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Cih.an ~eti 1-
* q9 '1 • y o L u M uz c' \j ',R'Me ler Heyeti R·OMA ZA.FERİMİZ 

önünde upa 
Hüse)in (ALÇIN 

ŞUphe-yok ki ye\ya dUze
..;.ı az çok yakın bf d d v _ 

ıı&• ak b' tn a, oga 
cakbr· Y 10 ır :.'oğru mu
ıı.Jtkak surette yur Bu yeni 

iyet ne olacak? i . 
~~ni göz önünde :um t ~: 
~ k kal azı a 
ıninler yapma . u~ tarihin 

• bariz hususıye . . ist'k en . k" ırı ı -
balin keşfine 1~ b:n.tsıdır. Si-

'h" bır ar 
1aset tarı ~· ı • ;a çıkmış 
ı....Jı'aneUerın iflas O . 
.... ... .. lr nun ı-

. bu sahada ~ .h 'd 
çill• lkmamak sarı ı -
oiaıara ka muvafık 
Oıur. "t' 

f 'h bu un }Jaama ı , t . . b 
. doğacak devre ıç~n u 

yenı 1 yetı ve 
f}arı ne o ursa 

~ası i doğum rası mu-
hakkak k Her ypek ıztı
raph oluyor. d pençesi 
aıt.ında kıvran _ır~n lü buh-' 

ıar işte bu ıst ııl . 
ran kfıı;.'miz 82ıklan ı
çinde çc ı61 ifadesi-
dirler. 

"nün tekml 
augu ktl'etlerine 

bir başlan~ı~ no·harnız va-
. ı gö:derımız cı ... 

kH· . ktısac ılışıyor. 
r .. nkil harp ı l 
..,.u kökten ' sosya 
b kırndan, .. 

a ti d. Cihaner vu· de ge r ı. 
cu i bi-r' takım f daha 
eV'Telk ah r· re cere-

}arın m su u 
yan ana kadar ~eraber, 
o za°:ıreite· faaliyetTJ>mıya-
cak s ·ıesile ı sebep-• barı> vesı . 
ıer. ve bütun dir sıma 
aldılar b' artık kaçmaz ır 
gözden . ortaya 
ıkardılttr. 

ç Son ıamanlara 
. a azerinde bir kadısr. 

dilnY hikimi• vardı: 
\ffUPanın ~be 

it; bildmiyeti d y~z 
srkJ" • h keti.ne ebillr. 
sanarı a~e m nıadCbuyuk 
ınil)etler a __;zçe ar 

ihtiyaçlarını uzr -
taJl b r kaldıkn teda 
'ke mec u b 'k 

rı dan çıkan mamull rdı .~-
laf tarafında e un 
anın her h 

y ıer temin etmek! ~a -
reç E eryalist ~tınde 
idiler. mp • ·}ıhütün 

. . det ve huşunetı 
şıd. rcnklı ırkları )leket-
1erı, . . ·ne alıyor m şe
t>ekesı ıçı kle A vrUI istis-

r etme !fll . nı medeniye1. ve 
refahı ' füğını 

n edıyordu. 
tern~eri dedığimiz ı 

. ıer karşısında. }e ka: 
'\'iJl'l ·ıe tek bir stevh 
b. çehre ı _.J .. 
ır . A upa İStlle go-
unen bu vr . . 

r b tlerle bintzehır r .ceka e 
ı ·nere ayı ılıjh te-
rrıtı~u . hcınco.iyük 
illetlerın .. 

J11ava hul<i.p1 olmtıYI db~n-
. y "' tevzı ea ıa· 

ıhsan ve 
till ıfc bilerek kud-
sı bır '\i azsahada mütüğü

.. her 
pu Milliyet gurur v6yor-
d\1: tte parçalanfi! de-·n 5urc 
rı. menfaatlerin de 'tısa-
dı uf k bir vesile zün-
cten 8 

-bir yanardagt ki ha-

Yeni Sabah Kemaliat aazetedir. 
Aldıiımız her nefeai kendi.aine 

borçlu olduiumuz ebedi At•lllr· 
kün dehaımdan fırlıyan alta ok ia
tikametinden kıl kadar f&fb'JPCA• 

tız. 

Yurdun iç ve dlf ponaa_. 
çevirenlere, iç ve dlf ema~ 
aailığtnı, kültürünü, .,....._., ... 

yındırhiını koruyanlara an 
ve devrilmez bir güvenhnia Tal'. 

Ne içimizle, ne dlftnusla )'&• 

tmda Celil Bayar gibi muzaffer 
Türk ekonomiaine iatikamet ver
mİf bUyUk iradelerin bulunduiu 
.e ''ucuzluk, tasarruf!,, diye bar-
1'ar batıran Türk camiaaı içinde 
•tlMaatunızm ucuzluia doiru te

WU zaruridir. DUnyanın en 
~in memleketlerinde gazetele
rla fİJ'atları 20 paradan hatlar, 

alifaa,.t ÜÇ, Uç buçuk kurutta ka
IW' kalar. Fıraat elverirae Yeni 
Sahahı • kaliteainden de hiçbir ,.:r feda etmiyerek • üç kur11ftan 
daha ucuza mal etmeyi bile diifU· 
nii)'oruz. 

bancı bir ideolojiye :zerre ka.tar 
temaylilümüz olmıyacaktır. Ke
maliıt çerçeve içinde hedef imiz fU 
iki kelimeye bol bol aığar: Yurdun Söylemeie hacet yok ki 11Ye
aelimeti. y eniliğimizde bir mu• ni Sabah,, ünvanı, Mihranın Sa
halefet kokuıu arıyan tek tük in- ba'h'ını hatıra aetireınez: F•ld s •. 
aan varıa, onları bekliyen aukutu bahçının, bu güzel Türk kelimeai
hayali 'imdiden ve açıkça kendile· ı ni de, Türkiyede kazandıiı aervet
rine haber veririz. le beraber dıtarıya kaçırmıya bak· 

Bunuııla beraber, gözleri per- kı olamazdı. Onun kendine mal 
delenmit evetçilerden ve hay hay· ettiği milli kıymetler araıında, 
cılardan da değiliz. Gördüğümüz müaadere etmekte gecikmediiimiz 
uluıal ve aoıyal yaraların üatüne bu kelimeyi, eıkiainden ayıran 
baamakta, lekeaiz bir kalem tutan "Yeni., vaafile bir Türk gazete· 
parmaklarımızı en ulvi ceaaretle aine kazandırdığımız için de bah
techiz edeceğiz; karanlığın, gerili- tİyarız . 
iin ve faziletaizliğin üıtUne olanca Yeni Sabah, batan bir impara-
hızımızla yürüyeceğiz. torluğun ve Mihranın Sabahına 

Halkın gazeteai olmayı bir değil, Atatürk günqile beraber 
yandan da halkın keaeaine uysun doğan yeni Türk aabahınm aydın. 
olmakta buluyoruz. Devletinin ba· lıklarına aayıfalarmı açıyor. 

Berlin - Roma 
Hitler ltalyada çok 

.parlak karşılandı 
Berlin Roma arasındaki itilafın zaifladığı ve 
Musolininin itidal tav~iye edeceği söyleniyor 

~ etsizliği içinde f em-
~~uyordu. . • .anıp Ber•• Roma mihveri ve Hitler ile Muaolini 

j\vrupada mıllı 1 .. • 
.. tebit imparlQimi Napoli 5 (A.A) - Geceyı tren~" mukemmel hır dekor teşkil etmişti. 

ile ınus cereyan eQimi geçirıniı olan Hitler saat 10.10 da Fu~er ,trene on dakika evvel ge
aras~dta nılen umueril- Napolide Mergellina istasyonuna gel- lip Prens Piemo• , nazır Ciano, Sta-
;tnek ıs e · kl il "k . tün dünYafl ka~ !nen miştır. Nebat ve çıçe er. e ~u cm- race, Alfieri ve daha birçok zevat 
b\I. inde bıraktı. N4ala- mel camlı bir kış bahçeın halıne ge- tarafından karjılanan Kral tar fın 
rı ıç örüldü ve tirilen istasyon Alman ve İtalyan 8 

-
ınail~plar.a~l·.....,, vaı1ktte bayraklarile faşist ve nui işaretleri- dan kabul edilmiştir. Veliaht ve ne-

t k bır m e:. "'.t:' ' zırlar Alınan devlet · i · ı:ı. 
e . dünya vardi ıkı- le süslenmiş idi. reıs nı .se camla-

1'11 bil' tlak hakıml5 ır- Fecir vakti göğü kaplıyan bulutlar llllflar, mızıka Alman ve İtalyan 
~ ın~. beyaz ırk dağılmış, güneşin ziyasile mavi gök marşlarını çalmıştır. 

augtın k b l · i · asında parçalku- misafire yapılan a u resmı çın [Sonu 6 ıncı sayı/ada] 
tuP ar -•1· 

Bu sayıda: 
• iVVWVVVV'< 'VWYwv'NW' 

Tesadüf (Roman) 

~•n"u· Avrupa rrw ır. b . J)...-·" dafii vaziyetini takınmak mec urıye-
13irleşik Devlctl_er \lan tinde kaldılar. Belki biraz samimi, 

kbsı paycsınc pın aıaca . . belki biraz harp tedbiri kabilinden 
Hüseyin Rahmi Gürpınar -· · ülkesıdırler. a- y 

f!fCİı h9.knniy4>e- zaruri surette ort.ıya atılan bu to- azan: 
z 1rl«n . . 

ya 
0 

bithassa UzııJka- hum, eski yağma Ve menfaat zıhnıye-
(1,tı, . ukavemet haııv- tinin mahsulü sayılacak surette ceb
ve~~{;fektcdir. Avru~lit ren imza ettirilen sulh muahedcna-
edQ 1 1 "~- . o h 1.. .. mül ve mut a' u•ıı.u- melerile ezilemeclı. , er zu um go-
~tık nıhayete crmllıu ren ve Avrupanın, beyaz ırkın teca-

umumi harpte, vüzleri karşısında milli varlığı inci-
• ·mparatorlukl~r- · · b ' h ı· ]teıı ı . nen ırklar ve kav.irnJe>r ıçın ır a as 

f{eriyeti teınııltşı . .. ~ .. .. 
muza . P1'i müjdesi düsturu Duştugu musa-
ıetlerin kendı k-,.l- it zemin üzeriudc kuvvetli filizler 
.... ırıaı:ı olduğu• ~e 
ı~ a ro.illi haki k verdl 
_pııand ü [S011U 8 üncü aa~ıfada] 

Zeynep Gelin 
[Milli mücadele hatıraları] 

Yazan Şeref Aykut -Kaç yaşında ölmek istersiniz? 
(Sıhhat müaahaheleri] 

Yazan : Selim Sırrı T arcan - [Küçük lıit.ayc;. 
Yazan: Sennet Muhtar -Sabah şarkıcısı (Roman) 

Yazan: Nebahat Peyami Safa 

ün toplandı 

Başvekil ve Harciye 
Vekili geliyor 

Şehrimizde kalmıyarak 
Belgrada gidecekler 

Başvekil Celil Bayar 

Ankara, 6 (Hususi) - Vekiller 
heyeti Başvekilin riyasetinde bugün 
saat 17 de toplandı. İçtima geç 
vakte kadar devam etti. 

~ 

Atinaya giden ve oradan Anka-
raya dönen Başvekil Celil Bayar, 
bugün ekspresle Ankaradan hare
ket ederek yarın sabah şehrimize 

gelecektir. Bay Celal Bayar, şeh
rimizde fazla kalmıyarak Belgrada 
hareket edecektir. Hariciye Vekili
miz Doktor Tevfik Rüştü Aras ta 
Batvekile refakat etmektedir. 

Atatürk dün bir 
gezinti yaptılar 
Ankara, 5 (A.A.) - Reisicümhur 

Atatürk bugün öğleden önce otomobil 
le şehir içinde bir gezintiden sonra 
Orman çiftliğini teşrif buyurmuşlar 

ve öğle yemeğini orada yemişlerdir. 
Atatürk yemekten sonra çiftliğin muh 
telif müesseselermi gezerek akşama 

kadar vakit geçirmiş ve geç vakit köşk 
lerine avdet buyurmuşlardır. 

HER SABAH 

Süvarilerimizin zaferi 

·-Musolini kupası bize 
bir· sene için verildi 

İki sene daha kazanırsak kupa, 
daimi olarak bizde kalacak 

Muolin.i, kupayı Hrdikt• soma baaap Tirit dYarlıd.o ..... ........ 
Xwlretli ve Oflllls k livarile.rl. Süvarit~ "°' llllrik munf. 

Njatelri muva~lhden aonra, fakıyeti, bütibı IJjr.. 

Romada, gerek birinci :Mussolini ve zafer heyecanı halinde dalgllliu'Uıtak 
gerekse kral enternasyonal parkur tadır. Bilhassa binicilerim4zin Niste
müsabakalarında birinci gelerek hem ki muvaffakıyetlerinden sonra Roma 
Mussolini, hem de kral kupasını ka- aa iki defa Ustüste kazanmaları, bü· 
zanmışlardır. [SoJUt 6 ıncı sayıfada] 

''Küçük itilaf,, ın son ve 
kati kararı verildi 

Dünyadaki değişikliklere rağmen Küçük itilaf 
devletleri hattı hareketlerini muhafaza ediyorlar 

Bükreş, 5 (A. A.) - Dün ak-

Harp tehlikeleri içinde yüzen şanı Yugoslavya ve Çekovloy-avya 
bugünkü dünyada, bütün apor hare· hariciye nazırları şerefine verilen 
ketlerinin milli ve aıkeri bir mana_! büyük ziynfetin sonunda Romanya 
ıı da var. Maçlarda veya herhangi hariciye nazırı B. Komnen. irat et
bir müsabakada galibiyet, askeri tiği nutukta ezcümle demiştir k~: 
bir muzafferiyet gibi alkıtlanıyor. "Dünyada mühim değişiklikler ol
Hele terefli Türk binicilerinin .Ro- muş, fakat Küçük Antant, bidayet
mada - Hem de Romada!. - üıt- tenberi çizilmiş bulunan hattı ha
üate kazandıkları birincilik, doiru- reketini daima ayni olarak muhafa
dan doiruya Türk orduauna ait bü- za eylemiştir. Bu sebepten Küçük 
yük bir zaferdir. Antant, istikbali nikbin bir surette 

Komnen ve Scc>yadinoviç 
sırlığı ve hatta dünya sulhil için 
tehlikeli bir mahiyet arzeyledfM 
ileri sürülmüştür.,, 

Yine tarihçiler ve ananeciler di- nazarı dikkate alabilmektedir. 
yecekler ki: "Binicilik ve aüref, bi- Zaman zaman, bu organizmi
zim tarihi ve ananevi aporlarımız- mizin manasızlığı, neticesizliği, kı· 
dır. Bunun için kazandık. ,. 

[Sonu 3. ilncil ıapfada] 

Yalan deiil: Binicilik ve siiref, 
"'•7.İm t ... rihi ve ananevi aporları
mızdır. Fakat yalnız bunun için mi 
kazandık? Acaba orta çağın bir 
TUrk pehlivanı 1936 olimpiyadları
na airaeydi Yatar sibi muvaffak o
lur muydu? Acaba on yedinci a• 
rm bir Oamanh aipahiıi fU ·aon Nia 
ve Roma at müaabakalarına siraey
di. Cevat Kula ve Cevat Gürkan gi
bi birinci gelir miydi 1 

Milli küme malan ·bu 
hafta nasıl olacak? 

Çok fÜpheli. Çünkü buaünkü 
aüretin ve biniciliğin "teknik ve at
letik,, vaııfları dünküne benzemez. 
Modern bir terbiye ve kabiliyet ia
ler. Onun için, bugün Romada 
birinci gelen Türk aüvarilerini, hem 
anane ve tarih, hem de onlara bu 
yeni vaııfları kazandıran muaaır 

teknik ve Türk inkılabı namtna a
lınlarından Öpmeliyiz. 

Gazetmiz yarın da 
8 sayfadır 



Milli müce.dele ha~ıralan 

Zeynep gelin 

YENi SABAH 6 Mayıs 1938 

~/)~-Dün ., a 
~Politikası 

.(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAH) 
. . 

BURSA- İSTANBUL Oniversited~ 
Askerlik imtihanı 

Tırmalamak Avrupa siyaset inin e ne · 
yeni hadiseleri ve yüz giıze ığı Tarak vapuru geldikten 

Tesadüf eseri denerek geçneıniye- hl·h·b l "h d. . sonra iki büyük şehir Mazvetsiz gelmiyen e ı ı re ayır,, ıyor; 

Yalnız en büyüğümüzün verdiği emri 
yerine getirmek için ... cek iki keyfiyet varsa Londra müla- daha eİyİ bağlanacak talebe sınıfta kalacak 

k r t 1 · t b "ki key davacı ısrar ediyor 
fi;~~irf~Y:a~;ar~!:r.

1 

- Dün asliye dördüncü ceza mah- Denizyollan idaresi için Al~~a- tl'niversite talim taburu, bu se- _
6 k • h • f kind edi Artık saklamaga lüzum yok ki İn- kemesinde bir "aüzelligıv · bozma,, da inşa edilen Trak vapuru on gune ne askerlik dersinden imtihana ta-

1 Hedefe erişme gayreti erşeyın ev e ı ve • 
1 

. b ıunac k bi olan erkek ve kız yüksek tedrisat 
dan b• •di giltere ile Franu araunda tedafüi bir davasına devam edilmiştir. Dava- kadar limanımıza ge mış u a - . . . . le 

Zeynep gelin sayısız, adsız kahramanlar Jn r • ittifak aktedilmiş bulcmuyor. • •İtti- ya sebep olan hadise şudur: tır. Trak İstanbul _ Mudanya arasın talebesı ıçın bır program hazırla- ~n 
N 1 fak· •özü İngilizlerin kolay kolay aöy- Beyoğlunda Parmakkapıda bir da ilk seferini 22 mayısta yapacak- mıştır. .. . . 

Yazan : ŞEREF AYKUT o. 1170,.dldcri kelimel~,..':""1'· ·Çiin- apartımanda oturan matmazel Eli, tır. Bu ilk sefer hususi mahiy~tte ola f>rograma ~or~. .'.mtıhanlara, 9 n 

M illi .. ._. .. harp tarilımi C..el ~ ~~r.t~ -~ ~,._ ~ _Yap ... bilec• ık~. İngiltere herh~ bır ~ahhude ayni katta oturan diğer kirac~ Ha~- cak ve gemide yalnız gazetecıler ve mayıs pazartesı g.~n-~ ~şlana~ak, i 
may, aiyasal tarihini de &'ele~ekte- &'iDi bıle dutunmege kendımızde kudret gırışme;yi lleVIDeZ, ·~·· ... ıore hare- riye ile kavga etmiş ve Hayrıyenın davetliler bulunacaktır. Bu suretle 13 mayıs cuma gunu akşamı nıha- li 

lı:i •-illti 7u-. ı.aıu. .._ ...... ,.. tarilııe bu~~azyke~ 0 

:rok olan ~matı ~-~~~m; .. "; katında serbest kalmayı tercih eder. yüzünü tırmalamıştır. Aradan bir Buısaya götürülecek davetliler orada yet verilecektir. Bu programa gö- D 
• . . talıın bılaır111da• tatara - up ur '-L- 1...-..ı F d vJet aiamJa- . . - h t b"t d"l .. l d ıreçm•:r- 99 belkı. za~n~ .. her ;te7t ••~t- milletif'e lıizmetltar yapmıttır. F-.at ,.... .. a ransız ~ •Y kaç gün geçtıkten sonra Elı s~g ya- bir gün kaldıktan sonra tekrar şe - re tayin ve es ı e ı en gun er e, m 

taran kara per.desıyJe or~ulup gıd~ce_k ~~- Ataiı yukarı 18 yıla giren bu azak- rmm . Londrada, rennı tebhgde d.e nağında tırnaklanan yerin bır tAr- rimize döneceklerdir. yalnız üniversite fakülteleriyle Gü- ji 
I~ menkıbelerı vard~r "'. ~u~lar utaklalı- la,maıua lwafaaalarclan birer birw aiUndiii dendiği gibi, İngiliz devlet adamları- lü tamamen iyi olmadığını ve tırnak Denizyolları idaresi Trak vapuru- zel Sanatlar Akademisi, Yüksek ıu, ftll"biuu ve fnttfli tarilnu lnırtarmalı • d 1ı:· L'I lr da ık t 1 k ·· akaşaları 
için ölümü eliyle tutan Türk çocuklarının hacliMler ~,..~·~ ~ lllt171 - ne a rmı 1 le aç ve anı o ara. mun . . . izi kaldığını görmüş ve mahkemeye nun yapacağı seferler için hususi bir Mühendis mektebi, Dişçi ve Ecza-
1arattığı itlerdir. uıautmut ır•~•t•z_di~. . • . neticesinde elde el.ilen netıce ıkı baş vurarak güzelliğini bozduğu t ·r h la ·tır Bir hazirandan cı mektepleri, Yüksek Ticaret mek-

Cenc aunlerıınm ae•-h arkada'' Is- I k t d artık hi,. şüphe . arı e azır mı~ · . y •• k k kt l d 
Her te:ri öiüdip kiil ederek -- deni- mail Sa fanın kıymetli çocuğu Peyami oi- ~-e~ e. e ara.s~ ~ y için Hayriyeden tazminat istemış- itibaren İstanbul Mudanya arasında tehi ve dıger yu se ~e . ep ere . e-

len karanlıkların içine savuran zamanın 1 b .. . 11• aana.a .ö& in- goturmıyen hır ıttıfak olmuştm. · tir Geçen celsede mahkeme gU- b ·r l .
1 

vam eden talebeler ımtıhan edıle-
. • • • • k k Wm ana &'~en ıun, mi I T- •• • akip ed ' 0 > tatbik edilecek olan U tarı e er l e lıabredıcı rıdıtınden banlan urtarara tiluıl edince: Londra mulikatun t en .şu zelliğin bozulup bozulrnadığrnın . . . ceklerdir. ....."•ıı 

nesilden nesle annaiaıa etmek ele o ıünü _ Amca, bunlara, •• olar, yas da günlerde Alınan devlet reisinin de . . . . . . . . Bursa ve İstanbul halkı ıçın bırçok . .. . • 
:r•t•Y•• neale koca letl•ria bina aluaal aeıredelim. B• bilinaiy- -•lulitlar İtal ··yareti vnkubuldu. Bu zi- ve ~erec~sının t~s?ıtı ıçın ehh __ hıb:e kolaylıklar temin edilmiştir. Buna gö lmtıh_an gunlerınde bulunmı-
borca olaa ıerelı:f yayı zı __ 1_ 1 tayın edılen Abıdın Daver, Huseyın h f t . .. .. t ,,_

1
• yanlar bır hafta zarfında mazeret-

•eçh•I luıbaaaı-. demi9ti. yaret, eğer son ayların vuauatı o - . C .1 k"I t re her a ta cumar esı gunu saa 1A "kl . . 
Dia7adaki clanlana - halıhaı olaa s .. ili ofl•• Pe,..i Saf_ .. b• ilıtar t 1 h"'- Cahıt ve Mesut emı e ve a e en ' . İl b ld b" lerini ispat edemedı erı takdırde 

Türk danamı tam bir Tiirk. 
7

alutan _._ - dile:iai yerine ıetinaek iatedim. masaydı,. ~~en eyli'.ilde ta .yan . u de avukat Cemili dinlemiş ve bu ze- de Mudanyadan \;e s ~ .u an ırer sınıfta kalacaklardır. 
•• uametle müdal- ~ orta7a tıba B-i• kocalmıt kalemi•le, yapraamıt kfunet reısmm Almanyayı zıy~etıne vat matmazelin yüzündeki tırnak vapur hareket edecektır. Istanbuldan T 'h t 1 besinin ezintisi 
mili 1ra1aram- A.TATORK. her fınatm bf .... ••n• ne denc•J'• kadu ltatara- karşılık ve belki sırf bundan ıbuet rasının onun güzelliğini bozma- kalkacak olan Trak gemisi olacaktu-. a~ .a e . g:. 
7ok olchaia bir •arada fanatlar yaratarak cai itile • sayılabilirdi. Lakin son aylann vu - ya .. • . B t1 h "k" şehir halkı hafta Ünıversıte tarıh şubesı talebesi 
li lcLiı hl al •. b.,..... b aaı ••:ronm. d1ğını soylemışlerdır u sure e er ı ı B M .. k . . H rı ·ı 

• - ;,,. ,;, :..:::.. ı.... ".:;,,._ A..,. ı.ı. •-~ ......_ hlr ._,,. •. kaatl, lleqoyl 0 kadar ade ginneğe Dünkü celsede ıİayriye dinlen- tatillerinden istifade ederek diğ,er doçent • ay " nmın • .' 1 e ~·: 
im d- •9711 ıiltı ...._.ilam se._ bu müsait olmıyaeak kadar kanfık geç- . . zar gilnu Heybelıadaya bır gezıntı 

ne..,. J'•~l»i~iiaf. aaca1r - • ~ •..ıDbeler, ti•di beaim J'•tmit yıllık tit- v b h- mU,tir. Teessür ve heyecandan yil- şehri ziyaret edcb11ecektır. .. . . _ 
AT.A.TOluc ia l»iitia fanatlana 

7
•r•• 

7
Mi t.ıı ..... aallaaaa bl.mdea cdıaltiWiii miftlr. Çek Ailam oldu~dan a zü kıpkırmızı bir halde mahkeme- Bu suretle mesela Bursaya giden yapacaklardır. Bay Mukrımın Ha 

bt .o.· --.:ıu 1tir ada, ·ıı. · ın.... edilen Berliıı - Boma mihveri, Avus- · · 'd H b r d B" 
•• .,...... aır mı ti bdanaı •• ,..,.. •~i...U... •-ı.n. IMnce s 1 ye gelen Hayriye reisin muhtelif su- İstanbullular orada bir gece kaldık- hl, bu gezıntı e ey e ıa anın ı-

tancü: fınatı 7arattıfma ti ifl..._ - ,..ı. .. !tir ..... , Yarı hD'")'ayı Almanya aldıktan •nra, tal- allerı"ne. t 
8

.. .. akşamı oradan zans imparatorluğu devrindeki e-
.. ~ .ı__ L:..L--L ..ı. b"li Be 1 a 1 da hari .... dlpl--= .ıı.•-:-de . an sonra pazar unu . . . . . ~T:~~.~,.o~~--d--~ Cilaaaa tarilahai, ia .. abk ....ı.ai7etiy e Y Y Ç-. .. .._ - - Ben katiyen ne kavga ettim haı k t d kl iki buçuk saat hemmıyetını tarıhçı gençlere anla-7~ lnaranık •caa Tirkiia ..._..i aaa-tin bir istinat mevkii bulmak ihtiyaan- d .. .. .. t 

1 
dı B ·/ ·e e. e ece er ve . tacaktır. ılü,._ lyle.,...... WJMm ld •• Mplmis bir aitawil dan miistaini ltarabmam'fhr. Orta n.e e ~uzunu ırma a m. ana ı - içinde lstanbula döneceklerdir. A 

... ......._ ~ iwpvtec.k yaJraJu. ..... , AYKUT Avrapada kuvvetli bir mevki edinen tıfa edıj~or... ~ _ Bursa halkı da ayni vaziyetten is- Felaketzedelere Yardım 
Almanya ile müsavi olmak için İtal- Demış ve. ~glamaga başlamış~ır. tifade edecektir. Trak gemisi 18 mil Üniversite rektörlüğü, Kırşehir 

S ak&J'7& tutufllluftu. Batün bildiğine hayvanuıı ıüren elleri kı- ya da İngiltere tarafmdan uzatılan Matmazel Eh ıse bu tırnak yarasıy- gibi çok fazla sürate malik olduğun- zelzelesinde yurtları harap olanla
Anadolu ayaklanmış, doğu. lıçlı atlılar lcoymuştu ki bunlar dur- ele mukabele etti •e Boma anlqma- le ~üzelliğinin. boz~lduğ~n?a ısrar dan Bursaya giden İstanbulluları pa- ra yardım etıneğe karar vermiştir. 

dan batıya dofnı toprak, f08e 701- madan, dinlenmeden öküzleri dtir- sı vücude geldi. etmış ve t_az~ı~at ıstemıştir. . zar akşamı şehrimize getirdikten son Rektörlük bu mak~atla Kız~lay_ ku-
larmda, dağlarda, yamaçlarda, o- terek kan revan içinde bırakıyor- Fakat Berlin - Boma mihverinin Heyetı hakım~ karar verılmek ra buradaki Bursalıları alarak tekrar rumundan 2000 lıralık bır ıane 
\Talarda irili ataklı araba, kağnı, lardı. Can acıaiyle böğürerek deli karşısında bugün Paris - Loodra do•t- üzere muhakemeyı 24 mayısa bı- Mudanyaya götürecektir. Geçen sene makbuzu getirtmiş ve profesörler-
deve, katır ve her 7qtan kadın ve gibi kotan zavallı h•yvancıklar ar- lu.ğu bir ittif~k- m~yetini .alı~ca rakmıştır. iki ayrı vapurla yapılan bu seferler le hali vakti yerinde olan talebeye 
erkek akını batlamıştı. tık yuvarlana yuvarlana uçup gidi- Hıtler -?Mu~solın.~ 1.1_1u~aka!1• ne net~ce bu sene bu suretle ayni vapurla ya- verilmek üzere fakültelere dağ-ıt-

Fasılasız gece gündüz sUren yorlardı. İkinci menzile yetişince verecek.: dıy~ ?uşunulebılır. Ber~ı~- Amiral doktor Fuadın cenaze pılmış olacaktır. Bundan başka gün- mışbr. 
(Ba11kumandanlık) kanunu fikir ve hemen evvelce yığdınlmış bekli- Roma mıhvermın hozulma~ası ıçın merat11mı lük seferler de her iki taraftan yal- Edebiyat ve Fen Talebesi 

l k ı k rtık b . ._ Almanya tarafmdan sarfedılen gay- E Ik' ·· ·r b d Ü d 
kalp sahibi millet vekillerinin kara- yen er ~u ara a . ırer aan .. ~- . Alman- vve ı gun vaz~ e aşın a ve- nız Trak vapurile yapılacaktır. Böy- niversite e ebiyat ve fen fa-
riyle kabul edildiği gün diıkkat et- tulumundan bıu,ka hır şey olmıyan ret go:e çarınnıyor degıldır. fat eden emekli amıral doktor Fuat lelikle yalnız İstanbul _ Mudanyn külteleri talebelerinden bir grup, · 

b "kil 1 b J ya mustemlcke davasında Romanın 1, . dü b- .. k 
tim: Uykusuzluktan, endişeden, en er y!~ :_1 arına d uzanfıyoık·- mitzah~retini istemekte ve mihverin Ak~ On cenazesı n ~yuh me- arasını değil ayni zamanda Mudanya Bursa kaplıcalarında ve Ulu dağda. 
binbfr dOşilnceden solmuş çehreler- lardı. Ka ılen .. ortasın a u acı b ki k rasımle kaldırılmıstır. ~>'Ier umun ı· t bul h tt d d .. t tt "k" J·eoloJ"ik tetkikatta bulunmak üze-

d istikbali için bu yardımı e eme • .. _ 1· kti D- t - s an aa ı a or saa en ı ı 
de bir kanaat, bir iman nuru parla- bir duraklara, ya hayvanın ev- tedir cenaze namazı Ol" e va pçyazı :mate inmiş olacaktır. re önümüzdeki hafta profesör ve 
mıştı. Şimdi dolmuca yüreklerden riJşf felaket olurdu. Arkadan gelen · camiinde kılındıktan sonra Mer- ası"staDlarla Bursaya gideceklerdir. 

'f' L ~~ Diğer taraftan Denizyolları idare-taşan kerim duygular birleşiyor, önde1dni mutl~ka çiğner geçerdi. Ot b d kezefeııdideki aile makberesine gö- .AA~./V'""""""""V'Y'"vvvvvvVV\'VVVVVVV'> 
G .. 1 b"" .. .. 1 ki k o us- avası t•• ··ı k d f d"l . t• si yeni programı göz önüne alarak her yurtdaş yüksek kumandayı oz er uyumuş, so u ar e- uru ere e ne ı nm ır. El k •k ş• k t• 

bekliyordu. Başkumandan herke- silmiş, yüzler sararmış ve yalnız, d Merhuma son ihtiram vazifesi- şehrimizdeki diğer nakliye vesaiti i- e tri Jr e ) 
sin vazifesini gösterdi. Onun hepi- yalnız en büyüğümüzün verdiği devam e iyor ni Üfl edenl~r arasında yüksek ku- d~ele~ine müra~aa\ etmiş ve pazar 

1 
k 

mizi hayretler içinde bırakan bu emri yerine getirmek için oraya o Tan gazetesi sahiplerinden Ah- mandaıılarla 9 uncu işletme hattı- gunlerı saat 21,.,0 ae Mudanyadan j e müza ere 
kurtarıcı ve diriltici emirlerine gösterilen hedefe erişmek gayreti met Emin Yalman, Sahur Sami, Av- nın bütün memurları vardı. İstan~~la dön~cek ha~kın evlerine ~it 
ııönlümüzle sarılarak iıı başına koş- her '4'Yin fevkinde idi. Son menzile ni Bayer ve Recai Baban tarafın- Doktor Amiral Fuat Almanyada mek ıçırı vesaıl bulabilmelertnı leının • }"h" l° 
mu~uk. Benim payıma da ilk gün- iki menzil kalmıştı ki binbaşı Cemil dan biribirleri aleyhine açılan ha- operatörlük tahsil etmiş mütareke- maksadile tarifelerini ona göre hazır- Yenı sa. a ıyet 1 memur 
lerde Yahtıhan bölgesi düşmüştil. Bey bana: karet davalarının tevhiden görül- de Anadoluya firar ederek milli lamalarını istemiştir. Ankaraya gidiyor 
Minyaıtür gibi mini mini vagoncuk- - Şu sağa bakınız. hey Ulu meline dün asliye birinci ceza mah- mücadede büyük hizmetleri görül- İlk olarak Şirketi Hayriye idaresi Nafıa Vekaleti ile elektrik tir· 
lan ardına takarak Ankara ile Tanrı hiç bu millet esir olur mu? kemesinde devam edil~. mlf ve bahriye vekaleti sıhhiye bu müracaata müsbet cevap vererek keti arasında yeniden müzakereye 
Yahşıhan arasında işliyen dekovil Diye hem haykırıyor, hem hay- Evveli, Avni Bayer tar~dan reialifini 1.ap~lfhr· . . . pazar günleri Köprüden 22,15 de A- batJaııaeaktır. 
boyunda bir hummalı faaliyet baş- v,anını koşturuyordu. kendisine vekalet verildiği mevzuu Son vazıfesınden tekaüt edil~k- nadolu ve 22,17 de de Rumeli yaka- Elektrik şirketi umum mlidürl 
ladı. Göeterditi ,eyi ben daha önce bahaolan avukat Yusuf Kenan '8- ~~sonra. Av~p~ ~attı b~ he~m- lanna iki vapur kaldırmayı kabul d- M.. Spesial ınüzakerelere devam et-

Meııkez ordusundan cepheye gi- görmüştüm. Lakin duramazdım. bit olarak dinlendi. Yusuf Kenan Iıjine tayın edı~.mı~. Vazifem b~- miştir. Bu suretle hafta tatilinden is- mek bere evvelki gün Ankaraya 
den sevkiyat buradan geçiyordu. hayvanımın başını çeviremezdim. bu mesele hakkında dedi ki: şuıda hayata gozünü k~pıyan amı- tifade ederek Bursaya gezmiye giden gitmiftir. Şirketin fevkalade salA
Doiıı illerinden gelen her şey bura- Yıldınm hıziyle yam~lan atlıya- "- Avni Bayer tarafından ba- rale Allahtan rahmet diler ve ke- Bo,ır. . . halkı dö ilı..+ .. K- _de ... _.... hi etini haiz olan .M. De la Croix 
da toplamyordu. Sonra eldeki va- radc gelen kafilenin önüne d~mek na vekalet verilmiş olmadığı gibi derli ailesine taziyet ederiz. ıe::= evlerine ~:k:: va;: d: bugünlerde Ankaraya gidecek-
srtalarla cepheye dağılıyordu. tehlikesi vardı. Ölüm muhakkaktı. yazıhanemde bu işe dair bir konuş- . bulabileceklerdir. tir. 

Harp kızıllunu-+ı. Bir gece sa- Bu manzarayı gördüm: Baştan ha- ma dahi cereyan etmem.iştir. Yalnız GÜMRÜKLERDE 'U' hh sla saP
1

h' t ·ı -r-"'i~ Ak ·d ·ı · endif tram .ı.u.ura a ra a. ıye verı -baha karşı bir emir geldi: Kudretli ~a canlanmış Türk milletinin tarihi! bir gün Recai Baban geldi, bana ~Y ı ar~ e ıım_ ~ve diii i~in satın alma meselesi üzerin-
cebel mermilerini en kısa günde y.e- Baştan on veya on beşinci kağnının 1 

Avni Bayerin davasından bahsetti. İzmir gümrüklerinde ıslahat vay şırke~lerı de ta~elerini bu su- de istenildiği gibi müzakerede bu-
tiştiriniz. Bunlar çok uzakta., dağ sürücüsü sağdaki öküzün ölmek Evvela ailevi bir dava zannettim. ve değişiklikler yapılıyor retle tesbıt edeceklerdır. lunulacaktır. Şirketin ecnebi me-
yamaçlanndaki hollerde idi. Men- üzere yere yu~~rlanacağını anla-1 "Bursadan gelince tetkik ederim.,, İzmir gümrüklel'inde yapılacak ıs- murlannın vazifelerine nihayet ve.. 
zil komutanı bir tertip y,apmış, kağ- yınca hemen oküzü yana salarak dedim ve Bursaya gittim. Bursa- lahat ve değişiklikleri tesbit etmek ü- POLİS HABERLERi rildiği malUındur. Şirket bu m~ 
nılara kotulan ökflzlerin mukave- arkadan gelen tazyik altında ezile- daki muhakememden çıkınca ga- zere İzmir ithal.8t gümrüğü levazım murların yerine yenisini tayin et-
met kuvvetlerini iyice ve sağlam ceğinden mi, yoksa kağnısına konu- zetede mevzuu bahis protestoyu o- ve ayniyat şefi Ahmet Epcim ile İz- Şüpheli bi · taş adam iHdftrdll meıniştir. 
tecrübelerle hesaplamlftl. Kağnıya lan iki sandık cephaneyi bir saat kudum. Fakat bu protestoyu ben Beşiktaşta Şenlikdedede Çukur- Şirketin sarfiyat ve varidatı da d k mir gümrükleri başmüdürlük şefle-koşulan tostoparlak küçük yapılı evvel üşman arşısında sessiz bek- tanzim etmedim ve yazıhanemde yesinde Hamza adlı bir adam, yol- müfettiş Şefik tarafından tetkik e-l. t t"cr+· ~1• d rinden Baha Erdiç bir hafta evvel öküzcflkler en hızlı yftrllyüşle niha- ıyen opa ye 1<?~ırmcn arzusun an de yapılmamıştır. Katibim böyle . . . . .. da giderken nereden atıldığı belli dilı»ektedir. 
1'8t iki aaa.t koşabiliyor, bu cebri mı nedendir, boynunu boyunduruğa bir protesto tanzim etmiş olsaydı ş~hrı~ıze gelmışıer ve Istanbul gum olmıyan bir ta~la yaralanmış ve öl-
7fh'ütllşfln sonunda düşüp ölüyor- vermi~ kainıyı sürükleyip geliyor- herhalde bana haber verirdi. Bur- ruklerınde .tetkık. l('r yap. m_ ışlar_dı~.. . müştilr. Hamzayı muayene eden 

B kikl d ği t t 1icaret mektebi talebesini~ ;,, du. du. Yanında kan içinde k?ş~n ökü- sadan dönüşte meseleyi tetkik et- . u tet. .erm. ve~- 1 •• ~= ıce 1 :· adliye doktoru ölümü şüpheli gör- . ıi 
İkifer aaat fuıla He on dört ze eş olmuştu. Bu ellerının kına- tim. Muvafık görmediğim için ka- berıle İzmır ıthalat gumrugune bag- mış ve cesedi morga kaldırtmıştll'. Yalova seyahati 

menzile ayırdığı yol boylarına civar sı henüz solmamış bir taze gelindi bul etmedim.,, h bulunan Ievanm ayniyat servisle- Ş"' her b' .. 
1
.. Yüksek Ticaret mektebi talebele-

köyle~deki hayvanlan yığdırdı. İlk Zeynep gelin millt mllcadele ta- Avni Bayer buna itiraz etti: ri İzmir ~üdürlü~e raptedile- Beı:ıkta~~ e;nli~d:d:: Çakor- rindeıı l~O kişilik ~ir grup yarn ~ ... 
meıwJden y1rö7en kafile fkf yüz rihhnJzfn .-yıuz adsız kahramanla- "- Kendisi Bursaya gidecekti. cek ve yenı olarak hır mevzuat ser- k _ d ., ~ m Iı -d ıovaya gıdeceklerdir. 

• • • y. . .. . . . . . İzmi .. .. çe,me !!O agın " no ara .... e Jainı idi. Banlann fld yanma ala- nndan binsıdır. [Devamı var] O sırada protesto çekecegımı soy- vısı ihdas edilecektir. r gumrü.k-
1 1 

turan .. ... ..arayh di•e ta- u.- zhk ed k _
1 
__ .andıl 

Şadaflada modem bir flliokul yaplıyor 

Şarkışla, (Husuat)" - Modem ilkokulun temelatma merasımı 
kaymakam Hikmet Ecenin kısa ve özlü söylevi ile halkın coşkun teza-
1Jf1ratı ara .nda yapılmıştır. Yurdsever köylillerimizden Ahmet oku
lun yapılması için istimlakine karar verilen tarlasım mektebe hediye 
etmiştir. (Resimde ortadaki ihtiyar Ahmettir). 

d. d B l' ı · d ki el·-1 --· b .n; ... :ı.·· ya n z 0 " .? OK•• er en Ja&a1 ar le ım ve ona anıştım. en ge ın- erın e muam ~ın u15 .... .-un- nınan Fatma adında bir kadın dün . . 
eeye kadar tehir et, dedi ve gitti. den daha seri ve kolay olarak yapıl- öllll'Üf ve belediye doktora taratın- .. laman T8 Böseym adında ıld 
Halbuki ben sonra y~ıhanesine gi- ması için de tedbirler alınacak ve teş dan yapılan muayenede alüml ftlP- k.ışı d~n s~ba~ undalla .Anta:ılya 
derek protestoyu daktılosuna yaz- kilatta değişjklikler yapılacaktır. İz- heli görülmn.ıur. Kadının eeeedf fUketine aıi bir motörden bırk~ >e7 
dırdım ve yolladım.,. . mir gümrükleri bugünkü İstanbul morga kaldırılmıştır. neke Yat .çalarlarken 7akala11-

Bundan sonra Sahur Samı tara- gümrüğünün küçük bir modeli ola- K l ak d.. ::.. mıtlar ve ttçüncQ BUlh ceza mahk, , 
f d b d 1• k b"l" d · aza 0 ar UflD""9 · ·ı->aJ ~ ın an e e ı mu a ı ın e ermenı caktır. Yalnız İzmirde şube müdür- . . . mesıne verı..-.., er • .

1 mezarlığından alınan arsa hakkın- .. . · . . . . Lıman tahmıl ve tahhye amele- • • • 
.. .. • .. luklerıle, kolcu servıslen ihdası mev ,sinden Muharrem, Karaköy nhtı- Sıvas ta ımar faalıyeti -ı da vakıflar mfidurlugunden gelen zuubahis değildir 

t k k d V k fl .. d.. · mında bağlı Erzurum vapoııında c:ı.... H ") s· ez ere o un u. a ı ar mu ur- t t b ld k" gu·· .. k t k"l"t .. . h ııxvas, ( ususı - ıvasın ı •. ~ • " . s an u a ı mru eş ı a mı çalışırken ambara dn•m'~ .. ve mu -lflgil bu tezkerede arsa bedelı o- k b y t . 1. _ .. k .. 1 d ~ ~ takbel imar plinı Ankarada mut~, 
l k 1 b . d ÇC' egenen zmır ı gumru çu er en telif yerlerinden yaralanmıştır. kt 
ara a ınmış ır·paranın kay ına Ah t Epe" b .. B h E d" d L-cakl d bass•alar tarafından hazırlanma & me ım ugun a a r ıç e Sö" .. ü d"nl • Dl a ı - · r.... rastlanmamıştır.,, deniliyordu. _J •• • • ' ' zun 1 emeyınce idi. Gelen haberlere göre 15'-'gÜD. 

Bundan sonra, Sahur Saminin p~zar gunu İzmıre hareket l'dccekler Kadıköyünd-e .Milli so~akta o- sonra plan fehrimize gönderilecek-
isticvap edilip edilmediği hakkın- dır. turan Erbaalı M~stafa oglu. D~- tir. 
da mülkiye teftiş heyetine yazılan muş, karısı Ayşeyı memleketıne go- lspan gazet göndermek yasak 
tezkereye cevap gelmediğinden bu- Y aramuın marifeti türmek istemiş, fakat kadın buna yay 

5 
(Tel f n1 ) İspan 

d Ankara e e o a - ya• nun tekidine ve arsa satışı mesele- Sütlücede 10 yaşında Hasan ve razı olmayınca bıçakla karnın an ' afmdan ete .. deril-c 
sinin bir kere de Ermeni mütevelli 12 yaşında Sabri adlarında iki ço- ağır surette yaralamışt . ya eşhas tar ~ :ıann i 
heyetinden sorulmasına karar veri- cuk kavga etmişler ve Sabri arka- 30 yaşlarında olan Ayşe Hay. nıesinin yasak ı ~e . ~ 
lerek muhakeme aalı gününe bıra- daşını çakı ile omuzundan yarala- darpaşa Nümune hastahanesine ade edileceii İspanya hükGmeti tara-
kıldı. · 11ştır. kaldınlmlf, DurmUf yakalanmıştır. :f:llMlan bildirilmiştir• 
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Kaç ~ ında ölmek 
is~rsiniz? 

Yazan: Selim Sırrı Tarcan 

ETRAFA BİR BAKIŞ tı .. ......................... ~ 
Büsün yollar Romaya 

çıkar? 
Roma! 

mı 

İngiliz - İtalyan anlaşması Roma- Zlzele tetkikleri 
da imzalandL 

Ankara, 5 (Hususi) - Tarih, Fransa İtalya ile tesis edoceği dost 
dil, coğrafya enstitüsü çoğrafya şu

luğun esaslarını, tabii, Romada arı- besi ve profesörleri zelzele saha-

yor. smda tetkiklerde bulunarak geri 
Günlerdenberl. heyecanla bekle- gelmişlerdir. 

nen Mussolini - Hitler mülakatı, 

t 

Pariste (Estrapade) d ğında 
.6 numarada sıhhi t~ga ~roiye
lmiyesinde muderrıs .Jr (E. 

. E pomı> .. ı le Paumıane) · şoy e şimdi, Romada devam etmektedir. 938 bütçesi 

Bükreşteki mühim toplantı 
''Küçük itilaf,, ın son ve 

kati kararı 
9 

ınlatıyor: e 
"Bundan birkaÇ ay tt tanı

nıyarak bir dost kaybe t Tam 
d haya . 

foksan üç yaşın a d ,zJerı-

Süvarilcrimizin birinci geldikleri 
büyük enternasyonal müsabakalar 
Romada yapıldı. 

Ve nihayet, bir iki gün evvel, Ro-

Ankara, 6 (Hususi) - Kamu
tay 938 bütçesinin müzakeresine 
16 mayıs pazartesi günü başlıya

caktır. 
ıi yuman bu zatın ~ d~ ıroille ma, Montrö. konferansında. verilen 

Dufour) Kamil Diif:;;a:aıİJkem- kararlara da iştirak etti. F ra n s 1 z f ra n o 1n1 n 
ne! res"amdı. Fe'_ en eyz~ * ' ' t b 't d' I d' 
jist idi. Yaşdın_a. rvaeğıllendı'Ve_tdlıl, rayıcı es 1 e 1 1 Eski Romadan kalma bir söz var->ağlam, dip ırı . Yel ı · · 
Kendisiyle (Vetheuıl) da e ba· dır. •Bütün yollar Roınaya çtkar.n Paris, 5 (A.A.) - Frank'ın ıs-

ı rın derler A ab ullı"' ı d d'" tikrar rayici 179 frank bir İngiliz zan Sen nehri kıyı _a ö ü aşır- . c a s un yo u a, one 
· n n dolaşa Londradan p · t B ı· lı"ra"ı olarak tesbit edilmi,tir. dık hazan da cvını mer· ' ' arıs en, er ın- ., 

me; 1.ıankalardan birine o bas- den, Pragdan ve diğer birçok memle- İngiltere F r~nsa ve 
~ :;..;ıha! ederdik. ma ketlerden geçerek Romaya nu çıka- Amerika arasında 

Uzun hayatının d rını, cak? · 
hikayelerini 'bana anlatı~ do- Bir kelime oyununa bütün bir ha- para itilafı 
kuzuncu asrın hemen ak bü- SeliJa Sırrı Tarcan ki.kati feda etmiyelim .. Bu hakikat, Vaşington, 5 (A.A.) - Fransız 
Yilk f 'k' adamlarını y ta- 'k sulha ait endişelerimizin, eskisi ka- sefı"rı'nı·n o··nu"nde matbuat mümes-ı ır l{onkur tine doyamaz,, sözünü zikrettı ten 

[B~ tarafı 1 inci sayıfadaJ 
B. Komnen'in nuktuna, gerek 

kendi namına gerek B. Krofta na
mına cevap veren B. Stoyadinoviç, 
ezcümle demiştir ki: 

"Ümit ederim ki Küçük Antant, 
Balkan antantı gibi, her daim ayni 
olan hedeflerine vasıl olmak için 
faaliyetinde devam edecektir: Bu 
hedefler, sulh ve bu üç memleketin 
ve Avrupanın bu kısmının terakki-
sidir.,, 

Romen gazetelerinin mütalaları 

Bükreş, 5 (A.A.) - Gazeteler, 
Sinaia konferanoının ehemmiyetini 
tebarüz ettirmekte devam eyle-
mektedir. 

Neamu Romaneş diyor ki: 

lecek meselelerin fazlalığı ve haya
tiyeti dolayısiyle, bütün diğer top
lantılardan Çok daha fazladır. Tet
kik edilecek meselelerin başında 

Anşlusun neticeleri gelmektedir. 
Dereptatea gazetesi diyor ki: 
Anşlus, Avrupanın şarkında en 

iyi sulh garantisini teşkil eden Kü
çük Antantı daha ziyade takviye 
eylemek neticesini vermiştir. 

Endcpandans Rumen gazetesi 
diyor ki: 

Bugünkil şerait içinde Sinaia 
toplantısı birinci derecede ehemmi
yetli bir politik hadi•edir. Küçük 

Antant, o derece mükemmel bir 
sulh aletidir ki her türl!l şeraite in-

tıbak edebilmekte ve nımış (Goncourt) . sel ve sonra konferansında yüz yıl yaşa- dar olmamakla beraber,. yine biraz sillerini kabul eden Morgentav, 
daha birçok maruf kı~t. dost- mak için ne gibi şartlara riayet et- devam ettii!'idir. beyanatta bulunarak demiştir ki: 
luk rabıtası t esis etmış ı. Ev t b ·· R d d ı b' "G · f d F .. til gene mek !Azım geldiğini söylemişti. ... e • ugun oma a, evam ı ır eçen üç gıin zar ın a ran-

Kı1çük antantın bu seferki kon- tehlikelerin büyümesi 
feransının ehemmiyeti, tetkik edi- fazlalaşmaktadır . , 

müessirliği 

nisbetinde 

Bir akşam us m zin- Bunlar, kuvvetli bir irade, nefse sulhün temel atma merasimine ben- sız, Amerikan ve İngiliz maliye ne-
tı.den do"'nu··yorduk .. Ta · ld" h k 1 F k h" ll · t fi "t'l"f 'b' .. . . bır sıra :nın hakimiyet, itidal, dissiplin, hareket zer cu ı are el er var. a at alii zare erı Oç ara ı ı ı a mucı ınce 
önüne gcldıgımı~z!lme uz sto· keyif veren zehirlerden ictinap ve bir çiban başı gibi duran Çekoslovak- mütekabil para vaziyetleri hakkın-
nuna dayand_ı _Y~ ekerek: saire... ya meselesinin bugün Romada, dün- da istişarelerde bulunmu~lar ve 

Bir dünya rekoru! 
baktı, sonra ıçını ç · in z . .. · Bugün uüz beş yaşında bulunan ya politikasının en büyü!< iki ustası Fransız talebinin itilafın ruhuna 

_ Azizim ben ~ız - "' t ld ·· 1 d d k 
t bir adam . ı_gı- ve her sabah gezintilerini munta- arasında, nasıl bir aıılaşmıya bağla- uygun o ugunu muşa ıe e e ere 

Bir batında yedi çocuk 
doğdu hepsi yaşıyor 

niz gibi ınesu atlığı )ım. zaman Polonya ormanında yapaıı nacağını hcııüz bilmiyoruz. Oç taraflı itilafın tatbikine devam La Havan, 5 (A.A.) - Şark vi-
Hiç bir dostum kalın çok doktor IGueııiet) Genio'dan sor- .. Bugünlük, bütün yollar, belki Ro- etmeğe karar vermişlerdir.,, !ayetinden Bayamoda, beyaz bir a-
rnütee.sirim. . · ettim mak isterim. I maya çıkıyor; fakat yarın nereye çı- ===============!damın karısı olan Uafaella Ka•a-

Bcn hemen ıtıraz C"h . t" k n 
I Düfur doksan üç yaşında oldu-, kacak? Cenevreye mi? Sulhc mi? ... ı an vazıye ı arşısı - nova bm'nde bir kadın bir batında 

- YHaay~;n !zizim ha~·ır . ğu halde tek dostum kalmadı, ben-1 Günün ümidi budur. da Avrupa 
- ' Benım bır il b d k .. "ki· 

dost sa~·ılmazsınız. d den yaşı ar ve en en uçu erın Anadoluda tarihi tetkikat 
dikle~im kendileriyle bber: b~~ hepsi göçtü. Kendimi yapayalnız 

··ct··. .. gençliğimi er _ hissediyorum. Bu yalnızlık bana e- yapacak bir Amerikalı 
yu ugum, heye ya · d' Ş h · · d b 1 A k d • yirmi yaş nı )em verıyor, ıyor. e rımız e u unan meri alı 

~:r~~:· tattığım, balola~d ~a- Doktor Genio elbette ki oğlu o- arkeoloğ doktor profesör Lake A
relerde hatta kabarele~ e ber ıamazsa bile kendinden 12 yaş kü- nadoluda tarihi tetkikat ve taharri-

' · Jerdır. ı b' · k d' · k I'k yatta bulunmak üzere bu a"·a gabahladığım kı~s~. ü "R. lızık çük o an ırı en ısıne ~e s~n ı '°"' m 
ki bunların hepsı old · 51~ ı.e ... delikanlılar, altmışlık murahıkler şehrimizden_ hareket edecektir. 

O 1 h tıraları ile ya., y ve kırklık çocuklar elbetteki dost Doktora eşı ve kızı refakat et-
" arın a !ara · mekted' <'vet bazı ihtiyar lik olamazlar! Bütün sevdiklerini bel- ır. 

da:gad~mgasını vururlar vılııar· ki otuz kırk sene evvel kaybetmiş- İtiraz komisyonları 
dan bahsederken: .. dH!I:. tir. Bu uzun süren yalnızlığın aca- Vekalet bu hüviyetlere göre, 

Yalnız nefislerını ""1'11 Oııer ba büyük bir zevki var mı? Acaba ilç ay muteber olmak üzere bir vesi-
- rJamaz ' h t k t d başka kimseyi umu. der- bir yaştan sonra ay at a~ınması a anzim e erek alakadar daireye 

· ısnattır. 1\.. b' ilk 1 ? ·· d k ler. Hayır bu bır .. "'lar zor. ır y o maz mı. gon erece tir. Mütehassıslar, bu 
.. zun sure ' ·kk t tt' · ti 'ht' 'k 1 1 kendilerini degıl, u Çü •'ıün Dı a e ım umumıye e ı ı- vesı a ar a, emniyet memurlukla-

hayatlarını düşünürler. ~on- yarların çehreleri askındır. Bir rından vize almadan seyahat ede-
şarlar. ' t · "d ta · bı'lecekl d" Jar hatıralarla ya. , ti •atı· yaş an gonra ınsan a e gayrı şuu- er ır. 

yedi çocuk doğurmuştur. 
Çocuklar hayattadır. 

[Baş tarafı 1 inci sayıfada] 
Bugün, Avrupa emperyalizmi her 

Kız ve san'at okulları 
tarafta milli uyanmaların yükseltmi- Ankara 5 (Husu~!)- Kız enstitü-
ye çalıştıkları istiklal ve muhtariyet !eri ve san'at okulldrı sergisi 21 ma
setlerine çarpıyor. Bütün dünya, si- yısta sergi evinde açılacaktır. 
yaset bak1mından, daimi bir zelzele- 19 mayıs bayramı 
ye maruz kalmış gibi. Her tarafta bir Ankara 5 (Hususi)- 19 mayıs bay
kıpırdanma, bir uyanma ve muhtemel ramında geçit resmine bütün fakül
tecavüzlere karşı silahlanma hareke- teler gençliği iştirak edecektir. Bu 
ti var; hummalı bir faaliyet var. seneki spor bayramının harikulade 

Hiçbir devlet artık kendisini em- olmaısna çalışılmaktadır. 

niyet altında hissetmiyor. Hem hari- Serbest güreş şampiyonası 
ci hem dahili bir tehlike korkusu bü- Ankara 5 (Hususi)- 938 Türkiye 
tün düşüncelere hakim. Çünkü eski serbest güreş şampiyonası grup bi
ve az çok sun'i muvazene sistemi par- rincilik müsabakaları h:ıkkmda Gü
çalanmış ve yerini bir şey tutmamış- reş federasyonunun bölgelere yaptı
tır. Büyük siyasi cereyanlara ve ih- ğı tebligatta iştirak edeceklerin 5 ha
tilaflara daha derin · uhi ve fikri buh 1 ziranda Ankarada bulunmaları bil ralar onların biricık ser. e ·inç ri bir halde hayata küsüyor. Anam Belediyede teşkil edilen bina 

dirilmiştir. kimse onların yerini tu_t~~'ı. lı:iç nur içinde yatsın çok halük, çok vergileri itiraz komisyonlarının iş- ranlar, sosyal telakki ayrılıkları inzi
kimse onlar kadar ke~dı.ın• l?aıı- canlı ve neşeli bir insandı. Seksen ]erin çokluğundan dolayı ihtiyaca marn etti. Ahlak v~ kıymet sistemle-
yamaz. Sevmişti, vaktı~le ;~Cıt\e- beş sene yaşadı ve sıhhatine son de- kıi.fi gelmediği anlaşılmıştır. Bunun ri değişti. Bağland!f!ımız prensiplerin Türk gazetecileri 

Filistinde kıyam 
Büyük bir saha havadan ve 

karadan taranıyor 

Londra, 5 (Hususi) - Filistin
de kıyam eden araplara karşı ya
pılan takibat programından olmak 
üzere büyük bir saha ayni zaman

da hem havadan ve hem karadan 
olmak üzere mühim askeri kuvvet
ler tarafından taranmağa başlan

mıştır. 

Bağdatta bir su baskını 

Londra, 5 (Hususi) - Bağdat

ta büyük su baskını neticesinde in
san zayiatı ve bazı mühim maddi 
zararlar olmuştur. Kurtarma ame
liyatına askeri kuvvetler de iştirak 

etmektedir. 

Ma.zarikin heykeline taarru'I 

Praır, 5 (Husus!) Çekeslovakya 
milli reisicümhuru Mazarikin hey
keline dün gece çirkin taarruzlar 
yapılmıştır. Bazı tarafları kırılmış 

ve heykelin üzerinE kırmızı gamalı 

haç yapılmıştır. Polis, bu haçı der
hal silmiş ve bu Vandalizm cinayeti

nin faillerini bildirecek olanlara bü
yük mükfıfatlar vadetmiştir 

rinio şimdi hayalini sevıYO dı ~oıı,an rece itina ederdi. Yalnız seksenin- için mevcut iki komisyona yeniden hepsi yıkıldı, hiç değilse pek sarsıldı. 
onları hafıza"ında canla7ıer\ ta- den sonra gittikçe ne~esini kaybet- üç komisyon ilave edilmesine karar Milli hakimiyetlerin zaferi uğu- Selilnik, 5 (Hususi) - İki gUndür Akşehirde At yarışları 
A:ı,tır. Onlar için o ha'.a.. !f..~i- ti. Durgun, dalgın, düşünceli hatta verilmiştir. runda ihtiyar erlildiği ilan olunan Seliınikte bulunan Türk gazetecileri Akşehir, 5 (Hususi) - Ak~ehirde 
;eti ifade eder ve gun_u~ ·ilde ekseriya kaşları çatık, titiz bir in- Ecnebi mutahassıslar harp, milli haki.ıniyetin her tarafta bugün Seliı.nik civarını ve fabrikala- yapılan at yarışlarında Karaçaylı 
kendisi de hayata g~z~er~~ht ~u- san oldu. Dahiliye Vekaleti, muhtelif res- inkar edilmesi gibi bir netice verdi. rı gezmişlerdir. Akşam Selanik Gaze Mustafanın, Halis Köseoğlunun Ah-
ğu vakit bir müddet '~~~ağını 04 ar Bana hazan içini çekerek: mi dairelerde çalışan ecnebi müte- Sağ ve sol temayüllerle milli hakimi- teciler Birliği tarafından Türk gaze- met İbrişin, Kadınhanlı Seyidin tay-
gibi gönüllerde. ynbşuıyıur. 01•,ıtn- -.- .. Oi:.'lum __ düşünüyo·r· u .. m da b_e- hassısların şark viliiuetlerinde ne yete müthiş hücumlar yapılmıya baş tecileri şerefine bir ziyafet verilmiş-

"•'- ' !arı, jandarma komutanı Zihninin. Şa netmekle tes_elh_ n bah11t '~ıı ni bır uzu~tu alıyor .. Butun sevdık- Ruretle tetkikatta bulunabilecekleri ladı. O derece kl zamanın nereye tir. 
sonra kendılerınde ı:ır. ~ ltıı ıerim benı lıırakıp gıttıler. Ne ak- hakkında bir talimatname yaparak doğru gittigi, bütün bu kargaşalıkla- Türk gazetecileri yarın (bugün) banın, Konyalı Kemal onbaşının at-
kimseler ölmüş ıuı,yılm:: daiııı raııarımdan, ne de benden hayli ali\kadar dairelere göndermiştir. rın yarın yine silahlı bir ihtiliıf do- Belgrada hareket edeceklerdir. \arı mükllfat kazanmışlardır. 

Hayat geçiyor fe~ ; i~st 1 'ır küçük olanlardan kimse kalmadı. Bu talimatnameye göre alakadar ğurup doğurmıy"c•ğı bilinmiyor. Or- 1================'=============== 

fnkilap geçiriyor .. EgehariCİ ~ha. Artık her gün onların hayali gözü- daireln, tetkikat için şark vila- tada falan veya filan memleket değil, Edirnede, Kırpınarda gu·· reşler 
yatmın her de-;esındebir ahe~%it mün önüne geliyor ve bana sanki, yetlerinc gönderecekleri mütehas- bütün beşeriyet ve medeniyet mese-
lle ruhan ve cısmen 0 ııdaııı le. haydi artık yeter ya~adığın, sen de sısların hüviyetleriyle seyahatleri lesi var. Çünkü ikinci bir cihan har-
sisine muvaffak oıur~~t uygu,bah. gel! bekliyoruz! diyorlar. Ne bile- esnasında katedecekleri yolu dahi- binin neticesinde medeniyet denilen Umumi müfettiş bu an'anevi Türk sporuna 

H .• ınuhı e ' 1 1 f d tiyariır. arıcı . sıhhat ~ı- yim. uzun yo cu uk zamanı galiba liye vekaıetine biıctirecekıerctir. zayıf ve titrek terakki ışığının tama- ehemmiyet veriyor, Pazar günü stanbul an 
mak için zeka, a~Jak_ vde ü•iJk, ,.., yaklaştı, der dururdu. Alman men sönmesinden ve ortalığı bir vah- h "d cek. 
tı 11. . evıyesı v """l>t.. gazetecileri şerefine ususi bir tren gı e r. ımMız, 8

. tı' beşeriyede ·.,; Acaba kaç yaşında hayatın zi- şet karanlığının kaplamasından pek 
i nl cemıye 111• ziyafet verildi nsa ann . tmelerine 1 •- yııfet Rofrasını terketmeli? Bu sua- haklı olarak korkuluyor. 
bit ile ahenk tesıs e Ilı. il bana yirmi yaşında sorsalardı te- Birkaç gün evvel şehrimize gel- Maamafih, bu korkuyu ifrata var-
~an yoktur.,, ibi nıe reddüt etmeden altmış! derdim. miş olan Al_m~n gazetecilerine d~n dırıp tamamen bedbin olmakta ma-

Doktor birçokları g ahı d'ni Şimdi yaşım altmu;ı geçti. Tekrar Totonya klubu ve Alman kolonısı na yoktur. Cihan sulhunun en kuv-
!Uew'le saadeti zekinın. "'41Qn b .. 1 bı'r Ruale maruz kal•am z' a tarafından Tokatlıyanda bir ziyıı. ı· d ğ' 1 k t . d'J . · b ıuyor. ""Q Q • oy e · ·' • ıy · f .1 . t• vet ı ire ı o ara esıs e ı mış olan 
!ıedH '\ ab_enginde u tesis 6'l ~Q fet Bofrasından kalkmak niyetinde et verı mış ır. Milletler Cemiyeti çok sarsıldı; bek-
arasında bır muvaze~e r ~il. olmadığımı söylerim. Hülfısa için- Kavun karpuz halde muamele !enen hizmetleri ifa edemedi. Fa.kat 

k b hti a lıktır dıyo · b' 
me r Y r ' k' -ele den çıkılmaz ır muamma. görecek yalnız varlığı bile insanlara hudut 

Ne yazık ki birçok :te~r ba. ölmek istemiyoruz. uzun yaşa- Sebze haline ilave edilmekte ve hodgfımane menfaat kavgaları ü-
zan l>ilmiy".rek, baza~a vücUd~. bu mak iılıııek ~adar a7.ap veriyor. N) ola~ kısmın iıış~a_tı devam etmek- zerinde yüksek bir idealin ihmal e
müvazeneyı bozu~ or • h vat . ta varmalı? Buyük edip, feylezof tedır. Buradakı ıııfaat ancak altı dilmiş mevcudiyetini dalına halırla
dımağı tabe uğratarak 

8
;klP ~ 1~a. ·(Maurice Maetcrlinck) Mors Me-. ayda ikmal edilebilecektir. Bunun- mak dolayısile tesellidir. 

fetine doymadan yarı_aç ~ d0ŞQtıııi. terlink bunu ne gilzel ifade dere: 'la beraber kavun, karpuz bu sene- Bazı siyasi hiıdiscler mürasebeti-
" ı b · daıma lıd• 1 d 'fb h ld 1 ·• yor. . 8 nız em nuton hnl>ııtı •· "Ölüm olmasaydı hayat ne olur- en .' 1 aren a e muame e gore- le bir iki defa harbr. pek yakınlaşan 

ren ıır nokta var. 'tidaı· ıı. d ' Onu kim yasaınag·a cesaret cektır. A k' b ı ı · d'"' 
da F·hhatine itina eden. 

1 1 el. u · · .. 1 Tuz ve tütün işleri .vrupa, san '. u ya '~n ıgın _v~~ ıgı 
Vaktinde ~at edebilirdi? Maııasız ve munasebet- F d t tk'k h t· d b bır haşvet ve ıntıbah tıtremesı ıçınde oırakmıyan, ı~ ran•a a e ı •eva a ın e u- · 

J k ık mcııtaptAI' lıet 1 siz olmakla beraber yalnız ölümı lunan ı"nh· arlar ı"d · 
51

• t , . 1 • kendisini tophr gibi, harpten kaça-
..ın e a an, d .. . . . .. ıs u.re uz l~ erı 

ü ten. ziya an, ha korkusudur kı hayatı ıhtıyarlıgın müdiirü Cavit bir haftaya katla cak uyanma hareketleri gösterdi. Son 
.. oruyan g neş · d etııı • · k d t· b T · ' r b"' 1 b" · b. "h 

k •t h kk' le istifa e ~ lıi çöllerıne a ar uza a ı ıy or.,, •ehrimize dönecektir Cavit tuzla zamanlarda oy e ır nıs ı sala a şa-
re 0 • en a ıy 'klerini, ... · TARCAN " . · . • · S "d ld 
·hilen kimselerin ge~lı. ühi ~ıli. Selım Sırrı larımızcla yapılacak ıelahat üzerin- hıt bulunuyoruz. • •g an ve _ _so. a~ 
•kterlni eviklik)erını ın_ ııı biı- . de etütlerini tamamlamaktadır. o kadar hucuma u!;rıyan mıllı hakı-
yaşa katla; meselii şanatkıır l:ıi!fur Mekteplerde tıfo aşısı Döndükten sonra tuz maliyet fiyat-j miyet rejiminin, noksan ve kusurla-
gibi doksan üç yaşıııa ~ada~ ~e~a Son gilnlerde ilk mekteplerde !arını indirmek için derhal yeni ter- rına rağmen, bütün sadm.'.'lere mu-
daha mühim bir mi•al zıkfe .. e:'Jııı. tifo vaknlarından endişe başlamış birler alınacaktır. Tuz işleri mü- zafferane dayaPması ve sag, sol tcc-
1933 yılında Paridte S~rboll ~:1.~er. ve bunun için maar_if idaresi dün- düril .. F~an~ada inhiearlar ..• u".1um rüb_eı:rinin .. ~ayritabii vaziy_etıer_in, 
site5inde (Dr. A. Guôuıot) Y . U_ncu den itibaren bütün ılk mekteplerde muduru Mıthat beye de mulakı ol- ahi kı ve fıkrı buhranların bırer ın
yaşını bitirdiği gün güzide bır dtııı tifo aşısı yapılmasını alakadarlara mu~tur. l\Iithat Yeııel de İngiltere- difaı mahiyetinden ileri gidememesi 
heyet huzurunda konferıın v:l'ıııit bildirmiştir. Ay sonuna kadar bü- de Türkiye - İngiltere ara,ında tü- istikbal hakkıııda ümit \•erecek aliı
ve bir arkadaşının "İnsan 118 

• adar tiln talebeler aşılanmış bulunacak- tün işleri arasında yeni anlaşmalar metlcrdcndir. 
;vaşlawrsa y~lansın bayat Jltl'af~ !ardır. yapmıştır. Hüseyin Cahid YALÇIN 

Edirnede güreşecek pehlivanla~ 

Edirne 6 (Hususi)- Saraviç! mesi- ze gelen birçok pehlivanların tan1J. 
resinde her sene yapılmakta olan masına ve bu suretle milli bir heye
Kırkpınar büyük pehlivan güreşlerine can doğmasına amil oimuştur. Bu 
yarın başlanıyoı·. Güreşler üç gün itibarla vilayetlerden, kasaba ve köy. 
devam edecektir. Bu an'anevi Türk lerden şehrinıize binlerce halk gel· 
sporuna büyük bir ehemmiyet ve - miştir. 

ren Umumi Müfettişimiz General K. "Pazar günü İstanbuldan Edirneye 
Dirik bölge vilayetlerine yaptığı çok 1 hususi bir tenezzüh treni tertip edi-
öneınli bir tamim üzerine Edirnt?mi- lecektir. M. Aktuğ 
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Sayıfaı 4 

lzzetlO Dursun Beyefendi 
Yazan: Sermet Muhtar Alus 

ı-
~~~a...:~:::::=..:::::..~~~~~~~~~----... 

YEN t s ABA H 

ISTANBUL. 6-MAYIS-CUMA 

Öjle Netriyatn 12.30 • Plakla Türk mu
eildsi. 12.50 • Havadis. 13.03 • Plakla 
Türk musikisi. 18,80 • Muhtelif p!Ak nef
riyat, 14.00 • SON. 

Akt•m Netriyatu 17 .00 • İnkıli.p tarihi 
dersi, Üniversiteden naklen. Yusuf HiL
met Bayur, 18.30 • Beyolı;lu Hnlkevi !fÖS· 

tarlt kolu tarafından bir temsil, 19.15 • 
Konferans: Ali Kimi! Akyüz (Çocuk teT
biyesl), 19.65 • Borsa haberleri, 20.00 • 
Muzaffer İlkar ve arkada9lan tarafından 
Türk musikisi ve Halk şarkıları, 20.46 -
Hava raporu, 20.48 - Ömer Rıza tarafın .. 
dan arapça söylev, 21.00 - Nihal ve arka
dqları tarafından Türk musikisi ve halk 
prkıları (Saat ayarı). 21.45 • ORKES
TRA: 1. Leopold: Polonya. 2 . Rebikow: 
Romanz san parol. 8 - Pilesovv: Rev dö 
maririyaj. 4 - l\fiheli: Basi al büyo. 22.16 -
Ajans haberleri, 22.30 - Pl&kla sololar, o
pera ve operet parçaları. 22.60 - Son ha
berler, ve ertesi günün programı, 23.00 -
SON. 

6SiNIE•ılJ~ 
Greta Garboyu on senedenberi en 

yakin dostlarından başka kimse 
görmemiştir. 

Fakat ben gördüm.. Bir gün misafirlikte uzun 
saçlı solgun çehreli bir delikanlı ile karşılaşbm ... 

- 1 -
Ho!ivudda Greta Garboyu, o

nun nadir dostlarından birinin e
vinde bir talih eseri olarak gören 
bir muharrire bir gün Marlen Dit-
rih bana demişti ki: · 

- Greta Garboyu size göstere
mem. Garbo ve Marlen biribirleri
ni tanımazlar, görmüş de değiller

dir. Biribirimizi tanımak için teşeb- 1 

H acı Zeki bey, mabeyin koda- l~rı tırtıkl.amadı. Teyzesinin kızına büste bulunmadık. Nevyorkta ba-
manlanndan birine mensup dıyordu kı: j na: "Onu görmiyeceksiniz !., dedi-

olduğu için arkalı sayılırdı. Cemi- - Bey babama söyleriz, kıya-- l<;r. Holivudda: "Onu görmeğe gay-
yeti rusumiyenin 49 azası meyanına fetini yola koruz değil mi? ret etmeyin, beyhudedir, vaktinizi 
dahil ve Ula payelilerdendi. Köşkü kay<betmiş olursunuz ... illyörlar. 0-
Kızıltopraktaydı ve dünyada da bir Fuat paşanın Çin köşkünü, nu kimse görmez. Film çevirdiği 1 

tanecik kızı vardı. (Sebastiyano) ve (Belvll) otelleri- zaman, ancak kendisinin müsaade 
Yekdane, vücutça minnacık, ni, balıkçı kahvelerini geçmişlerdi. ettiği ustalar içeri girebilirler. 

çok ince ve hassas, şımank mı da Deniz kenarından bostanın yanını Kumpanyanın müdürleri bile Gre-
şımarık. Evin içinde dokuz körün aşarlarken, kupa garçadak eaplan- tayı film çevirirken görmezler. De-

6 Mayıa 193Ş 

t~~· YLMACA~~, 
1 2 3 4 

• 
SOLDAN SAC::.A: 

1 - Fena hastalık, dört tarafı 

su, 2 - karışık renkli, iman, 3 . tas
vir, elde durmaz maden, 4 • Ana. 
doluda bir kasaba, 5 • notada bir 
ses, 6 • hafta, bir mabet, 7 · köpek, 
notada bir ses, 8 • bir ot, 9 - tay
yare, çeken, 10 demir ip, riyaziye. 
de mühim esas. 

YUKARIDAN AŞACIYA: 

1 · kısım, orta zamanda meşhur 
bir hilkilmet, 2 • biten, yemeksiz 
3-cemi edatı, tarihte meşhur bir ku-
mandan, 4- memur, cesur, 5-bir şey 
koymak için olan mahal, 6 • Hindis
tan beylerinden, 7 • sızı, kırmızı, 

8 • hak yemez, 9 • hakkını arama, 
papaz, 10 • Anadoluda meşhur bir 
kasaba, İngilizlere meydan o
kuyan fakir. bir değneği... dı çamur deryasına. kore müteharrik bir oda yaklaştırı- yanmamıştı. Fakat şömine, odayı ı-

Gelinlik çağına gelmiş, hattA Öndeki, arkadaki muhacir ara- Iatnabul radyoeunda Helerini lır, Greta, rolü olduğu sahnelerde sıtmak için değil, zira orada hiç =============== 
b 1 d k 1 k D duyduklanmızdan: }} ? geleli epeyce de olmuş, yirmısıne acı ar yar ıma oşar ar en ur- oradan çıkar, rolünü oynar ve sah- soğuk olmaz, belki de dekoru ta- Bu e er ne yapıyor 

merdiven dayamış, nazlı ve çıt kı- sun ağa, arka dingile bir elle yapı- Mlloir Nnettla, MW..yy... ne değişir değişmez tekrar odasına marnlar diye yakılmıştı. Ancak şö-
rıldım ya, görücüye çıkmaz da çık- tarak, bohça gibi havalamaz mı AVRUPA RADYO girer. Senede bir iki defa, tatilini mineye yaklaştığım zaman, salon-
maz. lenduha kupayı?.... IST ASYONLARI geçirmek üzere memleketine gitti- da yalnız olmadığımın farkına var-

- Kimbilir mahalle kanları Minnacık can ve yürekten bir SENFONILERı ği yahut memle>ketinden döndüğü dım. Koltuklardan birinde bir ka-
rnıdır nedir? Peşkeş çektikleri de (Maşallah!) çekti ve 0 dakikada 12.16 Roma kısa dalga: Senfonik kon- zaman gazetecileri grup halinde dın 'büzülmüş oturuyordu. Gri fla
bayağı herifin biriillr mutlaka!... gönlünü kaptınverdi yarmaya... ıer. 20 Berlln-kıaa dalga: Senfonik kon- kabul eder. Beraber yaşadığı bir- nelden bir pantalonu vardı, ellerini 
Diyerek odasına kapanır, kapıyı ki- µmı cimi y-0k, Aşık. (Za~allı ıer (Brahma). kaç nadir dostundan başka, on se- bir dizi üzerinde kavuşturmuştu. 
litleyi verirdi. Yani burnu Ka.fda- Necdet), (İffet), (Sevda facıala- HAFiF KONSERLERı nedell'beridir ki kimse Gretaya yak- Yalnız uzun saçları, bu dar omuz-
ğında. rı) gibi romanlar okurken bile pi- 7.10 Bcrlin kısa dalga: Ne,.li musiki. )aşmamıştır. ,. Ju, solgun ve yorgun çehreli deli-

0 zamanlar bin, bin beş yüz ku- yanoya fırlayıp (Mahmur bakışın)• (8,16: Devamı). 18 Berlin kıea dalga: Ha- Kendisiyle yaptığım müııikatın kanlının bir kadın olduğunu ifşa e-
ruş aylıklıların bile tek atlı araba- (Etmiyo~ hiç merhamet), ~Şevkin- fif musiki (14.16: Devamı). 18.26 Bük- sonunda, Metro kumpanyası müdü- diyordu. 
)arı var, Hacı Zeki beyin de -Olmaz le •hayalınle) şarkılarını söylıye BÖY· ret: PIAk (14.80: Keza). 17.16: Roma kı- rü yani Gretaya hergün avuç dolu- Gayet terbiyeli: 
mı hiç? ... Bilmem ne nazırının, bil- !iye çalan, yahut etliy~ sütlüye Sİ· sa dalgası: Hafif musiki konseri. 17.46 su para veren ve doğrudan doğru
mem nere valisininkilerle pek omuz nlrleni~ çıngır çıngır bağ'.1'an'. ter Bcrlin-kısa dalga: İt sonu konseri (18.50: ya onun patronu olan Louis. B. Ma
öpüşemezse de onların kupası da ter tepınen şımank kız, şımdı evin Devamı). 18 Pette: Çiğan orkestrası. 20.80 yer bana gayet nazikane: 

- Bugün hava sıkıntılı, dedim. 
Kaliforniyada ender tesadüf edilir 
bir hava. temiz pak beygirleri bir çift yağız- içinde süt dökmüş kedi. Roma, Bari: Orkestra. (Milano • Torino: - Sizin için ne yapabilirim?. 

dı. ' Dursun ağadaki hali de görm~yin. Keza.) 20.36 Bük,..,: Plak. (Yüksek dal- dedi. - Ah! diye cevap verdi. , 
Küçükanım, teyzesinin kızlyle, Fes kaşın üstünde.; yllz~nde sınek ga). 21 Uypzig: Atk prkılan. 21•60 Pet- Ben de bu cümreyi bekliyor- Israr etmedim. Fakat bir müd-

yazlan Fenerbahçe turlarından, ra- kaydı traş; kalemıs yağıyle bı~kla- te: Radyo Popuriıi. 22.30 Berlin kısa dal- dum: det sonra, medeni olmağa gayret 
mazanlarda, kandillerde Şehzade- rı buru~u.; buram buram tefarık ko- gası: Halk musikiıi. Bari: Varyete 28.16 - Yalnız ıbir şey, bana Greta- ettiğini farkettim. Yüzüme baktı 
başı piyasalarından, kışları Beyoğ- kuları ıçınde. MilAno, Torino: Konoerto. yı göstermek! diye cevap verdim. ve isteksiz bir sesle yavaşça: 
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lu gezmelerinden eksik kalmazdı. Malfim a, ~ık ~l~mi kör, etra- OPERA, OPERET: Gülmeğe gayret ederek: - Bu memlekete ilk olarak mı 

Arabacıları sahiden sılaya mı fı duvar sanır. Gıdışat çabuk a.n- 18.16 Roma kısa dalgası: Bir perdelik - Holivudda yapamıyacağım geliyorsunuz? dedi. tı çift el görüyorounuz. Bu ellerin 
gitmiş, yoksa bir iki mecidiye faz. l~şılmış, arabacı derhal dehlenmış- lirik opera nefriyatı. 19.66 Viyana: "Mar tek şey belki de budur. Madam - Evet. Ecnebiyim. hareketi, her gün hepimizin bildiği, 

Yukarıda muhtelif itler gören al• 

)asına başka bir yere mi kapılan- ti. garete,, isimli opera piyesi. 21 Liiypzig: Garboya hiç bir suretle sözüm geç- _ Oh! Belli. yaptığı veya gördüğü hareketler• 
mış, her ne hal ise, Direklerarasın- Yekdanecik bitik. Soldukça so- Verdi'nin "TRAUİATA,, operası. mez. Bundan birkaç hafta evvel, Biraz düşündü, sonra: dir. 
daki Arap Saidin uşak ve arabacı luyor, eridikçe eriyordu. Eti ne, ODA MUSiKİSİ: mukavelemizin bazı teferruatı üze- _ Bu memleketin eksiklerin-

Ne İl görüyor bu eller? kahvesine haber salınmıştı. butu ne zaten.... 14.45 Roma kısa dalgası: Oda musikisi rinde görüşmek lüzumu hasıl oldu. den .biri de kıs mevsimi olmama-
d . k b ) d. 1 · • Diifününüz, bulmıya çalıtmız, Hopadak münasip bir arabacı konseri. 17.30 Prağ: Triyo (Schubert). Beni nez ıne a u etıne ı. şı ve- d B h d · '°' baha sıkı 

sı ır. a ar, aıma .,..,u r, - Bulamaz.anız 7 inci aayfaDlll:da da bulunamaz. Önce birkaç cihe- Kasım girmiş, herkes kışlık konak- 20.35 Bükrcf: Oda musikisi konseri. killerimiz kendi aralarında hallet- yor insanı. 
hallini göreceksiniz. ti muayene şart: Evvela şekline, kı- lara göçetmiş, Hacı Zeki beyler de 23.40 Pette: Oda musikisi konseri. tiler. Artık benimle meşgul olmamak!================= 

lığına bakılacak. Ağzı burnu çar- İstanbuldaki evlerine nakleylemiş- • Bu cevaptan sonra, il8.hi kadını ı"çı·n tekrar kendine daldı. Sonra . 
HALKEVLERINDE şambada is, başında yağlı bir fes, !erdi. Yağızlarla kupa ahıra, ara- tün kibar familyalar davetli; takım görmek sevdasından vazgeçerek koltuğunda doğruldu, bacaklarını 

sırtında kolları dirsekte, eteği diz- balığa tıkılı; arabacı bile yok. So- takım alafranga sofralar; kemani Avrupaya dönmeğe karar verdim. biribirinden ayırdı, saçlarını silkti. ---------
kapakta dapdaracık iğreti setre kağa çıkan, arabaya binen kim? Tatyosun ince sazı. Bununla beraber, Garbonun Bir saniye kadar onu yeni lıir za- § Şohrem;ni Halknfodonı 
varsa, istediği kadar rabıtalı diz- Bir kandil günü Minnacığı şey- Yatak odasının duvarında, gü- s:v.diği,. itimat. ettiğ~ kadınlardan viyeden gördüm, kaşları çatıldı. 6. 6 • 1938 cuma günü saat 20.30 da 
gin tut.sun, şark şark kırbaç şaklat- tan dörttil. veyin yaldız çerçeveli, koskoca- bırıle, sınema ıle alakası olmıyan Midem ağzıma gelir gibi oldu. Ken- Evimiz salonunda Üniversite doçentlerin-
sın, on para etmez. - Hava güzel, biraz çıkıp do- man fotoğrafı. Davetlilerin, seyir- gayet zeki ve sevimli bir kadınla di kendine: len A. Caferoğlunun 11 incj asırda ilk 

Y kd h b h d b 1 1 d d" E d k·ı · · il b t · · · t• B G Tiirk dilcisi Kawnrh Mahmut devri ve e-e ane anım, a çe e oy aşayım. e ı... v e ı erın sevın- cilerin çeneleri fora: m nase e e gırışmış ım. ana ar- _ Aptal 1 dedim. İşte Greta 
serleri adlı bir konferans vardır. Salon g.österen arabacıyı pencereden gö- cine payan yok ... Secdelere yatan- _ Allah için pek yakışıklı, pek bodan bahsettiği vaki değildi. Bir Ga1'bo 1 Ta kendisi! herkese açıktır. 

rilnce, lar adaklarını okuyanlar, fukarala- şanlı şöhretli delikanlı!... akşam, meşhur 'bir romancile müla- Mihanik! bir surette ona doğru 
- Fazla iri yarı, pek kubata da ra sadaka ayıranlar... _ Rabbim ikisini bir yastıkta kattan dönüyordum, bu kadın ah- yürüdilz. Aptalca bir tebessümle: 

benziyor ama kalsın bakalım! de- Temizce bir kira arabası bulup k ts 1 babımın evinin önünden geçerken, 
oca ın ... - Miss Garbo ! dedim. 

di. getirdiler. Hemşire zadeler bindi- _ İnşallah yakında nur topla- bilmem hangi şeytan beni orada Birden vücudünün bütün azası 
Şitli Halke•indeaı 

Günlerden cumaydı. Sıcağı sıca- !er, caddeyi tuttular ... Şehzadebaşı · · ı durdurdu ve içeri soktu. Ev sahibe-
rını seversınız .... 

iına arabayı hazırlattılar. Taze, mahşeraliah .. İki keçeli araba ka- Ve soran sorana: si birinci katta ya birine telefon e-
ayna önünde saatlerce tuvaletini tannın bir ucu Beyazıtta, bir ucu _ Damat beyin memuriyeti diyordu, yahut başka bir misafirle 
yaptı; sadakor kaşpusiyerini giy- camiin karşısındaki nizamiye ka- hangi kalemde? konuşuyordu. Beni tanıyan hizmet-
di; işlemeli başörtüsünü tepe topu- rakolunun önünde. Piyasa gırla.. Soygun kadınlarda (x) cevap çi salona aldı. 
zunun üstünden boynuna sarmala- Yekdane (Hay!) diyerek yana hazır: Uzun Saçlı Bir Delikanlı 
dı. Aşağı inip iskete gibi sıçnya yıkılıp bayılı vermez mi? Sakız mu- _ Gümrükte katip efem! Kaliforniyada gördüğüm yega-
sıçrıya koştu. tasarrıfının kupasında sevgilisini _ Katip değil, mümeyyiz gö- ne kapalı, tatsız bir gündü. Akşam 

6 Mayıs 1938 cuma günü aE!)&mı saat 
21 de Halkevimiıde Üniversite talim heye
tinden Bay Orhan Arsal tarafından (Hu-

0 kadar yorgun, o kadar mütevek- kukta diyalektik hareketler) mevzuunda 

takallils etti. Tortop olacak sandım. 

d ·ı ( t) d d" k" bir konferans ve Bayan Babikyan terafın· kil bir e a ı e yes eve e ı ı o- . . 
dan da bır pn konseri verılecektir. Ber-

na acıdım. Bir adım geri çekildim, ke• gelebilir. 

tam o sırada müşterek dostumuz 

yani ev sahibesi içeri 

timiz nihayete erdi: 

girdi vaziye- § Şelıımerini H aJlceTinden.1 

İcap edince çağıracak, adını görmemiş mi?... il ı oluyordu. Lambalardan hiç biri z m .... 
öğrenmesi lazım. Yeni ara:bacıya Çala kamçı eve döner dönmez, - Kağıdı dolaşıyormuş, paşa ----------

sardu: yatış o yatış. Hekimler ,il§.çlar, ho- riltbesiyle müfettiş olacakmış şe- Marlene Dı'etrı'ch de 1 1937 de Fransada 
12 • 5 • 1938 perfembe günü oaat 21 .ı,. 

Fra.nıız tiyatroıunda verecefimiz 60 kifi .. 
tik orkeıtra konseri davetiyeleri Halkevi 
sekreterlifinde bulunduğu i1An olaunr. - İsmin ne senin? ealar, tütsüler ... Hepsi boşuna. Ne kerim!. ... 

yiyor, ne içiyor, ne uyuyor, ne de Rüsumat emaneti celilesi sicil Berlı'ne can~ ırıldı cevrilmiş filimler 
Zevahire inan olmaz sözQ ne ağzından bir kelime çıkıyor. kalemi hülefasından izzetlO. Dur-

doğru. Ayı boğan kılıklı am:o. bak- Hacı Zeki beyle karısı (kızımı- sun beyefendi, konağın içinde ah- ı = 11937 senesinde Fransada çevril-

- Dursun bendeniz! ... 

Bu akşamki nöbetçi 
eczaneler 

aana terbiyesine, nazikliğine ... za kıydık!) diye saç baş yolarlar- kAmüküm. Karısı etrafında perva- Bu sene Alman sinemacılığı a- miş olan filmler nevi itibarile şun-
Buı alctam tehria mu.it.telif aemt1eri•cle Baştan aşağı dikkatli dikkatli sü- ken kuru gürültü faydasız. Kahve- ne, anası baş sedirlerde, kız taraf- damakıllı faaliyete geçmiş bulun- !ardır: .. 

A S .d. ... dil t 1 41 Dram ve komedi dramatik; "•betçi o1aa ec.sahanele r t•nla.rdır : züyordu. ci rap aı ın ocagına ş il er; lılar ise ıslık faresi. maktadır.... İSTANBUL CİHETİNDE : 
Enikonu yakışıklı erkek. Pençe Dursunu buldurup Allahın emriyle Almanya dışında bulunan san' SO komedi; ıs hissi komedi; 11 ma-

pençe al yanaklar, burma burma sözü kestiler ve herifi selamlığa Bir ay geçiyor, geçmiyor. Da- atkarlannın Almanya'ya avdet e- cera filmi; 7 casusluk filmi; 7 tari- Eminönünde (B-.ir Kemal), Küçük-
.h tt"I f"l 6 k i k d• 4 i pazarda (Hasan Hulfiıi), Kumkapıda bıyıklar; boyu posu da o kadar aşı- mı man e ı er. mat beyde mütemadiyen cesaret dip film çevirmeleri hususunda hl ı m; as er ome ı; umum 

D f d "l · 1 K h b d · 2 f"l · 2 (Haydar), Alemdarda (Sırrı Rasim), Fa· n değilmiş, genç irisi. abası var: e en ı en o an o cüret... ayn ataya, kaynanaya su- kendilerile müzakereye girişmişler- ar e aır; spor ı mı; sosya-
Bir de bı·z·ım go··zümüzle baka- mabeyin kodamanının eline, ayağı- rat surat. Kırk yıllık kalfalara, dir. list film; ı dini !ilm; ı müzikhol tihte (Asaf) Eyüpeultanda (Arif Betir), 

k b 1 k 1 1 b k t f ·ı 1 ·· f·ı · Bakırköydc (İBtanbul). 1 K 11 k 1 ki bl k .. 1 na kapanarak damadı bin uruş ay- acılara sil e to at. Berline avdet eden ilk san'atkar fi m; oy s au ı m; revu ı mı. 
ım : .. e e u a. ı, a a yuz ü, ga. !ıkla gümrük kalemlerinden birine Gece aşırı sırrakademliğe baş- Kate de Nagy'dir. Şimdi Marlene = Güzel Fransız yıldızı Anna- BEYOGLU CİHETİNDE: 

yet ırı kıyım hır tatar yarması, fa- de yazdırdılar. lıyor ve nihayet tüyü dikiyor. Ağla- Dietrich ile görüşülmektedir. bella, Holliouddan avdette bu yaz İstiklal caddesinde (Kanzuk), Gala. 
kat ayıp değil a, küçükanım beğen- Düğünlerinin cafcafını sorma- yıp sıklyan karısına ne dese beğe- Yakında Avrupaya dönecek 0 _ Londrada ·bir film çevirecektir. taraııayda (İsmet), Taksimde (Nizamet-
miş, başındaki limon kabuğu fesi, yın. Geline ne çeyizler, ne çimen- nirsiniz? lan Marlene Dietrich'in Berline gi- = Claudette Colbert yakında bir tin), Kurtulutta (Necdet), Yeni,.hirda 
giydiği neftileşmiş setre pantalonu ler. Güveye takacağı yüz görüm- - Şeriat dörde kadar izin veri- dip iki film çevireceği bildirilmek- çocuk doğuracaktır. (Parunukyan), Bostanba,ında (İtimat), 
inee elemiyor. !ilk, altın saat köstek, sigara taba- yor. Evliydim ben, iki de çocuğum tedir. Fakat Amerikan sinemacı- = Büyük musikişinas Verdinin Be,iktafta (Süleyman Recep), Sarıyerda 

A . . ? A b k il b. kası; kat kat elbiseler, ipek çama- var. İşine gelirse!. .. demez mi? M , . , . hayatına dair İtalya da İtalyanca Enver). 
cemı mı ra ayı u ana ı- 1 • k .. k Ş k Se d M h !arı arlene nın Almanya da fılm F 

1 
k b .. "'· b" f"l 

0 0 şır ar; annesıne ur ler am u- rme u tar ALUS ve ransızca o ara uy..._ ır ı m SK DAR .. ADALARDA: 
lecek mi? O mahşer gibi Fenerbah- maşından entariler, Bağdat çarşaf. çevirmesini arzu eylemediklerinden çevrilecektir. Benjamino Gigli - Üsküdarda Ahmodiye caddesinde (Ah· 
çede öteye beriye mi çarptıracak, lan... (z) Düğünlerde teşrifatçılık 6• buna mani olma kiçin çok uğraş- Mario Cebotari - Henri Rollan- mediye), Büyükadada (Büyüknda), Helt· 
hendeklere mi yuvarlıyacak, bura- Yüz yazısı ve paça günleri bü- denler. maktadırlar.... Gabi Morlay rol alacaklardır. belide (Halk). 
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'YENi !l.A:B~H 

Feci bir kamyon 
kazası oldu 

12 kişi öldü 

Sayıfaı& 

~ili k · ıe maçları bu 
hafta ısıl olacak? 

Erzurum, (Hususi) - Birkaç gün 
evvel Zigana dağında bir kamyon 
devrilmiş, içindeki yolcuların mühim 
bir kısmı ölmüş, bir kısmı da yara
lanmıştır. Faciayı yerinde gören 
Trabzonlu şoför Ali Dörümün anlat
tığına göre şoför Reşat Trabzondan 
Kelkite gidiyormuş. Kamyonda ka
dın erkek 43 kişi bulunmakta imiş. 
Şoför Reşad Ziganayı aşmış, fakat 
bir viraja gelince kamyonet devril
miştir. Bu esnada birkaç kadın iıe bir 
kaç çocuk arka tarafta oturdukları i
çin sarsıntı ile yere fırlamışlardır. 

Fakat kamyon da 200 metrelik uçuru 
ma yuvarlanmıştır. 12 kişi ölmüştür. 
Diğerleri ağır yaralıdır 

Aile sohbeti 
~ 

Kızlarınıza sebat 
Etmeyi öğretiniz! 

İlkbahar Modaları 
Beşiktaş -Güneş ını hangi taraf kazanabilir? 

Galatasaray da atlüp muhtelitile karşılaşıyor 
• 

Bazılarının muvaffakiyetini temin 
eden ve diğerlerinin ta!isiz!iğine se. 
bep olan xey ekseriya çalışmada se
bat meselesi~n başka birşey de
ğildir. 

Bu sene ceket, bluz, etek ve 
kumaşların renklerile umumi 

hatlar ne halde? 

Suşehrinde elektrik 
Suşehri, (Hususi) - Suşehri

nin elektriğe kavuşması için mühen

Mesele üç gün h(S durmadan çalış
mak ve dördüncü. günü hasta olup 
yatmak değildir; insan her günkü va
zifesini yapmalı ve bir defada muvaf
fak olamadım diye san'atından nef
ret etmemelidir, bir gün muhakkak 
iyi bir neticeye varacağını . insan 
kendi kendine telkin etmelidir. 

Nefse itimat çok kıymetli birşey. 
dir, Yeter kis 

dis Abdurrahman tarafından hazır- Çocuğunuzun talie inanmasına md. 
!anan proje tamamlanmıştır. AHI- ni olunuz. Tali yoktur; şans sebatın 

ktaf takıntı kadar vekaletler proje,Yi tasdik e- micazi ismidir. 
. Bu pazar Taksim stadıınilll Güneş müdafaasının en iyi o- der etmez tesisata başlanacaktır. Kızınıza pek küçükken her gün 

küme maçlarına devam ı k uncusu Faruk ayağının sakatlığı Sıvassta kaçakcılar sevmediği bir işi yapmasını öğretiniz. 
Bdeşiktaşk-. Güneşle1 :ti ?1 

aı~:a; ~olayısiyle kısa bir müddet için de Kangal, (Hususi) _ Sivas inhisar Evve!d lıikaydisini yenmeğe alışa • 
a altı itip muhte ı ı e t ı bırakmı•tır ld . ç d k cak,· sonra gayretin zevkini tadacak-. ula- olsa an reman arını • · aresı av ar öyünde oturan Hay-

Bu ıenenin ıapka ve iskarpin modalı... ı 

,acaktır. Feneı:<ba. hçenın rkü- Tam formunda olarak maçlar d il H tır. ar e asanın sigara kağıdı kaçak-
meden çıkarılmasıyle onun . lar yapan bir oyuncunun az bir za- Bir çok anneler, yavrularının kü -

k 
ht l'f · rıne çılığı yaptığını haber almış ve iki 

Bu sene ilkbahar modaları hep za
rif ve kıvrak biçimler arzetmektedir. 

geçen. al~ı lü~ m~ e ı ınııçla- man dahi istirahatte kalması ken- takip memurunu Kangala öndermi çiik bir zahmete bile girmelerine ta-
rı tabıatıyle hıç hır aliika dır- dlsinde bir isteksizlik uyandırabilir. tir. g ş hammüı edemezler. Çocuk kend.m .. 
mıyacaktır. Bu karşılaşma .

1 
B dan ba ka Güneş kalecisi Ciha- . ğinden hiçbir ıey yapmaz .. Birkaç 

11 kümenin diğer takın_ılar~ ~~: d~~a Viy:nalılara karşı muvaffa- Taki~. me~url.an tebdili kı~afet e- dakika .yalnız . bırakınız. Kendini 
cak bir ekzersiz mahıyetııı. . d k d. · d derek koye gıtmışler Haydar ile Ha- mahvolm"-' zanneder. Mıuılesef bu 

r:al kıyetsız maçın an sonra en ısın e . -. 
maktadır - . . l'k h' t · d •• sanın evınde 12,738 defter kaçak ka- his büyüdügu" .. zamanda böylece de. 

· bir emnıyetsız ı ısse mesı e ...-
Halbuki Fenerbahçe mi.. k ·ç· bir tehlike te•kil edebilir. ğıt bulmuşlardır. Kaçakçılar adliye- vam eder. 

d u- ımı 1 ın • t ı· edilm' ı d' kend d'l · · · meden çıkarılmamış olsay ı f- F k t buna mukabil Beşiktaş for- ye es un ış er ır. Çocuklara i ken ı erıni gıyın.. 
taki m~çlar muha~ka~ ~i ~in fe~ :attı da bir iki haftadır muvaf- Kayserli sporcular "!:_eyi ve kendi hizmet~.erini g~rmeyi 
en büyük spor h&dısesını teşd f k etsiz maçlar yapmaktadır. Kayseri (Hususi) _ Kayseri v _ ogretmek ne kadar mureccah.ır. 

kt
. e- a ıy ' a G k l · · d b.. l d' B d 

ce ı. Hakkı gibi yırtıcı, idareci ve ha- !isi B. Adli Bayman'ın ypardımile enç ız ar ıçın. e. oy e '.r: e e-
Buna rağmen yalnız Gı 1 Şeref gibi de golcü oyun- kısa bir zamand b" ük' b' d' 1 nt hareket onları ınkıxaf ettırır; ma-. _ zır ayıcı a uy ırmevcu ı- • d 1 b. "k 

Beşıktaş karşılaşması d~ tün cuların bulunduğu bu hat elde ede- yet gösteren Kayseri Atlıspor ocağı nevı g~yret .. e on an ıtmez, tu en-
spor meraklılarının bekledıl ği fır atlardan istifade edebilirse . 1 .. b k 1 .. mez bır mucadele olan hayata lıa-. . . ve ce s manıa ı musa n a ar yapmak uzere zırlar. 
çok ehemmıyet verdıklerı b:aç- birkaç hafta evvelki m~ın intika- bugünlerde Ankaraya gidecektir tır. Bu karşılaşmadan hangı k 1 k aııı il kil · Bunun için onlara evde ve evin ha-

. . • ra- mını çı arma arı pe m m n- Atlı spor ocag· ının Ankaradan İstan d ı · .. · · · O l 
fın galıbıyetle çıkacagını keı k dür Ve biz Beşiktaşlıların son b 1 'd k İ . . . ricin e ça ~agı ogretinız. . n ara 
tab' t' 1 k b'l d • 'Jd'r ıe " u a gı ere stanbul Sıpahi ocağı ile makul bir surette vakitlerini taksim 

ıa ıy e a ı egı 1 • nız muvaffakıyetsizliklerini bu suretle .. b k k 1 her iki takımın bugünkü vaz . "rtmek için de bütün enerjilerini musa a a yapması arar aşmıştır. etmeği, vazifelerini sevmeği ve ix -
v.e müsab. aka kabi!iytleri tetkecli~~ ~arfedeceklerini pek muhtemel gö- Konya et fiyatları terini hakkile yapmağı öğretiniz. 
J d k k Bundan sonra istirahat ve eğlence 
ır.se netıceye ol u ça y.a ıııh- rüyoruz. Konya, (Husiisi) - Şehir meclisi 

1 k t Ü 
ı.· saatleri de onlara doha tatlı gelecek. 

mın erde bulunma a m m".ir. Diğer taraftan Güneş takımı kaçakçılığın önüne geçmek ve halkın 
İlk olarak bundan üç _ha ıv- forvet hattının mutat oyununu çı- ucuz et yemesini temin etmek gaye- tir. 

ve!. ayn! takımların. ~apt.ıgı 1.ü- karması halinde bütün tahminler sile mezbaha resmini indirmlştir. Ko Öğütler . .• 
neşın hır sıfır galıbıyetiyle en Güneş lehine dönebilir. Yalnız bu yundan 3, sığırdan 2 kuruş mezbaha ~/VVV> 
maçı hatırlıyalım. takdirde müdafaanın da eski kud- resmi alınacaktır. 

O günkü karşılaşma ~aha a- retini göstermesi şarttır. 
Süt kürü: 
İlkbahardayız. Sütün tam içilecek 

de Beşiktaşın hakimiyetı a1 
devam etmiş•e de siyah beyı 0~ 
yuncular birçok fırsatlar yı a-
dıkları halde gol atmağa mu\k 
olamamışlardı. Buna mu~ablü
neş oyunun ikinci devresınde ' p-
tığı hücumda Niyazinin ay~e 
galibiyet golünü kazanmıştı. .. .e 
bugün de o günkü maçı goz \e 
getirerek tahminlerde bulunac 

Beşiktaş takımının bu haft 
karaçağı oyunun üç hafta ~vv\_ 

--«O»--

Pazar günkü bisiklet yarışı 
İstanbul bisiklet ajanlığı tarafın

dan pazar günü saat 9 da Mecidiye 
köyü ile Bentler arasında bir yarış 

tertip edilmiştir. 
Yarış Mecidiye köyünden Bentle

re iki defa gidiş - geliş olmak üzere 

ıoo kilometredir. 

Boksa teşvik müsabakaları 

Bazı işçilerin muayenesi zamanıdır~ İçeceğiniz süt sayesinde 
Belediye, şu belere gönderdiği teninizin çok berrak bir renk alaca-

bir tamimle, evlerde çalışan sütni- ğını unutmayınız. Şimdiden başlıya
rak bütün yaz müddetince her sabah 

ne ve mürebbiyelerin her altı ayda 
bir hi tç' bir bardak ılık süt içiniz. Akşamları 

, zme ı, .aşçı, çamaşırcı, uşak, t d 1 .. .. .. .. .. t il · 
bahçıvan, husust şoför, arabacı se- ya ma an evve yuzunuzu su e sı
"islerı'n h hh' ' • Jiniz. Kurulamadan bırakınız. Cildı-, er ay sı ı muayeneye ta-
b

. t t niz yumuşar ve beyazlaşır. 
ı u ularak raporlarının ay sonun-

da merkeze gönderilmesini bildiı·- Ruja dair: 
miştir. Yanakların pembeleşmesi için sü-

rülen rujlar cilde pek o kadar zarar 

Depoların vergileri vermez ise de; ruju sürmeden evvel 
yanağa krem sürmek çok faydalıdır. 

Saçlar, yine saçlar 

Bunlara seri bir nazar atfedelim: 
Umumi hatlar: Omuzlar dört kö

şemsidir, fakat kabarık değildir. Bel 
sıkıdır. Kalçalar pek uygun gelmek
tedir. 

Ceket: Ekseriya yakasızdır. Röver
leri yoktur. Biraz uzuncadır. Cepler 
yandan çizgi şeklindedir. Etrafları 
kadife şerit veya ince deriden şeritle 
süslenmiştir. 

Bluzlar: Gitgide daha şık yapıl
maktadır. Sebebi ceketin daha geniş 
ve önünün daha açık olmasıdır. Ete
ğin üstüne giyilmektedir. Biçimleri 
erkek yeleklerini andırmaktadır. En 
güzel kumaş: Üzerinde parlak renkli 
desenler bulunan alıcı renkte ipekli
dir. Spor ve yaz için çizgili jileler gi
yllecektir. Kollar uzundur. Bunlar 
ipekliden, pikeden yapıldığı gibi jer
seden dahi yapılabilir. 

Etekler: Etekler az genişçedir. P
lili yapılmaktadır. Pillerde ifrata kaç
mamalıdır, jüpün boyu normal o
larak yerden 35 santim yüksekte • 
dir. 
Kumaşlar: Sert ve tüylü kumaşlar 

rağbette değildir. Kullanılacaklar şun 

]ardır: 

Serj, gabardin, fanila, rohipkord. 
Renkler: Tatlı renkler rağbettedir. 

Gri ile deniz mavisi ön saftadır. Bun
lardan sonra bej, mavi, pembe, açık 
sarı gelmektedir. 
Şapkalar: Siv1'i şapkalar bırakıl -

maktadır. Yeni formalar seçilmekte
dir. Her çehreye uydugundan dolayı 

cKanotye• revaçtadır. Kanotyeler in
ce fötrden de yapılmaktadır. Tepesi 
basıktır. Hafü hır tül takılmaktadır. 
Bir de cBreton• denilen şapkalar 

vardır. Etrafları kalkık olup içeri 

doğru kıvrılmaktadır. 

Genç kızla• ıçın sade ve zarif 
bir giyim tuvaleti 

Camlan temizlemek: 

den daha yüksek olması ımk Boks teşvik müsabakalarının bi
gibidir. O gün en güzel maç!~ rincisi bu ayın 21 inde Süleymaniye 
dan ibirini yapan siyah beyazlın klübünde yapılacaktır. Boks ajanlığı 
bu pazar da mağJ(lp ~la':'ğını,_ bu sene içinde bir kaç teşvik müsa
lemek istemiyoruz. Çunku bu _ 

11 bakası daha yapacaktır. 

İnhisar idarelerine ait depoların 
devlet müessesatından olduğu an
laşılmış, bunlardan tanzifat vergi
siyle tenviriye resminin alınmama
sı, belediye tarafından aliikadar 
şubelere tamim edilmiştir. 

Başın tepesinde toplanmış saçlar 
herkese gitmez. Bu yeni saç tarama 
tarzı yuvarlak yüzlü genç kızlar için 
pek hoş oluyor. Fakat uzun yüzlü ve 
yanakları düz olan kadınlar saçlarını 
alınlarının üstünde birçok bukle ha
linde ve geriye kalanları enseleri ü
zerinde uzun dalgalı veya bukleli 
bırakırlarsa daha ziyade güzelleşir-

Camlarınızı temiz bir surette sil -
mek isterseniz; temizliyeceğiniz su
yun içine biraz petrol katınız, sonra 
bu petrollu su ile camları siliniz. Ku
ru bir yumuşak bez ile ovalayınız. 

Camlar çok parlak kalacağından ma
ada sinekler de bir müddet üzerine 

Bu şapka her çehreye uyar. Spor konamazlar. 

şiktaş forvet oyuncularının e ' ı =============== 
geçecek fırsatlardan istifa deh: ı: Afyonda bir hastane 
bağlıdır. Evvelki maçta G?neş _ 
dafaasının fevkalade oyunıyle 1 Afyon, (Hususi) - Yeni hastane
atmak • hassalarından kayb'ı binasının temel atma merasimi 30 ni
Hakkı ve şerefin bu ~aç.ta a~- sanda yapılmıştır. 100 yataklı olacak 
kilde marke ediliP edılmıyecegı. hastane için 250 bin liralık tahsisat 

şünülecek bir noktadır. · ayrılmştır. 

ilk tedrisat meclisi 
İlk tedrisat meclisi, bugün og

leden sonra vali muavini Bay Hüda
inin riyasetinde toplanarak ilk 
mekteplerini imtihan günlerini tes
bit edecektir. !er. 

şapkalar da çok makbuldür. Sağ gö
zün üzerine düşürülmektedir. Tepesi 

erkek şapkasına benzemektedir. 
İskarpinler: Ökçeler yüksektir. 

Fazla garnitürlüdiir. Arka tarafları 

dahi yüksek olup topuğun arkasını 

iyiden iyiye ihata eylemektedir. 

Halıları süpürmek: 
Halıları iyice süpürmek bir iştir. 

Hem toz kaldırmadan süpürmek, 
hem halıları parlak göstermek için 
çay içtiğiniz vakit, çaydanlıktaki çay
ları atmayınız. Bunları halıların üze

rine serptikten sonra süpürünüz. 

eıni? Sağlık elametle gelip te ka- da görsem... Mangal başında pas- riften kaç gündür bucak bucak ka- derdi bilsen parmağın ağzında ka-

l S O F 
pımı çalamaz olaydın? İşte düştüm. tırma diliyordum. Acı acı kapı çırırken bugün pastırmacıklarımı lır. 

T E • D Kalçam boydan boya çürüdü. Be- vurulunca neye uğradığımı bileme- kendi elceğizimle dildim dildim de Hoca hanım yine hiddetle: 
4, nim, yerinden zor kalkar bir koca dim. Hemen fırladım. Bu sa.bah da kedinin önilne koydum. Sarman - Nemelazım benim şimdi el 

1 
MAHALL KARILARI karı olduğumu bilmiyor musunuz işte başıma bu kaza geldi. Verilmiş geh pisim gel... yavrum. derdi. Pastırmam kedinin ağzın-

canım?.. Ama ben bizimkine bin sadakalarım varmış. Gene Tanrım - Kadıncığım aç ben geldim .. da gidiyor ... Zıkkım yiyesi, yediği-
Yazan: Hüseyin Rahmi GCINAR No. l defa söyledim. Hacı, şu merdivenin esi~gedi. Ya maltalığa kadar yu- Bilemedin mi? Komşun Gülsüm... ni yemiş yemediğini götürüyor. Ağ-

H mm Ö1 üçüncü basamağı oynuyor. Şunu varlanaydım ... A ! Kedi pastırma- - A .. Gülsümüm sen misin? zında koskoca "kuş gönü,, parça ... 
Zavallı Gülsilın anı. t'tri çat, fasılasız bir çatırtı kopardı. kendin mi mıhlarsın? Bir dülnere lan yukarıda bire kadar yemiştir... B · • Ulan bırak pastırmayı ... Bak söz 

f 
apır sapır ı l B' k . ,. d . k . .. - enım anacıgım .... 

den her tara ı s d 
1 

ır aç sanıye sonra per esı,, a- mı mıhlatırsın? ... Çaktırıver bu- Kaldırmağa vaktim oldu mu? ... O _ A kn: senin öyle kapı çaldı- dinliyor mu? Seni gidi kahpenin 
şafı kavra ı, e d ı k k d b' d • ü · · ' • · · k d' · · du. Hemen çar ıi •ına çe ın a er e arasın a ır sa a • nun zerınden bır gün ya sen ya canım pastırmaları sogan zarı gıbı ğın yoktu. Ne oldu sana?... e ısı senı ... 

teııadüf eden ucunu a. dü - Böyle kapı çalan iz'ansız ben yuvarlanacağız dedim. Kulağı- ince ince dilmiştim .... Geh ... Pisi pi'- _ Ah bana olanlar oldu... Dışarıdan müsterhimane: 
· · b" 1 ese helecana ki d' bakayım' A' Y" • · h tık .. · · · .. · A f' • D'l d'" · Kendını oy e Y ' ktu merdi m ır . . . uregım o- n~ ar soz gırmıyor ki alık gibi sı pısı ... Sarman yavrum geh ... Pısı - Ne oldu? Ansızın kaynanan - n ıse anacıgım... ı e ıgın 

ren kitabı koynuna so tıı~a ati p&dak yerınden oynadı. Ca~lar bır şey oldu. Şuraya oturur uyuk- pisi pisi. .. Gel oğlum gel... Pastır- mı vefat etti? pastırma olsun ... Sen beni şu me-
hasama~la~ını dört a a fırladı. sarsılıyor, dur ayol dur... Gelıyo- !ar, kahveye gider uyuklar ... (Üst maları yeme sakın ... Şimdi ciğerci- _ Ah ağzını öpeyim... Lakin raktan kurla~ da sana bir QkkP. 
avlluya ındı. Sokağ ide . rum... perdeden haykırarak) Amanı A- den sana manca alırım hu, Sarman. hani öyle şey ... o gene bildiğin gi- pastırma adagım olsun ... Kapıyı aç 

k k nasının, va sı S" ı 'yle bu çatırtıla ı K b k asından ayna 
1

, Bö .oz erı .. .. ra cevap man · a a etlerime iğneler sapla- Sana gel diyorum... bi oturuyor .. Altına pösteki dayan- apıyı.... . . 
_ Kızım çıldırdın m · ,. Y verdı. Fakat Gulsum oralarda mı? nıyor a dostlar ne etim kaldı ne Dışarıdan Gülsüm hanım: dıramıyoruz ... Kaynanam sag· fa- - A Gülsilm kap:yı nasıl aça-

kürek sa,. mı k .. .. .. .. k b d ' ' ' yelyeperek, yelken . . Artı onun 'le gozu goruyor ne u- u um. Bittim. _ Hoca hanımcığım kapıyı aç. kat başıma geleni bilsen?.. yım .... Buraya yığıldım kaldım ... 
reye gıdıyorsu 1 • · T ordu Bu tekdirle · b' K 1 · · d' S b !' ]unu görmeden ne a hiç ehe ag'. ışı ~Y. . · rın . ır Kapı önündeki Gülsüm içeriden Şimdi şuraya düşüp bayılıverece- o aralık hoca hanım canhiraş a çam ıncııı ı... ancısı e ıme 

Yollu bağrışmaJarınkak kapıs kelımesı~ı ~ı'.e d~yamadı. Bıraz gelen bu son feryatları artık duya- gım... bir feryat kopararak: doğru vııruyor ... Galiba aşığım ye-
miyet vermiyerek so k k sonra e.vm ı~ınde b'.r ~atırdı o.ldu. rak tokmağı bıraktı. Kulağını a- - İlahi geber ... Beni bu hale _ Gördün mü şimdi sen başı- rinden çıktı. 
var kuvvetiyle güın~e~e. ataıOnu muteakıp demınkı sada, gılze- nahtar deliğine verdi. Dinlemeğe soktuğun için her kim isen oraya ma geleni? ... Sarman dilinmemiş - Şimdi bana kapıyı açamıya-

• eçırdığı na ın . d . b' kaç dere "k 1 b 1 d Evd d" d k lk 1 B . . cak m ' [Devamı var] Acele ayagına g . ôtı' per esı ır ce yu se - aş a ı. eki yaygara şöyle de- uş e a amaz o ... enım yerım- büyük parçayı almış götürüyor. Se- ısın· 
burgula burgula sendelıy.e sen miş olduğu halde şöyle işitilmiye vam ediyo~du: den kımıldıyacak halim olsa pastır- ni. Yediğin içine zehir zııkkum ol-l--B-u_r_o_ma_n_3_8_s_e_n_e_e_vv_e_l_y_az_ı_lm-ı-,t-ır. 

1
. k" b nı döndil. Bırkaç b !adı.. B' malara koşacağım .. Şimdiye kadar ni. Yediğin içine zehir zokkum ol- Arap hnrilerile bile nüshası piyasada hiç 
ıye oşe aşı k aş - ır yanım simsiyah çürüdü k d' h . . .. . .. ı·· G h . . kal ki ·d ti · · · "k ı 

N f
·se hanımın İ . k 

1 
elceg"ı'zı'n e ı epsını sumürmuş ur. e pısı sun isallah Bırak pastırmayı şim mıyan ve es a e erımızın mu emme 

dım sonra hoca e 1 - !ahı 0 apı ça an zannederim. Ah bu kimsesizlik ne · " ... · - b' ı b · ü tad ü 

tı r.t, çat, ça pisi Sarman artık yediğin elverir. di seni gebertii'ım. dır .•1ynası ~an .1u1 •.•"':: .. di• ın ham saa-
pı tokmağına yapış · v- vakın vakitte teneşirlere gelsin zor ... Sevabına bir ayna tutan olsa B' d H b b k 1 H • • • ""'Ye, yenı nesı enn ..... r ve yran-ıraz a acı a ana asın... e- - Hoea hanımcıgım ugradıgım lığına arzediyoru•. 
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1938 MODELi 

BUZ DOLAPLA.RIMIZ GELDi. 

' . 

. ' 

• 

' ' 

Norge buz dolaplarının en başta gelen hususiyeti 

L T A • 

Kompresörleri le mücehhez olmalarıdır. 

ROLLATÖR her kompresörden daha kuvvetlidir. 
ROLLATÖR daha fazla soğukluk temin eder. 

ROLLATÖR'ün çalışması daha ekonomiktir. 
ROLLA TÖR daha uzun dayanır. 

ROL LA T ö R yiyecek ı erin izi daha iyi ve daha uzun muhafaza eder. 
. . . 

Norge buz dolapları her cihetçe daha emniyetli ve daha zariftir. 
. . 

E' un . . 

Diğer bir üstllnlüğü de en ufağından en büyüğüne kadar her dolapta kilit bulunmasıdır. • 

N ORG E'u görmeden karar vermeyiniz. - N O R G E sizi muhakkak memnun edecektir. 

Elektron Türk Anonim Şirketi Elektrofen Türk Anonim Şirketi 
Galata Voyvoda caddesi 58 - 62 No. Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

Posta kutusu 1144, Tel. 41460 Posta kutusu 199, 'tel. 1287 
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