihası Meclis ruzna
mesine alınmıştır. 

Ylll gun Edime 
1 

k dilecektir ga chechowa nın son fılmı (Sıyah ı k d k . 1 k ki . 

3 
ye van aca tır. . gası: Arapça musikili program. 20.3Y Bari: .. . a aşın arşısma guze ya ışı ı hır 

Y A k 
21 15 B · y Vanlyalar)dır. ReJısör Nungıo'dur. Fi- ' 

h
. - arışa, n aradan 8 Eskişe- 8 T k 

1 
Musikili Türkçe program. · arı. u- . . .. . . . genç çıkarsa ne olur? Tabii rahatsızlık 

ırden 
7 

K r ' - a ım ar dörder kişi olarak nanistana mahsus musikili program. hm geçen hafta Berlınde gosterılmıştlr. I b 1 l fi '"' b h 1 
5 Ed" , ocae ıdcn 3, İstanbuldan teşkil edilmiş olup bunların ilk üçü - --- THEODOR LOOS'UN YENİ ROLÜ aş ~r. şt~ ı m_':'"e ~sa ne ~r çok can-
dı 1~eden 3, İzmirden 4 ve Konya tasnüe dahil olacaktır. b' 11 k b' M h b r şekılde gosterılmektedır. 
ı an.bır koşucu olmak üzere 

31 
bisik- Japonlar u'yu ır eşhur dram nktörü Theodor Loos, etçı iştirak edecektir. Takımların dı~mda kalan kaşucu- 9 «Esrarengiz L. B. 17> isimli casus fil- AŞK HUSARI 

4 21/5/1938 lar, fert olarak derece alırlar. minde bas,. rolü almı"tır. Filmin çevril- Magda Schneider «Aşk Husarı> is-

bah 
- cumartesi günü sa- 9 t d " saat 7 3u d - Yarış birincileri hediyelerini, aarruz a mesi devam etmektedir. mindeki fil.mde Paul Lavor ile birlikte 

ed
.
1 

• ·· a Edirneden hareket 21/5/1938 

1 

ı ecek ve ayni gün lstanbula dönü cumartesi günü akşam sa- BiR KADIN UZAKLARA GİDİYOR baş rolü almışlardır. 
ecektir. - ~t 18 de Taksim stadyomunda alacak Çinlilerin çok zayiat verdik· Hilde Grüker ile Otto Wernicke'nin Husa hayatını gösteren filim baştan 

lardır. leri bildiriliyor baş rolleri aldıkları (Bir kadın uzaklara başa Macar yaşayışını perdeye aksettir

mektedir. Bu sebeple filme (Macaristan) tkı gidiyor) isimli filminin çevrilmesin.e baş-

BugUn ldm!:p ma~ . Genç Takımların maçlan Hankov, 18 (A.A) - Çin askeri lanmıştır. ismini vermeği bile düşünmüşlerdir. 

Çingene musikisi, çardaş, tabii fil m de 

--«01)-

Hatayda 300 Ermeni 
nasıl tescil edildi? 
İskenderun, 18 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dün Kırı klıana l 5 kamyon içinde 

Suriye ve I .übnanın muhtelif yerle
rinden 300 kadar Ermeni geldiği ve 
bunların muhtar şehadetnamelerile 

tescil ettirilecekleri haber verilmek-saat 
15 

le İst şenlıklennden sonra Cumartesi günü deplasman ma la- menabiinden gelen telgraflar, Jap?n- BtR AŞK ETRAFINDAKİ 
şampi anbul Askerl Mektepler nndan evvel T ks. t d ç_ ların Huşov'un ihatası hareketıne DEDlKODULAR 

yonu olan Kuleli il p· d a ım s a yomunda Is- bul tış ok 
1 

e ıya e A- ta b 
1 

devam etmekte olduklarını ka et- Gustav Förhlich ile arkadaşlarının birinci derecede ehemmiyetlidir. (Pap- tedir. 
hen.l'\.~lu subay takımlan arasında 

1 
n ° spor - Galatasarav genç takım-~mektedir Şehrin cen~bunda şiddetli hazırladıktan film (Bir aşk etrafındaki rika)dan sonra brinci derecede Macar ı•k. T•• k 

u.oo maçı yapıla ~ ist arı ve paza .. - d G 1 1 1 Ur e ateş Ajan] ğı ca ır. anbul r gunu e a atasaray - muharebeler cereyan ediyor. dedikodular) isimli meşhur Alman ro- filmi sayılan (Aşk Husarı) yakında bite-

ne b
1• tarafından galip takıma ay- Beşiktaş genç takımları kar-.ılaşacak- Hankov, 18 (A.A.) - Minşuan'ın manıdır. Film eylüle kadar bitmi" ola- cektir. 

a ır kupa ·1 k · 1 d " Y Jd . , . verı ece tır. Bundan ar ır. kırk kilometre kadar şimalinde Lun- açı ) · -
sonra da yine Böl lan bir k .. ge tarafından konu- Pazar cünkü büyiik güreşler ghai demiryolunun garp mıntakasın- Al d .. . . 
Gal ta upa ıçm Anad&uhisan ile Pazar günü B 'kt t Ş f da şiddetli muharebeler devam et- manya a uç gemımız 

a gençleri futb ld eşı aş a ere sta- k d" lardı o e karşılaşacak dında bil .. k .. .. me tc ır. 

İskenderun, 15 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhAhiri bildiriyor: 

Arsul'da Türk yazılmak istiyen 
Eti Türkler üzerine jandarmalar ta
rafından iki Eti Türkün üzerinde ta
banca bulunması vesilesile ateş açıl
dığı bildiriliyor. 

r. yu gureş musabakaları ya- Çinlilerin zayiatı coktur. Hunan 

Kıüb.. pılacaktır. d h k w k un daveti M" b . ~ .. fırkası kumandanı general Lipifan a a ızaga onuyor 
KlUbU .. .. usa akalara Tekırdaglı Huseyin, ile Kvangsi fırkası kumandan mua-

22/Mayı~~;~nPa=r u~~u. yıldönümü Millayım, Kara Ali ve Amerikalı Şer- vini general Şavyuan ölüler arasın- Bunlar beşer bin tonluktur; vapurlarda lüks 
tertibat ve yüzme havuzlan var, 9 vapur 

yaz sonunda gelecek 

klU . gunli ve akşamı ınan girecektir dadır . 
.. P merkeı.ınde kutlanacaktır. Bü- B .. ·. 

--c<o»--

Panayır yerlerine ait tayyare 

resimleri tun Uyelerin mezkur giin saal 13 u dort pehlıvan aralarında kura i-

kl.. te le karşıl ki · upte bulunmaları bildirilir. ~c;aca ar ve çıftlerden kaza-
Program: Gündüz (saat 14) A 1 1 nacaklar ayni günde birbirlerini ve-

İstikl:U . çı ış ninciye k d f' ı ' marşı, Geçıt resmf, söylev (As- a ar ına karşılaşmasını ya-

başkan Vahdet tarafından), İstanbul- pacaklardır. 
spor - Anadolu voleybol maçı Em k- Bu suretle biribirlerine meydan o -
}' ' e kuyan b hl' ı sporcular tarafındnn futıb 1 u pe ıvanlardan en kuvvet-
F o maçı, lisi m d 

enerbahçe - Anadolu futbol ey ana çıkmış olacaktır. 
maçı. Altı k. ·uk 

. ~kşam (saat 21) Eski Üsküdar Mu- ışı tukımlar arasında kupa 

sıkı cemiyeti tarafından alaturka ko maçları 
se n- Fatih I 

r, caz, dans ve muhtelif eğlenceler. . falkcvi tarafından tertip e-
dılen altı k' l 'k k Anad 1 ki .. b .. ışı ı ta ımlar arasında ku-

A 
O U U U pa maçlanna bugün Karagü .. k 

nadolu s kl . mru sa-
nüın"' .. . • por ubü 30 uncu yıldö- hasında başlanncaktır 

unu ıclrnk rdccektir B k . kl . G . 
biıınUzi.ın azal b . ~.es ı ü- alip gelene Halkcvi J...'"Upası verile-
kli.ıp b. an u munnsebetlc ccktir. 

b 
ınnsında bir toplanb yapnrak 

u mc>sut htıd' · k HİLAL İSTANHUL VOLEYBOL 
dır l.<ıeyı utlulnyncaklar _ Ş . 

. Anadolu Spor klUbü llzalarına bu AMPIYONU OLDU 
vesile il t l 'k İstanb 1 1 b ı · c c >rı te bulunurken istik _ u vo ey o aJanlığı taraf'ın-
bnldc daha çok varlıklar göstermesini dan ~ertip edilen İstanbul voleybol 
temenni etmek hakkımızdır. şampıyonluğu .. netic<!lcnmiştir. 
Altılar Muhtelit' A k . . Yapılan musabnkJar neticesinde 

ı n araya ııdıyor H'rl kl"b" Bu hafta F hah ı a u u 23 puvr.nla İstanbul vo-
de 1 ener çenin yerine 1 leybol şampiyonu olmuştur. 

P asman maçları ya k 1 t 
1 

paca 0 an Al- 2 inci Feneryılmaz 22 puvan 3 ·· 
ı ar Muhtcliti 1 • un_ 

ra yarın saat 9 da Anka- cü stanbulspor 21 puvan, 4 üncü E-
ya hareket edecekti G.d .. 17 fı"l r. ı ecek ka- yup puvan, 5 incı Beykoz 14 pu-
eye escki futbol 1 Kelle ..._ ahim . cu ardan Beykozlu van 6 mcı Anadolu 6 puvan 7 inci 

ıur nyaset edecekti ' 
'· Galatasaray 1 puvaıı almışlardır. 

Mussolinin 
nutku 

Bir lngiliz Lordu bu 
hususta bir anket 

Ankara, 18 (Hususi) - Tnyyare 
resmi hakkındaki kanunun bazı hü· 
kümlerini değiştiren kanun layihası 
Meclis ruznamesine alınmıştır. Layi
ha esaslarrna göre plfıjlara ait bilet 
bedelinden alınmnktıt olPn resim ilga 
edilmekte, hususi miisnade ile kuru
lan beynelmilel panayır sergiler için 

yapmıya memur edildi de açılacak tiyatro, sinema, sirka ait 

Londra, 18 (A.A.) _ Lort Pört'ün duhuliye biletlerinin ı esmi panayır 
Fransa ile İtalya arasında müzakere- ve sergilerin devıtm miiddetince bu 

vergiden istisna olunmRktadır. 
ler yapılmnkta olduğu bir sırada Frnn 
sa hakkında pek o kadar hayırhah ol- Yeni kartpostallar 

mıyan bir takım iın~ları ihtiva etme- ve pullar 
si sebebile Londrada oldukça nfımü- Ankara, 18 (Hususi - Üç, beş ve-
sait bir tesir yapmış olan Cenova nut yahut yedi buçuk kuruşluk kıymetin 
kanun hakiki medlulü hakkında bir de soğuk damgalı poı;ta kartları te-
anket yapmağa men~ur edilmesi muh davüle çıkarılmıştır. Bunlardan çü 
temeldir. Lort Pört'ün bu bapta te- kuruşluklar memleket için, yedi bu-
şebbüslerde bulunnuyarak sadece İn- l çuk kuruşlukları da harici muhabere 
giliz - İtalyan itilafmın aktinden lere kullanılacaktır 
pek az sonra bu nutkun muhtelü İn- ~lmanyada Denizyolları için inşa ra ve Mersin hattı vapurlannın inşa- Yeni pullar çıktı 
giliz mahafilinde hasıl etmiş olduğu edılmekte olan posta vapurlarından lan çok ilerlemiştir. Bu Uç taneden Ankara, 18 (Hususi) - Üç 
fena tesire nazan dikkati celbetme- 5000 tonluk Uç geminin de yakında kı- başka diğer 9 posta vapuru bu yaz so- beş ve yP.dı buçuk kuruş kıymetli 
si muhtemeldir. z.ağa konma merasimi yapılacaktır. Bu nuna kadar tamamen limanımıza gel- soğuk damgalı posta kartları tedavü 

EYfiPSULTAN - RAMİ YOLU 
Belediye Eyüpsultanla Rami ara

sındaki yolu da bu sene yaptnnıya 

karar vennişıir. 

Uç vapurdan ikisi Balkanlar arası ve mlş olacaktır. Marmara hattı vapurla- le! çıkarılmıştır. BunlaI"dan üç kuruş
bilhassa İskenderiye seferlerine tah - rından Sus'un denize indirilme me - luklar memleket için, beş kuruşluk· 
sis edilecektir. Vapurlarda çok lUks rasimi yapıldığını yazmıştık. Yukan- lar Balkan Antantı memleketleri. 
tertibat ve bilhassa yüzme havuzları ki resimde bu merasimi görüvorsu .. dahili yedi buçuk k:.ıruşluklar da ha· 
bulunacaktır. Diğer taraftan 'Marma- nuz. ( ricl muhabera"tta kuJJanılacaktır. Y• 
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Bir fikir 

Yersiz fedekarlık 
Mahalle pazarları 
çoğalhlamazmı? 

~e"m.cilc at.q!er içinde sayıklıY_ordu. I - Kork ve kaç. Mesud olmak ister
Anıın l<uçük km çok hırpalamış, günler- sen sevme. 
ce lavrandırmıştı. Tıkanacak gibi oldu- - Şaka söylüyorsunuz deiil mi? Sev
ğu sıralarda ablasının ellerine sarılıyor; meden yaşamağı aklım almaz benim. 
bakışları ile ondan yardım istiyordu. Hayatın manası bence o dur. Ruhu te-

Fütuzan kardeşinin gizli sevgisini bu mizliyen, hayatı güler yüzle kabul et
hastelık sıralarında öğrendi ve hayatı- tiren tek kuvvet muhakJcalı: ki O-

nın en içli kerennı vermeğe mecbur ol- - Bunlan sena sevgilin mi öğretti? 
du. Nevin, Nejadı seviyordu. Onun is- - Sevgilimin sevgimden haberi yok 

cBe!ediye!,er, hlller inşa edinc:iye ke
der; köylüleri şehire getiren yollan yep
tınncaya kadar; alanlarla satanı simsar
lardan - kabzımal!ardan kurtarıncaya 
kadar yegi\ne yapılacak q.. Avrupada 
yapıldığı •bi maha!le pazarlarının tek
essürünü temin etmektir. 

Ma!Omudur ki bunlar mahallelerin 
münasip bir maha!!inde ve açıkta olarak 
toplanır ve işleri bitti mi çekilir gider. 

te) mese!il (Feliks-pôten) gibi bUyülı: ve 
meşhur bakkal dükkAn!arının ta önün
le kuruldukları için birçok kerrel.er bL 
düklınlar pazardan daha ucuza satarlar. 
Ve sattıkları malı evlere kadar de gö
türdüklerinden bu kolaylık sayesinde el
t>et müşteri ce!beder!er. 

Pazar mahallelerinin de belediyece 
mukayyed ve mükeffel ve numaralı ve 
aded!eri mahdud küfecileri oldu-mini seyıklıye sayıklıya geçen gecelerde ki. 

Füruzan, iki ayn acının kıskacı arasın
da bunalmış, kalmıştı. Bir yanda kardeş 
sevgisi onu fedakar olmağa sevkediyor; 
diğer taraftan kuvvetli aşkı isyan ham
leleri ile ruhunu h!J"}Jelıyodu. 

- Ezbere birş.ey desene! Faidesi? Dükkancıları tefekküre ve ğundan bunlarda; fakat i.ifek bir para 

Kardeşinin iyileşmeğe yüz tuttuğu 

günlerin birinde onunla uzun uzun ko-

• nuştu. Çok sevdiği bu küçük kızın ha
yalini kıramıyacağı, yüreğinde derin bir 
aşk yarası ve ayrılık acısı bırakamıyaca
ğı için sevdiği adamdan aynlmağa ka
rar verdi. 

Nejad, bfr akraba çocuğu olduğu için 
sk sık eve gelirdi. Toplantılara, sinema
ya, tiyatroya, konsere falan giderler; 
ailece yapılan kır gez.intilerinde bazı bir 
su başında, bazı deniz kıyısında, bazen 
de gölıı;eli yollarda başbaşa gezebilir!er
di. 

- Sen sevmiyor musun Nejad ağa-
bey? 

- Ben kadınların kalbsiz, nankör ve 

ego;st olduklarına inandığım için onlar
dan iğreniyorum. 

Artık Nevin iç.in balonun ışıklan ka
rarmış, kokular d3ğılmış, müzik kaba bir 
zırütı halini alını:ltL Salonu terketti
ler. 

Aradan birkaç ay geçmişti Nejad hiç 
görünmüyordu. Füruzan gönül actsınt u
nutmak için kendisini tem manası ile 
işine vermişti. 

Bir gece Nevin eblasmın yatak odası
na çıktL Uzatbğı saçlarını omuzlarına 

bırakmış, ateş renkli pijamasını giymiş
ti. Divana uzanarak kitap okuyan abla
sının kollarına atıldL 

insafa icbar eder. Fiatleri istedikleri gi
bi enpoze edemezler. Zira pazarcılarla 

dükkilncılar arasında bir nevi rekabet 
hasıl olur. 

Hatırlıyc:um. Çocukluğumda, büyük 
babamın hanesinde yerleşen Nümuneı 
Terakki mektebine devam ederken Şeh
zadebaşında bir salı pazarı vardı. Ve du
yardım o zamanlar: Çarşamba, perşeı::ı
be (ilh) pazarları da varmıs. Hattil hil
li sadası kulaklarımdadır; birçok adam
lar teze et almak için her iki günde bir 
Fatih pazarına gittiklerini söylerler
di! .. 

Şimdi de böyle pazarlar olmelıdır. 

Füruzan ağır başlı bir kız olduğu iç.in J -Canım, saadetimi sana müjdelemeğe 
hislerini, mantığının süzııecinden geçir- geldim. Öpmez misin beni? 

Ve varsa, adedleri ziyade!eştiri!melidir. 
Kontrol bakımından faidesi olur. Satı

lan malın nev'i ve cin!Sİ görülür. Fiat de 

hiç olmazsa şöyle böyle bir vasatı bulu
nur. Bir faidesi de köşede bucakta ka
lan yaya aatıcılera bir yer verilmit. bir 
ekmek parası kazandırılmış olur. 

meden açığa vurmaktan çekinıruşti. Hayatında en çok sevdiği bu küçük 
Tam bir yıl düşündükten sonra Nejadın ses onu acı ve tatlı bin bir hatıranın 

kenoı olabileceğine aklı kesmiş ve bir dalgasına kapıp sürükledi. Avrupada.. Pariste, Londrada. Brük
selde, Romada ve hemen her ııehirde 

mahalle pazarları vardır. 

akf&ID genç adamın dudağa düşen sev- _ Ne düşündün? Abla, abla yarın 
gisini dinlemekte mahzur ıı:örmemişti. nişanlanıyoruz. Sen de onu o k.ıdar çok, 

N.:şanlanacakları sırada araya Nevi- 0 kadar çok seveceksin ki. Her sabah saat dokuzdan itibaren sa
at on üçe kadar devam eder. (Dokuzdan 
evvel açtırmazlar. Sabahları evleri ra

- Bana hiç bnhsetm.emiştin ... O ge- hatsız etmesin diye). Herkes: Madam

ceden sonra ... Demek gizli gizli buluş- !ar, mösyöler, aşçılar ve hizmetçiler ales
tuğunuz için artık eve gelmiyordu? sabah maha!le!erindeki pazar koşar. 

nin hastalığı girmişti. Şimdi de dışa vu- _ Eniştem olacak ha? 
ren gönül döğümü bu evlenmeyi büs-
bütün memnu bir hale sokmuştu. 

Füruan Nejaddan ayrılırsa çok ıztı

rap çekeceğini biliyordu. Çünkü uzun 
yıllar arasında kökl.eoen, derinleşen bu 
arkadaşlık bağı, temiz bir aşka dönün
ce genç Jaz, hayatı büsbütün bu sevgi
nin arkasından görmeğe alışmıştı. Fa
kat kardeşinin de sevdiği lir adamın 
hayatına karışmak ona çirkin görünü
yordu. 

- Evet Nonocum. 

- Nasıl eve gelirdi, henüz 
vermeden?! 

karar istediği şeyin istediği g:ibisini alır 
işini görür. Bu pazarlarda yağ, süt, te
reyağ, et, sebze, meyvalar vardır, tavuk
lar, hindiler, yumuı-.alar günü günü:ıe 
köylerden geldikleri iç.in derhal satılır. 

- Kimden bahsediyorsun sen? 

- Kimden olacak. Sevıı;ilimden, Ne-

bilden tabii .•. Bu pazarlardan pazılan (Hele Paris-

mukabilinde alınan eşyayı alanın evine 

kad'lr naklederler; ve saat on üçten son· 
ra pazardaki işlerini bırakırlar kendi it
lerine 6iderler. 

Eu küfecilerden birisi idi ki: 
Nis şehrindeki bir rnahal!e pazarından 
Paristeki operaya (bas) olmuştur! Ola
bilmiştir: Zira hamallıkla hayatını ka
zandıktan sonra boş kalan saatlerini he
ves ve istidadı arkasından koşturmuş, 

dostlarından gördüğü teşvik ve himaye 
ile şen dersi alabilmiş, nihayet Peris 
konservatuvarından çıkarak operaya 
kadar sıçramıştır. 

Perlsin çiçek pazarları da mebzul
dür. Bunların çiçek fiatlerinin ucuzlama
sında medhali vardır. Fransada hemen 
hemen çiçeksiz ev bulunmadığı için çi
çek yetiştiran birçok köyler ve kasaba
lar bu yüzden fevka!fıde istifade etmek· 
tedirler. 
Muhakkaktır ki, belediyelerin haller 

inşa etmesi, kiralaması, kendisine vari
dat temin etmesi çok iyi ve doğru bir 
şeydir. Hem de ııhhidr. Emniyet bahş
tir. Fakat mahalle pazarları da ufak te
fek birer hal demek olduklarından şe

hir için hilller kadar faidelidir. Parisin 
hali) dünynın en meşhuru olduğu hal
de Pariste ikiyüzü mütecaviz mahalle 
pazarları vardır. Ve bunlar en ucuz: yer
lerdir. 

Parisin hilli ııabahın beşinde açılır. Ve 
tabessabah gece gezintilerinden canla
rını kurtaranlar bu halin resturanına ko
şarlar sıcak tavuk çorba11 içerler; çok 

meşhurdur!. 
Semih Mümtaz S. 

Hiç bir zaman ıaadetl içine ıiruniye
cek olduktan sonra yolun başlangıcın
da iken dönmek elbette deha doğru bir 
§eydi. Aradan çekilmeğe karar verdik
ten sonra Nejadı Nevine yaklaştırmak 
işi kalıyordu. Çok elim olmakla beraber 
dişini sıkacak, küçük kızın saadeti iç.in 

- Ya Nejad, Nejad ne oldu? 
Küçük Nevin zembereği boşanmış bit 

makine gibi uzun süren bir kahkaha ko-

perdL Elektrik fiatları da cok , 

çalışacaktı. 

önce Nejadı kendinden uzaklaştır

mak için onun zıddına g'.den hareketleri 
yaprnağa başladı. Nejad saçlarını orta
dan ayıran, tırnaklarını kan gibi kızıla 
boyayan, iki sözün başında kahkaha 
atan, karşısındakini incitmek için din
lediği sözlerde falso arayan, erkek ar
kadaşları ile laübali olan kızlardan bot

lenmazdı. 

Nejad sevdiği kızda baş gösteren bu 
değişilı!Liği gi:irdükçe oaşırıyor, onunla 
yalnız knlmak, sitem etmek istedikçe 
manasız bir kahkaha, soğuk bir şaka ile 
karşılaşıyordu. 

Bu arada Nevin Nejadın bir gölgesi 

haline gelmişti. Füruzan Nejadın ketüm 
olduğunu bildiği için kardeşine kendine 
aid hislerinden açılmıyacağından emin

di. 

- Nonoşum, öyle kalbsiz bir adamla, 
bir kadın düşmanı ile mesud olmama hiç 
imkiin var mıydı? Ben onu daha şu 
meşhur balo gecesi kalbimden söküp at
mıştım. Hem onu şakacıktan sevcliği
mi sonradan anıadım. 

- Şakacıktan sevgi olur mu? 
- Tabii. O zaman henüz talebe sayı-

lırdım. B'.r çocukluk hevesi idi o. 

- Ya?I. .. 
Nevin saatlerce nişanlanacağı gencin 

meziyetlerini, başbaşa yaptıkları gezin
tileri anlattı. Füruzan. saadeti yoluna 
kendi içli aşkını koyduğu küçük kızı o
dasına yolladıktan sonra divanın üstü
ne kapanarak yersiz fedakarlığı için ağ

ladı, ağladı ... 
Mükerrem Kamil Su 

İSTİFA EDEN NAZIRLARDAN 

Riltl 

Londra, 17 (A_o\ ı - Lort Svinto
nun istifasını dün akşam Lort V ayr-
ın istifası takip et:ı:ı~tır. Mumaileyh, 

Mevs;min en güzel balosu için hazır- resmi mühim bır idare makamı !şqnl 
lanıyorlardL Giyecekleri tuvaletlerin etmemiş olmakla beraber son seneler 
renkleri, seçilecek çiçekler, çanta ve ;,.. zarfında hava '.nş~a~\I\ın tensikınde 
herpin gibi şeyler günlerce onları oyala-
dL Nihayet balo gecesi tem sokağa çıka- ALMANYANillf ESKİ Vİ'l!A~A !;t;. 
cakları sırada Füruıanın bir kaprisi evi FiRİNİN KArıı.~i~F. SE OLGU? 

allak bullak etti Nevin bu baloya git- Viyana, 17 (A.A.l - GL-çtnle~le 

ucuzlayacak 
Baş tarafı birinci oayfada 

senede ödeyecektir. 
İki taraf hukuk adamları s~tış mu

kavelesınin esasları üzerinde görüş -

mektedirler. Bu işlerin de bir hafta 
içinde bitirilerek mukavelenin imza 
edilmesi muhtemeldir. 

Yalnız hatırlardadır ki, buı:ıdan bır 
müddet evvel Nafıa Vek:ileti Elek -

trik şirketinin İstanbul halkından 
birçok seneler zarfında muhtelif su
retlerle milyonlarca lira fazla para 

aldığını meydana çıkarmış ve bu pa
rayı da şirketten istemişti. Şimdi ise 
şirketin 11 milyona satın alınması 
hakkındaki haberler arasında bu me

seleden bahsedilmemektedir. Diğer 

arkadaşlarımızın da temas etmedik
leri bu nokta etrafında vakit darlı -
ğından biz de maliimat almağa im -

kan bulamadık. 
Diğer taraftan bu mes'ut netice 

hakkında -bu işlerle alakadar bir z.ıt 

dün bir muharririmize şunları söy -
!emiştir: 

- Elektrik şirketi şimdiye kadar, 
iptidai bir tesü;~tla işini yürütmek 
ve zengin olmak sevc'/ısında bulunu
yordu. Fakat buna karşı hükumeti -
miz de İstanbul halkının menfaatleri 

ile yakından alfıkadar olmakta idi ve 
bu ecnebi şirketini de eline almak 
kararını vermişti. 

İşte nihayet göri)yorsunuz ki, se -
nelerce İslanbulun üstüne bir kabus 

gibi çöken, halkın kanını emen bu ec
nebi müessesede bugün yok olmuş -
tur. Bundan sonra halktan türlü ba

hanelerle fazla paralar alacak bir e
lektrik şirketi kalmamıştır. Sizi te -
min ederim ki halk, pek yakında çok 
ucuz elektriğe k"iluşı ı ış olacaktır. 

Ayni zamanda da cereyan kesilme -
!eri ve kontaktlar ve bu gibi diğer 
arızaların da ı ,namile önüne geçile
cektir. 

Halkımız, yakın zamanlarda mo

dern tesisat ve ıslahat sayesinde bü -
tün ihtiyaçlarını .ucuz ye en emniyet
li şekilde elektrikle yapacaktır. 

meği o kadar istiyordu ki, annesi Neja- Avusturya _ Çekoslavakya hududu 
da israr edince genç adam sesini çıka- yakınında Twt:ı nehrind~u çıkarılnıış 
rarnadı. Ve o gece Füruzanı effetmiyece- olan cesediıı hlvi;.t~ı zabı!d t.arafın
ğine içinden bin kere yemin ettL dan tayin ediJ,n•ıl·r. Bu ce:.et. il Fen 

Yeni nesil mektebinde yapılan 

Nevin mükemmel .ei;leniyor, iki sö- Papenin eski k1; tı o!ı:p Y••• ı."\daltl 
Alman sehretir .. ie ataşe bulunan Ba

zün aarsında aaadetinden bahsediyordu. ron Fon KettP.ı. ?: ~ aittir. 
Nejadı pim ıürüklüyor, oradan büfe- Bu zatın ga;,bı:l:.rti geı;cnlcrde hn-
ye götürüyor, ııonra yıldızlara karp ko- be _,1_,_..p 

r veı.uu~--.. 

nuşmak ihtiyacı ile taraslara çıkanyor- W1İRDE BİR KATİL ASILJM 

du. İzmir, 17 (A.A.) - Mabkı1m oldu-
- Nejad ağabey ııen eilenıniyor mu- ğu ölüm cezası Kamutayca tasvip e-

sun? dilen katil Osman bu sabah hükillnet 
- Hep ayni f"Yler. Dam, mıızik, iç- meydanında asılmıştır. 

ki. DeğiJ'klik olmalı deiil mi? BERGAMA KERMESİ 
- Benim için bütün bu ııeylerin hep- İzmir 17 (A.A.) - Bir hafta de-

' si yeni. Şimdiye kadar lise talebesi jdim. vam etmek üzere Bergama kermesi 
Balolara gelmek yasaktı. bu ayın 22 sinde başlıyacaktır. Ber

- Saadetin buradan mı geliyor kü- gamaya gidecekleri ağırlamak üzere 
çük? tedbirler alınmıştır. Bu eğlencelerde 

- Yok.. O kadar da değil Seviyo- vazife alan genç ihtiyar birçok köy-
ruın. lü cirit, ve at koşuları ıçin hazırlan-

- Aman küçüğüm bu yalanı ağzına mışlardır. Kermese iştirak edecekler 
alma. YanarsırL Sevıı;i, inatllf, hail.sınma Kozak yaylasındnki çamlık!arda ve 
falan g.bı l"Yler hep yalan, hep bir avuç Candralı plajında unutulmaz günler 
aaçmadır... yaşıyacaklar ve harabeleri de geze-

- Beni korkutuyorlUDu:ı. ceklerdir. 

•• musamere 

Yeni nesil mektebinde yapılan müsamerede küçükler 

Eski Fransız Hariciye Nazınnın bir fikri 
\/'V"Y''""""''""Y'*"""'"'"''"''"""""' .................................................... .. 

Yeni bir Milletler 
Cemiyeti kurulabilir 

Bu cemiyete Türkiye ve Yugoslavya 
ile diğer milletler girmelidirler 

«Yeni Sabah» lngilterenin eski Bah
riye ve Maliye nazırı Vintson Çorcil'in 
bir maaklesini tercüme etmişti. Bu ma· 
kalede İngilterenin yeni hava kuvvet
leri mevzuu bahsoluyor, mümkün oldu· 
ğu kadar sür'atle tayyare yetiştirmenin 
çareleri düşünülüyordtL Eski Fransız 
Hariciye Nazın Pol Bonkur da bir ma
kale neşretmiştir. Bu makalede Çorçi
lin son günlerdeki neşriyatından bah.~e
derek Pol Bonkur diyor ki: 

Çorç.'I İngiliz muhafazakar fırknsının 
yaramaz çocuğudur. Kolay kolay uy
maz Onun için vakit vakit ortaya bir
şey atar. Umumi harp esnasında uyanık 
vatanperverliğile herşeyi nnsıl vazıh 

gördüğünü jsbat eden bu adem harp
ten sonra da şu muvakkat sulhümüz 
içinde lng:i!terenin bir tarafa çekilmesi 
ıçın meslektaşlarının f'kirlerinin de 
yanlış olduğunu öylece görmüştür. Şim
di onu dinlemek ne büyük bir teselli 
oluyor. 

Bilhassa aylardanb.er bazı devletlerin 
Milletler Cemiyetinden ayrılarak cemi
yetin felce uğramasından beri bu mü
essesenin istinat ettiği esasların kıymeti 
gözönüne alınarak Milletler Cemiyeti 
içinde deha sıkı bir cemiyet tesisini tel
kin edeni.ere ne büyük tesellidir. Mi!let
!er Cemiyeti, fütuhat eme!Jerinin mani
aya uğredı&ını görenler tarafından felce 
uğratıldL Ve Çorçi!, her vakitki gibi vazıh 
olarak müşterek emniyet esasında birle

şecek, daha doğrusu öldürülen Millet
ler Cemiyetinden alınacak milletleri sı

ralamaktadır: 

Türkiye, Yugoslavya. Romanya. 
Macaristan, Çekoslovakya, Bulgarsitan, 
Baltık devletler~ hkandinav devletleri 
ve hatta Sovy.et Rusya. 

Bu cVe hattb kaydı benim kendi 
fikrim değildir. Bizim (Fransenın) o ka
dar muhtelif olan muhafazakB.rlarının 

fikridir. Onlar için Rusya ile müttefik 
olmak o kadar zaruridir. 

Bu, Avrupanın % 90 ı demektir ki 
bu sulh ve sükün taraftarıdır. Bahrimu
hitin diğer tarafında cesur Cümhurreisi 
Ruzvelt eğer bunu o!mağa cesaret eder-

!erse bunların düny~a hiikmi o!ecaklll' 
nnı söylemiştr. Heyhat ki LebistııJl 
bunlar arasında değildir. Hata kiıııio? 
Onun bizimle olduğu günlerindedir fİ"'° 
di Lehistan Cenevrede, kendi mevc\ldi
yetini borçlu olduğu bir siyasetin ınull' 
rızı olmuştur. 

Çorçi! kendi tarzında buna cevap .,.
riyor. Bu Almanyayı çevirmek değiJM· 
Hayır. Bu mütecavz kim ise onun et

rafını sarmaktır. diyor ki: cEğer Alınııt'" 
ya fena filarler beslemiyorsa neden :;ot' 
kuyor?. Ayni zamanda Almanya içiJI 
de veremiyeceğirniz hiç birşeyi keod• 

. . . !ık k . . ..,g· et 
mız ıçın a oyma istem·yoruz. P . 

bu devlet hiç bir tecaviiz fikri besleJ11'. 
yor da yalnız kendi emniyetini dil' 
şünüyorsa birleşmelerini istediğimiz rıı~· 
!etler arasına niçin o da girmiyor?• 

Çorçilin bu sualine cevap olarak l'ol 
Bonkur şôyle diyor: 

·ı 
cHer halde bütün bu cihetler çorç> 

için vazıh değildir. Fakat Fransa? ?A•0
' 

çesterde söylenen nutka Fransanırı ". 
vabı ne olacaktır? Bu nutkun eheınJtlt' 
yeti ne kadar söylense azdır. FraosB ~ 
İngiltere askeri itiliıfınııı daha g~rı~ 
letilmesi ile sulh için büyük bir itttr• ,.,. 
husule gelmiş olacaktır. Bw1U ben B'/ 
dan beri bütün arzularımın hülasası ~; 
!inde söylüyorum. Fakat zaman ace 
ediyor.• 

Pol Bonkurun bahsettiği nutuk ~ 
çiiln Mançesterde söyled'ği nıttuktut 

bunda sabık Fransa Hariciye Nazıtıııı" 
bu makalesini almış. olduğu fikirleri; 
ri sürmüştür. Sosyalist Pol Bonkur 

liz muhafazakarlarının ileri geJe<ıleri"' 
den olan Çorçili anlatmak vesilesile t" 

il<"~ 
nu da söylüyor: Bir gün Cenevrede 
bana şöyle demişti: 

· · h f k. ı ~' - Bızım mu a aza ar anmız ··r Fransız muhafazakilrları arasında ırı~ 
terek hiç bir nokta yoktur. 

Bunu söyliyen İngiliz devlet adatDI ~ 
muhafazakArlardandı. Eğer bu sözü d~ 
ru değilse herhalde Çorçil hakkında ıfoı; 
rudur. 

ANKARADA 
General Mariçin ziyaretleri 

Atatürk dün Yugoslav generalini kabul etti 

Baş tarafı birinci sayfada Atatürk bugün saat 1~ de Yugosl•~' 
garnizonu kumandanı general Mııs- ya Harbiye ve Bahriye nazın orge' 
tafa Gökçe, deniz müsteşarı Sait neral ekselans Mariç'i kabul bur~; 
Halman, hava müsteşarı albay Zeki muşlar ve uzun rnüddet neztlerıP 
Doğan, Milli Müdafaa Vekaleti husu- alıkoymuşlardır. ~· 
si kalem direktörü Selami Tolunay, Bu mülakatta marc.~:ıl Fevzi Ç~ 1 
merkez kumandanı albay Demir Ali mak, Milli Müdafaa Vekili Gerı~(:. 
ve Yugoslavya elçiliği erkiını tarafın Kazım Özalp ve Hariciye Vekili dO • 
dan karşılanmıştır. tor Tevfik Rüştü Aras hazır bu!V~ 

Başvekil adın3 Başvekalet müste- muşlardır. ~ 

şarı Kemal Gedeleç, ile B:ışveka !et 
yaveri bahriye yüzbaşısı Baki ve ha- Balıkesirde tayyare 
riciye vekili namına da hususi kalem ihtifali 
direktörü Refik Amir Kocamaz, muh f 
terem misafrilerimize hoş geldiniz Balıkesir 18 (Hususi} - Hava ,. 
demiştir. bitlerini anma töreni Cümhuriye:~.,, 

Bayan Kazını Özalp da Bayan Ma- !anında yapıldı. Merasimde Korg J 
riç'l karşılamış ve kendisine bir bu- ral Sabit Noyan, Vali vekili ve -ı/ , 
ket vermiştir. muavini hazır bulunmuşlardır. !':ır 

Bayan Mariç'e Başvekil namıı>a rasirnde piyade alayından genç bır ~' 
da ayrıca bir buket t"kdim edilmiş- bayımız bir hitabede bulunmuş, :.-
tir. nu mUteakip öğretmen okultıll , 

ZİYARETLER bir talebe bugünü heyecanlı bir ~pil 
Ankara, 18 (A.A.) - Bu sabah şeb kilde anlatmıştır. Bımdan sonxa <Jr' 

rimize gelmiş olan Yugoslav Harbiye manga asker tarafından havaya ÜÇ .1• 
ve Bahriye nazırı general Mariç, ika- fa ateş eclilerek şehitler ve şeb', 
metine hususi daire ayrılmış bulunan !eri temsil eden bayrak önUnden r•, 
Ankarapalasta kısa bir L..tirahatl mü- migeçit yapılarak merasime son "" 
teakip refakatinde bulunan zevat ve rilmiştlr 
milunandarları ile birlikte Çankaya
ya giderek defteri mahsusu imzala
mış, bunu müteakip Büyük Erkaru
harbiyede Mareşal FeYzi Çakmağı ve 
Milli Müdafaa Vekaletinde de Kazım 
Özalp'ı ziyaret etm!ştir. 

Gerek Büyük Erktınıharbiye ve 
gerek Milli Müdafa:ı Vekaletine geliş 
ve gidişlerinde müsarünileyhe askeri 
merasim ifa edilnıiı;tör. 

General Mariç bundan sonra Ha
riciye Vekaletinde Hariciye Vekili 
ni ve Başvekii.lette de B"şvekil Cel51 
Bayan ziyaret etmiş. ve bu ziyaret· 
!er iade edilmiştir. 

ATATÜRK GENERAL l\1ARİÇİ 
KABUi, ETTİ 

Ankara, 18 (A./I..) - Rcislcümhur 

İNGİLİZ KRALININ PARiS 
SEYAIIA'l'İ \P'' 

Londra, 17 (A.A.) - İving_.s )il 
dard gazetesinin bildircığine gore 01 
riciye nazırı, lıazıran başlangıcıll,.. 
İngiliz kral ve kraliçesinin Parise 1ıe
pacakları seyar,at esnasında keııdı 
rine refakat edecektir. 

BELGE.ATTA ntR TOPLı'l 'fl'~ 
Belgıat, 17 (A.A.)- Yugosı~: ii' 

tarya k!ülıünün heyeti umumı)e çr 
timaına iştirak edenl<!r Romen. 0ı • rı koslovak ve Bulgar mur~J;has. ~ ıe" 

dahil olmak üzere Şö,•alyc kral J. j( 
sandrın rr.ezarı önünde cğ!Jme1' ı.ı 
re dün Plaııetza g!tmi.şlerdir. 
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Yuvada saadet 
"" "'' "'""' .... .,.,, ., • v 

Eşinize hoş görünmek 
mi istiyorsunuz ? 

Sürekli bir surette sevilmek istiyorsanız 
samimi, anlayışll, müsamahakar ve 

M bilhassa iffetli olunuz !1111 Diyor 
. qbur sınema yıldızı Marsel Şantal 

YENi S A B A lf 

Amerikada müthiş bir 
hava manevrası 

Uçan kaleler tarafından bir şehire 
yapılan hücumların neticesi 

muvaffak olmuşlardır. Bilmukabele 
takriben beş birt - - tre yüksekten u. 
çan 4 Uçan kaleler• proiektörler tara 
fından meydana çıkanlamamışlar ve 
vazifelerini ifa ettiktt:n sonra hareke 
üslerine dönmeğe muvaffak olmuş _ 

BEDAVADAN YAŞIYAN 100 YA
ŞINDAKl ADAMIN HllCAYESl 
Ruscukta lokantacı ve otelci olan Ni

kola Gatirof geçen hafta ıoo yaşından 
ba11mını büyük neje ile Jrutlulamış

tır. 

Çoluğunu, çocuğunu, abbeplannı ça
ğırarak verdiği büyük ziyafette yjyip 
iç.en Nilco1a mütemadiyen: 

kongresi toplanmış ve ilk içtimaını ~ 
mı tır. 

34 memleketin iştirak ettiği bu kon
grede 2500 aza bulunmaktadır. 

* 
Roma ile Berlin 

23 saat 
arası 

- Bedavadan yaşıyoruz . .. Biliyor-
sun ya .. . Diye söylenmiştir. İtalya tdemiryolu idaresi İtalya 

Filhakika ıoo yqına bMan adam ile hnri? memleketler ar~daki 
diyor ki: 

Dünyada aşktan güzel hiç bir şey 
yoktur amma onun kadar tehlikeli, 
onun kadar korkunç birfeyin mevcudi-

Nevyork, 18 (A. A.) - A~crit. nın 
sanayi şehirlerini müdafaa- e~mek i
çin yapılan ve 12 Mayıstanheri de
vam etmekte olan mühim hava rna _ 
nevraları Nevyorka kırk kilometre 
kadar mesafede kirin ve birçok mü
him tayyare fabtikalarını muhtevi 
bulunan Farmingdal kasabasına kar
şı yapılan bir hava taarruzu ile hita
ma ermiştir. 

k okt F kat N 
.•. 1 .bi l se~·ahati maltmak maksadiyle de-

pe ç ur. a ı .. o a iP o anı da . 
Bu manevı·alarda elde ediler. neti- pek nad·r olduğundan hikayesini biz de mır,yolu tarifelerinde değişiklik yap 

ceye nazaran askeri mehafıl, kafi anlatalım: mıştır. 

lardır. 

"kd rd U k 1 ı b ı d - Buna göre 15 mavısdan itibaren mı a a « çan a e en u un ugu Tahminen 45 yaşannda iken Nikola " 

t kd
. d d"" k ı · · A Roma ile Berlin arasındaki mesafe 

Y~ti de tasavvur olunamaz. Atk kadar Frmingdal ve civarı tam bir zul -
mete garkolmuş bulunuyordu. Na _ 
zari olarak düşman kuvvetleri hava 
hücumlarına karşı yapılan müdafaa
ya ve avcı tayyarelerine rağmen, he
deflerini tahribe muvaffak olmuş _ 
!ardır. Mamafih, salahiyettar maha
file nazaran, tayyare dafii toplar bir
çok istikşaf tayyaresini düşünneğe 

a ır e uşman m·vet erınm me- bir gün hastalanır. Ve nihayet vefat 

r
·ka sah"ll ı· t t · · 23 sante indirilmiştir. 

yuksek b" h" 1 ır ıs e oynamak onu küçült-
ı ı er ne aarruz e mesının eder. Evet tam tabiri ile ölür. Cenaze 

* mek, çok kuvvetli, pek cüzel bir §eyi za-
b il'amel gayrimümkün olacağı müta- merasimi yapılır. Ve mezara götürülür. 

~~~lı ve hayalı bir his haline getirmek-
lcasını serdetmektedirler. Halihazır. ' 6 saat sonra Nikola d 'rlir. Meğer ufak AFRTKADA StYAHLAR ARASINDA 
da Amerikanın bir düzine kadar «U- lıir baygınlık geçirmiş ve tekrar kencli-
çan kale> si vardır. ne gelmiş. lşte o giinden itibaren tam BtR BEY AZ KADIN 

Sürekli bir surette sevilmek iatiyoraa 
nız heJ'§eyde 1 • -

Mane\'ralara iştirak etmiş olan iki 100 yaşına kadar bir kere bi1e· mübelit- Kameroo'da çekilmekte olan film·n 
yüz tayyare, sabahleyin Ncvyork Ü- gaSlz soyliyel"m nezle olmam,;. harici manuıralar ve ormanlar arasında .. • n evve samımi, anlaYlflı, 

muaamahakir ve bilhaua iffetli , 
d

't..L oınıaya 
zerinde cevelanlar yapmıştır. Nikolanın ıoo iıncii yaşına basma.c:ını •geçen sahneleri tamamen bitmiştir. Reji-

==============================~ Wy~~~nre~k~l~amag~~du ~rA~k~ın~~a~~r~~o~ lıL&at ed" • ınız. Şayed aima itibarile ~ 
zelsen:z b d CU-. . un an memnun olunuz Lakin 
cazıbeniz v . 

.. arsa tanrınıza giınde bin d 
fn şukred · · e-

ınız; zira caz.ibe güzellikte -
tun bir nimettir. n us-

Birçok romancılarn kullana kulla 

:upt.e~cı .. bir hale getirdikleri «ilk boa_ 
ışta gonulden aşık olmak . a 

Bugün İstanbulda 
Gençliğin Bayramı 

> yavesıne ina-
nanlardan de -T . lii,ine on gı ım. Bır kadının güzel- s~nra düşmanların da Türkiyeyi tak bütün spor kulüpleri ve liselerinin iş- I 
. . ' un parlak mez.iyetlen"ne b" kirlıiın fimdiye kadar bir bir kimsey.e sım etmek için tu··rıu·· ıu··rıu- em · Ak• ıçın ken . • ıran 11 nva ı- tiraki temin edilmiştir Gençliğin ve 
, ~ki dını kaptıran erkekler vardır. faidesi dokunmamıştır ki, aize bjr faide- ler hazırladıkları meydana çıktı. h Ik b 'L- •• • • 

1 

..... n ı · 
1 

M İ a ın eraut:rcc soylıyecekleri istik-
şe l&Yed bu cüzelliğin arkasında bir en olsun. Düşününüz ki h.erhangi bir 5 ayıs 9l!l da zmir işgal edil- A •• • 

Y yokda ve o kad aaabiyet anında ağzınız.dan kaçıracağ1.,ız di. Memleketin başka yerleri, en mü- lal marşını mutekaıp geçit resmi baş-
:: yü.z düzgünlüğü::ınd:::~~ kıymeti yaralayıcı sözler netice itibar.ile ba\İat him merkezleri zaten mütareke şera- lıyacak ve bunu ev başkanının söyle

e tekı sev&imn uzun müd~0:;8 er- kendinizi de yaralıyabilir. Şayed muha- itini tatbik vcsilesile girmiş olanla- vi takip edecektir. Sporcular adına 
et';:sine İmkan tasavvur ed"l evam faza etmeini, korumasını bilecek olur- rın tazyiki altında bulunuyordu. Ta- söylenecek kısa bir sözden sonra böl
b" nce •!kın, fakat derin ı emez. sanız aşkınız sürekli olur. Zira unutma- bii söylemiye lüzum yoktur ki İstan- genin altı kulübü arasında memleket-
ır •!kın esası hetşeyd ve devamlı malısınız ki aşk kuvvetli olduğu kadar b~~ hük?meti, ~abıali tamamilc ha- te ilk defa olmak üzere altışar kişilik 

maktır. iki kuvvetli § :~ e~vet anlaş- da rakik ve ince bir şeydir. rıcın tcsır ve nufıızu altında kalmış, takımlar arasında ve bir günde neti'- ı 
şılaşışta birb· . 3 sıyetın ilk kar- =============== artık Türkiyenin istikbali karardıkça celenecek şekilde bir futbol turnuva- ! 

ırılt> çatı..+.kJ ka a t P~~tıkları görül . .~.. arı, hatti çar- r rmış 1
• sı yapılacaktır. 

bu iki şahsiyeti:~:;~m~Bkin bı..aıdan Japon Başvekili Cinin K İştle PO zaman kahraman Mllstafa Gece Süleymaniye Kulübii salo -
nası çık"rıla . ıyecekleıi ma- , ema aşanın ordu müfettic::liği a-u msz B la :t nunda güreş müsabakaları icra edi-

deği l mi? rnonlnnnda çektiği filim ile ş" mdiye ka-* dar studyodn hazırlanan Tarzan filim-
2500 AZALI KONGRE Jerine meydan okuyacağını söylemekte-

Romada Uluslararası kimyagerler dir. 

-· 
Birinciliğini kazanan 

Nizam Ünlü 
Terzibanesini tevsian yine İstiklal r:!~;: 
karşısında Yenidünya apartmanına nakil ve muhterem hal
kımıza Londradan henüz getirtmiş olduğu nadide kupon 

kumaılanm teşhir ettiğini bildirir. 

ten çıkan kıvılc. 11 kis bu ilk tesadüf- de Harı'cı'ye nazırı larak Anadoluya hareket ettiği du-ım a d ld B lecektir. Herkes gelebilir. 
'Vetli bir . r an IÜrekJi ve kuv- yu u. u o zamanki resmi •Takvi-

sevgı d ~ b" . . k a eden n"klar d og .• a ılfr. Zaten devam mı va ayh gazetesınin iki satırlık Ka ıköy Halkevinden: D . . 
.. ,, b Baş tarafı bir incide b' h b · d" em 1 rı ş iyice anlamış, ~ilho~~: biribi.mi tartarak ır a erı i ı. Fakat yeni bir tarihin 20 Mayıs 938 Cuma akşamı saat 21 1••••••••~· . ~ 

ıyie:e takd" - kendi kusurlarını cude getirmek istediği dahili ıslaha- başlangıcı, genç bir milletin doğumu de Evimiz salonunda Bayan Sıdıka 
. ır ederek · • tın birincisi ola kt p K müjdesi oldu. dıkkat ede . . ewım incit.JQe1De79 ca ır. rens onoyc. Atasağun (Türk kadınının aile ve ce-

1 Maden"ı e·şya ve karyola fab 'k geJınış kitn8elerin .bd. nin, hastalığından sonra, harici mu- İstanbuldan hareket eden Mustafa 1 fi ası 
Zan nası ır. K rmaniysetvteekrei cevkaz.ıti.rf.esıK.)onfisıme. ralnsti banir :ksoopnrfea-nıma kalırsa ._. b vaffakıyetlerin dahilt mu··zayaknyı 1._ cmal Paşa 919 sene::ıi mayısınnı 19 

sen tcıb· J' • ı~.e unun içindir ki ,.,. •at" lak;n Msli ve zeld ild L.• zale edeceği kanaatile sonuna kadar uncu günü Samsuna c.ıttı. Milleti En •on abtem • • modern k a ryola, aomJ• ihtiya<m• temU. edeo ın zayıf ir · . şaü.">ı- h kurtaracak olan büyük ~dam için bu (Mandolin konseri). Herkes gelebilir. Türk müe11eaesidir. P iyasadan bu firmayı arayımz. Veyahut doğ-
Yade m rıdelı b.ir çiftten daha zi.. arp etmek tezini ortaya attığ1 ma- -

csud olmalan ihtimali vardır lılmdur. Prens, virmi Mayısta Nazır- istikable gitmek, milletin istikbalini Şişli Halkevinden: r uca fabrikay müracaat ediniz. 

PO 

· " kurtar k k ld Adres : latanbul Çemberlit•f Tavukpazarı 1brahim Ar Demirit 

I ar mec ısıne kendi riyasetinde veva 19 M 938 S B ... 1 f .,0"°5 .... ROzsoz ANLAŞMA ı 1. . mıya ·oşma o u. 
uvada tam ve -- .. .. kA " 1919 senesin in ondan sonraki ay- ayıs por ayramı müna- '• e e on: L &.7 

puruzsuz bfr 1 ve t1leten idare edilecek olan veni b l manm ~rl-b·ı ~a~ J brı~rihi EnurumvcSw~ kon- sc ctie Ş~i Halketj spor~~~ g~ !••••••••••••••••••••••••••••••I 
f """e ı mes.i irin her ·k· bir nezaret ihdasına 'daı·r b"ır pl/ n ın da miı . 11 ı ı tara- grelerile geçmiş, bir taraftan da mem niş bir program hazırlamıştır. Bir 
sev .. ı· ı· . tekabıl tavizatta bulunma.,., tevdi edecektir. Yeni nezaret, Japon-• ıııne kar"ı .. y., leketin müdafaası hazrrlıkları görül- haftadanbcri geceli gündüzlü çalışa-
d ,, ml.l.lamahaki yanın, Çin siyasetinin heyeti umu - · R be K avranma r, vefalı . mıye başlamıştır. rak tesviyei türabiyesi yapılan Si"""hi ·-----· 0 DSen rOzOe 
da 11 §arttır. Terslik ve inad b- mıyesinin kontrolünü temin edecek .t-- ... •••mıı•••· 

r 8 kı zehirliyen bir k • Milleti kurtaracak olan büyük a- ocağı yanındaki sahada muhtelif spor 
se müb . ~ şey yoktur denil- ve as erı mahiyette \'erilecek karar- d _ 

l alaga olmaz. lar üzerinde müessir olacaktır. Bun- am umit ve imm1mda yanılmamış- gösterileri yapılacaktır. 

Issız Adada 28 yil sev!~c i:~ ;.ren~be dayanarak biribirini dan sonra yeni teşekkül, Nankin ve tır. Çünkü Türk milleti azminden, ~e Kurtuluş, Beyoğlu Spor, Galata 
sine ta ~cudun karşısındakini kendi- Pekin hükumetlerinin birleşmesine ri duracak, girdiği yoldan geri dö- Spor, Taksim Yeni Yıldız. ve Şişli 

d
. mamıle müsavi saym karar verecektir. necek gibi değildi. Fakat onun bu a- Halkevi spo;rcularile Şi"li cı"varındakl 
ıni ondan .. ., ası ve ken- '!>' 

Yor. ustun tutmaması icap edi- =:.================== şınmıyan cevherini keşfedere.k yolu bütün mekteplerin iştirak edeceği bu 

ltalya ile Fransa göstermek lazımdı. İşte bu yol 919 bayramın pek güzel olması için hiçbir 

Yaşar Nabinin Danye) Dökmeden tercüme ettiği bu eser 
Kanaat kitabevinin neşrine baflalhğı (Ankara .kütüphanesi) 
serisinin ilk numarasını teşkil etme'lctedir. Fiyah 50 kuruştur. Yalnız şuraya dikk 

ki tavizatta b 1 at etm.ek icap eder 
u unmak ke d" f" • den fed k. ' n ı ıkırlerin-

a arlık etmek .. 
şahsiyetini ·· ı oı varlığını ve 
•. go gede bırakın k d 
gıldir. Bı'ı t. k· a emek de-"' ıs_ Kast •v 

bil b · r otıKOı teY müteka-
anlaşma ve el birlivi ed 

Vanın saad f .. & erek yu
li . e ıne vucudünü valdetmektir 

otta bu el b" l " ;ı;: • 
1 

• ır ı.,.. hayatın büt-
elerıne t.e . un meşga-

. şmıl edilmelidir. Erkek e . . 
gnılelerile meşgul l prun 
nın i "le o malı, kadın kocası-

şı ' YOtgunluklaril d" 
candan alAk d . .. e, en ışelerile 

a ar görunmelidir. 
KADINI NEDEN SEVE 

Bir erkek b" k RlZ? 
ır adını mutlak b" 

male erişfği · . ır ke-
ı ıçın sevmez? Onu biraz d 

kusurları da ( 
8 

ğalı ancak bunlann mübala-
olmamaları mepııttur) j,.; d 

b'I' ll'"n e leve-
k ı ~r. Hatta bazı ufak tefek noksanlar er 

ege, tabiatindeki korumak hissin" k - riik· -
lcdilH · . ı o ... ıçın, hoş v . . 
Zaten her h e aevımh görünebilir. 
şen bir k d ususta tam bir tekamüle .eri

a ın çok sıkıcı 1 geçmeden biraz da can 
o maktan k d" . Zira yu en mı kurtaramaz 
vanın ahen . • . 

itaat . . gını bozmamak için 
ve ınkıyad 

yumuşaklık v ne kadar lazımsa fazla 
ma . . e hoşa gitmek gayesile dai

eşırıın fik" 
tirak ed" ır ve kanaatine hemen it-
ci v ıvermek de o derece usanç veri-

e can llkıa ...: ...... d" , .... ,,..y ır. 

Korku t l "d 
1 

ev ı ederek yuvaya L..u_, 
om~ 1 ~~m 

.. ça ıpnayınızl Bu çirkin sistemin 
dunyannı h" b" . ıç ır tarafında müaaid b. 
netıce v d"V• ır 
d . . er ıgı görülmemiştir. Her-y-

en Jctına d'I ,.... P e ı mesi lazımgelen brşey 
Varsa o d f . . 
rnaktan a .aı~~sız yere fenalık yap-
[) . nefsınızı tenzihe çalışmaktır. 
aıma bir . L..- • 

IÖ 1 ız uuakabılecek 8Özler 
Yemekten ka çınınz. Fenalık v• garaz-

senesi başının 19 uncu günü Atatür- fedakarlıktan gerı· d lm t ' uru amış ır. ı 

k .. A 
1 

Bat tarafı birincide un nadolu toprnğınn çıkarak işe Merasime Pangaltı lisesinin Bandosu I 
Chigi sarayına gidememiştir. . başlamasile göründi.ı.T·Jrk milleti o za iştirak edecektir. Halk için 2000 ki- l 

Roma salahiyettar mahf elleri Ce _ mandan beri hep onu takip etmiş ve şilik yer hazırlanmıştır. 
nova nutkunun ve bilhassa bu nut- kurtulmuştur. Bundan sonrn da onu Şehremini Holkevinden: 
kun Fransayı alakadar eden kısmı - ı takip ederek terakki yolunda dur
nın cereyan etmekte olan mü?.akerat madan ilerliyecektir. 19 Mayıs 938 pe r~embe günü saot 

üz~rinde bir tesir husule ge tirmiye. Bugün, 19 Mayıs Spor ve gençlik 16 dan ~tiba.ren Holkevi spor sobasında 
cegı kanaatindedirler. Bu mahfeller bayramıdır. Orta \'e yi.iksek tahsilde spor §enlıklerı olocok, müsobokolar yapı-

Büyük Avrupa anketi 
Peyami Safa bu egerinde Avrupa seyahatinde edindiği 

intibaları temiz bir uslUp ile anlatmaktadır. Kanaat kitabe
vinin neşretınif olduğu Ankara kütüphanesi serisinin ikinci 

nutuktan sonra Fransız matbuatın- bulunan gençlerle spor klüplerine l 1ocaktır. 
da görülen sükunet ile İtalyan n1ıt- mensup bütün gençler bugün saat se Gece Holkevi solonunda saat 21 den buuınınmu~dilli~mnıbuhusu~a ki~en ttiliaren bay~ml~ı ku~ i~bo~n ~boha kador muht~if eğ~nc~ ~--•••••••••••~~•••••••••••••~' 
müsait bir emare telakki etmekte - lamrya başlıyorla~ Bu itibarladır ki ~~e hlr ~~uluk ya~~cak hazı~onan ~--••••••~•~••••••••~••••••••~ 

müjdesini teşkil eden bu kitap 50 .kuruştur. 

dirler. t 19 M ı t 1 stanbulda olduğu gibi bütün memle- ayıs programı gündüz ve gece oy- TORK YE KIZILAY CEM YET NDEN 
kette senenin bu günü akşama kadar nen ta tbik edilecektir. Üyelerimizin da- : 

spor ve gençlik hareketlerile geçe- vetiyelerini ev sekreterliğinden olmaları.. ÇADIR BEZİ MUBA Y AASJ 
Yugoslav vapuru 
süvarisinin bir telgrafı 

cek, muhtelif sahalarda müsabakalar Şehremini Halkevinden: 

oyunlar, eğlenceler tertip edilecek- 21 Mayıs 938 Cumartesi gunu soat 

tir. Evvelce yazıldığı veçhile öğleden 20.30 da evimizde öğretmen Kemal Sun 

evvel saat 9- 12 arasında 1stanbulun tarafından 1877 de lstanbuldon Ort• 

Kızılay Cemiyetince yapbrılacalt ~dırlar için lüzumu olup İstan
bul Satış Deposundaki §&rtnamede yrwh evsafı haiz.: 

100'000 Metre ÇADIR BEZİ 
Satın alınacağından allltadarlann 30/ 5/ 938 Pazartesi güııU saat ıs e ka

Balkan memleketleri arasında ilk 
vapur seferini yapan Zeta §irketinin üç büyük stadında, Taksim, Beşiktaş Asyoya bir müracaat adlı 
Lovçen vapuru Adiryatikteki Şuşak Şeref ve Kadıköy Fener stadında, verilecektir. Davetiyelerin 

dar Depo DirektörlUiüne müracaatları. bir konferans 
ev sekreterli- •••••••••••••••••••••••••••• .. 

limanından hareketle Atinaya uğra- jimnastik hareketleri ve gençlerin ğinden alınması. m~.ş ve limanımıza gelmişti. Vapur, geçit resimleri seyredilecektir. Bu K AtatUrkün gençliğe ve sporculara ait 16.'30 aa güreş müsabakaları, F -
K st h adık6ytlndeki program 1 

0 enceye areket etmiş ve süva • sebepten şehirdeki bütün nakil vası- söylediği vecize erin tevzii • Saat 17.30 da atletizm müsabakaları ve 

risi, kara sularımızdan çıkarken 1s • taları, seferlerini artırmışlardır. A- 1 - Saat 14.30 da spor ıubesi Aza- 3 - Saat 15 te önde muzika olduju Halkevinin ilç koldan ~aracaiı muh-
tanbul deniz ticaret müdürlüğüne ıu kay idaresile Şirketi Hayriye de bu- larlle Hasanpaşa, Kızıltoprak ve Göz- halde Halkevinden hareket. A - Es- telit futbol takımile Fenerbahçe birin-

telgrafı göndermMir: l. '!>' ave seferler yalnız gündüze münha- tepe spor kolları üyeleri ve Halkevi- ki ı;porcu jimnastik öğretemeni Bay ci takımı arasında bir futbol müsaba-

cDün, kara mlarınızdan aynlırken - k- sef d İstanbulda geçirdiğimiz sayılı saat _ gun u erlerini arthrmışlardır. 1- ne mensup Azalar Halkevi kurağuıda Faiki ziyaret, B - Saat 15.30 a Fe- kası, G - l\!Usabakalann hitamından 
ler içinde bize karşı gösterilen neza- sır olmayıp gece devam edecektir. toplanacaktır. nerbahçe atadyomuna muvasalat, C - sonra kazanım iilre§çUere , atletlere 
ket ve ihtimama minnetlerimizi su _ Fatih Halkevl Başkanlığından: 2 - Asker! muz.ikanın çalacağı is- Saat 16 da biltün sporcular spor elbi- madalyalar ve kazanan futbol takımı-
nar ~e milletlerimiz arasında başla- ~tatürkün Anadoluya ayak bastığı tiklll mar§ile merasime başlanacak: selerini giymiş bir hald'e önde güre§- na de 19 Mayıs Spor ve Gençlik bay-

yan ıktısadi inkişafın hayırlı netice- 19 Mayıs Spor ve gençlik bayramı A - Halkevinde Atatürk heyke - çUer, atletler ve futbolcular olduğu ranu hatırası olarak bir kupa verile-

ler vermesini dilerim. günü aaat 14,30 da spor kolu tarafın- line çelenk konulması, B ..- Bay Kl- halde yürüyüş, D - YürüyUştep. cc..- cektlr. 
. ~~ygılannnıın yüksek m akamata dan KaragümrUk sahasında tertip e- mil Sporal Gençlik ve Spor baY. - ra mUzikanın çalacağı İstiklfil IJUU1ile 4 - Saat 21 de Halkevi salonunda 

ıblagına vasıta olmanızı rica ederim.- dilen idman ıenliklerine bölgemizin ramı hakkında söz eöyliyecektir. c - müsabakalara başlanacak, E - Saat orkestra konseri. 



-- --.. ... --

Sayıla: il 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri , 
I 

~--'ifil' .;.r..~ e .. 

~H-A·JAN,, FARE ZEHİRİ 
.· . . , ~. 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, 

sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarıru yağlı bir ekmeğe ve 

herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutusu 10 büyük 25 dört misli 30 kuruştur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Belediye ve Hususi idareden müteşekkil mahalli idare emekli ve ök

süzlerinin 938 yılı birinci altı aylık yoklamalarının alınmasına 18/5/938 
gününden itibaren başlanmıştır. 

Aylık sahiplerinin doldurtacakları ilmühaberlerle nüfus belgeleri, ay
lık resmi senedi ve cüzdanları ve birer fotoğraflarile beraber yoklamaları
nı yaphrmak ve yeniden verilecek aylık cüzdanlarını almak üzere Zat İş-
leri Müdürlüğüne müracaatları. - B. 2923 -

fstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Mali yılın bitimi dolayısiyle hesapların kapatılması ve devredilmesi 

i§lerini kolaylaştırmak üzere, 31/5/938 tarihine kadar alınıp ta o tarihe ka
dar red ve mahsup muamelesi yapılmamış olan emanet ve depozitoların red 
ve mahsubuna 13/ 6.'938 tarihinden itibaren devam edilecektir. 

Bu tedbirin l/61938 tarihinden sonra alınacak emanet ve depozitolara 
şumulü yoktur. - 2777 -

İstanbul Defterdarlığından : 
Dolmabahçede Saray karsısında vaki bayıidım bnhçcsinde mevcut dut 

ağaçlarının mahsulü, parası pe~in verilmek ve ı:ıahsulün idrnk•nden iti -
haren en çok bir buçuk ay içinde toplanıp bahçe terkedilmek şartile, yüz 
elli lira bedel üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır_ İsteklilerin 
30,15/938 Pazartesi günü saat on üçte % 7,5 pey akçeleriyle Mi11! Emlak 
Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri - 2877 -

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Haricten satın alınacak buharlı ve motörlü gemilerle memleketimizde 

yapılan benzerleri için getirilecek eşyanın Gümrük resminden istisnasına 

dair olan 3339 numaralı kanundan istifade etmek isteyenlerin bir nüsha 
Orijinal Fatura ile bunun Noterden musaddak 4 adet Türkçe tercümesi ve 
4 adet kopyesini bir istida ile Müdürlüğümüze tevdi etmeleri lüzumu ilan 
olunur. - - 2892 -

No. 12 

(DÖRDÜNCÜ FASIL) 

YENi SABAH 

1LAN 
Fatih sulh S üncil hukuk hakimliğinden: 
Hayriyenln kocası Rüştil aleyhine açtı

ğı f:iulhtcşcbbüsü davasında dava olunanın 
i.Y:ametg<ihının meçhuliyeti dolayısiyle 11!
nen tebliğat icrasına karar verildiğinden 
muhakeme günil olan 8/6/938 saat 10 da 
Rüştünün mahkemeye gelmediği takttrde 
gıyabında davaya bakılacağı tebliğ ma
krunına kain1 olmak üzere ilAn olunur. 

............... 
.Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişleri niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin .---111 

==::::;::====::======== difteri, bademcik, kızamık, enfloenza Or. Hafız Cemal ve hatta zatürrieye yol açtıkları, ilti-
(LOKMAN HEKİM) hap yapan diş etlerile köklerin de mi-

PERFEKT markası kullanıfh, D-L ·l· M" h de humması, apandisit, nevresieni, nnı ıye ute assısı 
dayanıklı ve elverişli olan ye- Pazardan başka günlerde öğleden sıtma ve romatizma yaptığı fennen an-
gane ıüt makinesidir. sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs- !aşılmıştır. Temiz ağız ve sağlam diş-
Satış yeri : M. C A M C A N tanbul Divanyolunda (104 numa- ler umumi vücut sağlığının en birin-
Galata, Mahmudiye caddesi No. ralı hususi kabinesinde hastalarını ci şartı olmuştur. Binaenaleyh dişle-
61 Telgraf : Camcan İstanbnl kabul eder. Salı, cumartesi günleri rinizi her gün kabil olduğu kadar faz-

·------------·• sabah c9.5 _ 12• hakiki fıkaraya la - laakal 3 defa - (Radyolin) diş 
' mahsustur. Muayenehane \'e ev tele- macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga-

Zührevi ve cilt hastalıkları 
fon: 22398 _ 21044. ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 

suretle mikropları imha ederek diş -
Nöbetçi Eczanler lerinizi korumuş olursunuz. 

Hayn Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşmnda No.133 Telefon, 4358 

Beyoğlu cihetinde: lstiklôl caddesin
de (Kanzuk) , Yeniıehir Mankasar cad
desinde ( Parunakyan), Bostanboıı cad
desinde (itimat), Galatoda Mahmudiye 
caddesinde !ismet), 'Taksimde (Niza -

Doktor Feyzi Ahmed mettinl, Şiıli Kwtuluı caddesinde (Nec
det), Kasımpoıada (Müeyyet), Hasköy

Cilt ve Zührevi hastalıklar 
Ankara Caddesinde: Hergün 

Öğleden ıonra 

Muallim Ahmet Halit 
Kitap Evi Neşriyab 

de (Nesim Aseo ), Beıiktaıta (Süleyman 
Recep), Büyükderede (Nuri) 

lstanbul cihetinde: Erninönünde (Sa
lih Necati), Alemdarda (Esat), Kumka
pıda (Asador), Fatihte <Hamdil. Aksa
rayda (Şeref), Şehremininde (Hamdi), 
Küçükpazarda (Yorgi), Eyü~ultanda 

(Mustafa Arif). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda: Oskü-

MEŞHUR ROMANLAR darda (imrahor), Kadıköyünde Pazar yo-
HALIDE EDiP lunda (Rıfat), Modada (Alaattinl, Bii-

s. ki' B kk 
1 

K yükadada (Halk), Heybelide (Tana4). 
ıne ı a a • 100: Ateşten:::::::============= 

gömlek K. 75, Handan K. 75; Yol- Yeni netriyat: 

palas cinayeti K. 28. 

REŞAT NURi 
GENÇLİK 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur, 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişlerinizi 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

F ABRIKA FIATIN A SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, TeL 23407 

Kızılcık dalları 125; Gök yilzil 
100; Olağan işler 100 kuruştur. 

Çıkacağını evvelce haber verdiil -
miz on beş günlük Gençlik gazetesi JI•••••••••••••••••••••••••••.., 

ÖMER SEYFETTiN 

iki renkli ve güzel bir kağıda basılmış 
olarak bugün neşrolıınınuştur. Bu sa
yısında Rektör Cemil Bilsel'in genç -

İlk dilşen ak 50; Yüksek ökçe- !iğin suallerine cevaplan, Hukuk Fa

l er 50; Bomba 50; Gizli mabet 50; kültesi Dekanı Ali Fuadm makalesi, 

Asılzadeler 50 · Bahar ve kelebek- Edebiyat Fakültesinde Prl Ağrej'e 
'. Ali Nihadm bir tezi, Necip Fazıl, Ca-

ler 50; Beyaz lale 50; Mahcupluk hid s dk 0 h v ı· · ·· ı · 
ı . ı ve r an eınm şuren, 

imtihanı 50; Tarih ezeli bir teker- Münif Fehiınin değerli iki eseri var-

rilrdür 50; Dalga 50 kuruştur. dır. Tavsiye ederiz. 

iPEKLi 
ŞiFON 
EŞARPLAR 

En büyük yaz modası. 
Gayet zengin çeşld. 
Modern renklerde.-

Beyoğlunda 

'KARLMAN 
PASAJI' nda 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 
•••••••• Bilümum eczanelerde bulunur.•••••mım•ll l 

Her nevi yünlü, ipekli ve pamukl 
manifatura satış evi 

l/Ammmmmm...-ıs~mm 

iki kapılı 
iRFANiYE 

Pazarı 
P. ALİCİ 

Merkezi: Mahmutpaşa No. 152-154-15 
Şubesi: Kürkcü han No. 35 

1 

Telefon : 22554 
Son günlerde gümrükten külli miktarda alınış olduğıl 
envai çesit Avrupa ipeklilerini ucuz fiyatla hu ınil• 
esseseden tedarik edebilirsiniz, Bir daha ele geçıne
sine imkan ve ihtimal olmıyan hu fırsattan istifade 
ediniz. 

! ........... , ........................ ,, 

Sahipleri A. Cemalettin Saraç<>ğlu !hami Safa 
Neşriyat müdUrU: lıhami Safa 

Basıldığıyer: Matbaai Ebuzziya 

yerde angajmanım vardı. Tehir edildi. valetim de yok ya .. Bu adama hiçbir - Ha .. bu iyi belki hatırlar. karşısında siz kendi gözünüzle Jte ; 

key'in yerdeki cesedini gördünüz ıııU 
- Hayal mayal gördüm. 

cliye haber yolladılar. Yalan!. Nereye fenalığını dokunmadı benim. Belki siz -Pek müteessil' görünüyordu 

gitsem arkamada ki taharri, her gün bu işe hayırlı bir netice verirsiniz. Dü- Bilmem hatırlayabilir mi? Ama ha 

yedi sekiz tane imzasız mektup alıyo- zelebileceğini umuyor musunuz? tırlaması lazım .. Hanımın üstüne dü

rum_ İçinde türlü türlü küfürler, hü- - Henüz hiçbir fikrim yok. Yalnız sen monoklu almağa eğilmiş gözüne 

cuınlar. Hortlayısıca Hekoy diri - size bir iki süal sormama müsaade e-
1 takıyordu. Dikkatle yüzüme baktı. 

si kadar ölüsü de beni rahat bırakmı- din. 

Rozes bir iki saniyelik bir sükuttan 

- Profesör Terrob'un gözlüğünü 

.. , 
Yine bir kaç dakika süren bir sil 

kut oldu. Sonra aktris devam etti: 

- Bu işte benim suçum olmadığı!" 
her halde biliyorsunuz. 

Rozes bir lahzalık tereddütten 5"P' 

ra gülümseyerek cevap verdi: 
')" 

- Matmazel Hekey'in akıbeti 0 

1 
le feci ki. Bu akıbetten mütevel:~ 
mesuliyeti muhakkak birine atfetııı 
la:zım. Fakat kime.. Henüz oralsrııı' 

- Her halde .. Ben yerden alırken bilmiyorum. 
- Ne demek istiyorsunuz? J\nlıı , 

- Titriyor mıydı? Buna emin mi-

ınadım.. Ben n1i? .. 
iıı'' 

- Cevnplarınıza teşekkür ede~ i~ 
Sizden aldığım malumat benim 

1
' 

pek kıymetlidir. Fakat hakikati sY il' 
dınlatmağa kafi değil. Allahıslll8r 

(De11amı vııı) 
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