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Orta A vrupada harp tehlikesi 

Cekoslovak hükumeti 
' 
askeri tedbirlerle ihtiyat 

askerini silah altına alıyor 
Hatayda 
Fransa 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye Ecnebi 
900 Kr. aeneliği "2400 K. 
500 Kr. 6 aylığı 
260 Kr. 3 aylığı 

90 Kr. 1 aylığı 

HERYERDE 

3 

Atatürk Seyah11 
Mersin baştan başa donanmış, kara 

ve denizden gösteriler geceleri 
fener alayları yapılıyor 

Hatay seçiminin sonu 
haftaya belli olacak 
Parls, 21 (Radyodan) - İskendc

runda bugün yapılan intihapta Arap 
taraftarları, Türkleri biı;kaç yüz rey. 
le geçiyorlar. İntihabın neticesi gele. 
cck cumartesi günü belli olacaktır. 

HER SABAH 

İftira ve hakikat 

HUDUDUMUZDA 
Fransızlar telô:şla 

asker topluyorlar 
ve bir harp vukuunda her köyün bes 
liyebilcccği kuvveti ayrı ayrı tesbit 
etmişlerdir. 

Diğer taraftan, bir höliik Fransız 
askeri Suriye - Türkİ)'O hududu Ü· 

zerinde bulunan l\fcydamekber civa
rındaki demir köprii~ü muayene ede
rek altına dinamit koymuştur. 

Misafir General askeri 
fabrikaları geziyor 

Dün Kayseride bulunarak bertarafı 
gezdi ve avdet etti 

d 1 Fevzi çakmak milli müdafaa General Mariç Ankara a marata _ •• k 
Kiz:ım öz.alpla gorutur en 

. .. Kı.. 1 Asım Gündüz, Askeri fabrikalar 
Ankara, 21 (Hususı) - Dun ra el di ktörü Tümgeneral Eyüp 

rıkkaleye ve Kayseri~e giden Yugos· ~n ka:e Tümgcnernl Ekrem Bay. 
lav Harbiye ve Bahr~ye n~ı~ı G~e· uru Tü~ eneral Remzi Atak, gene
ral Mariç'in seyahatıne ~1:ıllı 6u~a· da;, rnai;et ve mihmandarları ile 
faa Vekilimiz General Kazım za p, ra ın (Üstyanı ti üncüde) 
General Kurmay Aslınşkıım Orgene-

TÜRKLER KARŞISINDA 
~~~'VVVV"~,...,,,...,..,,,...,'V'VVV"~,...,,,...~'VVVV'~~ 

NAPOLEON 
BONAP.ART 

'J'ürkün 0 :ıum.ınki Nizamı Ccdid 
• askerleri 



• 
-y EN 1 SABAH 

/' Sayfa: 2 

Hatay meselesinde (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB At4) 

Bebekle İstinye 
arasındaki yol 

ly 
İnsani: 

İngiliz kabinesi 
Kasten karaya 

oturtulan vapur 
Üniversitede 

biten imtihanlar 

Jğu gil 
nda da 
Ti huylı 
ır, taa} 
ın huzt 

Fransızlar kendi men
faatlerinden başka bir 
endişe bilmiyorlar mı? 

Son zaınanlarcla İngiliz parlamon
tosunda hararetli milnakaşalar olma
sı, Hava Nezareti işlerinin şiddetli 
tenkitlere uğraması Çemberlayn ka- ı 
bine:Jnde bazı esaslı tadilata yol aça-

Tamir masrafı mal 
sahiplerindeı. alınacak 

İnkılap ve pedagoji 
imtihanlan da başlıyor 

1•1' ıaya ça 
Bir taraftan İstim a üze! gö 

yapılarak yol düzelecek aa vazi 
asıal' Bizim. 

cağı rivayetlerine meydan verdi. İn- Bundan bir müddet evvel Sinopta ~ Üniversite ecnebi diller mektebi 

ak 
imtihanlarına dün ni!->avet verilmiş-• h gilizler hava kuvvetlerini arttırın karaya oturan Aksu vapurı· ı tir. Bu imtihanlarda kazanamıyan 

yapı t at ı genderin siimesterlf'rini kaybetme -Bı·r Fransız gazetesinın şayanı ay- !hususunda yeni başlıy•n ve gitgide hakkında 1an ahkik b"tl 
. artan bi.r ha..sasiyet gösteriyorlar. Ha- > • } • h kk d k" "f } rilnıi:tir. Neticede vapurun yolcu ve meleri için yaza mahsus olmak üze· 

ret sıyaset en a ın a . ı 1 şa arı ;~'.::~ ::ç0~:ı:~a~y~~:.~:~drıa~ yüklerin selameti için karaya oturtul- ~e ~uhtelif dil lrnrsları açılacaktır. 
Maryan ismindekı Fransız gazete- cakta ekserıyetı temın edemezlerse kt di • 'k' b t k"tl Ç be - duğu anlaşılmıştır. Bu sebeple vapu -1 lmtihanda muvaıfak olamıyanların me e r. ,,., ın u en ı er em r t. · ibanl · b"l ı · i.. 

sinde Hatay meselesın<> dair bir ma- ı Fransız. fevkalade l;.•,miseri vaziyet iıayn kabinesini müşkil mevkide bıra- run tamirine sarfedilecek para vapur-! ikmal ımt anna gıre ı me erı 
k 

ı · d ·· k B a~ ıevi yazan Pi- hakkında hakem olnl"aktır. Bizim 1 . . . _ . çin bu kurlara devanı etmeleri şart-a e gor u . u rn a .. . kacak kadar ılerı gıdecege benzemı- da navlunları bulunan kimselerden . . . -
yer Nake diyor ki· (Fransızların) menfaatı bu sırada 

1 

ç·· k'· h"'kü t t k"tl J ' tır. İkmal ımtıhanıarı eylulde yapı-. 1 . yor. un u u me te en L ere ce· 1mütesaviyen alınacaktır Yük ~ahip- 1 kt 
·Sancak meselesı Ti;•kiye - Fran Türk ekalliyetinın ••ıeınmiyeti nisbe- v:ıp vererek hava kuvvetlerinin art- . . . . :. k 1 aca ır.. . ..... 

sa muahedesinin imzası al:abinde çık tinde iştirak edeceği bir hükumet te-J tığını söylemektedir. Ve bunun için- lerının altı ay ıçi.nde muracaat edere İnkılap ~stıtıı5'.1 .. ".'.'tıhanları ya-
1 •<t Bunun böyle olacağı malum- sisi değil midir? d 

1
. d k 1 k d -ua· mallarını almaları lazımdır. rın, pedagoıı enstıtusu ımtıhanları n.., ır. . 1 e c ın e ra am ar yo eg ır. , d 1ı gu .. nü nihayet bulacaktır 25 

dn. Bizim (Fransızlarm\ diplomasi 1 Her suretle tutunnııya muktcdı- İngiliz kabinesinde tadilat bahsi ye- """"~--~~~ a sa .. .. .. . . . - · · KÜlTÜR iŞLERİ ımayıs perşembe gunu fakultelerde 
zımamdarları bun• kar" Türklerın rız. J ni dej\ildir. Ancak şu son münakaşa- · · 1 b 

k 
·· ı· 1. · A 1 d k" · s k k. k'' · · l ·ı ara ve mezunıvet ıwtıhan (lnna aş-

a su ame ını ve n 'n" " ı zımam- anca ta ·ı m~v ıınuzı amamı e !ar bu bahsi tazelemiş oldu. Hava Na- -

d 1 ih 
. u , .. . ı b k k b. r ı· . A l k kt l . d ki ıanııacaktır. 

-•o~--ar arın z nıye nı .,11..-ııyor ar mıy- ıra ma ·ta ır men a'' ınıız var mı- zırı sabık Baldvin kabinesinden kal- z ı me ep erın e 1 
dı? dır? . mıştı. Fakat eski kabineden kalan muallimlerin zammı 1 • l -d·· •• 

1921 de Franklen ~:.ıy"n'un akdet- Bu wngın ve mumbit havaliyi yalnız o değildir. Muhafazakar fırka- .. I nnısar ar IDU UYU 
tiği muahedenin kadr<'sn dahilinde ı' Türk nüfuzuna bırakmıy:ı hakkımız • nın tertip ettiği şekilde bir hilkumet Azlık ve yabancı mektepler, but-\ İnhisarlar Müdilrü Mitat Yene! diln 
İskenderun sancağı idari ve mali var mıdır? varken ica\ıında bütün bu fırka er - çe~erım .hazıda~ıya b.~Jamışlar'."r. sabah ekspresle Avrupadan şehrimize 
hususi bir idareye sahip olacaktı. Oranın Akdeniz cdhilinin en zen- 1 kanile hükumeti teşkil edenler bu ka- Kultur ıdarcsının verrlıgı emır uze- gelmiştir. Tuz işleri Mildilrü Cavit bir 
Fransa vakti geldi~ıne hükmedince gin ormanları yok mudur? bineyi tutmakta biri birlerine ne ka- rine bu mektepler muhtemel varı-\ milddet daha tetkikat için Fransada 

Bebekle İstıny~ aı asında, ~nd Fena . 
olarak yapılacak yol, çarşamba~ "dir. Si. 
ihale edileceklır. 400 bın lira t ,. ) nda . 
edilen yol iki kısm:ı. ay <ılmışbr: il ıazıh ~ 
rinci kısım Bebekten Balta l~ .g . 

"' h d f.,... gor\ 
kadar olan kısımdır. on sıı a a ~ &ında 
büyük bına olmadığı ıçın, yapıJaC b ~ 
istimlak ucuza mal olacaktır. ilk tft' -' u··ş·~ .uı 

. . · )J' " urur 
rak bu kısım yapılacoHır. Ik.ine• F . ıır rans 
sım Balta limanından lstinyeye .. ' "seti i 
dar devam eden parçadır. Burada T .. k~ 
yük binalar çok oldl' ğu içın pab8~ b uyh: ı: 
mal olacaktır. lleyn~l 

Gümülcine 
mektebi 

lıir kıs 
Dünya 
rı.z. Ki 
llllak iç 
hnıızda 

Celal Bayarın Fra 

Gümülcine cemaatiııe B üyük 
llluvaff 

teberruları Adını 
(Trakya) gazetesi yazıyor: . tr tl~ni 

b d. .. . ki dat namile bütçelerine bir şey koy- kalını 
unu ver ı. Sancak, !rakın petro!krini ve Kıb dar mutesarut olduklarını her va t K··ı . . i . k d ştır. 

F b 
. . . t .. '-il kl d' mıvacaklardır. u tur ıı aresı ı em M" y 1 Dün" t 11 d da' 

ransa u suret••' mızasına rıaye rıs adasını muhafaza etJTiyor mu? gostere.u ece er ır . " . ıtat ene saa e ıreye · 1m k d d 
1 

t) · '"' .. ' kazanan muallımlrre kıdem zammı\ . • _ ,___ 1 f d k etmış o a tan (ına'l a.ter eve Türk _ Fransız doı.tluğu farazi- . Yalruz Hava Nazırırun zaten ote - . . . k 1 t bl.. trğ· gelmiş '!e ,,.,.,....nya te e on e ere 

Gümillcinede, eski Osmanlı 101~ fütlerl 
torluğu zamanında idadi o ı'Jolun 
kullanılmış o1an çok müsait ve. bil Jıll' l'ef say 
bir mektebimiz vardır. Bu bın• lı: Dos 
gün de Gümillcine cemaatinin 111j fi~mşu 
kez ilkokulu binası olarak kuil• ·ııl'd" ı1 S 

maktadır. Bugünkü T. C. ricnll uşnıa 
bir kısmı ilk feyizlerini burada al~~~ gö 
!ardır. Bunlar arasında Dr. /\~ e ette 

başka bir şey yapı,,ıyordu. Fakat yesine göre mi y;ksa Arap dostlug-u- den beri çekilmek arzusunda olduğu, verilmeo,nı ":'de telp e.reb'"te 1'g .e. 
1

t ın .inhbarlar Vekili Ui Rana Tarhana se· 

000 (b 
· h' ı ' 1 . . . . .1 den mektep ı are erı u ce erını anı . '--'-- . . 

Türkler 80, u ı1111<tar ıç o maz- na göre mi hareket etmeliyiz.. bu nezaretı vaktıle Blavının ısrarı e . k k d . - . . _ yahati hakkında ,,.,,,, .. t vermiştır. 
i 

'dd" .. _,,. ) . t d k bul tt· ". . .. l kted' zım ederler en ı em zammı ıçın na ' U M"'dil .. b giinl' de Anka 
sa resm ı ıaya gcıkuır va an aş- Şimali Afrikadaki va;·iyetimiz ica- a .• ıgını soy eme 

1~'. sıl bir formül kullanılacağını ve kı- m"."' .u run u . er -!arının Suriye hakimiyet; altına geç- b İn ·ıı .
1 

k b .. ı·· Kabıneden çekilmek degil, fakat ali 1 raya gıtmesı muhtemeldır. ı gı ere ı e uyuşara , ve u un . . . . akmak . 'b .1 dem hakkı kazanan mu im ere ve-
mesini i~tiyorlardı. Fransanın Avru- .. -

1
.. 1 - -· d . 1 şımdıkı nezaretı bır ıtı arı e e- .. ik ıv.ıus uman arın yure_gln e azız o an · 1 rilmek üzere ve butçeve ne m tar RRİ 

pa vaziyetile meşgul olduğu nisbette Arap federasyonunun tah•kkukunu hemmiyetli surette ismi geçen bir na~ tahsisat koymak icap -etliğini anla- MÜTEFE K 
Türkler de taleplerini o kadar kuv- kolaylaştramaz mıyız?.. zır da Lord Halıfaks olmuştur. Eslu \ mak maksadile kliltür id3resile tema- vardır. . ıJ======i 
vetle ileri sürmüşlerdir. Türkler her • . Hindistan valisi olan Lord Şubatta Bira istihlaki Geçenlerde ba§bakan ve d~ ~ Şurası a~ikardır kı bu federasyon 

1 

d ,. . h . . 1 sa başlamışlardır. ,,ıv vatandaşın kendi cemaatini intihap- . M. E en ın yerme arıcıye nazırı o - Bomonti bira fabrikasının faaliyeti- bakanı b. uradan geçerlerken btı · . .ı M 
ta serbest olmasını ırlediler. Alevile- yarın olacak demektır. .. madan evvel, geçen sonbaharda Al - İLK MEKTEPLERDF. TETKİK ni tatil etmesinden sonra bu yaz mev-\tcp bahıs mevzuu olmuş ve tı', 
rin bir kısmını Tiirk ceruaati ile bir- Alakadar lllcmleketler bug~n pe~ manyayı ziyaret ile harici işlerde fa- İmtihanların yakla§ması üzerine siminde İstanbulun bira ihtiyacıru muhtaç olduğu kendilerine arzoltıP t !eştirmek için te~kll ettikleri propa- fazla meşguldur. Herkes kendı muhı- aliyete geçmiş oluyor veya bununla kültür direktörü Tevfik Kut bir kaç karşılamak için yeni tedbirler alın- 1 ca, tamir için icap eden 1.500 'filrlı ,.<:enel 

d 
.. . 

1 
tinde kendi milli birligiru tahakkuk . . 1 - .. . . . b'r r;'" Ilı Çak gan aya guvenıyorları ı. beraber harıcıye nazırı o dugu zaman 1 gundenberı ılk mekteplerı gezmekte- maktadır. Bu arada Ankara orman •rasını derhal cemaat namına 

1 
_.., 

Mili ti C 
. f d ta- ettirrniye uğraşıyor. F~1'at ahval ve k d' . . b t' kk t d" T f"k K t" k .. d B k k.. . d k t b b ~ııı"" ÇOk b e er emıyetı tl<ra ın an . en ısının u nezare ı muva a su- ır ev ı u us u ar ve a ır oy çiftliğindeki bira fabrikasının istihsa- ımza e ere e crru uyurı .. 

. dil . 
1 

b f k . şerait şimdi bize mıısaittir. k b 1 .,,. .. 1 k ·1 ·a k zal. d k. kt 1 • • ı· d Tr yın e mış o an ıtıı.ra omısyonun retle a u etlı5 ı soy enere ı erı e a arın a ı me cp.erı gezmış ır. 15tı arttırılmış ve Ankara birasının ır. .. ,~ daki 

Varmış oldug"u neticelrri reddederek Tahakkuk etmesı için bize İngil- her ihtimale karşı ihtiyatkarlık edil- Şimdi de cvar kazalardaki mektep- r· b ı akl" · I t k · · d C t b k' 120 000 k'"sur u t stan u a n mı ucuz a ma ıçın e 1 cmaa , u çc ı , u. lrıisaf 

bu komisyonun Fransa taraftarlığı terenin müzahereti elzem olan bir 1 miş oldu. !eri gezmektedir. Devlet Demiryolları çok tenzilatlı bir mi mu .. kabilinde bozdurm.uştur1· ,ııl'.hakkıı 
ettig-ini bahane ettiler. maksadın inkişafını ttıshll etmek İn- Son günlerde Lord Halifaksın ha -

1 ı la ı V ili um! 1 ><ye 
tarife hazır amıştır. Ayrıca vagon a um cenap arı vua .,iler ve 

İkinci bir komisyo'l tayin edildi ki giltere aleyhinde bir siyaset olur mu? riciye nezaretini bırakacağı sözleri bira nakletmek için de bu tarife - hendisine, masrafı 120,000 dr:"' fleye h 
bu henüz karanru '\.ermemiştir. Şarki Akdenizd<>ki müdafaamız çıktı çıkalı işte o aylarca evvel gös- DENİZLERDE den başka yüzde 17 olarak ikinci bir \geçmemek üzere , bir tamir p\ıiJll Or 

esbabını tetkik edince bu mm takala 1 ·ı · ı ·hr tk5. ı 11 sebebi ve ı T k "l İş bu merkezdedir. Hakikatte ise . • .. - erı mı~ o an 1 ıya r ıg n ra vapuru ı e tenz.ill\t daha yap.ılaeaktır. Bu suretle pılmasını emretmişlerdir. . .. JJer ·-
ra vermemız lazım olan Eevkulceyşı y•·,, , •. ~i ı.~ndini eos·· termi• olu- di P~ ~ Antr ..... hfıkfnT"111t1 ~nr~mn Tiirlciv1:1 ~'=' uu.ıyacı vardlt'. Biı.'m de onlara o: tn!lııt:k."tlı·. -.ı 

1 

J-r·~---a .. .... -ı .. •ı.J' -• ı...; ............... 11 .... 1,. ....... ..t ... - _ı.:-1--- ....... ı.1~ 11... rı:n'l"l!l ... t bu suretle mühen !' ;da bir 
gün onun arzusu orada üstiln bir nü- 1 It 1 ·ı F d k .. temin edilecektir. rafından da kurtulmuştur. '{. ıı . ihtiyacımız vardır a ya ı e ransa arasın a i muza- Tr k 'lk , . . b .. i . iff" erı v fuz istemektedir. · k 

1 
d h . 

1 
. . a vapuru 1 seıerını ugun HAMALLARIN KIYAFET vakıtte mektep çok im bir hale tö' 

İki tarafın imzalanna zaruri ol _ ı ere er a a netice enınedı, Sınyor 'M d V İ . . ,. reni İki hal sureli düşı.::"'nülmektedir: 3 M )" · · il C d u anyaya yapıyor. apur stanbul- Belediyeye bağlı büti.in hamalla_ edılrruş olacaktır. .~ /\ 
.. rak riayet etmesi milletlerarası me- .. uss0.'.?ırun geçen g n enova a ' Mudanya ve diğer Marmara iskeleleri ı-. ' Eğer Türkler arzuları ve üstü ka- selelerinde en iyı· t>ın'nat deg-ı·ı . soyledıg• nutuk ne sol cenah, ne de d k. t t f 1 . H . rı.n yekna. sak bir kıyafet vt serpuş 1 Azınhğırru .. z .. kültür ~le.rine b.ıl ·.ıraha; ·~ . mı- .. arasın a ı mu a se er erıne azıran ı k ı ı d l J b ilk ı•k •• "' palı olan taahhütlerine rağmen San- dir• s<ıg cenah Fransızlarıru memnun ede- b. d ·ı·b b 

1 
k p gıyme erı arar aştın mıştır. Bunun ım arı e uy a " a gosterrıt,.,. ne ve 

===;;======~~~~~~;:·~~· ============== ır en ı ı aren aş ıyaca tır. azar · · ha J ·• b led" T C B şlı k B c l"'l B yat ---. cck gibi olmamıştır. Halbuki İngiliz- .. 1 . B . k . . 1 ıçın zır anan numune e ıyece . . a a anı . e a a .ıı"keri f 

1 
•ı •ı F İtalyan anlaşmasından sonra tabii o- gun .•rı ursaya gıtme - ıstıyen er muvafık görülmüştıır. Yeni kıyafetle Dışiş]eri Bakanı Dr. Arasla, kePih'ıişler 

ngı tere ) e ransa larak Fransa - İtalva itilafının ge- ~enızyolları acentesinden vapur bi - hamallar kasketlerinde ve göğüslerin rıne bu hususta izahat veren Va~~lı:ik öğ 
leceği tahmin edili~ordu. İngiltercde ı eti ile beraber Mudanyadan Bursaya de birer numara taşıya«aklardır. K. Kavdas ve konsolos B. rı~r. 1ıener 

h kk 
b hal

. .. h lifi l . kadar olan tren veya otobüs biletleri- B" k b" Korkut'a Batı Trakyası Türkler.• -ahfe 

d b 
• u ı goren mu a er o ısun, şım - 1 .1 t •• •• 11' -..ı 

a in a ır Yazı 
diki hükumeti teskil eden muhafaza- ni de a.abı eceklerdir. Yolcuların be- ır me e ID spor gunu mına en candan teşckküricrirniıı lO da 

k
- f k di- · ba k• 

1 
raberlerınde götilrecekleri otomobil- narız. ar ır anın ger zı er anı o sun l . . _ • Haskul mektebi talebesi dün Şiş-

b k·ı· R .
1 

nl kt l erın 801 - 1000 kilo agırlıgında olan- l'd b. .. asve ı ın oma ı e a aşma a ace e ı e ır spor gunıi yapmıştır. Birçok 'Y 

B 
"k" k ettiğini söyliyerek hücumlara giriş - ıar için kilo başında 12 para, 

1601 
- eğıenceli spor hareketıeri yapılmış _ Profeso" r 

U 1 1 Uv t b
• ı· b ·kı . . ... 

1 
k d' B 

1 
2000 kilo arasında olanlardan kilo ba- t Vitamot Ta 

b 
'-•• kil' t - h ed şın a 1 para ve 2001 - 3000 kiloluk Profesör Vitamor tz011·tte ıJ/dra el ve ır araya ge ınce una tı erı goru me te ır. ununa bera - d 6 . ır. 

k 
er U<.l.jve m ne yap ıgını esap e- · arşı koymak mu··mku··n deg" "ld" rek yapmış bir devlet adamı olduğunu otomobillerden de kilo başında 20 

pa- Yeni telefon Santralı Ayasofya milzesindeki moz•Y iJf •ın ol ı ır .. 
1 

_ h kl Ke d. . ra naklıye parası alınacaktır. tamır .. ed·e· n .. pro.fes.ör Whltanıo.t P.~f 
soy emege acet yo ur. n ıslnın O b'll · . Telefon idaresinin mevcut santr;ıl- ı•. 

Varşova, 16 - Vorş•vada çıkan Kun· 1 bir harp bo\larsa birkaç ay içinde birçok bu hususla kazanmış olduğu itimat klt:'r:':, ı herın t t ert~baytetli tısulmrette !arı yeni abone kabulilne müsait ol- !er muduru Azız ıle lzmite gıtrtl\ld' l\t 
yer Var~v,ı. gazetes d k" Ba .ı.·t I•. f 'b d k. f )' · · · k na 1 ıç usus e 1 yap rı 11- İzmit vali.' si Bay Hamidin rn~ 

· m • es ı şv ı - ~uvvei •• triye vücude ı:etirebileceği gibi un an sonra ı aa ıyetı ıçın yetece O b·ıı · · . .. ınadığından Beyoğlu için Pangaltıda ti' 
!erden general Sıgıuealtl nqrettiği malca· 70 piyad• fırkası da vücude getirecekt' ,görünüyor. tır. tom~ ı e~ ıçın bır gun evvelden olara·k· .İzm .. ıtte k .. •la.n profesör. ve ~ " ı d ·· ı d" "· haber verılmesı Illzımdır büyük bir arsa satın aluuıuştı. dü b ki Je 1'" ,.. 
.' e şoy e ıyor: •M. Daladiye ve Bone Deniz kuvvetlerine gelince; bugün İn- Ulkin hariciye nazın Lord Ha- . Bu arsa ilzerinde kurulacak olan. ~':ıc mu ru u es şehir ijzerın l:ıağ a 
ıle .Londrada o kadar iyi bir ourette ak- gilterenin mecmuu 2 milyon ton mikta· lifaks çekilmekte ısrar ederse yerine vapur dumanları santral binasının inşası için lazım o - atta bulunmuşlardır. &ün 
te.dile. n. Fr·a· n.•. ız ve İngiliz anlaşması gar- rında ve muhtelif ~pıa gernı"ler"ı vardır. kimin getirileceği meselesi kendini 1 Bu esnada kağıt fabrika,ını dl~l!inl 
b 

•- B 1 d. b d b' dd 1 an projeler hazırlanın,. ve Veklllet- d · e ın iki buyülı: deınokrıuw .,.,ında sıkı Bunlardan atai7ı yukarı 400 tane5İ dni7ru. J göstermektedir. Bu hususta hatıra e e ıye un an ır mil et evve d t d'k d'l k -.b. . ~ret e en profesör, memleket:: .JCüm 

b

. , __ ,, . . . . . . • -e 
1
. 1 ·şı .. .. çe e as ı e ı ere ınanın ınşası- b k ih k iiJ", ıu~ette ır asw;erı teşriki me.saıyı ıstihdaf dan doiruya harp gemisidir. Bundan gelenlerden en ilerde olanı M. Mal _ ıman ara ı eyen butun vapurların ~ na başlanmıştır. ır ısım tiyacım karşılama ;I_ 

edıyord.u: Faka•. erkanı harbiyder arum- ~· 5SO,OO-O ton miktarı rutan 60 ıemi kolmdır ki buna ikinci Makdonald de-,bacalarına duman çıkmasına mani o- 2 d . b k gece gilndilz çalışarak tonlarca I da te rilU b-L-1 b 1 1 sene e ınşası itece olan san - çıkaran fabrikadan memnuru·yetle 
f. mua .. ı mevzuu iUU<> .un.ca u- de buı:ün yapılmaktadır. mek hım geliyor. O en eski başvekil \lan hususi tesisat yapılmasını alaka - ı 2000 b ı iki f d tra a one ik olacaktır. Bu suret- rılmıştır. 

nun m_anası ta~•. ~r .. ın • 1~• da- Fakat asıl takdir edilecek cihet bugün Ramzes Makdonaldın oğlu olan bu darlara bildirmişti. Dumanlar hele le Beyoğlunda Tamtam sokağındaki 
ha dogrusu askerı ıttıfak demektu:.• Ge- lngifterenin hava kuvvetlerini arıtırmak genç nazır milstemlekat ve dominy~ın- I köprilde halkı fena halde rahatsız t- santral yalnız Galata ve Beyoğlunda 
n.eral bundan sonra lngilter•nin lı:uvve· için sarfettiiii gayrettir. Bu ma'·--tla fev. !ar işlerinde muvaffakiyet göstermiş- mektedır· . e J ·1• f" • ld' • Kşa Taksime kadar olan telefonlara talı ngı ız se ırı ge 1 

tınden busederek İngilterenin d•niz kalıide bir bütçe tahıis eden İngiliz im- tir. Son Cenubi Irlanda ile İngiltere . k . H . . . . . . · J • ·-•' k , __ b' .. "'~ da . Şır etı ayrıye ıdaresı tamırde bu- sis edilecek ve Şişli ile diğer mınta - İngılterenın Ank 1 · · 51~1"'. &uv.~ ne auar u,_.., onun yanın paratorluun ricali -~ iyi anlamııtır ki İn- arasında elde edılen anlaşmayı onun . .. ara C çm ,__ ·- ~ ı 68 1 kalar yeni santrala bağlanacaktır. sı Lo J d b hk' k ı .J 
&ara ve deniz kuvvetlerini küçük görmek ı:iltere için o eski •infira-'ı mubıeıem• eseri saruyorlar. Şimdiki İngiliz baş - unan numara ı vapura yaptığı bu . re ' un sa a ı e -;pres e.. f' -yani~ olacağı noktasına nazarı dikkati politikası kalmam~tır. İn.ililtere de Avru· v. e.kilinin ke.ndi.sile beraber çalışmak ı aletlerden tecrübe olmak üzere tak- mıze gelmiştir. Elçi dôrt be~ guO Jı"luss 
d

L_ k d tilı d k d B al 
1 1 

Yugoslav rimizde kaldıktan sonra tekrsr _ .ıl8irı·b 
c oc:diyor ve diyor ki: pa kıt'asındaki herhangi memleket ibi ıçın ar a aş ın ap e erken büyük ma ta ır. u et er baca ardan du - vapuru fi". •İngilterenin muntazam bir orduıu artılı: ıaar= •dilebilir olmn•tur. •-te glıa- isabet gösterdiği öteden beri söyleni - man çıkmasına mani olacakları gibi Balkan iskeleleri arasında ilk sefe- karaya dönecektir. Ayni trenle llu d ~ .. d M lk im Makd ld ya sefiri de şehrimize gelmiştir· )'euj 
vardır. Bk de milis ordusu bulunmakta- va kuvvetlerini arttırmak için gösterilen yor u. a 0 . ona otuz ye- dumarun hususi tesisattan geçtikten rini yapan Yugoslav bandıralı Lovçin ,f ' dır. Bu her iki ordu birlqince ihtiyatlar süratin ıe~bi budıu. Yepyeni 2,.500 tay- di yaşlarındayrruş. lngiliz hariciye ne- sonra tekrar yakılacak bir hale konul- vapuru dün sabah Karadenizden li - Yugoslavyadakİ AlJ1l h~ı 

d 5 b 
.
1 

aırctine sabık nazır Eden den sonra ı l t ız 
da dahil olarak 25,000 ltlıi çıkar. İhtiyar. yare • ,ooo su ay ı e 52,00-0 asker bu. ·- . masına da yardım edeceklerdir. manımıza gelmiş ve öğleden sonra sa- ara dair bir riva~e , tlikk lunmaktadır. Bu roiktar ise artmaktadır. bu suretle dıger bır genç nazırın gel- 15 t Akd · har J _,. far da çok iy talim görmiiflerdir. Domin- mesi ihtimalleri var demektir. Fakat Bu suretle vapurlarda bir nevi ta- at e enıze eket etmiştir. Belgrad 21 : (A. A.) - yug<>"'~ tliğü 
yonların askeri kuvvetini hesaba katınca lıte İngilterenin bütün bu kuvvetleri şimdiki halde Lord Halifaks hariciye sarruf imkAnı da elde edilmiş olacak- Boğazın İmanna sarf yadaki Almanlar arasında kütle 1 -
bunlarm da 150,000 itip olduğu anlaşılır. Fraruaııuıki ile birlqince öyle bir kuvvet nezaretindedir. tır. Deniz Ticaret Direktörlilğü fen d"l t llnde tevkifat yapılmış olduğıırı' )lf•eği 

meydana gel·- ko' ,. A " t' e ı en gayre . ba b" t J d ı.ııJ' ·' Hiıufutaıı ordusu da 170,000 kifdir. Söy- ~• r Kı vrupa ~1 asın- hey'eti tarafından yapılacak tecrübe _ . . ır zı ecne 
1 

gaze e er e Ç'"' ,? h 
lemeie hacet yoktur ki hötün bu asker da herhanııi lir ittifak buna karşı koya· BELEDiYEDE !erde muvaffakiyet elde edildikten ~ırketi Hayriye İdare~ bele~iyeye herler te'kzip olunmaktadır. W.e P,j _ mıyacaktır. Onun için tngııiz . Fraıuız ET FİYA +..m ? .. .. • muracaat ederek ' şehrm ve bılhassa bahis olan şey, tccemrııu kaıııl" JJ 
•on derece iyi tedıiz edilmiıtir. Silahları ittifakı yalnız Avrupa emniyetini kuvvet- . TLARI ı."'"'CEK . .Mi. sonra butun vapurlar bu tesisatı tak- Boğaziçinin imarına yardım ettiğini muhalif harekette bulundukl•f~de g 
birinci derecededir. En oon derecede ye. lendirmekle kalmıyarak Amerikayı da .. Beledıyece tut~lacak ıstatıstıklere mağa mecbur tutulacaklardır. Böyle- bildirmiş ve Prost tarafından hazırla- dolayı bilhassa Yugosla.vYa tflb ı'dıyı 
ni ıilıi.hlardır. gore geçen sene nısan ve mayıs ayla- ı·kı k"' .. . k 1 1 . of9 d kendine yaklaştırınıttır.• b . ı e opru ve ıs e e er cıvarında bu- nan projenin tatbiki esnasında da bazı tindeki bazı kimselerin hafif P• ; ır 

rına nazaran u sene 20 bın fazla hay . · van getirilerek satılmıstır. Ha van lunan ev ve insanların dumandan mil- imar ~!erinin şirketçe yapılmasına hapıs cezaların~ m~tlm olınuŞ -Fakat lngilterenin diğer bir kuvveti da. 

t 1ıa vudır ki, bu da hakikaten bitip tü. 

kenmiym mali ve iktlu.di membalarıdu:. 
A merikada Alman zep

linleri için ziyaret 
Vaşington : 21 (A. A.) - Reisicilm-

Şunu da ıöylemeli ki imparatorluğun bu 

bitmez tükenmez serveti şayanaı takdir 
. . bur Ruzvelt Alınan zeppelin fahri -

bır vatanperverlıkle Londra hülcii.ınetinin k l d" k .... Ek . . a arı ıre toru enerı kabul emıiş-
emrı altına konmuştur. Hertey ııözönüne tir Mille.katta Alın . awldiği . . . . anyanın Amerika 
~ takdirde anlqılır iti İngiltere büyük elçisi de hazır bulunmuştur. 

fiyatları düştüğü için et fiyat~ da teessir olmalarının önüne geçilmiş o- milsaade istemiştir . İki taraf arasın- lunmalarından ıbarettır. ...,. 

haziranda bir miktar intlıri!ecektir. lacakt~. da anlaşma olduğu için ŞirkeU Hayri- Hindistanın şimaliıt~eÔ liı 
Nakil vasıtalarında kıyafet Dun gelen seyyahlar ye Çengelköyünde bazı inşaat ile Ka- • b" k h e1'e 111.u,. 
Arabacı, kayıkçı ve taksi şoförleri Dün Alınan bandıralı Mil Voke ve bataş havuzunun tevsiini ilstilne al - yenı ır ıyam at~h-

için yeknasak bir kıyafet tesbit et- General Von Ştayber vapurlarile li- mıştır. Bundan başka Kaba•••ta ya _ Londra 
2
• : (A. A.) -

5.,'~?.,.;I ....., resmen b"ld' ild·-· ·· ,eP'·J 
ırek üzere .t~tki~at yapı.lmaktadır. manımıza 600 seyyah gelmiştir. Sey - pılacak bilyük bir parkı da şirket inşa t h d dı ~ ,ıgıne gorcl rd#ı'ı 
Hazırlanan ıkı numune dun gözden yahlar bugiln Altdenize d - . d . - - an u u un a .on zam~n a . 

geçı·r·ı . t' . ogru gı e • edecektir. Bogazda eglence yerlerini den hadiseler olmuştur İpi ~fa 
ı mış ır. ceklerdır. · ı d · ı · · ' · · · gazıno an a ı ende şırket yapacaktır. tekrar faaliyete ı:eçtiği zanne 
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t+r•ı:tıt-41..)1 Parı·s endı·şe ı·çı·nde 
• • Baıtaraf ı 1 inci sayfada 

lyı huylu sıyaset milletleri için bir bela teşkil ediyor _ 1 
~n~ı~n. sosyaı. ha~atında 01- Salahiyettar men balar Seriinin kabili lar; hem btit~~ insan~yet için. . 

Jgu gıbı mılletlenn sıyasi haya- Fransn bugun Surıyeye gelmışse 
nda da iyi \•eya fena huy var. • } k b• h k • • onu oraya getiren hak değil kuvvet-
ri huylu bir siyaset sözünde du- tamir 0 mayaca Jr are etını tir. Va~şi, zalim, kö~. bir .kuvvet. 
Jr, taahhütlerini yapar, dünya· b ki • 1 Böyle hır kuvvet kendısme bır mu~-
m huzur ve sükununu kaçırma- e emıyor ar hcde~am~ ~le ~.:a ~eşru bir şckı~ 
'aya çalışır. Daima kuvvetin en vermış gıbı gorunebılır. Bu o vahşı 
"zel görüniişil olan hakkı müda· Paris, 21 (A.A.) - Salfıhiyettar te menfaatleri olduğuna ikna edece- kuvvete bir de riyakarlık kötülüğünü 

vaziyetinde kalır. mahfeller, Çekoslovaky<ıdaki vaziyet ğini ümit etmektedirler. ilaveden başka bir şey yapmış olmaz. 
Bizim siyasetimiz gı'bi! dolayısile endişe izhar etmektedirler. J d• • Çünkü bir muahcdenamenin mcşrui-
F Bu mahfeller bum.:rıla beraber va- ngİ)İzlerİn en lSCSl 

ena huylu siyaset bunun ak _ yeti, kudsiyeti tarafların nzasilc ak -
· S • ziyette telaşı mucip oJac.-ak bir hal 1 ed B' ·1 
ır. insi, münafık, allak olur. Londra, 21 (A.A.) -- SüdeUerin dedilmesinden tevcl üt er. ır mı -

Hatayda Fransa 

Sayfa: 3 

~3il 
Almanyanın tahşidatı 

hakkında izahat 
İngiltereden sonra Çek hükumeti de 

Almanyadan istifsarda bulundu 
da olmadığı kanaatini i .har ~1mekte ve b ah 

yüksek ahlaklı insanlann Prag hükumeti tarafıod:ın teklif edi- Jete zorla kabul ettirilen ir mu e- Baştarafı 1 inci sayfada bir saat görüşmüştür. Bu mülakat 
h •Çekoslovak milletinin muhtemel bir k 
ı görüşü bulunmaz. Karanlık, tecavüze mukavemet etmek azminde len müzakerelere gıdşmekten imtL dename ilk fırsatta yırtılmalt için a- melerinin Londrada endişe tevlit et- hakkında hiçbir şey söylenmemiş yal-
~ görüşlü, muvakkattir. El al - bulunduğuna• daır Bt•ran tarafından na etmeleri İngiliz Fiyw•i mahfelleri- leme alınmış demektir. 

1 
miş olan bu hareketlerin yegane sebe- nız sefirin, hudut civannda Alman 

an yürür, menfaati haksızlık- Havas Ajansına yöpılan beyanata nin endişelerini arttırmıştır. Hayn- Bunun ~~l~ olduğunu di~ omat - bi olup olmadığını süale şayan gör- kıt'alarının harekatı hakkında dün 
.. ~~~~r. Sık sık sulbü tehlikeye büyük bir ehemmiyet atfetmektedir. layn Londrayı ziyareti esnasında iti- lann hepsı bılırler. F~kat yıne ko - mektedirler. Ayni mahfcller İngiltere kendisine müsteşar tarafınadn verilen 
uşurur... ler. dal ile hareket edeceği hakkında bir medya devam eder. Elındcn gelen, fır~ sefiri tarafından Berlinde yapılan te- teminatın Von Ribbentrop tarafından 
Fr~ns~z:arın bugünkü Hatay si- Beran, Hodzanın mensup olduğu kanaat tevlit etmiş clduğu için bu satı yakalar yakalamaz mu~hedeyı şebbiisün İngilterenin halihazırda or- teyidini istediğini haber vermiştir 
T'~ gıbı! partinin lideri olduğu için beyanatı son vaziyet karşısında siyasi mah- parçalar. Karşı tar~f haykırmaga baş_- ta Avrupa hadiselerine kaşı gösterdi- İngiltere, hadiıe takip ediyor 

urkiye on beş senedenberi iyı' feller hayret etmekten kendilerini lar. Almanlar hır muahcdenameyı .. bü "k al~kayı tchar\'lz ett'ırn11• .. ol-
u l herhalde hükumetin noktai nazarını b gı yu u y Lo d 21 (A A) ç k 1 k Y U, mert bir siyaset takip etti alamamaktadırlar. flıı mahfeller bu ckağıt parçası> telikki ederek ir ta- . . n ra : · · - e os ova -

1 .1 · inikas ettirmektedir. ' . b b" duğunu ılave eylemcktedır. d k' · t d ı ·1 L ·d Hl' Yne mı el şeref veı itibanmızın ziyaretin İngiliz efkarı umumiyesi _ rafa atarlarsa Fransızlar içın u ır ya a 1 vazıye 0 ayısı e oı ı -
.. kısmını da buna borçluyuz. Salahiyettar Fra~sıı m~hfellerin- nin tayakkuzunu alct:ıtmıya matuf cinayet olur. Fakat Fransızlar yapar- Londra 21 (A..A.! .Sal~.iyettar mah- fa'ks bu sab:h ~ks~ord'da~ ~ariciye 

nya biliyor ki sulh taraftarı _ de Almanyanın tamın kabıl olmıya- bir manevra mahiyetinde olmadığı- larsa 0 zaman gayet tabii ve insani bir fellerde zannedıldığınc gore hafta ba- nezaretne donmuştur. Şımdı, hafta 
. Kimsenin hakkını elinden al- cak bir harekette bulunmaktan sakı- m ve İngiliz sefiri tarafından ge _ hareket sayılır. şında Çek hükumeti Alman kıt'aları- sonu tatili esnasında, ç,.ınberlayn ile 
it için sulan bulandırmak ak- nac~ğı çünkü Çekoslcıvnkyad,aki vazi çende Berlinde yapılan teşebbüslerin Fransızlar Suriyeye gelmek için nın faaliyeti hakkında Almanyadan bir.liktc vaziyetin inki•;afını dikkatle 
ızdan geçmiyor... yetin Avusturyanın .Anı:lus dan ev- Südetler meselesinin muslihane bir bin dereden su getirebilirler. Orada malumat istemiş ve kendisine İngil- takip etmektedir . 

. ~~nsa ikinci yolu takip ediyor. velk~ ~aziyetine hiç ~zem~iği ~L şekilde ha~line İngil.ıe.r~nin ne dere- menfaatleı:ınden .~~~derler. ~an~i tere sefirine verilen oevapla mukabe- Kendilerine ba2l teminat. veri~e
uyuk ~tenberi bu yüzden naatı ızhar edllmektedır. Fılhakika ce ehemmıyet verdıt"tının ~ ~lmanya menfaat bır tecavuz ıçın hak .ve~rm.ış le edilmiştir. Çekler bu husustaki en- dikçe müzakereye girişmek ıstemedık-

ıvaffaluyetsiiliklere düşüyor. Almanlara, Çekoslovakyaya taarruz ~r~~d:'11 anlaşılm~sına kafı gelece- gibi .. Daha .sık~şı~larsa, Surıy~lılenn dişelerini Londraya bildirdikleri için lerini beyan eden Südetler hakkında 
. ~ adım geriliyor, dün reddet· ettikleri takdirde müttehit bir mille- ğını u~t etmektedırl.er. . kendı kendılerını idareden iciz ol - İngiltere bu hususta teşebbüste bu- İn iltere hükumeti, böyle bir 

. nı bugün kabul ediyor tered- tin mukavemetini kırmaları icap ede Aynı mahfeller nıhayd Berlınin duklanru, geri bir millet bulundukla- lunmu tur. g 
tl~rle. zikzaklarla yürüy~r ... Bu ceği ihtar edilmiştir. Südetlere ihtiyatl:ı hareket etmeleri nnı söylerler. Halbuki ileriliğin, geri- ş . • . vaziyetin •Öküzlerin onüne araba-
1 h A 1 d Alman Haracıye Nazırı temınat yı koymak> şeklinde tefsir edilebile-un içbir noktasında milli şe- yni mahfeller, bu ihtarın A man ni tavsiye e eceği ümidini de izhar liğin ne demek olduğunu daha kendi- • . 
sayılacak bir d k kt ları dostane bir anlaşma temin etmek etmektedirler. lerinin en büyük mütefekkirleri tarif verıyor mu? ceği çünkü bu teminatın ancak teklıf 

Dos ura yo ur... 1 ) t ·1· fi · d"l Uzak l ti · d veri-tumuz Fran ·ı . i bile edememişlerdir. Berin : 21 (A. A. - ngı ız se ırı e ı en m ere er ne cesın e 
m l .. sa ı e sıyas .. .. . k · V R'bbe '1 l b'l w• k t' ded' şu u~muzdan başka bir de s k 1 Fransa için, müstemlekelere ma - bugun ogle va tı on ı ntrop ı e e ı ecegı anaa ın ır . 
. ıi sıhrıyetimiz var. Onu bize anat me tep erı• lik olmak bir haktır. Fakat öte taraf-

~n olduğu zaman bile' yük_ ta Almanlar müstemleke isterlerse OSLOVAKYA 
t
gormek isterdik· dost iken hatta yeni müstemleke değil ellerin- ÇEK 

ete böyle görmek ·istemeyiz! Ankarada kız sanat okulları sergı·sı· den alınan müstemlekelerin geri ve -
Orhan Seyfi ORHON rilmcsini isterlerse bu, onlar için bir 

d •• Jd t kJ •• J d• kabahat olur. Fransa Şimali Afrikaya Misafi G ~ 1 un açı ı, nu u ar soy en 1 yerleşmiş. Tunustan başhyarak Fasa 
l enera Ankara, 21 (A. A.) - .Ankara ser- san'atkarlarımızı tehrik etmiştir. iz- kadar milyonlarca Arabı istismar e-

n 
1 

K Bat tarafı birincide gi evinde tertip e<lilnıiş olan kız ens- mir enstitüleri san'at okulları sergisi diyor. Bunların bir Fransız vatanda-

İhtiyat tedbirler alıyor askerlerini 
silah altına çağırıyorlar 

e urmay Baı:ka 'l.ı titüleri ve S$n'at okullıu-ı sergisi bu Ankarada bugüne kaJar at·ılmış olan şı hakkını bile tanımayarak tahakküm Çak ,.. -s nı 1, areşal Fev "S 

k b maısın sayın eşleri ve daha bir gün açılmıştır. bütün diğer sergilerin hepsinden üs- altında hepsini eziyor. Sonra, İtalya palarla dağıtmışlardır. Jandarmalardan 
ay~nlar iştirak ~tmislerd' Açılış merasiminde B;.iyük Millet tün bir değerdedil' denilebilir. Ve bu bu ganimetten ufak hir hisse isteme- birine hücum edilerek yere yatırılmış-

yapılan nümayişler esnasında burada 
bazı hadiseler cereyan etmiştir. Çek 
Nasyonalist ve sosyal demokratları 
(Bizim Slav Prağımıza uzun ömürler 
dileriz ) diye bağırarak sokaklardan 
geçmişlerdir. Nümayişçiler bir keçici
yi yaralamışlardır, polis halkı dağıt· 

mak için sokakları abluka etmeğe te
~bilıı etmiştir. Nümayişler eece ya
rısı hAJA devam etmekte idi . 

k~r~nın Küçükyozgat ;sta~~~un- Meclisi Reisi Abdi.ı1hah~ Renda, Baş- değer, sergide teşhir edilmekte olan ğe kalkınca Mussolini, aç gözlülükle, tır. Diğer bir jandarma da nümayiş-is:f' evakkufu esnnsında alakalılar vekil Celal Bayar, M::ıar\f Vekili Saf- ve her biri Türk gençlerınin ince bir istilA emcllerile ittiham olunuyor! çilerden biri tarafından atılan tahta 
kk:~d:e~erhale buradnki fabrikalar fet Arıkan ile diğer Vekiller, meb'us- zevk ve san'at eseri olan el işlerin - Halbuki emperyalist devletler bu ça- bir kutu ile yaralanmıştır. Vaziyet va-

ıza at ve Mal( t lar, kor diplomatik, ::vı:aarif Vekaleti den başlayarak ynpı usta mektebi pulculuk örneğini birbirlerinden al - him bir şekil almışt.n·. 
r ve tren 15 d . ıma vermiş-

e h akıka sonra Kırıkka- erkAnı ve kalabalık bir davetli kütle- talebelerinin işlerinde ve nihayet bü_ mışlardır. Vahşi kuvvetin padişahlı- Jandarmalardan biri ihtar mahi-
y 

0 
an~ket l!tmiştir. si hazır bulunmakta idiler. tün bu san'at eserlerinin teşhir tar - ğını onlar ilan etmişlerdir. Vahşi or- yetinde olmak üzere taba~casile bir 

rgene~al Mariç ve diğer misafir_ Saat H te Başvekil Celal Bayar, tında parlak bir !ekildc lendini gös- manlann ve• çölle~in ~ücadele kan~- el at~ etmiştir. Nlımayişçilerden biri 
s?at 11.30 da Kırıkkale iEtasyonun sergi binasına geldi~i zaman sergi tennektedir nunu medenı demlen ınsanların mil- . k . . d 1 .. 
. hır askeri kıta, fabrikalar direktör önünde yer tutmuş olan kız, erkek · nasebet sahalarına onlar tatbik et - hır aza netıcesın e yara anmış, uç 

rı ve memurlariyle h~llk tarafından san'at okulları talPbcleri kendisini A k d mişlerdir. Sonra da ağızlarından hak, tanesi de tevkif edilmiştir. Hadise ma-
renle karşılanmı•;lardır alkışlamışlar, var ol dive selamlamış- n ara a tıp muahede, beşeriyet, terakki sözleri ek- halline polis takviye kıt'aları gönde-

Askeri ~ · l d · 

iHTİYAT KUVVETLER SiLAH • 
ALTINA AUNIV.OR 

Prağ 21 (A.A.) İlk ihtiyat kuvvetle- ' 
rinden bir sınıf ile ikinci ihtiyat kuv
vetlerinden bir sınıfın !elmikçilerle 
ikmal edilerek istisnai bir askeri hiz-

h mahfelde hir müddet isti- ar ır. F k • J b sik olmaz. Fakat artık zulUm altında- rilmiştir, akşama doğru sükfuıet avdet 
at ~den sayın misr.firler şerefleri- Başvekil Celal B~yArm gelmesini a U tesi İnaSJ ki milletler uyanmıştır. Bütün Asya etmiştir. Dükkinlar biltUn gün kapa-

e ~erılen Öğle ziyafetine kadar as- müteakıp serginin şcrer salonunda titriyor, Afrika sabırsızlanıyor. Em -
tı fabrik l to l b l J ·1·1 h. BUNUN iÇİN 8,5 l\lİLYON LİRA . · a arı ve mücseseleri gez_ P anmış u unaıı ave. ı ere ıta- peryalist siyaseti behemehal batmağa 
~l~r 

1 
ve tetkik C'tmişlı?rdir. Bu tet-1 ben söylediği bir nutukta, Maarif Ve- HARCANAC .. o\.K · mahkömdur. Uzak kıt'aların millet • 

oğ eden sonra da devam etmiş ve' kil Saffet Arıkan, mcmkketimizdeki Ankara, 21 (Hususi) - Tıp fakül- teri Avrupanın tahakkümü altında 
neraı 1-fariç saat 17 d k • san'at mekteplerinin bir tarihçesini . . · . .. hf ld . e gene as erı .. . . . . 1 tesının avan projeleri hazırlanmıştır. esır yaşamıyacaklardır. Çilnku bu -

e e Verılen ,, d yaparak cumhunyet ıdaresının bu ı . .. A . 
da K . ...a) sn sonra saat k 

1 
. .

1 

Bu proJeler Avrupa ve Amerikanın gun vrupanın hır bostan korkuluğu 
ayserıye harekE.t etmişlerdir. me tep ere venmş olduğu ehemmı- b- "k .. . . . . haline düştüğünil renkli ırklar da ip-

yeti tebarüz ettirmiş ve fiOn seneler L uyu tıp fakultelerını ınşa etmış o. . • . .. .. .. • 
· d b k lan beynelmilel şöhretteki mimar ve tidaı kavımler de, butun dunya da 

çın e u me teplerın mazhar olduk- .. . .. . . . . . anlamı tır YENİ iRAN HARİÇİYE NAZiRi. 

lı kalmıştır, fabrikalarda Südetler ça

lışmaktan imtina etmi§lerdir. 

Prag 21 (A. A.) Ostrava-Moravska 

met devresi için sil4h altına alındıkla
rı resmi bir tebliğde bildirilmektedir. 

da halk Alman evini muhasara etmiş-

tir. Polis halkı dağıtmak için gUçlük Roma elçimiz Ankarada 
çekmiştir. Brnede poJıF bir alay ter- Ankara, 21 (Hususi) - Roma Bü
tip ederek milli marşlar söyliyen 5000 yük Elçimiz Hüseyin Ragıp mezu -
Çeki dağıtmaia teşebbüs etmiştir, Al- nen şehrimize gelmiştir. 

a'l'alh~an, 21 (A.A.) - İranın Lon
e çısi S"h 

ları inkişafa bir numune teşkil et _ muhendislere gosterılmış, fıkırlerı ş • 

mekte olan bu sergiyi açmak lfıtfun- sorulmu~tur. Fakülte binasile alaka
da bulunmalarını Celôl Bayardan ri- dar enstitülerin inşa ve techizi i~ın 
ca etmiştir. Başvekil, gençlerimizin 8,5 milyon lira harcanacaktır. Bu pa
itina ile hazırladıkları eserleri bir a- ranın yarım milyon lirası yeni bir 
raya toplayan böyle bir sergiyi aç _ . li~ b.inası y~ptırm~Tt için Maarif Ve

Hüseyin C&hid YALÇIN man konsoloshanesi ile Alman evi ve Hududu geçe~ek olanlara karıı 
u eyli Hariciye nazın ta-

olunmuştur. 

MUôLADA DAia ALAYINA 
SANCAK 

Muğla, 21 (A.A.) K:.ıhraman 
ağ alayına sancak verme töreni bu
i~l Parlak bir şekilde yapılmıştır 
.. ehrce halk, mektepliler asker. 

m uriyet al ' ' anını <loldurmuştu. 

Türk tipinin tayini 

maktan dolayı memnuniyetini ifade kaletıne verılecektır. 

Ankara, 21 (Hususi) - İstatistik 
Umum Müdürlüğü tarafından Türk 

tipinin atropometri bakımırJdan ta -
yini için yapılan anket neticeleri tas

nif edilmektedir. Umum Müdürlük, 

ederek kurdelfıyı kesımştir. Bütün 
davetlilerin takdir hıfleri ile takip 
etmiş bulundukları scrgiyj baştan ba
şa gezen Celal Bayar, her kısımda 
ayrı ayrı durarak izahc.t almış ve 
yaptıkları güzel işleı den dolayı genç 

TUrk Ofis kadrosu 
Ankara, 21 (Hususi) - Türkofis genel nüfus sayım neticelerini 

dış kadrolarında bazı değişiklikler harita ve grafikler halinde gösteren 
yapılması kararlaştırılmıştır. bir albüm bastırmaktadır. 

Henlein partisinin merkezi Çekler hazır 
muhafaza altındadır. Prag: 21 (A.A.) - Hodzanın men-

Polis nümayişçilere sopalarla bil- ıup olduğu cümhuriyetçi köylü parti-
cuın etmiştir. Birkaç kişi yaralanmış- sinin reisi Beran Havas ajansının mu-

tır. .habirine demiştir ki: 
Halk Almanya sefarethanesi- Hududun herhangi bir noktasını 

ne ait hir binada bulunan (Beyaz 
Haç) kahvesinin camlarını kırmıştır. 

ALMAN SEFARl:TİNE AİT BİR . 
BİNAYA HÜCUM 

geçmeğe teşebbüs edecek bir müstcv-

li, teşkilatı mükemmel, motörlü ve 

harekete gcçmeğe hnz.ır silahlı bir 

Prağ 21 (A.A.) Alman evinin önünde kuvvetle karşılaşacaktır. 

T E S O 
Gülsüm - Ha ha işte orada... ne halletmiş, bu kadın dokuz mecidi- det edince zev<;Ssini, kayın validesi- Acaba girdiğim ev evim değil mi?• 

A D F Efendi - Şimdi gördünüz mil btr yesini çaldırmış. Öteki paçalığını kap- ni köpürmüş bir halde bulur. O ana Diye etrafına bakınd:ğı esnada, m:ın
kere hatanızı?. Evvela benim kwnu tırmış ise bize güveği olacak zatte ne kadar cereyan eden vukuattan masal- gal üzerinde tencere kaynar gibi inld-

MAHALLE KARILARI alacak zatin ismi Rıfkı değil Salim ... kabahat var? O zavallının bu tuhaf- lan, hikayeden tamamen bihaber olan taııız fıkırdılar içinde göğsü kabarıp 
y Sonra bizimkinin memuriyeti büsbü- lı~l~rdan hiç ~.a.be. ri yok. Rıfkı. efen- ve zi.hnin·d· e .. mai~et gailesinden baş- inen Gülsüm der ki: 

azan: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR No. 17 tün başka... Kendisi henüz yirmi iki dının evleneceğını karısı rilyasında ka bır dUfuncesı bulunmıyan o ma-
- So" .. l · d · d ,_ H .. .. b' 1 k b d d . kın 1. d k A (sahi) Salim beyefendi huyu-" erıme sen yeşın an ızya e yo"'. em de ergen... gormuşse 12.e ge ece zate un an sum a am yemış çı ı e m e, e me- -

un p k 1., cevap ver. Kızın ritn. Sordu"um sualde kal Sizin Ohhh ı· tt 1 l · e ~kırd k 1 6 ... Bu zatle sizin Rıfkı efendi arasında bir mesullyet terettüp eder mi?.. · ği koltuğunda her zamanki gibi ge - runuz... ... ye saa e o sun ara 
ibiri .... ı-· 1 a abalığı oluyor. Rıfkı efendi esnaf mıdır? Ketebi mi - .. b t k 
d ·:·~ı anlıyamıyoruz Fakat fU· dir? munase e yo ... _Kız anası_ Efendi ben şunu bu- lir evinden içeri girer.,. Merdiven ba- yedirdiğim paralar afiyet olsun. Öyle 

a rıca ederim k' d · Henüz ayılarak aklını biraz başına nu bilmem. Kız yukanda hasırlann şından koparılan bir acı kahkaha ku- adını değiştirmek de)!il a, ne yapsan 
yi artık ı.._,_ ı 0 okuz mecidi- - Esnnf değildir. Ketebeden değil- 1 al "> utUise katma. Nefise hanım dir. Kaleme gider. top amış olan kız anası öteden haylo- üzerine uzanmış, cEvli hnit ben: o he- laklarını tırmalar. Başını kaldırır ba· nafile .. . Gittik. Bulduk. Diiğilnü boz-

ı:ış. 'Perilere mi vermi§? orası _ Hangi kaleme?.. rıp: rifi istemem> diye güvem güvem gü- kar ki zevcesi Gülsilm ağlamadan şiş- duk ya! Adını del!iştirmişsin, yaşını 
k zırn değil ... Şimdi sözlerime iyi Be k 1 - A beyefendi, adı Rıfkı olsun Sa- veriyor. Her şeyden evvel bana evlAt miş • kızarmış, morarmış çehresile k" " l ~ .. D · · b k t " 1'" at et Evi . - n o a emin adını daima u - l' ls 

1 
uçu tmuşsun... aırcnı aş a ur u 

ğün~ . d enıyor diye telişa düş- nuturum. (Gülsüme hitaben) Kız ne ım o un ne o ursa olsun ... Ben o a- llzım. gülüyor. Bir asabiyet içinde vücudü söylemişsin ... Bu hikler:n para etti 
_ 'lr. a anı kim bakayım? kalemiydi o?.. dama artık kız vermem. Bu ne kadar Biçare adam kadınlardan hiç birine sarsıla sarsıla kahkahalar salıveriyor. 

n.ızırnın kocası Be . de k k mi? Nefiseciğim eksik olmnsın ıyı 
-·1rn Evl . ... nım gti- - Gülsüm - Koçan kalemi?.. arışı iş? Hoca hanımlar, periler, pa- söz anlatmak ,_abil olmad1x.. .... göre ~ Kansının bu halini gören Rıfkı şaşı-

.. r;uu saatte olsunlara bolca ~ erbet yaptı 
· · · enıyor diye Hoca Nefi- Ef d' H i d · · k k 1 kl k ... 1.... • hanırnı....... en ı - ang aırenın oçan a- ça 1 ar, c;ı ın iç.inde mecidiyeler tüt- rek: nr. Biçarenin aklına b~ şeyler ge- amma gönderdiği çama~ır bohçasın ı 

da, ağırlığını da başına attırdı? .. Yüz 

seksen beş mecidiyeyı nerene sakla· 

dm bakayım? .. Oradan koğulduıı, ka

bul olunmadın da yine csld karına mı 

geldin? .. 

·• lemi' Ul ' 
(T .: s er... Bu kadar llkırdı karıştıktan - Allan mUstahkınm Tersin. Ne lir." Alık alık sağına aoluna bakınıp 

~ifve;~aşla)t~ızının kocası ... Senin GulsUm - A ... Şey ... Hangi dai - sonra ben o herife kız mı veririm? .. yaparsanız yapınız... istizah edecek diğer bir çehre arar -
ıQ .. , ~~e orada dur ... Ukır- renin olacak. Kapısının Ustünde koca Esvap bohçasını filin zaten tekmil İnfialile ıokata fırlar., ken orta odadan kaym validesi başı-

Yı, budaklandırma. .. Güvegwinin •-• tahta var. tt? uuıu gönderdim. 

- it flu Efendi - Hangi semtte bu daire?... Efendi - (Hiddetle haykırarak) 
m uzatarak keskin, milstehziyanı bir 

sada ile: 
arna ı efendi... Babasının evlidı Gülsüm - Canım Aksaraydan V esselin\... Hanginize lAkırdı anla -

lA ha:: • bu beşinci mi ne? .. Ev- tramvaya bin ... Beyazrtta in. Dön ıe- tacağım1. Kanlar beni çıldırtacak ÇARDAKLI BAKICI - Buyurunuz bakalım Salim beye- Bu yalanlMa muhatap olan Rıfkı 

u.. So oflunun adını Yaşar koy- rl. Sonra orada bir sokak var --ıe-
..... nra ah ' ... - nıısıru:ı?... Bize gelecek adamın ismi 

SUsss ham allede çocuklar... ri iki geçeli sazlar yanıyor... başka ... Memuriyeti bHka her hal ve 
nıın ilerleme rica ede - Efendi • • daır' . d . ., '"7 

- esın e mı. pnı başka... Bir Hoca hanım bilmem 

fendi!.. şaşırdıkça şaşırıyor, hayretten hayre-
Acayip evlenmenin artık gizlenme- Deyince zavallı Rıfkı bütün bUtün te diışüyordu. 

sine imkin kalmaz. O akşam Rıfkı e- şaşarlar. cSalim beyefendi> Kim? Bu I 
fendi mutat hizmetinden evine av- akşam evdeki kadınlara ne olmuş? - Devamı var -



Nev-yorkun iki güzeli 

flHI iAiXA 

Ankara borsası 
için yeni karar 

Kambiyo işleri birkaç 
acenteye munhasır 

kalacak 

Sıhhi bahisleri 

- ~r,ço~ 
lanmızın en biı• 

Beşiktaş Alsancağı düşmanıdırlar! 
M. Dekobra'dan Çeviren: Faile BERCMEN 5 O d • Annelerin ea çolc dilckat ~ - y en ı ııeldudea bir de (Sua'i ~.Ji 

İstanbul kambiyo, nukut, eshııı:ıı ve yalana emzik çoc:uldıorm ""'1ı 
Artistler balosunun üç cazı şeyta- Bob nuınarasııu bitirmişti. tahvillt borsasının üç 9elle müddetle lıatti ahl.ilcwını bile bozuycı<l 

nı yerinden oynatacak bir ustalıkla Arkasından Antonio göründü. Kon- kapanarak Ankarada eni bir kımı _ ı"zmı•rıiler çok sert oynadılar lığa alıştırıyor. 
çalıyorclu. Glillerle süslü masaların §8 öne doğru eğilerek gorilin hareket- . y Her çocuk doğıı,..oda• ~ 
üstünde su gı'bi ••mpanya lerini takip etmeg· e başladı. Bir gar - bıyo, nukut, esham ve tahvilAt borsa- ,. 

..- ·'--- kil kar İzmirin Alsancak takımı dün ilk lerine de sirayet ettL Hüsnüye de ar- mel< ile valcit geçirir. Buncid .1 
akıyorclu.. son gibi glyi,.,,.,,ktL İnsan gibi hare - sı açl.UlliCiına Heyeti Ve . ece ar ve '·' dııı" eh- ne - -'--~ ır 

--~ maçını Beşiktaşla yaptL Sahada az İşte Beşik~ o:runa tamamen h.ô.- ..., ~ .. ~- ucr 
Bütün New - York ışıkların altına ~etler yapıyor, herkesi muvaffakıye· rildikten sonra İst. Borsası hey' eti - kalabalık vardı. Saat besi 011 geçe ha- kim ... 20 inci dakikada Şeref bütü.n türür ve emmeye uir&fU· ~ 

toplanmış güzellik kraliçesinin seçil- tıne hayrım bırakıyordu. nin ve acentelerinin mağduriyetlerine kem Tanğın idaresinde ve Beşikta- müdafileri atlatıyor. Top dördüncü Tabi.t her çocuğa bu du~ 
mesini bekliyordu. Nihayet Mis Gladys Butlere sıra mahal kalmamalı: için hükfunet mer • şın hücumile oyuna ba'jlandı. İzmir. defa İzmir ağlarında . .Beşik~ 4, Al- zifeyi vermiştir ki anneoin~. ~ 

On meşhur Amerikalı ressam New geldı. kezinde kurulacak yeni borsaya bun- liler bu ilk hücumu bir türlü durdu- kadıın tekme vurdular. Oyun durdu, emerelc gıdasını alam. Buna ~ 
• York'un en güzel kadını olarak Şeftali çiçeğine benzer bir elbise ıı b"tü" .. tahd 1 il ramadılar. Ve ayaktan ayag·a gı·den hakem iki ta.rafı ayırarak müessir Yapma eau:ilderl) Çocuğııa ~ ar u n memur ve mus em er e r 
Apollo, Cannın güzel sarışın yıldızı içinde göründü. Şarkı söyledi, danset- . . top Hakkının bir pasiic Muzaffere bir hadisenin önüne geçti. yacını temin eder. Fakat hiç bir 
olan Mis Gladys Butler'i seçtiler. ti. Şarkısı bir kaç defa alkışlandı ve a!ınınl§lardı. Nısan başındanberı bun- geldi o da 18 çizgisinin üstünden ve Beşilctaş tamamen Jıilkiın, top İz- uuızl Beslenemez, 

Uzun müddet Küba güzeli ile Mis beş altı kere tekrarlandırıldı. !ar Ankarada çalışıyorlardı. havadan hafif bir vuruşla ilk golü mir nısıf sahasından dı:;arı çıkmıyor. Sun'i emzik emen çocuk ~ 
Butler arasında bir tereddüt devresi Konşa ona sinirli sinirli ve nefesi Ancak İstanbul borsası henüz fa - yaptı. Daha birinci dakikada olan bu İzmirliler boyuna kasdl harekette de- yuttuğundan lcartuıı_da oan~' tf1/ 
geçirnıiştiler. Fakat Anglo Sakson ve- kısılmış bir halde bakıyordu. Birden aliyet halinde ilcen bile hükUmetçe gol İzmirlileri harekete getirdi Fa- vam ediyorlar. Bir nkında Muzaffe - Kıvranır durur! Cıyak, cıyak .. ..M 
nüsünün yumuşak ve narin güzelliği bir kahkaha tufaru salonu kapladı. ,verilen bir karar ile harici devlet bor· kat Beşilctaşlılar halrim oynuyorlar, rin koluna kasden tekme vuruyorlar. Uyku uyumamağa bql.ar. C:Jı", 
Kübanın vahşl ve ateşli güzelliğine Seyirciler Antonio'nun gorilini siyah cu olan ünitürk tahvillerinin rnilll tah- yalnız kendilerine çok itimatları ol.- Frikik. Hakkı topu kaleye atacağı ne zayıflar. Ve h ..... lıkLıra kııf 
galebe çalmıştı. elbiseleri içinde sahnede görünce be- .11 1 1 

bdilin .. d ed"lmesı· .. duğundan ağır hareket ediyorlar ve l{erde yavaşça Şerefe gönderiyor. o mazi ;#',· 
1 t . . .. ğr vı er e e e musaa e ı u- d" 

Küba güze i Konşa ne ıceyı 0 e- ğendiler. bu anlarda birkaç golü ehemmiyet da şaşıran Alsanca~;: müdafileri ara- Bu yalancı emzildu ,.,... - J 
nince sapsan kesildi. Dudakları kı • k il ı· d G·· zerine ünitürkler üzerinde spekü!As- vermemeleri yuz" ünden kaçırıyorlar. sından İzmir kalesine sokarak be•in- lü türlü mi.lcroplarla, h.utalılı: ,....,. Maymun sekere er ıyor u. u- • , 
sıldı. Ve uzun siyah kirpiklerinin göl- ""L k ali . ap yon durmuş ve borsa acentelerinin a- İzmirliler onuncu dakikadan sonra ci golü de atıyor... le vül<lenir. Bulaşır. itte ı.uoıl"' ,J zel.li.A. r çesı son reveransını y - • ., .,,-
gelediği bakışları sertleşti. maktaydı. Goril ona yaklaştı; ve onu lış verişleri hazı şirket ve banka tah- açıldılar. Beşilctaş k:ılesini ziyaret e- Beşilctaş hücum üstüne hücum ya dır iri, çocuklarda çqit çqiı 

Masanın etrafında yer alını~ olan dirseğinden tutarak halka takdim et- villerile kambiyoya munhasır kalmış- diyorlar, fakat mühacimler hücumla. pıyor. Şeref iki metrM.en topu dışa- eksile olmaz! . ~ 
maruf bankerlerin portestolanna ku· k · 'b' b' har k t t tı rını tehlilceli vazi\.•ete sokamıyorlar. n vuruyor. İzmirliler de kasdi favul- Müteha..sıslaruı, çocuk b<P""..ı me ıster gı ı ır e e yap ı. . il"' 
lak vermiyordu. İçlerinden sevinmiş Bu vaziyet çok komikti. Maymunun Vakıa Merkez, İş, Sümer gibi milli Beşiktaş müdafaasında 1''aruğun ol· ]erinde devam. ediyorhr, ve oyllll da yaptıldarı tetkiklere, incei"'.'.'ler<' ~ 
fakat dl§tan Konşaya tesellikar sözler maması kendini hissettirıyor. Şeref- bu suretle Beşik.taşın 5-0 galibıyetL memede ölen yavrıılann yüzd• r ,j 

hareketi müthiş gülünçtü. Halk alkış- bankalarımız kambiyo alış verişleri· t1f' 
söyliyen kadınlara da içerliyordu. 1 ten Eşrefe ve ondan Hakkıya geçen le bitiyor. Hakem 'l.'arığın idaresi (% 25) sırf bu yalan<! 

1 d B ti ,. alk lıyor, kahkahalar atıyordu. Fakat bir- 1 nı' borsaıun bu"'tun" acentelerın· e tak - h' d d H k'··-' da M f d ğil' di Bütün salon G a ys u er ı ış- top ıç urma an a -uuan u- ena e . yüzündendir! 
1 ksizi . d den herkesin kahkahası kursağında · tmekte · !er d b" L__ L- ff · f k t k ı · h 'ki '--· _,,...,. !arken bir söz söy eme · ·n yerın en sım e ıse e ecne ı uauı<.ı<- za ere geçtı, a a a enın emen ı Kara Alı" Tekı"rdag"' Jı Çünkü çocuğwı gı ...... _..~,-kaldı. Goril ellerile güzel artistin kal-

kalkan Konşa arabasına bindi ve evi- a1annı k d l !arı alış verişlerini hemen umumiyet· metre önünde olmasına rağmen Mu- H- . . yok! Ağrılar, sancılar çok! -_.ı 
ne yollandı. ç sı ıştır ı. Sonra pençe e - 1 •. d" ·1 kt ·d·l zaffer topu kaçırdo. Beşikt~ş yine ÜS- Useyıne cevap veriyor Uvku vokl Ostdik de mikrop çr:~ 

rinden birile yüzünü kapladı. Görü - e uç ort acente ı e yapma a ı ı er. , , 
Hiddetle kürkünü çıkardı. Dişleri tüste akın yapıyor. Beşiktaş forvet. Tekirdağlı Hiıseyin, Kara Ali ve Bunlarw neticeai, sonucıına . .M 

nü-+e kadını öldürmek niyetinde de - İstanbul borsasında senel.erdenberi LO il' 
birbirine vurarak gözleri yarı kapalı ,. !eri eğer biraz sıkı oyna~alar birkaç Amerikalı Şerman ara,;ı.ndaki serbest oluyor! Memleketimizde c..,.. JI 

ğildi. Sadece yüzünde derin çizgiler devam eden bu hale diğer acenteler k l ·· .. b k 1 b h" t 15 d .-.. bir halde epi düşünceli kaldL Gözü - gol çıkaracaklar. Fa at nasıl o sa a·I gureş musa a a arı u un saa e göre (ağlayan çoaığa meme JI 
nün önünden, yann bütiln Amerikan açml§tı. gerçi ses çıkarmamışlar ise de bunun tarız zihniyeti de\·arn edıyur. Beşik- Beşiktaş stadında yapılıyor. Mülayim Yalancı emziği çocuk eındikçl JI 
matbuatında çıkacak olan Mis But - Salondaki kadınlar yüzlerini kor- sebebi gerek ünitürk tahvilleri, ge - taş müdafaası bozuk oynuyor. Fakat Anadoluda iki Bulgar pehlivanile ö- Ağlamadıkça da ıüt verilmcıl 
ler'in portreleri geçiyordu. kuyla kapayarak haykırıştılar. Bazı rekse bankalar ve şirketler tahvilleri Alsancak forvetinde çok hafif anlaş- !ede beride güreşler yapan Dinarlı dolayı çocuk gıdaaız kalu. G;;p)J' 
Şayet şu anda Amerikalı güzel kar- erkekler tabancalarını çıkarıp nişan üzerinde külliyetli muamele ve bu malar top kontrolleri J.emen yok gi. Mehmedin kumpanyasına girdiğin- zayıflar!. 

şısmda olsa, hiç tereddüt etmeden, dü- aldılar. Fakat ateş etmekten çekini - bi_. Yirminci dakik·a· d.a. Alsancak sa_ğ d~n bu. gü~eşlere iştirak etmiyece .. ğ.i- • .J 

Yorlardı. Belkı' kurşunların bir kaçı muamele neticesinde kambiyo alış ve- . S . b k 1 .ı k 1 d b ld t B " M l ~ ... 
şünmeden onu parça parça ederdi. ıçı aım oş a e onunue ya a a ıgı nı ı ırmış ır. una ra5 men u a- Sun'i emzll<lerin sayısız zara'" & 
Ancak bu suretle kırılan gururunu genç kadına isabet edebilirdi. rişine ihtiyaç hissedilmeyecek derece· topu kimse olmadığı nalde acelesi yimin s~.n .. dakikada. g~l::-:ıcsi de muh. lıyan birçok medeni hüküm•.ılct•J 
tatmin edebilecekti. Nihayet maymun kadım bırakmış 'de kazandıklarından ileri geliyordu. yüzünden kalecınin eliPrine attı. Bir temel_ gorulmektedır. . .. . celladı!) olan kuru emzikler"' r 

Yarıya kadar birbiri arkası içtiği bir köı;eye kaçmış kaybolmuştu. l Halbuki bir taraftan yukarıda da müddet sonra Alsıın.:ak santrforu da l Dıger taraftan Tekırdağlı Huseyı- n kullanılmasını yasak ettilcı'• ıl 
sigaralardan yorularak ayağa kalk- Mıs Gladys Butler sahneye düş • yazdığımız gibi ünitürk tahvillerinin ~ine ayni boş vaziyette topu avuta attı ! nin üç pehliv~a dün mey~. o~u- \ngilıerede, tıalyada büsl>~ılıt'~ 
b ve alnına düşen buklelerini oynatan müştü. Onu kaldırmağa geldikleri za- mill1 tahvillerle değiştirilmesine hü - Üç dakika sonra Ifokkıdan Şerefe ge ması . dolayısile.. m.u~arrırımıze d•lar. Fraosada (Millet Meclisı? . 
hiddetll bir baş salalmasile doğruldu .. man, yüzünde hayvanın ebediyen çık- kfimetçe müsaade edildikten sonra çen top İzmir ağlarında fakat hakem Kara Alı ş":'11ar~ soylemıştir: . . zik yapılmamasına lcarar verot1ı"" 

• mıyacak olan ve onu müebbet bir çir- k"I• b' d b' d ofsayt s~yıyor. Hemeıı arkasından bir . •- Tekırdaglının bırkaç . kışı:e (Ayan meclisi) birçok fabrik.ı"'f 
.. 11 b ki li d ki spe u asyonun ır en ıre urması ve akında Izmir müdafü Serefi eliyle iti bırden meydan okı..m .. ~ı pehlıvanlıga • d" .. -'- bu ;.ıen ~ 1 Ertesi günü Konşa, Apo o arına · n · ğe mahkl1m e en tırna arının . • . . . nacagını UJuner... ~ ,-, 

gitti. Tam Antonionun maymunile p - açtığı uzun çizgilerden kanlar sızıyor- borsanın Ankaraya naklinden sonra yor. Penaltı. Eşre! k.alednin elleri- yakış.ır bır şey d .. gıl_du· ... Pehlıvanl_ar Amerikada yüzlerce (liaY": I 
rova yaptığı saatti. du.. şirketler ve bankalar tahvilleri üze - na atıyor. Beşilctaşlı'ar İzmir nısıf kendılerını çok buyuk. go_rmemelıdır- ril) (Sağlık lcu<umları) ıuo'•. ' 

• -tonı·o, kulaklarında ku'"peler bu- B d b . ta ft K h rinde muamelenin azalması ve diğer sahasında oynuyor lor. A!sancak mü- !er. Ben senelerce Turkıye serbest 1 h' . ba rag" mı 8 ....,lf1": ı 
.n.u u sıra a, erı ra a onşa va - .. b' . . . ld O b .. a ey ıne ısyan Y ~-- ._:!) 

lunan sivri ~'·li ve melez bir Meksi- taraftan ecnebi bankaların kambiyo dafileri çok sert ve tehlikeli çıkışlar g~reş ırıı_ıcısı. O . um: n eş ~un manyada, (Çocuklara bakmalı: ı'/'"~ 
~ ş! bir sevinç içinde artık hiçbir zaman ı lış ·şı . . 1 .. d" t t yapıyorlar Hakem bo"tllla favul say- ıçınde sekız kısıyı bırden yendım. .. 1 . tle ınu"'-~" kalıydı. N Y k .. l' 1 ak 1 a verı erını ya nız uç or acen eye . J • • ~ • • •• • raşan yuz erce cem1ye r, 

ew· - or guze ı o aml\'ac o an h kıl 1 di" 1 . makta 37 ı·ncı' d•kı'kada Hakkının Fakat h.çbır zaman ıkı uç pehlıvanı iki . 1 lat• Genç bir goril maymununu terbi- 1 v d .. k.. lmun asır ına arı ger acente erın · ·· .. ru emz er1n zarar arını an ;.A 

Mıs Glııdys Butlere bu un ugu 0 
- zararlarını mucip olmu• ve kendileri- gu"zel bir pasını kapan E••·ef sürerek bir günde yeneceğimi iddia ederek ahil '--d·-'-- b f•"• a·deıtcO.,. ye etmiş ve ona şayanı hayret numa- __ , b. hald bak rd • r c -.a uuarı 11 ~ 

'l""en memnun ır e ıyo u. ni faaliyetten çekilecek bir hale ge • Şeref geçiriyor. O da bir kö· kendimi büyük gö termf"dim. Tekir-
ralar öğretmişti. d meğe ~ıyorlarl .. I 

tirmiştir. şe vuruşile topu fü;_nci defa İzmir ağlı eğer isterse t<cnd sile böyle mey ..;;1 
G<>nç Kü\talı dansöze ilk defa San s d Al ) d k ak d .1 Bizim memleketimizde de, »-.J 

U et man arı Fakat hükQınet merkezinde yeni a- kalesine sokuyor. Beş;ktaş 2, İzmir an c uyar e.,ı mertçe ve pehli. o11"ı 
- Francisco'da rastlamış ve o vakit - b' .. B b' b çe her evde, ve batıi Anııd -,j 

!enberi bütün iptidai lruvvetile ve ih- k 1 d k ""inde, bucağında lcalllllJ, dl 
Çılan borsanın inkişafını gaye edinen O. Beşiktaslılar büsbütün açıldı. Arka vanca ır gureş yaparı~. en ır u- ~"· 

Maliye Vekaleti; borsa komiseri İh . arkaya İzmir kalesine akıyorlar. İz- çu ay evve in en çc. iyiyim. Bur-
tirasile 9.şık olmuştu. Onca, Ko~<a M kk t } k ı l k ,_ k l tt d" !erde bile lı:uru emzikle çoc .. -~ UVa a an aşmaya san Rıfat ile borsanın kambivo şefi mirlilerin tek tük akınları netice ver- sa ap ıca arı ırıwra ;ııvve en u !ıJ1,,.., 
mukaddes ve ilAh! bir varlıktı. Bir } l H afi d b b k 1 - miyor. şen koluma çok şıfalı tesir etti. liyorlar! Olümlerine •~P .o ~'..J 
busesi için bütün hayatını fedaya ha- razı O mayor ar . asan tar arın an; ccne i an a an_ y 1 T k d 1 l Ek" la da temız bıt ıi'.ı 

• kambiyo_ alış verişlerini borsanın bü- 40 ıncı dakikada Hayati topu süre- a nız e ir ag ı i e güreşirken • 1 zaman r ,_ r. 
zırdı. Prag: 20 (A.A.) - Sudet Almanları t" t 1 . .. 1 . k . k yegane şartım ilk evvel benimle tu- ne hileaiz, oade lolc..m, Ve},.ıı 

Kon.•aıun onu locasında bekledigı"'- b • dak' un accn e erme mu esavıyen ta sı - rek aleye kadar geliyor. Çektiği şüt • "''°"';) 
- partisinin matbuat ürosu, aşagı ı 1 . h kk d ki t bb"' 1 . h" .. k 1 . ,2 . . d k'k d tuşmasıdır. Yoksa bcndeıı. evvel baş- ezmesi!) koyup çocugun a.,-

nl haber verdikleri zaman acele acele p . . • mı a ın a ese us en usnusu- a ecıye çarpıyor; ~ ıncı a ı a a emdik )' 
tebliği neşretmiştir: ";'tinın drsıyası lretle karşılamış v~ bu hususta lazım Hakkıdan Şerefe geçen top tekrar İz kasile güreşirse ben k•.ıvvetsiz kalmış lard<- Çocuk bunu çe u 

ona kavuşmağa koştu. encümeni, B. Haynlayn ın Lo a se- 1 1 k bir Ilüseyinle tutuşama:n. Bu vazL Ağlaması kesilyordu. ...,, 
1 dd . ge en ere emir venni~tir. mir alesine giriyor. F:ı1'at yine of- f ""/. 

A çak bir sesle U!UD mü et Kü - yahatinin neticelerini tedkik ettıkten yette onu yensem ui!e tunun ne be- Şüphe yok ki bu da ena ·-
ban dansözü ona bi.-.eyler söyledi. İn- bi ahafili. S"d t'l . Yeni ınaU seneden itibaren Ailkara sayt Sa)'llıyor. Arkasınrian Hakkı üç . . . d fk• . . . Fak h" 1 le en~ığ' 

·y sonra ecne m n u e erın metreden topu ha\"aj·a dikerek mu- nım ıçın ne e e . arı u.mumıye ıçın at ıç o mazsa, uru rd"'. 
oe ~zel ellerini onun omuzlarına da- Karlovivay'da izah edilmiş olan me- 1 borsasından geçecek kmrıbiyo alış ve- bir kıymeti olamaı. D•ından dolayı rocuk bir gıda maddesi _alıy<' ,/ 

işl · l Jd • 'b' .. d" t hakkak bir gol kaçınyor. Ve hemen • o 
Yamtş bir halde konuşuyordu. Niha. talibini pek iyi anlamakta olınasından r er! evve ce 0 ugu gı 1 uç or a- bugün eğer Mülayim gelmezse ve Te g-un karnına hava ve m_ıkroP ~.1' 

te unh kal ak ka birkaç saniye sonra da Muzaffer boş ? 
Yet garip ve kısık bir sesle: mütevellid memnuniyetini kaydeder. cen ye m asır ımyac ; m- kirdağlı da benden c"vel Amerilcıılı Şimdi bu (eslci adet yerı·n· el .. ) 

b' · l · b"t" t l "t kaleye dört beş ınctredcn atamıyor. 
- Ailtonio, dedi, şayet sana git an- Prag 20 : (A. A.) - Dün ak,am ıyo L~ erı u un acen e ere mu esa- İ ile tutuşursa arkasındaıı ben kendi- hasıalık mikroplarını (ıüolu 

• · ks d 1 ek zmir müdafaası şa~tr:"lt.~ vaziyette 
neni öldür desem ne yaprsm? "Alman evi" inde tertip edilen bir vıyen ta hn e i ec tir. sile güreşmem. 'l\:-kit·daglıya son sö- olan kuru emzikler yerleşti! ,. / 

gelişigüzel topu öteye b<'fiye atıyor. ıJJI ı 
- Vallah öldürürüm meleğim! toplantı esnasında Henleyn tarafları B d b" . züm: Kendisile hangi gün isterse tu- inandım, iman ettim lci, (s . . .J ura a ırinci devre oWyur. l>it P'. 
- Pekala. 

Bunun üzerine Konşa ona tam bir 
itimatla sırrını ve arzusunu anlattı. 

mebuslardan Sandner 10,000 kişinin tusmak istediğimi bildirmektir.• kullaomıyan, her üç ıaaıte I 
İKİNCİ OEVRE ulcLı ;aô• ı 

huzurunda demiştir ki: ıs Temmuz - 23 Atuıtos Bı"sı"klet yarışının ıütünü emen. çoc rın y .- ,, 
cBiz hiçbir muvakkat anlaşmaya İzmirliler Saimi aç:ga almışlar. talıkları azalır ve bu ... y.de 

razı olmayacağız. Karlovivari'de bil • Muallim ve Münevverler için Mağ!Ubiyetten kurtulmRk için çok gürbüz çocuklar yctiımi} olur- ,ıl 
dirdiğimiz biltün taleplerin isaf edil- A çahşıyorlar. Beşiktaş müdafaası çok sonu Lok~ 

geti- mesi lhımdır. Bizinıle anlaşmak Çe- vrup~ bozuk. Karşılarında birkaç fırsatçı 19 mayısta bisiklet ajanlığı tara.. 19~;/. 
lı: si k · · b" h t t forvet olsa vaziyet fena! yon asbaşkanı Hikmet · o ava ya ıçın ır aya ve mema fından tertip edilPn b•siklet müsaba- ük. · tl ı ,,er .11 
meselesı'dir. Hakkımızın kanunlar _ Şeref beşinci dakika<la İzmir kale- kendilerine m. _ 3 ıa. "". "Yi?' 

Meksikalı sözlerini kesmeksizin o
nu d!.nlcdi. Nihayet: 

- Peki senin arzunu yerine 
rirsem hana ne vereceksin? 

rnye mırıldandı. 
Konşa tırnaklarını onun av:ıçlarına 

batırarak cevap verdi: 
T kik h 0 kalan dün sona enniştir. b def' ~1'" 

la tevsı'lı: edilmesı' ve tanınması lazım- et seya atı sine girerken müdafiler p\le tutarak Edirneye ırtnCl gı Evvelce yapılan programa göre bi 1 b ı b · · el : .~ 
kurtarıyorlar. Fakat hakem burada bisiklet, stan u a ırın ,,,ev dır. Hanlayn'in Londra seyahatinden sikletçiler dönerkPn Taksim stadına d'. 1 r..-

1 •-'bnld ı "" penaltı vermiyor. Be•.ikt0 ş nol adedı'nı· kora bir bisiklet, ıııer e memnun olmalıyız. Akalliyet er sta- .amm an vapura ..-ıreye - 0 
" gelecekler ve Be~ikta3 Alsancak ma- ~""-'"t t 

' tus·· u·· bı'zı· tamamile tatmın' etmezse ~tina · Brendizi - Napoli - Roma • fazlalaştırmak için h;.kimiyeti tekrar pa hediye ~·~ ır. . .M 
0 çı oynanırken stada gireceklerdi. Fa- d t seltt...-,, 

- Kendimi! 

•• · Fi V edik v· M ele alıyor. Fakat Muz3ffer. Hayati Dün akşam a saa ~,. reddedeceğiz_ intihabat Almanların onıısa - en - ıyıma • ü- kat bisilcletçiler ma<;lan evvel saat d h" iJ<JetA; 
Ar d b ·· · "b b muvaffak olamıyor. J,0 r. Beşilctaşın kar tabiat lokantasın a •s . a an on P• gun gectı. yuz" de 95 ının' • Hanlayn'ın' arkasında im - Nuren .. ..., • Frankfurt • Vı"s- " .. t ld'kl · · · t tt t -. -.. uç e ge ı erı ıçın s a a ur yapa. · f t ·1 ··t•f· 'jl 
B. akş A ll ' had ha şısında iyi bir İstanbal takımı olsa fine bir zıya e verı nıı. , ır anı po onun mutat seyir- olduğunu gösterecektir. Almanlara ve- ea - Ren vı:ası - Kolonya - mamışlardır. • 

1 
·ı ıc·1 

il · l · · ·'-·~-1 muhakkak birkaç farkla O'"'Unu ka- federasyon aza arı e ga · c en yer erını ~o.uar. Seyirciler a- rilmelı: istenilen haklar, kanunu esasi Doseldorf - Hambıırg - Berlin - ' Bisiklet müsabakası n~ticesi şu oL 
rasında karanlık bir köşeye çekilmiş ile tevsik edilmezse böyle bir statüyü Laypzil' . Dresden _ Prag. Pqte _ zanabilir. Hakkı v~ Şerd de hiç iyı muştur: lunmuştur. rJ11~ 
ve gözlerini sahneye dikın;· olan genç lı: bul •. BükrP• - Köstenceclea İsta"b·· 1- d•no 1 bir oyun çıkaramıycrhr. Beşiktaşlı- Daviş maçla -. a etıniyecegız.. -. uuo -- Kirkor 9 saat 20 ru;.k•kada birinci, 
bir kadın vardı. Bu Konşa idi. Çekoslavakya bizim de devletimiz- nüş. ların devamlı bir akınında E..qefin Eskişehirden Halil de ikinci olarak neticesi ıl 
açtı ve okudu: dir. Buitibarla burada serbestçe nas· 40 - çok yakından sıkı bir vuruşunu Al- müsabakayı kazanmışlardır. Stokholm 21 (A.A.) p.,.ns 

Elleri zayıfça titreyerek programı yonal - sosyalizıni tatbik etmek isti- gun sancak kalecisi güzel .kurtardı. Bunlardan başka A.nkaradan Eyüp, pası maçlarının netıcesi: 
1 - Maskaralar kralı Bob Hitchy roruz. 15 inci dakikada Şeref Alsancaı. İstanbuldan Ll.mbo, Salfilıattin de İsveç ile İsviçre birer ı:rı~,.J 

2 - Ailtonio ve maymunu.. Prag, 20 (A.A.) Selahiyettar Yemek, otel, pasaport, vizeler, müdafii Alinin ayağ!n.13n kaptığı to. birer tekerlek boyu farkla 9 saat 41 kaydederek müsavi puvatı· 
3 - Güzeller-güzeli Gladys But • mahfellerde söylendiğine göre Han- proçam mucibince gezmeler - mü- pu sürerek birden Mkı bir vuruşla ki.; dakikada Edirneden İstanbula gelmi] ıruşlardır. _J 

ler .. Amerikanın en güzel kadırunı layn Hodza mülakatı gelecek hafta zeler · galeriler • saraylar dnhuli- şeden İzmir ağlanna üçüncü defa sok ]erdir. Eyüp sekiz >nat 24 dakikada · J<JP" 
müdüriyet. hususi bir surette angaje zarfında yapılacaktır. Bununla bera- yesi otobüs l'ezintileri hep dahil tu. İzmirliler kasdi fovuller yapıyor- Edirneye birinci ~ıtmişti. Umumi tas Berlin 21 (A.A.) DavıSO g'1~ 
tın . · ""h • - Almanya Norveçe 2 • 

e l§tır ... ua .·• her Südet partisi Hanlayn'in istirahat tesı !ar, insan, İzmirde ynl>oncı takımların nifte Ankara takımı birinci, Kocaeli . t' 
Orkestra bir fokstrot çalıyordu d 1 hakilcaten maç kazanarrııyacag·ına i- İ mış ır. ,, 

. etmek üzere Alp ağ arma gittiğini 225 ıı·ra ikinci, stanbul ta!cım! üçüncü olmuş Almanya tı.ıf".., 
~!!'"...., ___ ,,_,,_..., __ ,.."""!' ___ haber vermektedir. Müstalcil Alman nanıyor. Hele hakem de İzmirli olur- !ardır. Ankara tal-:•mı he,· iki mesafe- ;Jfll"'" 

"Sabah k sa iş tamam. Geçen ]:afta İzmirde iki yi 17 saat 20 dakikad.'l almıştır. Bu- Berlin: 21 (A.A.) 1938 1 şar ısı,, matbuatı, akalliyetlerin statüsüne ait • h ••' .ıı 
Kayıt: 1 T A Türk seyahat acen· mağlubiyete uğrıyan Gölaıasaray ta- na mukabil üçüncü ol~n İstanbul ta- ru için 22 mayısta saba • 11ır l\liindericatıntl2lll çokluğunclau do- müzakerat.ın Hanlayn tarafından ida- Beyoğlu - Perapalas karşısında kımının yeniliş sebeplerini uçıkça gö_ kımının aldığı derece J 7 ·•at 41 da- muhtelif 15 tayyare ıneydııl ~ 

layı Sahalı şarkt>ı rornaıumc:ı bugu"n re edilmiyeceğini, bu müzakerelerde ru··yoruz. k'k d " h l akt r J3i! J 
Telefon: 43542 ı ~ ır. "-ınare ava anac ı . "·~· 

dercemedik İtizar ccbıiz. Südet partisine mensup meb'uslar ha- sancak sıfır... Saat altı buçukta bütün bisiklet- rccek olan bu müsabaka ''~ 
_________ ._ ______ zır bulunacağını yazmaladır. Kasden tekme AlsanrHk mühacim çiler stadJa toplanmışlar \'C federas- tccektir. 
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Fenni bahisler 
~ 

Denizin dibinde 10 bin 
metreye inecekler ••. 

Bugünkü vesaitle denizin dibindeki 
ejderhalann resimleri alınacak 

1sviçreli profesör Pikkar gbk yüzün- Küre denizin sathında bir gemiye zin
de en yüksek noktaya, stratosfere hu- cirle bağlı olacak ve hiçbir akıntı onu 
susi bir balonla seyahat ederek mü - oynatamayacaktır. 
him tctkikatta bulunmakla meşhur - Böylece dalgalann tesirile lxığlı bu
dur. Bu zat bir de denizlerin dibinde lunduğumuz gemi hareket 

bu tecrübeyi yapmıya , en derin nok- ettikçe maruz kalınacak tehlikenin ö
tal&:ıra inmiye teşebbüs ediyor ve diyor nüne geçilmiş olacaktır. Zira sarsıntı 
ki: neticesinde bütün aletlerim.izin ba-

«Dcnizlcrin 5000 metre derinliğin - rap olması ve hiçbir işe yaramaması 
de hiçbir insan gözünün görmediği ihtimali vardır. 
şeyleri göreceğim. Küre ile denizin dibine 5,000 hatta 

Denizin .5000 metre hatta 10,000 10,000 metreye kadar ineceğim. Deni
nıetre derinliğine inmek bugünkü fen zin ka'nndaki hayvanların fotoğrafla
\'e teknik vesait düşünülürse hiç te rmı nlacağım; filmlerini çekeceğim. 
ntıormal değildir. ve intıbaatımı, geminin üstünde bulu-

DeniUn dibini, denizin dibinde rnev- nan klitipleri.me dikte ettireceğim .. 
c~t ?l~nları öğrenmek, ctüd etmek i- İçine gireceğim kürenin kutru 2 
çın ıki vasıta vardır: metre olacak, bölme için 12.5 santi -

Birinci vasıta tehlikelidir. 1kincisi- metre kafi. 

ne yanı küreye gelince bununla hu -
1 

Bütün lcnnt ve ilmi mahzurlar göz 
~ur içinde istediğiniz derinliğe kadar önünde bulundurulmuştur. Hiçbir şey 
ınehillrsinız. ihmal edilmemiştir • Gerek hava ter-

Bu küre usulü de şimdiye kadar tibatı gerekse sair tertibat hazırdır. 
~lnıı. Aıncrikalı Bccbc tarafından !Bunun içinde müşahit kolaylıkla ö -

9~llanıımış ve bu Amcriknlı nncak nünden geçen şeyleri, deniz dibindeki 
O metreye inebilmiştir. hayvanları tetkik edebilecek ... Bütün 

. Bu küre hususi şekilde, bUtün em-ı tehlikelere karşı tertibat alınacaktır. 
~Y t tertibau alınmış bir halde yapı- Bir tayyare dalına üstümüzde bu -
,~caktır. Çok sağlam olacak derin su- ılunacak ve herhangi vaziyette bizi a
ıcuın taı. ikma 

Y mukavemet edecekür. 1 ramağa koyulacaktır. -
Avam Kamarasında 
~ 

. lngiliz - İtalyan itilifı 
ınıza edilemiyecek mi? 

YENi SABAH 

RADYO 
f stanbul Radyosu 

22 Mayıa 938 Pazar 
Öile neşriyntı: 12.30 Plakla Türk mu

sikisi, 12.50 Havndis, 13.05 PlAkla Türk 
musikisi, 13.30 Muhtelif pltık neşriyatı, 14 
Son. 
Akşrun neşriyntı: 18,30 Plakla dans mu

sikisi. 19.35 Konferans: Prof. Salih .Murat 
(Rndyo dersleri), 20 Nihal ve nrkndaşlan 
tarnCından Türk musikisi ve hallı: ljnrkıla
rı, 20.45 Hava raporu, 20.48 Ömer Riza ta
rafından arııpça söylev, 21 Ceınnl KAmil ve 
arkadnşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayan), 21,45 Orkestra: 

Saadet sarayının 
Temel taşları 

:' 

Bir gaye saçma bile olsa, tahakkuku 
mümkün olmak şartile gayesizliğe 

müreccahtır 
Blavkenburg: Marş, Bu\•nlödiyö: Kalif dö Hepimiz zannederiz lı.i, elimizde bulu. 
Bağdat uvertilr, Morina: Tortajnda, Vals, nan paradan biraz daha fazlasına ma. ca müvezzii varmış. Yaradılış itibarile mu. 
Translatör: Hohzayt zuk tn IJllpüt, Ned- k d hay}·ilesi g...,ic, azım ve irade sahibi la. 

Fransada tap bol bir kasabada bir pos-

bal: Vals Trist, 22,15 Ajans haberleri, 22,30 lik olsa&.:, bedeni kudretimiz azıcı a· --.. 

Sayfa: 1 

Soldan sağa: 
Pllkl:ı sololar, Opera ve operet parç:ıları, ha artsa yahut da, pyet çehre züğürdü kin biraz safca olan bu adam siiç ve yo. 
22,50 Son haberler ve ertesi g{inün progra- isclı:, sinı.amızın hatları daha muntazam. rucu malcğini hakir görmek, üzerinde 

mı. 23
• Son ca bir hale gelse daha mes'ut, daha bah- hergün taban teptiği, nefes tükettiği sarp ı _ Disiplin, nebat 2 - Fena söz söy-
A vrupa radyosu tiyar olacağız. ve kayalık yoldan bıkıp usanmak, hüli- lemek, bir meınleket, 3 - Yeni, §arklı bir 

SENFONiLER: 11.45 Bertin kısa dalgası: lbuk' b . ~· . h halı:k k sa kendisini talihsiz ve bahtsız saymak memlekete menün>, 4 - Hissettirme, Ş i-Senofik konser 14.45 Roma kısa dalgası: Ha ı u ıstegımız emen ta u _v ~r-

Senfonlk konser, 22 Roma Senfonik kon- «diverse bundan duyacağımız haz ve sa- için ne lazımsa onu yapınıya yerden goie kôyet 5 - Yapurlann barındığı yer 6 - ta
ser (ayni konseri Bari radyosu da nnkledi- adet uzun müddet devam etmez; zira ye- kadar hakkı vardı. • nıdık ] - Edat, Güzel bir yurt, 8 - Buğ-
yoı-). nı'd•n biraz daha bolca para, azıcık daha Halbuki bu nasipsiz müvezzi kendisi- doyları yiyen böcek, inme, 9 - Himaye, KONSERLER: 7.10 Berlin Kısa dalgası: .. 
Pazar Konstti. (8.15: Devamı). (9.15: Kü- kuvvet ve bir kademe daha fİrİnlilc arzu ni talihsiz ve bahtsız saymak şöyle dur· yırtığı kapayan, 10 - Vermek, yardımcı 
tilk konser). IS Bcrlin kısa dalgası; Hafü «deriz. aun nisbeten mes'ut addediyordu; zira bir fiil. 
musiki: 13.25 Bükrcş: Pl~k konseri. (14. H • _._: __ -~--L ol bu iatek1e ..... ve•si vardı: Kmdi dile bir şato yap- Yukarıdan a~og-ıya: SO: Devamı). lG Peşte kısa dalgası: Karışık atta ~ ıuwu.:ıuı; an - ,,_,. s 

Macar musikisi. 16.45: Beş asıra ait musiki. rin muntazaman tahakkuk ettiğini biran malı:. Bizim müvezzi yolda tesadüf ettiği 1 - Birlqmck, çok lô.zım bir modele, 
18 Peşte: Polis bandosu. 18.50 Prng: .Marş, l 1:abul edip arzu ettiğimiz lıuıdu pm-aya, en güzel, işine elverişli telakki ettiği bir 2 _ Arapça eTet, iyi olma, 3 - Bir kazo 
dans ve Eercnadlar. 18.50 Ostrnva: Radyo önl' •• ~ ~ • d·~· --Lha refaha lca ta•ı alıyor, kuracağını tahayyül ettiği şa. m•--'-czi, güzel, 4 _ lce yarayan küçüı orkestrası. 19.15 Berlin kısn dalgası. AI- g umuzun dk ıgı 11DJ t •e • ~ ..r11. " 

man marşlnn 19.15 Bükreş: Diniku orkes- vupak bile dünyada zenginlerin ve ta· tosunu gözönünde tutarak bu tap bıkıp çefilt porçosı, LQtuf, 5 - inanı~ 6 - fay
trag. 19.30 Peşte: Çigan orkestrası. 20 Ber- lihlilerin en büyük düşmanı olan «can aı- usanmadan kilometrelerce taşıyordu. Tq dalı böcelc, xoman, 7 • Türklerin ano 
lin kısn dalgası: Pazar konseri. 20.20 Buk- il lr..-ıla - ,, _ _._ ··z. -ır gclmi)·ordu· ~~ı..ü bunu •ga- rd • L-rcfM·

1 
8 Kımetfi bir rcş: PUlk konseri. 20.20 Prag: Askeri ban- 1:mtJSJ• e ... , pcagımız YlUUC yu ona ag ' "'~ • yu u, annenm ıuı -s, -

do. 20.45 Roma, Bari: Karışık musiki. 21 muhakkaktır. ye•si ve zevki için taşıdığını büıyordu. rüzgar, kaba merkezi. 9 - fıkırdak. par-
Bclgrad: Halk ak~nmı. 21.30 l\1ilano, Tori- Bugün için içimizde: Alqam İJİ bitince ~Ü:~ o. g~ ~ ço, 10 _ Bulunduğu yer, faydab bir 
no: Karışık musiki. 21.30 Florans, Napoli: - Adam ıcn de!.. Benim İstediğim ka. ğcndiği taşını diğerlerının uzerıne ilave uzuv. Fontnzi Arap musikisi. 23.20 Bclgrad: Lo- _ _.:t. 

knntadan Konser nakli. 23.35 Prag: Plfı'k dar param olsun, sıhhatim yerinde bu- ederek harcını sıvıyor ve gün g""!r .... çc ta· 
konseri, 23,40 Pe:;te: Orkestra konseri. lunsun da bak, •can sıkıntııııtna mete· toaunun yüladdiğini, büyüdüğünü görii-
23.40 Peşte: Orkestra Konseri. 23.45 Lfıyp- lik veriri miyim? ...... diyecekler belki yordu. 
zig: Gece musikisi. •• ..:.t,. 

OPERALAR: 10 Berlin kısa dnlgası: bulunur. • Seneler geçti ve müvczzıın ptosu , ...... 
cStrnuss>a dair ~zler ve eserlerinden Likin r.enginlerin arasında da intiharuı sele yüksele acaip bir ı:ıina ş~k~ini. :aldı. 
parçalar, 18,30 Lüyıpzlg: Richard Wagnc- k 1 ınd kinden eksik olmadığı Btt yarım gotik, yarım şarkkan bır şa-
rin cMelstersinger von Nürnberg> operası. Y0 _su~ ar ~ras a. . . _ . . . • • -

0 
havaliden 

21 BUkreş: Weber'in cFrclschtuu operası. \'e ıntıhar ıle .kendılerını dunya lı:aygula-
1 
to modelı ıdı. Hala bugun • • . 

22 Miliino, Torino, Musikili radyo pjy~. rından kurtarmak İateyen z.avallılar için- ı ı~enler •Müvazün ptosu• ısmı verıl~ 
18.30 Roma kısa dalgası: Oda musıkısi d • k" k d 1 . le d .. l ka- bu acaip yapıyı lcasabanm •aeyredı1nxge 

(Şarkılı ve enstümantal). e çır ın a ~nar sa~_ıs~ _a ar gu7~ - • . ·• l k tmıa ~er· 
.•. RESiTALLER: 10.45 Berlin kısa dalga- duı bulundugunu go:rnnune getırecdc deger bır hususı)etı o ara ~ 

sı: Piyano - Viyolonsel musikisi 12.15 Ro olursak işin hiç de öyle zannettiğimiz gi- kr. 
nuı kısa dalgası: Şarkılı neşriyat. 20.20 . ~ 1 Acaba ~u kadar ton ağırlığındaki ıat-
Bratislavn: Slovak şarkıları 22.30 Prag: bı olmadıgını an arız. ., 
Şarkılı neşeli musiki. SiHHA T VE SAADET tarı senelerce ve senelerce, hiç bir men· 

DANS: 22.40: P~le 22.50 Milano, Torino, Demek olU)'Or ki para, 1thhat, güzellik faat kaygusuna kapılmamak şartile, taşı· 
23.35: M.ilano, Torino. ba~lıba•larına inunda saadeti temi~ ka· yan, onları birbiri üstüne yığ1rak harç-

19.10 Bcıri, Roma kısa dnlgası: Arapca v • b d ı b' çıl 
· T-rk · f' 1 • 1 lavan o-rm bu adam bir u a a, ır • ===========I:::::==== mm:ikili neşriyat. 20,37 Bnrı: u çe musı- ı ge mıyor ar. . , 

kili neşriyat. 21.15 Bari: Rumca haberler Sıhhatsız para, parasız sıhhat, servete ım mı idi? Hayır. Pdc makul ol~ 

ve Elen musikisi. -'L ''b'' b-L-- ha.,,.tta bir •gave•ıi olau bar Du""ellodan sonra da iki dayanmıyan c;ır:nre tcnasu u zaten arzu .... ocr ,. - ı 

edilir şeyler olmamakla beraber bunların adamdı ve bu gayenin tahakkukuna şa· muharrir barışmadı 

Mussolininin nutku ingiliz mebusları ,~~=-h~ı~s~a:::ırslaArdBaAn b~ır~d·-~,·-,~ek ~~:;.~.~f.::: ... ~~~~:::~:~ .. 7~: hl:_::~~~~·~~ d·;~~~T ,.::,.nü~.~ ~uha!ıru::n~•: 
tar f d t kit dil• n Halbuki etrafımızda mes'ut kişiler gö- - Ben par• sahibi olmak i.ıiyorum, medi Fransız admiui~-tratörü Bur-a ın an en e ıyor İnebolu kadle<imizden (F. An • ,., ...... Bu baht;,., lônudtt •• ı bir ... mqhu• ol~k hev• ôle yan•p ....... , .. de ne Bemstcin arasında yapdan '"' 

daç) yazıyor: tih bir şans eseri olarak mı mes'ut olmuş- rum. Halbuki bugün hiç bİrfeY değilim. kalem mücadelesi neticesinde Bcms-
Çok zamandır burunlnr güzel, ruh !ardır? Ve bu kadar çok ŞC)' istediğim içndir ki teinin Burdeyi düelloya davet etmiş-

okşayıcı kokulardan mahrumdur. Ak- Hayır! Çünkü talih çok, pek çok ıef. mes'ut olamıyorum; mes'ut olamıyocum ti. 

kenzon, Postavroz gibi kokulan değil katlı ana, babaya ben.ur. Yavrusuna lü- hatta bedbahtım!.. . Bu düello dün kılıçla yapılmış ve 

temWik için kullanılım Erenköy ko- zumundan fazla şefkat ve sngi g6ist~- Demeyiniz. Çünkü aize derhal: Burde sağ kolondnn yaralanarak dü-
lonyasını bile mumla arıyoruz. Şimdi- ren bir ananın bÜ)'Üteccği çocuk mes'ut - Y Ok canım! .. Si:ı: ne zengin, ne de İki muhasım banş _ 
ki açık kolonyalar litresi 300, 200, 150 bir çocuk olmaz, imank bir çocuk olur. meshur olmak istiyorsunuz, bir takım cllo durmuştur. 
kuruşa satılmaktadır. Sudan başka işte fa~a talihli kiıuııdcrin de hayattaki emeller etrafında boı hülyalara kapılı- mam~r. 
b• d ~·ıd· ı·k. d k'k · r'ınde zail · l · · d · d · •-• '- ·· ı ;w.u- vorsunuz. •İstemek• d ır şey egı ır. ı a ı a ı>" nasıp eı-ı saadctın en 21ya e r.ıınaruuı• ve yor, ruya ar &~· ı • Halkcvlerin c 
oluyor. İnhisarlar idaresi müskirat, kiistahlıktır. b~ka •düşiınüp hi.ilya kurmak• da baş-
tütün vesaire gibi kolonyayı dabayi- Şu halde hal·iki saadeti nerede bulma· ' ka birşeydir. Çünkü birşey Iayıkile isten· 

k tl. h · t 1 k lmaz Fatih Hallrevinden: leri vasılasile kapalı şişelerde eti e ı lı? Mes'ut olmak için ne yapmalı? ... Da· di mi o şey etrafında iı ya ara apı ' 
sattınrsa halkın bu ihtiyacını tatmin ha aC'lk tabirilc u e»'ut adam• kimdir?- 1 onu ele geçirmek için evvela miimkün o- 1 - 24 Mayıs salı günü saat 20.30 

etmiş olur. Halkı Avrupanın pahalı 1 B~ mi.i kül suale ce\'ap 'Verelim: lan ilk adımın ne olduğu kestiri~i~ ve ~na da evimizde üniversite doçentlerinden 
pahalı kokularını almaktan _ku~tan:· Evvela ve herşeyden evvel •gaye .. si O· dört elle sarılarak tahakkuk ettırılmesıne Galip Gültekin tarnfından (Orta çağ. 
Bilmem ki inhisarlar için muşkul bır 

1

1 lan, hııyatta bir lıedef peşinde koşup o çalışılır. . • da Türk tecim ve san'at hayatı - es • 
k f. '? " ı d ek ı k. b' şeyi •liiyıkıle 11te• • nf ey ıyet mı. hedefe, o gayeye u aşan a ama en tam Dem o uyor ı, ır . . • naf teskilatı) mevzulu bır ko eram 

- ·- ~ ·ı M 'u le' • d. le affalt olmak ıçın ilk ,.. ve en sumullu manası e • es t ·~·· t• me ,. o oere •muv •1--ktir 
1 • b 'Jerlle\.~ • 

Avam Kamarasının bir rörünütü ISTANBUL 3 Ül\'CÜ OKULUN yebitriz. Yani diin. bugün ve yann •a~i adımı• atmak demektir. Zaten cena 1 

2 
_Bu konferansa herkes aelebı1ir. 

Lond 20 (A 1 Ü O Ü İ 1 ıeyi• özleyen adamlardır ki •hayatta bir hak bile: 
. ra, .A.) - Amele parti- girmesinden evvel :arttırılnmaz. D NK M SAMERES . h'b. 1c· 

1 
d" d' b·lim n_ d ·stc sana vereyim• demiyor sı mcbuslarında y d . . S • . İ -· k gaye sa ı ı ımse er• ır ıye ı • •ıKn en ı • ) 

k n cgvu Ben Avam Amerıka, halıhazırdn 19 l gemıler stanbul 3 üncü ilkokulu dun ız ? Nöbetçi eczane er 
arn. arasında İngilterenin harici sı·ya. le nakledilcmiyecek derecede büyu- k lisesi konferans salonunda bir veda BtR MOVEZZUN ŞATOSU mu... il -'- la 

sctı hakk d k O J ı d 2"1 d · t · İnsan hayatta •gaye•sini e ın en ge • 
1 

Beyoi u ın e: t• d l B'ınaenaleyh •istemeyi bi mCJI'• ve • • 1 cihet• d ın a ısa bir müzakere ya- olan 7 5, apon ar a ı enız ay- müsameresi tertiD clmi~tır. uılcı'l• ·ı·tem-'·• Nadet saraymm ilk teme d (K k) Da-Pılmasın • · lik lı ı kt d İl k l l 1 • ·ı dig~i kadar, ivi intihap etmelidir; bunda / .. " D' istiklal c:rddesin c anzu · ı mucıp olan bir müdahale- yaresıne ma u tınma a ır. ko u un tale )C velı en ı e ma- / ta•ıdır. Gelecek konu~mamızda bu. saraya durag~ında ( Güne"' ) , 
de bulunmuştur. arif idaresinin ileri gelt.>nlerinin ha- ıüphe yok. Ancak bir •gayen saçma bile ~ k t ire tramvay s Yugoslav başvekilinin 0 '-- taha'·ku'·u mümkün olmak urtile gır· mck için daha nder yapma ıcap e - ı d Tonrular caddesinde Ben Ceno d . 1 zır bulunduğu müsacıereye İstiklal .._ "" "" ..- _.;ı -· Ga ata a r>" ı . 1 

va a soy enen nutkun - tı·g-ini L--L-·- müzakere onaccegız.. k . d ( N' ngılt 1 t fti• } · ·1 b l h Ik ve •gayesi:zlik•e elbd mürttcahtır. ~.....- (Sporidis) , Ta sım c ıza -. ere - talyun itilafının tasdik e ş en marşı l e aş anmış ve ~onra a ) 

~1~ miyeceğini isb:ıt etmiş olduğunu Belgrat, 21 (A.A.) _ Stoyadinoviç, okul şarkılan söylenmiş ve bir de pi- metlin ) , Tarlabaşında ( Nihat • 

~;~~~:~~i:~2~11~~~:f g;3~~:~fS;JT~~~l;;ff~::§.~4-,;~~;:~: ~~ğ~jj~!:~E~ 
J° •hl1ifın~an vnzgcçirmoğe çalışan ma.kn şh-keti tarafından ynpllan Sa· • do« BuCÜ" bili •o ya1mdaki ı,;, •d•m EminönUndo (Mehmet Kizım), A· k~ılterenın bu tarzı harPkctini ten- va nehrinin sol sahilıııin kurutma ve lngiliz doktorlarına AMER1KADA KADIN ŞERLOK • 

1 
r 'h · 

104 
lemdarda (Arif Neşet), Kumkapıda ıt etmiştir. tesviye işlerini teftiş etmiştir. Bu iş- HOLMESLER gibi gezen, ça ııan, n~e 1 1 uyara ya· 

Lib bir sual N k r üd" 1 ~~-· nwnleketin ıına bastığı gün çok yaşamanın sırrını (Haydar) , Fatihte (Asaf) Aksaray • ,., eral mebuslardan Griffith ise lerin başanlrnası takriben 30 milyon 1 evy<n po ıa m ur ugu; ~ l O ..... ba Pftll,;.. d... cz·ı.._..... Nuri) Şehremininde lNt.-
'-Cnova tk • d' l l 1 t Lodra 20 : (A. A.) - mparator - ... . :.ıerinde kullanılmak üzere sivil UJ ar. ıım fU CEYa. • Ye.__,.. . " ~ .. 1. nu una daha şiddetli bir ınnra ma 

0 
nen c ır. · 1 yış ... • _ Guz·· •l 1..._.ı- ... ıçki, tam -~.ı..u, daı- .. ,,_ Sadık), Ku" ,.;;kpazarda (Hikmet ısanla ·r H-1J:. t · · · h ld'ğ' luk müdafaa komitesi geçende Ingi - .. ~ .. JL> - .. ,... "'... r 

. ı ıraz etmiştir. Un.ume reısı ış sa asına ge ı ı . .. .. . ve üniformalı yaıiden SOOO polis memu- ma n•o.'di 
01 

__ L ... -tile bugüne laıdar 
1 

__ ..t ( Hikmet At Sır Jon Simo h "kfi zaman Danimarka ı::irke1inin mümes- tcrerun butun doktorlarına bır sual ...., llliUL ....... Cemil ), Eyüpsu taırua ı -
l . . n, u met namına . . " altası .. d k ihtilaf ru alacaktır. , clım lamaz ) • tngı~ı~ - İtalyan itili'ıfının dünvnca sılı Campman . tar.nfın~!Ci~ karşılan_ v~ll t gh~n ertcret k hd~lindte Bunlardan mühim kısma kadm olaca- yataBERL1N. DE LEYLEK MUHAREBESİ Ad 1 rd 
asvıbınden b. . . • . mıştır. Stoyadınovıc buyuk kurutma mı e c ızme e mc arzu e ıp e - Üsküdar, Kadıköy ''c a a .~: 
ld ~ ır vaz.ıvet ıhdR~ etrnış . - • ed"kl . . k 1 k g~mdan ""'pılan ilanlarda 21 den 29 yqı- n-r''-- __ ,ı.._ Pot.sdam'da 24 1Ut sü- n küd d Çarc:ıbovunda ( Omer 0 

ugunu soyl kl • .k ·r . . tulumbasını bızzat ışırtmistir. m ı crını sormuştur. Do tor ar e - .-- uc unc ,~ us ar a s • 

Londr 20 cm( c e ı tı ıı - etmıştır. Bu münasebetle hükum~t reisi be- seriyctle hükumete hizmet etmeğe ha- na kadar olan ltadınlann müracaatı İs· ren bir hava harbi olmUf(Ur. Birdenbire ninde ( 1.tçler )İskele caddesinde fBü-
kaınarasıad, A.A.) - Dun Avam lcdiyc meclis re.isi İliç'e hitap ede- zır bulunduklarını bildirmişlerdir. tenmi§tir. Ancak bu kadınların 50 kilo ve hrlmıayınız. Bu harp Afrikadan dönen yük Eczane) . BUyükadada (ömer ı n a okunan tnhrfri cevap- .. • . . 44 OOO d k d k 'b 1500 il b ı d" b 1 ı 1 ki d ce eyan etmiftlr Ge- ş R ) H bel' d ( Halk ) arda amirallik b. . . rek Yugoslavya huk\ınıel ıneı'kezının , o tor an ta rı en 1,60 metre oyu o ması, uzta an o ma- ey e er arasın a r • ( ina si ıza , ey ı e . 

s ırıncı ıordu, 1938 
iman ·· eli r ·1 · · · mcnf• · 1 d' ması ve keskin aözlere malik bulunması çesı hafta ıabahleyin yatağından kalkan- "iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİi cnesine ait deniz programının mun. 1 . 1 v~ g;:7' al eş 1~.'.~:sı ı~ın y~pı- B~ ce~ap .;·~rmış ~r ır. ll • lar Poudam ttınuında fiddetli vakvaklar 1 

zam bUtçe tahminatmın parlamento- dan ış e: c r _ayet u ~c ~ara ın- ır qı eyetı tayyare o ıarttır. ta'·ırtıl d ymn•lardır tık evvel (Ley- Serin ve nezih ıııı 
Ya Pnntkut t t'll .· l 1 tak an daıma muzaheret gorcceğıni ken kazaya uğradı Maamafih t,50 boyunda olanlar da ve x: ar u ..,.. • T N ı 
d a ı eıınc en cvve - d' . b'ld' . . '-d· leklerin dönüşü) zannedenler bira 1<>11ra N o v o ırn edilcceg;inı· b tld' · t• A · 1 ısıne 1 ırrnıştır. Moskova, 20 (A.A.) - Aralarında film yıldızı kadar güzel olduldarı tax: ır· 
l'k . ı ırmış ır. mıı a • leyleklerin iki tarafa ayraldığuu ve biri-ıl( bırinci lordu, geçen senedenberi Italya kralı seyahatte hava departmanı şefi J.:5.şif Babuşkin de gizli İstihbaratta kullanılmak şartilc birlerile ıiddetli harbe başladıklarını gör-
• ralhk hava kuvvetlerh nden ay- R . olmak üzere dört kişi, 18 Mayısta alınabilirler. 
rı.Iınış olan \•e halı'hazıro· -' 1R37 sene. oma. 20 .. ·· (A' • A.) - Kral - Im_ pa. - N 12 tayyaresi, ArkanJ'el- ta~are ,_ 1 ( ·1 müşlerdir. Filhakika bu şiddetli harp tam 
sına k .. - rntor Sırak h k t t J J Bu kadınların çok soğu .. kan ı ve azı et 24 saat devam etnıiı ve 145 tane leylek 

e i 204 e karşı 214 tayyaresi bu- 0 . u~ ya. are .. et c rnış ır. meydanından hareket ettiği sırada sahibi olmasına da pek fazla ehemmiyet ka 
lunan denı ta . . . . . rada Lıbya ya gıtmck uzerc vapura vukua gelen kazada tt'lef olmuşlar- verilmektedir. ölerek yere düşmüştür. ltu harpte ne · • hakkın z yyarccılıgmm vazıyetı binecektir dar yaralı olduğu meçhuldür. 

da izahat vermiştir Berlin · 1 duır. Bundan başka on iki de yaralı ıoo SENE YAŞAMANIN Yalnız §ark tarafında duran leylekl~-Tayyarecilcı" "kt • . 20 (A. A.) - talya krahrun vardır. Kaza, şu suretle vukua gcl-
Yare gemile . _ın mı nn, ycnı tay- Almanyayı Sonbahardan evvel ziyaret miştir: Motör, durmuş alevler için- SIRRI? rin harbi kazandıktan ve düşm:ınlarmı 
d" d rının ve tayyare nakle- ctmiyeceg~•i öğrcnı'l . tir Kral H'tl d k l ftalyada l\fı·ıa·noya ya'· ın bir kövde 104 Vanzervan gölüne doğru kov;alayarak ni-"'~ lğer har . . . mış · , ı er e a mış ve tayyare D\•inu nehrine "" , 

p gemılcrının servise l tarafından davet edilmiştir. düşerek batmıştır. yaşına basmı~ olan ihtiyar bir köylü var· hai zaferi elde ettiklerini aörmiiflerdir. 

Bahçesi açıldı 

Zengin program 

MÜZİK-ŞAN 
itinalı servis 

Tepebnşı - Daire 



Saırfa: 6 YENi SABAH 

. . . .. . . ·- Satış ilanı 
BURUŞMUŞ Her nevi yünlü, ipekli ve pamukl 

manifatura satış evi 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: • 

CiLT 

il"* i><•!tmm~mmm~~ 

iN 

Mahkemece satılmasına karar veri
lip Galata'da Kemer altında 78/ 80 nu
maralı Trakya tütün deposunda mev
cut Bursa ve Gerze malı 934 ve 936 
senesi mahsulü mamul ve gayri ma
mul tütünleri almak isteyenlerin 27/ 
5 .ı 938 Cuma günü saat 15 den 17 ye 
kadar mahallinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (7902) 1 iki kapılı 

Tercih edilmesindeki sebep İst. Birinci İsra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa

tılmasına karar veı ilen masa, sandal
ye, masa örtüsil, peçete , ayna, gra -
mofon , tabak ve sair lokanta eşyası 

24l 5!938 gününe gelen salı saat 9 dan 
10 a kadar Sirkecide Kafkas geçidin
de 1 ·3 numarada Sümer lokantasında 
hazır bulunacak memur tarafından sa-

İRFAN İYE 
GRI PIN 

Bütün ağrılara, hastalık baş
langıçlarına kıırşı tesiri yüzde 
yüz olav ve hiç zararsız en 

kuvvetli müsekkindir. 

Pazar·ı 
P. ALİCİ 

tılacağı ilan olunur. (7907) 

Sarıyer Şubesinden: 

GRİPİN Yedek subaylann senelik yoklama 
lan Haziranın birinci gününden 30 un 
cu günü akşamına kadar yapılacaktır. 

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

Nezle, soğuk, alırınlığı grip rahatsızlıklarında, baş, diş, mafsal, romatiz
ma, asab ve adale ağrılarında icabında gUnde 3 kaşe alınabilir. 

Bu müddetten evvel veya sonra biz
zat veyahut yazı ile müracaat edenle

rin müracaatlan muteber olmadığın· 
dan bu gibilerin de 1076 sayılı kanu -
nun tayin ettiği yukarıdaki müddet 
zarfında müracaatlan Jazımdır. 

1 

Telefon : 22554 
!amine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve GRİPIN yerine 

başka bir marka verirlerse fiddetle reddediniz. Son günlerde gümrükten külli miktarda almış olduğa 
envai çesit Avrupa ipeklilerini ucuz fiyatla bu ıııil
esseseden tedarik edebilirsiniz. Bir daha ele geçıııt' 
sine imkan ve ihtimal olmıyan bu fırsattan istifade 
ediniz. Türk Mimarlar cemiyeti İstanbul 

Başlı:anlığından: 

Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ;Jıtiyarladığımız 

<aman teşekkül eder. 

1 
• • Şubemiz yıllık kongresi kat'l olarak 

Istanbul Belediyesi ilanları 24/ 5/ 938 Salı günü saat 17.30 da, A-

·-------•ı•·---------------.. --.. !ay Köşkünde toplanacağından aza -

Cilt, bazı hayati unsurlarını kay
beder, bu hayati ve kıymetli unsur
ları iade edince, gençleşir ve tazele-
1ir. İşte, Viyana üniversitesi profe· 
örü Doktor Stejskal 'in şayanı hay

ret keşfi budur. cBioceb tabir ve 
genç hayvanların cilt hüceyraleri~ 

'--------!----------------~ 
Dem iriş 

Keşif bedeli 7'3 lira 68 kuruş olan Floryada nümune köşkünün tami
ri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakiyle şartnamesi Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka fen 
işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasiyle 55 lira 78 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 24/ 5/ 938 salı günü saat 

nın teşrifleri rica olunur. ... , ...... ~ ........... 
in merkezinden ihtihsal edilen bu 
ymetli cevher, pembe rengindeki 

Tokalon kremi terkibinde mevcu
tur. Her a}<şam, yatmazdan evvel 

Madeni esya ve karyola fabrikası 
En son ıiıtem ve modern karyola, aomya ihtiyacını t emin ede' 

Türk müesseseııidir. Piyasadan bu firmayı arayınız. Veyahut dol' 
14 le Daiınl Eenctimende bulunmalıdırlar. (B. - 2995) ruca fabrikay müracaat ediniz. 

* Adres: lstanbul Çemberlitaş Tavukpazarı 

İş bulmak için Zonguldağa gidecek olan vatandaşların orada sefil bir 
vaziyete düşmemeleri için yanlarında en az 15 günlük iaşeleri ve icabında 
memleketlerine dönebilmelerine yetebilecek kadar para bulundurmalan 
aksi takdirde orada hükumetten, Belediyeden vesair makamlardan yardım 

ulJanınız. Siz uyurken, o, cildinizi 
csleyip gençleştirir ve buruşukla

rınızı serian izale eder. Bir hafta 
zarfında on y~ gençleşmiş görüne

ksiniz. Gündüz için cilt unsuru 
lan beyaz rengindeki Tokalon kre

mini kullanınız. Siyah benleri eritir, 

fbrahim A r Deııtirİf 
Telefon: 20295 

Cafer Müshil Şekeri istememeleri ilin olunur. ( B. - 2992) 

Senelik muhammen kirası 25 lira olan Karagümrükte Keçecikarabaş 

mahallesinin Fevziııa§ll caddesinde 45 metre 50 santimetre murabbaı arsa 
939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 1 
lira 88 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 2/ 6/ 938 perşembe 

P ERFEKT markası kullanı şlı, 
dayanıklı ve elverişli ola n ye
gane ıüt makinesidir. 

Satış yeri : M. C A M C A N 
Galata, Mahmudiye caddesi No. 
61 Telgraf : Camcan latanbnl 

açık mesameleri kapatır ve birkaç 
ün zarfında en esmer ve sert bir 
ildi beyazlatıp yumuşatır. 

BAY ANLA R IN 
Nazan dikkatine 

Tesiri kat'i içimi kolay 
en iyi müshil şekeridir . ....,;11 

Bilümum eczanelerde bulunur. J 
İstanbul Defterdarlığından: günü saat 14 te Dalıni Encümende bulunmalıdırlar. (B. - 2948) Satın aldıgınız Tokalon kremi 

vazolarının büyük bir kıymeti var· 
ır. Onları bayiinize iade ettiğiniz

e beheri için 5 kuruş alacak, ayni 

Sayın Bayanlarımızdan samimi ricamız; aağ>lıklarını yuvalarının 
aaadetini (aylık temizlik ) !erinde daima 

ve Bağı kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetin dev adımları kar
şısında eski usullere bağlanmak, terakkiye yüz çevirmek, gelecek 
tehlikelere rıza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafından şük. 
ranlarla karşılanan (FEMİL) sizleri üzücü meşakketlerden kurtarır. 
rahim hastalıklarından korur. Cildinizin taravetini artınr. Vücude 

tam bir serbestiyet verir, t:n ince elbiseleriniz altında sezilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte, mektepte, yazlıkta seve seve kullana
cağınız bu gayet sıhhi, pratik FEMİL ve BACLARI her eczane ve 
büyük ticarethanelerde hizmetinize amadedir. 

zamanda kıymettar mükafatları 

ulunan Tokalon müsabakasına İŞ· 

irak hakkını veren bir bilet tak· 
dim edecektir. 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa

ralı hususi kabinesinde hasta larını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 

sabah «9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

Cins ve mevkii Senelik muham
men kirası 

Lira 
Feriköyünde Çifte Cevizlerde Bulgar hasta - 57 

hanesi arkasında Balmumcu çiftliği müştemila

tından 38100 metre murabbaı tarla: 
Boğaziçinde Balta limanında Fıstıklı taria 

denilen 11375 metre murabbaı tarla: 11 
Aynı yerde Tek servi denilen 4811,5 metre 

murabbaı tarla: 8 

kuruş 

15 

1 , 
1 , 

Aynı yerde polislikten mütekRit Zihninin , 
evi üstünde vaki 16650 metre murabbaı tarla: 13 ;J 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı tarlalar hizalarındaki kira v-e ~ 
det!~ üzerlıı~en açık arttı~a usulile. ayrı ay~ kiraya _verilecek~. 'f-,,1 
şeraıtı ile. dıger şartlarını ogrenmek. ~nlenn he~. gün ve muza? 
gireceklerııı de 2/ 6/ 938 Perşembe gunu saat 15 te yuzde 7,5 pey ııkÇ ıJ 
Milli Emlak Miidürlüğünde toplanan komisyona müracaatları M. ~ 

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu !hami Safa 
mahsustur. Muayenehane \'e ev t~le- Neşriyat mUdürU: fıhami Safa 
fon: 22398 - 21044. Basıldığı yer: Matbaai Ebuzziya 

!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!!"""!!!!~re~n~ç!!!!k~o~k~u~y~d~u~.!"""~P~is~l~ik~l~e!!!~k·a~r~ış~ık!!!!b~ı~.r!!!!b~a~zı!!!!d~a~k~ik~a~l~a~r!!!ar~t~ıy~o~r~d~u!!!!b~il~e~ .. !!!!!!!!!!!!!~,~b~ah!"""s~ed~ili~.~. y~o~r~d~u~.~Es~ki~.!!!Mı~sır'!!!!ın!!!!!m!!!!u•k~a~d!!!-~d~e~l~ik~l~e~ri~n~i~b~ı~. z~e!!!!d~o~ğr~u!"""u~z~a~t~tı~. ~~:.~ 
misk kokusu .. Zannedersin ki bitişik- Birinci kata çıktık. des hayvanı!. Holde kıvrıla kıvrıla hiddet seziliyordu. Haşmetli l>~ 
teki ahırdan gelen kokuyu gidermek Rozesin iş odasının kapısı önünde merdiven parmaklığına tınnanmağa dayla merdivenin birinci ba.S" 
için birisi ortaya misk dökmüş. etrafımızı dinledik. Küçük saatin tı- uğraşan bir timsahtı bu!. na sürüne sürüne çıktı. , /. 

Bu evin içinde ne vardı? Kapısın- kırtısı devam ediyordu. Rozes merdi- Müselles biçimindeki kafasile pa- Rozes gözleri büyümüş oldtl~ 
dan girmeden evvel bize ne oluyor - ven elektriğini kapayıp odanınkini a- rıl parıl yanan gözleri halli. gözümün de put gibi duruyordu. O dakı el 
du? çacağı zaman aşağıdan doğru gelen önünden gitmiyor. Ne bir kAbus i - korkumun derecesini tasavVtlr 

Rozes elektriği çevirdi. Ne antre ve tepinmeyi andırır bir gürültü duy - çindeydim; ve ne de şuurumu kaybet- mezsin!. Muharebede d!işmaol•r; 
No. 15 

Pencerenden !\'!on - Sen - Mişelin 
tepelerine doğru şöyle bir bak! Sen 
Sen - Mişel hikayeeini bilir misin? Bu 
kahraman adam öldükten sonra cA
ziz> olmuştur. 

Güya buna sebep halkın ona olan 
muhabbeti v,.. kablettarih canavarlar
la düşüp kalkarak mücadele ettiği i
çin cAzin olmuştur, derler. E , peki 
ben de bu gece hemen hu adamcağı

zın duyduğu şeylere yakın şeyler duy
dum. 

Bu hançer vak'asının Rozesle brna 
ait tarafları hiç ummadığımız bir şe

kil aldı. Dehşetli bir gece yaşadım; 

bak dinle: 

Diln Rozesten aldığım b'r telgraf
ta gece onu evinin önünde beklemem 

yazılıydı. Gece yarısından bir iki da
kika evvel randevuya gittim. TuhaJ 
teY! 

Bir aşağı bir yukan d!ılaşırken, her ne de holde calibi dikkat hiç bir şey duk. Korku ve heyecanla parmaklık- miştim. O dakikadaki kadar hiç bir rafından sarılsaydım bu kadar ~r f 
evin önünden geçişimde içimde bir he- yoktu. İçim biraz ferahladı. tan aşağıya uzandığımız zaman ilk zaman aklım ve idrakim başımda de- mıyacaktım. Dişlerim büyük ~-
yecan, bir korku duyuyordum. Bana Daha rahat nefes almağa başladım lahzada bir şey göremedik Yalnız bir ğildi. rültü ile birbirine çarpıyordu. ~ 
öyle geliyordu ki hissikablelvukuum Etraf 0 kadar sessizlik içindeydi ki e~ cismin süründüğünü gittikçe daha vu- Ben, timsahı Londra hayvanat hah- demin bulantısını tarif dahi ede ı/ 
bir tehlikeyi haber veriyordu. Evden küçük bir patırdı duyulabiliyordu. zuhla duyuyorduk. çesinde bir defa görmüştüm. O da u- Birden ışık söndü. Karanlıkt3d 
uzaklaştıkça bu his kayboluyor, ya- Saatin tıkırtısı bile kulağunıza geli- Neyse .. Nihayet onu gördük - Va!- !acık, zararsız ~ir ş~ydi: ~u ~~eı:ı. bir vanın basamak basamak bi~e I 
kınlaştıkça artıyordu. Şaşma! • Bun- yordu. !ahi inan bana o anda ne deliydim, ve canavardı. Sakın Noyyının gobegınde çıktığını duyuyordum. imdat. fi 
dan daha garip hayretengiz şeyler Rozese: ne de herhangi bir hayalet görmüş - bulunan bu evin içinde bir timsah!. diye haykırmak istiyordurn· 
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duyacaksın! _ Bu ko ·ku nedir? Diye sordum. tüm! - Hem de ne timsah!. Misk ve liiğım ko- boğazım kısılıyordu. Ondan fol. 

Nihayet bulvarın ucundan bana Elile susmamı işaret ederek yavaş- Karşılaştığımız manzara şuydu: kan bir t imsah!. Ne inanılmaz şey de- hatırlamıyorum. Hayal meyal ' 
doğru gelen Rozesin hayalini seçebil- Yeşilimtrak kocaman bir cismin, kı- ğil mi? Fakat gerçekti bu!. sin beni kollarımdan tutup 1• • ça cevap verdi: ı• 
dim. Acele acele yürüyor, hazan ar - sa pençeleri üezerinde merdiven par- Medeniyetin tam merkezi sayılan sına çekerek divana yatırdıi{ıtıl 
kasına dönüp bakıyordu . - Evde senden başka kimse yok. maklığına tırmanmağa çabalaınasıy - bu yerde sıcak iklimlerin sebeplerini lıyorum ancak. 

Bonsuvar dediği zaman sesi biraz O ;~z:~~r::rg~a~ı;t~:n °!~~~:o;~si- dı. Mısır mitolojısinde arıyanların Canavarın yavaş yavaş ve s'~ 
k ı sıktı. Kapıyı açmadan evvel bir !ah- 1 t t t kil di el 

0 1 
Lağım kokusile misk kokusu ken- hakkı vardı! Romancının evine ke merdiveni çıkmakla o!duilıı" 

za tereddüt etti. Sebebini anladım. e eza eş e yor u. na ne 0 u- dini daha ziyade hissettirmeğe başla- hırsız girdiği zaman gazetelerin yaz -
Anladım değil hissettim. O da benim yordu? Neden korkuyordu? Merdi - mıştı. O anda ölümünden evvel Os - dıklarını hat:rlıyoruın. Evin içindeki yuyordum. 

gibi bir haletiruhiye içindeydi, her venleri ayak uçlarımızla sessizce çık- kar Hekeyin çıkardığı bir kitabı ha - dağnıklığı ancak bir hayvan vücude Rozes: 
1 
~ 

halde. , Kapıyı açtı, içeri girdik, Gi _ tık. Ne bir şey görüyor ne de bir gü- tırladım. getirebilir diye yazılmı~!ı. - Yavaş ve derin nefes aJ. ~ 
rince burnumuza çarpan koku iki a- rültii işitiyorduk . Fakat beni dışarı- O kitabın içinde bilmem nerede, bir Bulunduğu yerden bizi gördü. U - geçti; işte kendine geliyorsuJl ) 
dım gerilememize sebep oldu. Ne iğ- da yakalıyan sıkıntı devam ediyor ve bataklıkta misk kokan timsahlardan fak bit-er kuyu ağzını andıran burun (Devam' 

y 

D 
lerd 
ada 
ıni 

Ce 
pad 
lcr 
!er. 
Ch 
ne 
tay 

sar 
şıl 

Yü 
fın 

e!;~· 

dip 
sa 
Yo 
ko 
açı 

ni 
sÖ?. 

suı 

ret 
tır 

l\1i 

'" 
ırı 

tin 
du 
gü 

ırı 

he 
lu 
ni 
b; 
!ip 
k 
ırı 

e 
le 

ırı 

b 
A1 
d 

el 
er 
ra 
ki .. 
d 
v 

ırı 

\' 

n 
d 
l 

ş 

İl 

lı 

• 
h 

I' 
d 
h 


