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Romada Alman - ltalyan pazarlığı 

Hitlerin istedikleri 
Almanlar, yeni vazif et üzerine 

Çekoslovakyadan vazgeçmişlerdir 
Merkez"ı A~vrupada it~lya, İngilter~ ~e Frans:ı i_Ie. 

munasebetlerının tanzımını 
Alman bloku Almanyanın tasdik etmesini istedi 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
Son zamanların en mühim siva

ıd hadisesi Almanya ile Avustury~ _ 
nın bırleşmesictir. Uzun bir tekamü
lün pek tabii ve zaruri neticesi olan 
bu ittihat Avrupada asırlardanberi 
devam eden an'anevi Fransız siyase
tinin kat'i ·bir akametle nihayet bul
ması ve Avrupamn tarihinde yeni 
bir yaprak açılması manasını ifade 
eder. 

Fransız monarşisinin çok eski bir 
P<>litil<ası. vardı: Alınan vahdetine 
mani olmak. Otuz sene muharebesi 
sonunda, Fransa ile Alman impara
toru arasında 1648 de aktedilen 
V estfalya muahedenamesi Fransız si
yaseti için mühim bir zafer teşkil edi. 
Yor ve Fransanın Avrupa kıt'asında
ki politikasının artık sarsılınaz bir 
temeli oluyordu. Fransa hükumeti 
V estfalya muahedenamesile Alman-

' Y~da •Cermen hürriyetleri• denilen 
bırtakım imtiyazların müdafii rolü
nü elde ediyordu. 

Müstebit ve mutlak bir monarşinin 
vatan hudutları 'ıaricinde, ecnebi 
kavimlerinin hürriyetlerini müdafaa 
v~fesini dcruhde etmesi birdenbire 
g~ıp gorünür. r'akat, bu parlak ve 

' Alman Devlet Reiai Roma yoluna çıkarken 

Napoli 6 (AA.)- Havas ajansı mu- !er bu tal<!bini dün Konte di Kavur 
habirinin iyi haber alan bir mem - zırhlısında serqetmiş ve saat 10.30 
badan öğrendiğine göre Hitler Çe - dan 18 e kadar İtalyan donanması 
koslovakta harici siyasetinin Çekos- mahirane manevralarına devam e
lovak - Sovyet ve Çekoslovak - Fran- derken, Musolini ile beynelmilel va
sız itilaflarının tahfifi ve imkan olur- ziyetin başlıca hadiselerini müzakere 
sa feshi suretile değiştirilmesi ıçın etmiştir. 
İtalyanın yardımını istemiııtir. Hit- [Sonu a üncü sayıfada] 

guzel kelimelerin altında saklanan 
hakiki manayı kolayca okumak ka
~i.ldi. Alrnanyanın ayrılmış olduğu 
ırili ufaklı birçok prensliklerin mü
dafaa edilecek hürriyetleri onları ============================== 
Avusturyanın bütün Almanyayı bir 
hükümet altında birleştirmek volun
daki emel ve azmine mani olm~k için 
hır alt't diye kullanılacaktı. Müdafaa 
edilecek •Cermen hürriyetleri• AI -
manyada din ihtilhlini kuvvetlendı 
rerek Almanlar arasında bir- nifak 
kaynağı vücude getireceklerdi. Al _ 
man Pcenslerine, ecnebi hükümet -
!erle muahedeler aktederek Alman 
vahdetine karşı ecnebi menfaatler 
elinde bir entrika aleti olmalarına 
meydan verecekti. 

Fransa, kendisinin şarkın müttehit 
bir Almanya tehlikesi yaratmamak 

• •tabii hudutlar• a ed<mek tabiri al~ 
tında süslediği milli hırsıcahlarına 
geniş bir saha açmak için Almanya
nın da.'ıili politikasında her zaman 
manevra icrası imkanını elinde bu _ 
lundurmayı istiyordu. 

Bu politika ufaktefek inhiraflarla 

Süvarilerimiz nasıl 
hazırlanmışlardı ? 

Varşovaya hareket edecekleri tarih 
1 O Mayıs olarak tesbit edildi. 

Cevat Kula bir müıabakada mania atlarken •• 

iktisadi mühim 
bir teşekkül 

Toprak mahsul
leri ofisi 

Haber aldığımıza göre, İktısat Ve
kılleti bütün toprak mahsullerinin 
standardizasyonunu muntazam bir 
şekilde temin ve ihracatı da teşkilat
landırmak için çok mühim kararlar 
vermiştir. Bu hususta tetkiklerde bu
lunmak üzere Afyc;n İnhisarı umum 
müdürü Hamza Osman ile İktısat Ve
kaleti ihracatı teşkilatlandırma mü
dürü Server bir kaç güne kadar şeh
rimize geleceklerdir. 

Bunlar şehrimizde yapacakları tet
kiklerden sonra yeni teşkilatın esas
ları kararlaşacaktır. Bu işlerle uğra
şacak olan bu yeni teşkilata (toprak 
mahsulleri ofisi) ismi verilecektir. 

Alakadarlardan duyulan haberlere 
nazaran yeni teşkili\t bütün toprak 
mahsullerini içine alacaktır. Hat!! 
bazı rivayetlere göre afyon inhisarı 
lağvedilecek ve işlerini bu yeni teş
kilta devredecektir. 
Buğday ve diğer 7irai mahsullerin 

standardizasyonu ve ihracı işleri de 
Ziraat Bankasından toprak mahsul
leri ofisine geçecektir. 

Bu arada memleket dahilinde bü
yük silolar da yeni teşkilat idaresi
ne alınacaktır. ................. 

Başvekil dün 
hareket etti 

Pazar günü Belgrada 
gidecek 

Ankara, 6 (Hususi) - Başvekil Ce-
18.1 Bayar ve Hariciye Vekili Tevfik 
Rüşdü Aras, bugün şehrimizden İs -
tanbula müteveccihen hareket et -
miştir. Bütün Vekiller ve birçok Say
lavlar, bu meyanda İsmet İnönü, ken
disini uğurlamışlardır. 

Celal Bayar, pazar günü İstanbul
dan Belgrada hareket edecektir. 

ispanyada harp 
Barselenun daimi 
bombardımanı 

ABONE ŞARTI.ARI 
HER YERDE Türki7e Ecn bi 

900 Kr • ._eliği 2400 K. 
500 Kr. 6 aylığı 1200 K 
260 Kr. 3 ayhiı 600 K.: 3 
90 Kr. 1 ayhiı 

KURUŞ 
ketler içiıı 28, 14, 7,5 •• 4 lira. 

İtalya ile Fransa· 
uyuşmak üzere? 
Hitler Romada iken bir taraftan da 
İtalya Fransa ile müzakere ediyor . 

Bone 
Paris 6 (A.A.)- Havas ajansından: 
Siyasi mahfeller Hitlerin Roma zi

yaretinin mühim siyasi aksülamelle
ri olınıyacağı kanaatindedirler. Bu 
mahfellerin fikrinre Duçe, ağlebi ih
timal Almanya ile askeri bir ittifaka 
girişmeyi reddedecektir. Çünkü böy
le bir ittifakın İtalyaya İngiliz - İtal
yan anlaşmasile istihsal ettiği istifa-

Ciyano 
deleri kaybettirmesi muhtemeldir. 

Ayni mahfeller, Kont Ciano ile 
Blondel arasındaki son mülakatların 
neticeleri memnuniyet verici mahi
yette olduğunu ve İtalyanın Fransa 
ile münasebatını ıslah hususundaki 
arzusunu gösterdiğini kaydetmekte -
dirler. 

[Sonu a üncü sayıfada] 

Et fiatlerinin artacağı 
haberi doğru değil. 

Gazetelerden bir kısmının, et fi
atlarının yükseleceği hakkında ver -
dikleri haber doğru değildir. Beledi
ye bazı semtlerden yapılan şikayet
le; üzerine dün, nakliye masrafı ve 
mezbaha resmi de dahil olmak üzere 
mezbahaya sevkedilen kesim hay -
vanlarının maliyet fiatlarını yeniden 
tetkik etmiş ise de bu tetkikat so -
nunda fiatların yükseltilmesini icap 
ettirtecek sebep olmadığını görmüş 

ve fiatları ilk karara uygun olarak 
ipka eylemiştir. Hatta halkın arzu-

Barselon, 6 (A. A.) - Frankist tay- suna tevfikan 15 mayıstan itibaren 
yareleri dün Castellon'u iki defa kuzu etlerinin de diğer etler gibi sa
bombardıman ederek şehre 450 den katsız, yani ciğer ve baş olmadan 
fazla bomba atmışlardır. satılmasını, ciğer ve başların ayrı 

İlk hücum saat 13 te yapılmıştır. olarak satılmasını karar altına al • 
Yirmi asi tayyaresi şehrin üzerinden mıştır. 

uçarak sür'atle 150 bomba atmak su- Belediye, şehrin koyun eti ihtiyacı
retile birçok binaları tahrip etmiş - nı karşılamak için de bazı tedbirler 
!erdir. almıştır. Bu cümleden olarak celep-

Hava müdafaa toplarının şiddetle !erin son zamanlarda müvaredatı 

faaliyete geçmesi üzerine düşman yalnız kuzu ve sığır etlerine inhisar 
tayyareleri uzaklaşmışlar ise de saat ettirmeleri üzerine koyunları bizzat 

16 ya doğru enkaz kaldırılmakta ol-
11 
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duğu esnada 40 düşman tayyaresi 
tekrar görünerek 3"0"0 den fazla bom
ba atmak suretile şehri yeniden bom
bardıman etmişlerdir. 

HER SABAH 

İstanbul notası 

Prost'ıin plaw bitti. 

ÇEKDSLOVAKYADA 
Almanlarla polis arasında bir 

çarpışma daha oldu 

• devam etti. Fransız diplomasisi Al
manyada nifakı idamede o kadar mu
vaffakiyet gösterdi ki on beşinci 
Louis Prusya Kıralı İkinci FrMeric 
ile harbederken Av°ıısturya ile bera
ber başka birtakım Alman Prensleri 
de Fransızlara mühim kuvvetlerle 
Yardım ettiler. Amerika isyanı zuhıir 
ettiği zaman, Fransa hariciyesini 
idare eden Vergennes Avusturya it
tifakuu asıl hedefinden ayırmak iste. 
medi, Vestfalya muahedenamesiniıı 
temin ettiği muvazeneyi Prusya a _ 
leyhinde muhafazaya çalıştı. Prusya 
ıhı harbeden Büyük Napolcon'un or
dusunda Alman Prenslerinin verdik
leri kuvvetler de vardı. Hatta Na -
poleon'un, Aust rlitz zaferinden son. 
ra, Tallcyrand Avusturya ile uzlaş
ma taraftarı oldu. Fransa dönüp do
laşıp On dördüncü Louis'nın· Ch . 

' 01-

Avrupada bulun;ın kahraman bini
cilerimizden her giin yeni muvaffa
kiyet haberleri '<lıvoruz. Yabancı sa
halarda ve yabanc~ halk önünde bir 
müsabaka kazanmanın ne derece güç 
olduğunu bilenler bu muvaffakiyet
lerin zannedildiğinden ne kadar kıy
metli olduğunu takdir ederler. 

Biz burada kıymetli süvarileriml -
zin herkesçe malüm m'.uvaffakiyet -
!erinden daha fazla bahsedecek de
ğiliz. Yalnız onların bu şerefli mer
tebeye nasıl ve ne suretle yükseldik

lerini anlatacağız. 

Fakat bununla her iş bitti mi? 
Hayır! İstanbulun işi bundan 

sonra başlıyor. 
Bir şehrin planı, bir musiki no

tası gibidir: Onu falsosuz çalacak 
san'atkar ister. 
Yalnız nota ile konser verilmez, 

yalnız planla şehir tadil ve tamir 
edilmez. İkisi için de, kağıt üstün
deki o işaretleri falsosuz tatbik e
decek san'atkar ve teknisyen lli
zım. Prost'un bestelediği İstanbul 
notası için de böyle. 

seul'un ve Vergeunes'in başına av-
det etmek lüzumunu hissediyordu. 

Büyük Harbin neticesinde mütte_ 
fiklerle merkezi imparatorluklar ara
sında sulh muahedenameleri imza e

dilirken, Fransız siyasileri tarihleri
nin bu esaslı zaruretini gözden ka _ 
çırdılar. Ümit .edilmedik surette ka
zanılan parlak galebenin verdiği gu
rur, uyanan hırs ve tama hisleri içi
ne kin ve intikam arzuları da girdi. 

Yapılan muahedelerin tekmil şartla
rına tamamen riayet lilzım gelseydi 
ne Almanya yaşıyabilirdi; ne Avus
turya. Büyük ve canlı bir kütle olan 
Almanya kendisine bir hayat hakkı 
temin etmeğe çalışırken yanıbaşın 
daki diğer Alınan ülkesini, Avustur
yayı, düşünmemek kabil değildi. Dar 
hudutlar içinde sıkışıp kalan, iktısa
di hayatını temine muvaffak alamı-

[Sonu a üncü sayı/ada] 

yan Avusturyanın da kurtuluş ümi
dini Almanya ile birleşmekte arama. 
masına imkan yoktu. 

Galiplerin yarattıkları ahval ve şe
rait içinde, Almanyanın da, Avustur
yanında ayni hisle biribirlerinin ku
caklarına atılmak istemeleri bir za
ruretti. 

( Sonu ikinci sayfada ) 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

Haydi bakalım! Güzide Türk 
san'atkarı ve Türk teknisyeni, iş 
başına! Harap İsfanbulun bütün 
pencereleri, bu giizel mucizeyi 
ııörebilmek için, ilkönce senin 
ııözlerinin içine bakıyor! 

* 
Henlayin'in yaveri Frank Sudet Almanları reisi Henlayn 

[lr .'< a üncü sayı/ada] 
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Sayıfa: l! 1' fil SABAH 7 Mayıa 1938 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAH) Milli mücadele f.':"'r. D .. . 
ı1~/4•iı u n 71 a 
11••··· p ı ·~· •-!~~- o •• ı ... a.11 

Demirköylü Mehmet cavuş Fransa -ltalya 
Onuncu yerli Mekteplerde imtihan Borsanın imar 
mallar sergisi ve tatil günleri planı için 1 

İrtibatı kesilmiş olan alayı tek 
kurtaran kahraman 

İtalya Hariciye Nazırının Ti - Yeni sergi binası taksim Dün ilk tedrisat meclisi Prosta teklifte bulunulma:sr dü-
randa yapılan diiğüne gitmesi k şünülmektedir 

başına münasebetile fasılaya uğrıyan civarında olaca kararını verdi Bursa, 6 (Hususi) _ Bursaııın 
Fransız - İtalyan müzakereleri Onuncu yerli mallar sergisinin 

Yazan: ŞEREF AYKUT No 2 Nazırın Romaya avdetile tekrar . G 
1 

. d k İstanbul ilk tedrisat meclisi, imar plfuıını yapmak istiyen Von -
• yıne a atasaray lisesın e uru!- k 1 d" kt b T f"k K t denberg başka işi olduğundan plftn 

başlamıştır. Şimdi Fransız Hari- ması kararlaşmıştır. Sanayi birliği il tür ıre örü ay ev ı uvve 
Üç gündür, ortalığı kasıp kavu- içmek yasaktır. Cephaneden baş- ciye Nazırının dalı.a _iş başına gel- §imdiden hazırlıklara başlamıştır. te ha~ı~ bulunduğu ~a.lde, dün .vali hakkındaki fikrini kısa bir raporla 

ran dehşetli bir sıcak vardı. İnsanın ka ağırlıklar götürülemezse bırak- diği günlerdenberi Italya ile an- Bu seneki sergide teşhir işlerinin muavını bay Hild~yııun nezdınd.e bildirmiştir. l"akat Burı;a gibi tarih 
beyni kaynıyor. dört yanda yaprak- mak ta caizdir. laşmag·a bilhassa ehemmiyet ve- d h f 1 d h . 1. b" toplandı. İlk tedrısat mekteplerı- ve tabii güzellik bakımından ehem-

ş. d" M h t öne du- · a a az a ve a a verım ı ır şe- . . . . tı· b" h · . 1 • t !arı kavrulmu~ gibi duran ağaçlar, ım ı e me çavuş Ş· rerek çal••mak azminde oldugu· k"ld 1 . . t db" 1 1 k nın, ders kesım zamanlarını, ım- mıye ı ır şe rın ımar P anını a-
.. t'" D"" .1 . t 1 - -. ı e oması ıçın e ır er a ınma - b" h" ··t h yerlere serilmiş sararmış otlar he- muş u. uşman mermı erı or a ıgı söyleniyordu. Romada müzakere- tihan müddetlerini ve mekteplerin nınmış LT şe ır mu e ll$sı!\ına yap-

h t · d I k · l.k. M h di tadır. tırmak mecburiyeti olduğundan 
men emen tu uşmuş vır o a yan- y~ dı~~:~ getçıkyo1r, ak ın d e mb_e_b~ ye devam edilirken hatıra gelen Şehrimizde yapılması tasavvur yeni sene tedrisatına başlamaları 
gını hissini veriyordu. Bir kwılcım gır ıgını pa e a ar arşı an ın ı- bir sual de vardır· Alman devlet . . . . . . tarihlerini tesbit etti. Verilen ka- Prosta havalesi dil~ünillmektedir. 

· 1 ·ı • ı ı ·· · . edılen sergı bınası ıçın de bu yıl ın- İ 
bütün ufku dolduran bu ağaçları, rıne çatı mış geçı mez agaç ar a or- reisinin bugünlerde Italyada bu- h rara göre üç sınıflı köy mektepleri, zmirdeki göçmenler 
ormanlı çatakları, tepeleri bir anda tülü gibi görünüyorken bunların lurunası dolayısile hergün biribi- ş;ata 5b0a~~n~~a~lıs· ~ olar~k ;· 14 mayıs cumarte>ıinden itibaren İzmir (Hususi) - Bir yıl :t.ar-
yakıp kavurmağa yeterdi. içinde toplar ferah ferah geçecek rini takip eden merasim hasebile rı e?d t ı~ .ı~at ı~a ~~ ;: a tedrisata nihayet vererek 21 ma- fında İzmir vilayeti dahilinde yer-

Derinden derine gelen top sP•· geniş yollar bulan Mehmet çavuş a- İtalya Hariciye Nazırının tabii ye~\~ Hi~ ~ısa a~r; ac~t ır. d.aş- yıs cumartesine kadar imtihan ve leştirilen göçmenlere 72 bin lira ile 
!eri arasında hiç kesilmeden sür~ıı layı göt!irüyordu. Bir halde ki sol olan meşguliyeti acaba Fransız vde.kıt e ayar. ·be.gra an ~n~ karne tevziatiyle meşgul olacaklar- çift hayvan te\"zi edilmi" rr. 

t ü·,'ek, mitralyo-z takırtıları dere!P- cenahı sararak gelen düsman kıta- maslahatgüzar" ı"le kon ma«a fa- u. en sonra sergı ınasının .yerını d b t "ht "t"b b k . . . d" - "tt:'k 1 , . uş. ,., bızzat kararlaştıracaktır. Bınanın ır; u arı en ı ı aren u me • Ayrıca da 800 ev raptınlrr.asına 
rın şırıltısını, ormanların fısıltısını sının şım ı sag yanı gı ı çe açı ı- sıla vermıyor mu?. Bu cihet ayn- .. • tepler tatil devre~ine girecekler ve karar verilmiştir. 
boğuyordu. yor, uzuyor. Sarılacak bir vaziyetelca tasrih edilmektedir. Fransa ile Sur~gop mezarlıgında :ahut ta ı9 eylül pazartesi günü de tekrar Termede bir katil nihayet 

Ü il d b 
· - d- d"" ·· d B"" ı J"kl M h t ç l ,, __ ,_ 1 . b .• b" Taksım stadının bulundugu yerde ç g n en erı suren harp, ui- uşuyor u. oy e ı e e me a-' o an mu=J\.ere enn ta u ır cere- . .. .. . . açılarak talebe kayıt ve kabulüne yakayı ele verdi 

f 
"k k • ·· .. · ı b" f · b k · da il 1 . Al d ınşası duşunülmektedır. Herhalde manın aı uvvetle yuklendıın sol vuş a ayı ır ne erın urnu ana-ı yan er emesıne manya an . . . başlıyncaklardır. 

kolu dag-Jlacak kadar bir tazyik al- madan gösterilen yere kadar ge- gelen misafirler ~erefine yapıl- bına Taksıme yakın bır yerde ku- Tam devreli şehir mektepleri Terme, 5 (Hususi) - Geçen yıl 
t ıd - .. t· · t• kta 

1 
· . hi rulacaktır. Termenin Yerli köyünde Moral oğ-

ına a ıgını goren ordu komuta- ırmış ı. ma o an merasını ve saıre ç- ise 28 mayıs cumartesi günti dersle-
. d ı k d lb b" tl - lu Abdiyi öldüren Niksarlı Ali uzun 

nı, iıunlara gôsterdiği mevzie ç.-ı- Cepheyı o aşırken ar a aşım a a ır sure e mani olmamaktadır. re nihayet vererek 8 haziran çar-
d Ç d b. k Fr H · · N ikelel • "d • araştırmalardan sonra yakalanmış-

ki!meJ< emrini vermişti. Bir aiay ya uğra ım. adırın a ır yeme ansız arıcıye. azınrun ge- ıs erın ı aresı şamba günü akşamına kadar imti-. ·· p · t ki Ital j tır. Cinayeti işledikten sonra firar 
solda biraz daha ileri sokulmuş, or- yedim. Şu Mehmet çavuş hikayesı a- çen gun arıs e · yan mas a· Ankara, 6 (Hususi) - Kabul e- hanlar ve karne tevziatiyle meşgul 

k k d
. hatgü" \ k eden katil Çarşamba tarafına geç-

manlı dere boyunda mevzi almıştı ramızda ço yayıldığı için en ısi- zanna an aşmıya varma dilen kanunla iskelelerin idaresi de olacaklardır. Bu tarihten itibaren 
k 

· d Ark d -ı · · ·d ·· te · miş oralarda sahte nüfus kağıdı ile 
ki bu emir geldiği vakit ricat hattı- ni görme ıste im. a aşım gu - ıçın, yenı en arzı;sunu gos rmı.ş Deniz Banka verilmiştir. Deniz tatil devresine başlıyacak olan bu 

1 d alı d ;o;.;ıd· R gezerken karakol kumandanı Öme:r 
nı koruyarak geriye çekilecekti. dil: o ması a az marı eı;.u ır. o- Bank bu iskelelerin idare şekli hak- mektepler de 19 eylülde açılarak 

İ d l l. t It } l onbaşı tarafından tanınarak yaka-
Ukin düşman kşıtası sola düşmüş - şte karşında duruyor. ma an ge en ma ~m~ a yan a- kında tetkikat yapmaktadır. Bu iş- talebe kaydına başlıyacaklardır. 
hemen hemen alayı çevirecek bir Dikkat ettim. Yağız çehresin- rın da n~ kadar nikbın ol~uk.~arı- le uğraşmak üzere Deniz Bankta Tam devreli şehir mektepleri lanmıştır. 
vaziyet almıştı. de tevazuun, mahviyetin nefsin ve- nı .. ve ~etler ~mıye~ırun onu- bir şube kurulacaktır. 31 mayıs salı gilnil derslere nihayet 

Komutan elindeki haritaya ba- kar ve izeztiyle kaynaşmış bir muzdeki pazartesı ~nu toplan- vererek, 15 haziran çarşamba gü-
karak şimdi irtibatı kesilmiş alayı üadesi vardı. masmdan evvel Pans-Roma ara- Tı"fo tehlikesı" nüne kadar imtihan ve kame tevzi-
nasıl kurtacağlnı dilşilnürken ikinci Sordum: sında bir anlaşma esasınıı: kat'iy- atiyle meşgul olacaklar, bu tarihten 
tabur binbaşısı yanına geldi: - Mehmet çavuş yaptığın her yen kararlaştırılm~ olacagını an- itibaren de, 19 eylfile kadar de-

- Bizim üçüncüde bir Mehmet Türkün borcudur ama sana bu fi- !atıyor. Kırkçeşme sulan vam etmek şartiyle tatil devresine 

Ça\uş ar .. b b" 1 kir nereden geldi? Fransız devlet adamları Lond- temı.zlenı·p açılacak b 1 ki d · v . yuz aşısına ır şey er · d ik k .. l . 1 . . aş ıyaca ar ır. 
anlatmıs. Çağırttım görüştüm ve Komutanın yilz!lne baktı, sanki ra a ~n. açı ca soy emış erdı. Dört sınıflı köy ve 4 sınıflı •.ehir 
. '. . ' b" ı 1 k b" · k b" · · Fransa ıçın Çekoslovakyayı feda Geçen yaz, İstanbul h · · . . sıze getırdım. öy e anı aca , ilyil ır ış mı t k .. k"· , '"ld" · B ki k ld _ . şe rının mekteplerı de tam devrelı mektep-

K t M h t d
. 

1
. •·apmıstı 0 ! c me mum un ocgı ır. u açı maruz a ıgı tifo salgını dolayı- 1 .b. h k d ki d" 

omu an e me çavuşu ın ı- , . lisan müzakereler· kolayJactı . 1 k k 1 k .1 • er gı ı are et e ece er ır. Bü-
d Albay emrinı· verdi: • . ı , r - sıy e. ır çeşme su arının e~ı mesı- t·· • ·ık . yor u: ld R .. k 1 . . un re•mı ı mektepler, teşrıniev-

AI 
. h" . . • _ l\!ehmet çavuş be.vin sorcluk- mış o u. oma muza ere erının' ne hizum gösterilmiş, sular kesil-

- a~ ı ıç bır zıyana ugrama- yakında kat'i bir anla. ma 1·ıe ne-f . ti H lb k. İ ta b 1 h lk velin ikinci günü akşamına kadar 
d 

·d·ı k 1 k B • ı · mış . a u ı s n u a ının an gı ı ece yo a oyarım. en ta arına cevap ver. ticelendim 0 .. m-e~ı·ıı·nce hu""kmed·ı- talebe kayıt ve kabu!Oy!e me.,gul o-
B d k . D · k"" ·· "'' "' " çoğu ve hamamların hemen hepsi, 

şu yan köyden, buralıyım. Bütün - en ora a 1 emır oyun- lecektir ki İtaly·' da orta Avrupa· lacaklar, tesrinievvelin üçünden i-
d · ı k k k ı ı · d " su ihtiyaçlarım bu •.ebekeden temin ., 

geçitleri bilirim. Siz emrediniz. enım, a ayın " ısı a c ıgı sıra a d d h b k b" d • · "kl"' tib d · tLdı·ı">"tına .. .. .. a a a a~ a ır egı~ ıge razı ettikleri için haklı olarak daimi şi- aren e ycnı Hene ç n 

Beıtcm göstereceğim yollardan ge- koyumu düşman tutuşturmuş, yanı- olmıyaca"ını ı· ı ı b"\ başlıyacaklardır. .. . . . . . "' azım ge en ere ı - kiiyetlere kapı açılmıştı. Belediye, 
çe iz. yordu. Koyde ıhtiyar anamla ıkı dirmic demelı:tı·r. B k t ·ık d · b 

Dedi
·. Bı"nlerce. vıl ___ .... _ şikayetlere nihayet vermek maksa- u ayı , ı erecelı ya ancı 

Albay 111ehmet çavuşun kız kardeşim vardı. , 

~~~~~~. y:~~~nh~~ı~~:r~·ıu~;~ ~:::~~~ü:~n\':;;:~~~~~~!:;ıi~e~~~ Merkezf Avrupada ~~~:c~~ ~~~:~:;.esı~~:;~ ~~:~:i)~ll~ ve azlık mekteplerine de şamildir. 
terinde JJefaine gü,·enenıere has bir te bana: Alman blOkU şehre akıtılmasına lüzum göster- POLİSTE 

"Al t t d miş, alakadar zevatı bu hususta tet- -----
bakış, çchre.ıinin bülün çizgilerin- şu a ımı tu , gez ir . ., 
de temiz bir kalbin saffeti okunu- Diyecek, i~te gözümün önilne [Boş tamfı 1 inci ıuyıfaılıı] kikata memur etmiştir. Mühendis Bir kumarbaz kahvesi 
yordu. burası geldi. Kararımı verdim. He- Buna ancak kuvvet miıni olabilirdi. ve doktorlardan müı·ekkep bir he- Ağahamamında l\Iaç sokağında 

·· b k t B yet bu iş üzerinde çalışma,tadır. _ Haydi l\Iehmet alayın önüne men yuz aşıma oş um. en avcı- Fakat yirmi sencdcnben guya sulhe Y Acem Alinin 10 numaralı kahve•in-
düş, şu yolları bize göster. yım. Buralarını karış karış eledim. kavuşmuş olan Avrupa o kadar gay_ Heyet bu husustaki mesaisini bir de kumar oynandığı haber alınmış 

Mehmet çavuş komutana bir Bilirim ... · ri .ahit bir müvazenet halinde idi ki haftaya kadar ikmal ederek, İçişle-
v ı d k . k T .. k h. k" ri Bakanlığına verilmek üzere bı"r 

şeyler söylemişti. Tabur komutan- e an a ım ı oca ur a ım merkezi Avrupada çırpınan koca Al-
lannı çağırarak emrini verdi: yaşamış, tarihler yaratmış, dünya- man blokunu daimi surette zincire rapor tanzim edecektir. 

- Altı topumuz var. Ağır mit- nın haritasını değiştirmiş, çok elem bağlı tutmağa imkan bulunamazdı. 
ralyözlerle mekkarelerin ve bütün görmüş, çok ezilmiş, belki her şe- Eğer müttefikler soğukkanla dü- MAHKEMELERDE 
hayvanların ayakları beylikler- yini vermiş. Lakin egemenliğine, şünebilselerdi, hiç -olmazsa Avuslur-

i.:;tiklilline, hürriyetine gelince: yayı yaşıyabilir bir vaziyete soka-
den parçalarla sanlacakbr. Top te- Asla! rak kafi derecede tutsalardı hu akı.. 

ve ikinci şube memurları tarafın

dan bir araştırma yapılarak Anas
tas, Niko, Lazari, Şaman adında 

dört kumarbaz. yakalanmıştır. 

Bir çocuk pencereden düştü 
Dün akşam saat yedi buçukta 

Tophanede bir kaaz olm~tur. 

kerleklerini otla sardırınız. Sigara [Devamı va,.) beti muhakkak ki "geciktirebilirlerdi. 

Bir kadının yüzünü 
kesen suclu 

Tatlıya bağlanan 
bir kız kaçırma 

Bütün bütün mAni olmaları belki ka-
bil değildi. Fakat Avusturyayı Al -
manyanın kucağına atılmaktan baş

ka bir çare kalmıyarak vaziyete so • 
kanlar onlardır. Arlık müttehit Al-

Bir cinayetin muhakemesinde 

m:ıktulün mektubu okundu Tophanede Boğazkesende otu
Geçen yaz Fatihte Cemalin kah- ran ve gene Tophanede Azizin Io

vesinde Mehmedi öldüren Abdili- kantasında çalışan Basrinin altı ya-

Yıldırım Hasa~ dün 
mahkum oldu 

Kız mahkemede rızasile 

kaçbğını söyledi 
Bir müddet evvel, Beyoğlunda Dün İstanbul adliye.uade, bun-

Abanoz sokağında umumhaneci dan bir hayli zaman evvel Ka•ta
monunun Daday kazasına bağlı 

Sabahatin yüzünü jiletle. kesen Yıl Kutgeli köyünde başlıyan bir aşk 
dınm Hasan ile onu bu suça teşvik macera. ının heyecanlı bir safhası 
etmekten maznun umumhaneci kapanmıştır. 
Maryam ve müskirat bayii küçük Bu köyün delikanlılarından Ali, 
Alinin muhakemeleri dün ağır ce • köylerinin en güzel kızı Şefikayı 
za mahkemeeinde sona ermiş ve . . . . . vmektedir. Gürbüz ve içli bir 
karar bıldirılmıştir. k" !o ı ş f"k d Al" · uy zı o an e ı a a ının sev-

manyada müdafaa edilecek •Cermen 
hürriyetleri• kalmamıştır ve bu mef

vahabın muhakemesine dün ağır 

ceza mahkemesinde devam edil

miş ve müdafaa şahitleri dinlenmiş
tir. 

şındaki çocuğu pencere. önilnde oy
narken ikinci kattan sokağa düş

müş bacaklarından ağırca yaralan
mıştır. Yaralı yavru sıhhi imdat o
tomobiliyle Şişli Çocuk hastahane
sine ka!dırılmı~tır. hum da birçok akim kalmış hulya Bunlar, cinayet esnasında ora

ve şuurlar la dolu tarih mezarlığına 1 d~ bulunmadıklarını söylemişler-
ehedi surette gömülmüştür. dır. Yalnız şahıtlerden Hasan, va- A • 

Merkezi Avrupadaki Alman bloku kadan on beş gün evvel kahvede Zelzele felaketzedelerıne 
milli idealine tamamen vasıl olmuş ~rehmetle Abdülvaha.bın kavga et- yardım İçin müsamereler 
sayıla.maz: Almanya ıle Avusturya 

1 

miş olduklarını söylemiştir. Bunun Ankara, 6 (Telefonla) - Zel-
bırleşır hırleşmez Çekoslovakyadakı ·· · l · • '. . . .. uzerıne suç u, mevzuu bahıs kavga- zele felaketzedelerine yardımda 
~ma~ar mescıı;sı de bırdenbıre bu- dan sonra eniştesinin kendisine bir bulunmak maksadiyle şehrimiz 
yuk hır ehemmıyet ıl<-tıs.ıp ettı. Bır tehd·t mektub - d d"" · • . . . ı u gon er ıgını ve 
kuvvet darhesı ıle bu işın de tesviye bun n da d d b ı d -u o<ya a u un ugunu 
edilmek istenmesinden korkuldu. Bu-
gün için bertaraf edilmiş olan bu 
tehlikenin mevcudiyetine göz k:ıpa

mak büyük bir gaflet olur. Fransız 

inkıtabının bütün dünyaya sa~lığı 
tohumlar içinde canlılığını gittikçe 
artırmak surctile devam edenlerden 

söylemiş, mektup okunmuştur. 
Bu mektupta maktul Mehmet, 

Abdülvahaba: 

- Dua et, Mehmetle Hasana ... 
Onların sayesinde elimden kurtul
dun, diyordu. 

Halkevi haftalık tiyatro, sinema, 
Karagöz ve saz konserleri tertip 
etmeğe karar vermiş ve bunun için 
bir program hazırlamıştır. Mahkeme, Yıldırım Hasanm sa- gisine mukabele etmekte gecikme

bıkalı bulunması, ve Sabahatin yil- rniştir. Fakat kızın aileıoi, onun Ali 
zünde jiletle izleri kaybolınıyacak ile evlenmesine razı değildir. 
şekilde yaralar açtığı şahitlerin ifa- Ali, bu vaziyet karşısında dü
deleri v tıbbı adli raporiyle sabit ~flnmıı~ ta..,nm • b · İb h" ·, Y' ,.. lf7 aga eysı ra ı-

oıdug- undan bı"r sene "k" "k" biri milliyet hissidir. Bu ideal, k>-
1 ı ay ve ı ı me danışmış ve iki kardeş nihayet 

gün hapsine, diğerlerinin de Hasa.- C:6 f.'l.. "·--· kar . vimleri mukavemet kabul etmez bir 
Abdülvahap, eniştesinin .kendi

sini öldürmek niyetinde olduğunu, 
fakat bunu timdi şahitlik yapan 
Hasanla Omerin hadise esnasında 
müdahaleleri üz.erine yapamadığı 

nı iddia etmiştir. 

Ticaret mektebi gezintisi 
Yilksek Ticaret mektebinin Ya

lova gezintisi havaalrın fena gitme

sinden dolayı 15 mayısa bırakılmış
tır. O gün talebeler araba vapu

riyle Yalova ve Çınarcığa giderek 
eğleneceklerdir. 

..,...........yı aaor'~ya ar vermış · k 1 k d" k. Dün 
nı bu işe teşvik ettikleri anı841ıma- Geçenlerde iki kardeş ilı::i arka- uvvet e en ıne çe ı!or. . yanı_n 
dığından beraetlerine karar ver- daşlannın da yardımiyie', Şefikayı her tarafında halk kütlelenne hır 
mi.ştir. k- den ka--··' izlerini b uyanıklık vermek, hayatlarına bir 

oy . _.,...~ar ve Y- hedef ve gaye tayin etmek hususun-
Bir çocuk derede boğuldu 

Gerede, (Husust) ·- Geredenin 

Pamuk ipliği 
Gümrükteki malların 

ihalesine müsaade edildi 
Evvelce mE"mlckete serhestçe 

girmesine müsaade edilmşken faz -
la döviz ihracatının önüne geçilme
si için pamuk ipliklerinin bundan 
bir müddet evvel taka~ yoluyla it
hali kararlaşmıştı. Bu ~uretlc it
halatçılar hariçten pamuk ipliği 

getirmek için muhakkak surette <> 
miktarda pamuk ihraç etmeğe mec
bur kalıyorlardı. Halbuki pamuk 
ipliği ithalatının ayni zamanda pa
muk ihracatı işi yapmadıklarından 

bu husustaki serbesti döviz müsaa -
dclerini pamuk ihracatı yapanlar
dan almağa mecbur kalıyorlardı. 

Bu yüzden de pamuk iplikleri mem 
Iekete yüzde otuz kadar fazlaya 
mal olmağa başlamıştı. Bu vaziyete 
yüksek kapital sahibi krnseler de se
bep olmuşlardı. Bunlar pamuk ip
liğinin •erbeı;t girdiği zamanlarda 
tüccarların ellerinde biriken fazla 
stok malları fiyatların yükseleceği
ni anlıyarak ucuz fiyatla toplamıır 
!ar ve iş takas vaziyetine dökülünce 
de ellerindeki malların fiyatlarım 

•ük•eltmişlerdir. Esas.en tüccar da 
?amuk ihracatçılariyle anlaşmağa 

mecbur olduğu için pamuk ipliğini 
fazlaya mal etmeğe başlamı,tı. 

Bu vaziyeti gören İktisat Vekaleti 
yeni bir kararname yaparak takıı.ıı 
kararnamesinin neşrinden evvel 
gümrüklere gelerek kaim~ olan 
malların yeniden serbestçe ithalı -
ne müsaade veı·mıştir. Gümruk -
!erde mühim miktarda pamuk 
ipliği bulunmaktadır. Yalnız. bir 
tüccarın 200 bin liralık ipliği hu· 
lunduğunu söylemek vaziyeti an· 
Iatmağa kafidir. 

Ondülasyoncuların korsa gön
derilmeden imtihanları 

Belediye, ondülasyon üzerinde 
çalışan berberlerin açılacak olan 
kursa sevkedilmelerine ve kul'I 
müddetini ikmal edenlerin imtiha -
na tabi tutulmalarına karar vermiş
ti. Pcrük:i.rlar cemiyeti dün bele
diyeye müracaat ederek ondüliıs -
yon üzerinde çal~n berberlerin 
kursa sevkedilmeden imtihana tabi 
tutulmalarını. ancak bu imtihanda 
muvaffak olamıyanlann kur~a !ev
kedilmelerini istemiştir. Müracaat 
tetkik edilmektdi.r. 

Dünkü Hidrellez pek 
eğlenceli olmadı 

betmek ıçın dolaşa dola~ dün İs- d üth" b" · ı· t · · · 
ta b 1 l · 1 d" F k kızı a m ı' ır manıve a esırını ya-n u a ge mış er ır. a at, n . . . 

·ı · ta f d pıyor. Cıhan tabıat kuvvetlerıne kar-
Duruşma gelmiyen 

bitlerin çağırılması için 
ne bırakılmıştır. 

diğer 

başka 

p- J?~yişler köyOnde? Kadir oğlu Ha- Karaağaç - Silahtar ağa ve 
gil- irim altı ya~ındakı kızı dere kena- Şişli arasında otobüs 

aı esı ra ın an yapılan müracaat ı..~--ı.. ta d beh h ı . şı ~:ı~ sonun a e.me a 
ilzenne harekete geçen Daday ad- · · -ı·b· tten ba·"· b. ı· . . _ ıçm mag u ıye .,.... ır ne ıce 

Dün hıdrellezdi. Fakat hava- lıyesı aşıkların İstanbula kaçmaları milli t anlanna k 
"hti ı· . d- .. . vermezse ye cerey ar-

ların hali yağmurlu ve soğuk de- ı ma ını uşunerek, keyfıyeti za- şı koymak da sonunda behemehal İNHİSARLARDA 
vam etmesi yüzünden, bu sene kır- bıtaya bildirdiği için delikanlılarla kat'i bir mağlübiyetten başka bir --------. 
!ara çıkıp kuzu eti yiyen görülme- kız burada yakalanmışlardır. semere h:isıl etmez. 
miştir. Kağıthanenin mutat hidrel- Şefika, Aliyi sevdiğini ve onun- Ergeç vukua gelmesi zaruri olan 
!ez eğlencelerine tesadüf edilme- la evleneceğini söylemekte, kendi- Alman birliğini pek tabii bir surette 
miştir. Yalnız, hıdrellez ayni za- ~ arzusiyle köyden uzaklaştığını karşılıyarak bütün Avrupanın müs.. 
manda sulukulclilerin bayramları- ıl~v.~ etmektedir. 18 yaşını bitirmiş takbel siyaseti için her kavim hesa
na tseadüf ettiği için bunlardan ba- gorunen Şefika ile delikanlılar ser · bına çıkabilecek neticeleri inceden 
zıları Topkapı haricinde ve Kağıt- best bırakılmışlardır. Fakat deli- inceye lıesaplar ve yeni siyasi kom-

kanlılar hakkında kız kaç1rma su- binezonlar hazırlamak diplomasiye 
hanede toplanarak aralarında eğ - çundan dolayı takibat devam ede - yeni bir faaliyet devresini açacaktır. 
lenmişlerdir. cektir. Hüseyin Cahid YALÇIN 

Tuz fiyatlan 

Dfln bir akşam gazetesi inhisar
lar idaresinin tuz fiyatlarını ucuz
latmak için tetkiklerde bulunduğu-

nu yazmıştı. Yapılan bu tetkikler 
ancak tuzun maliyet fiyatını azalt
mak imkanı olup olmadığını tahkik 
içindir. Tuzun buırfinkü fiyatı as
gari bir had sayılmaktadır. 

nnda_ oynarken mflv11zensini gay- Silahtarağa • Karaağaç ve Şişli 
betmış ve akıntıya kapılarak bo- arasında otobüs işletilmesi hakkın
ğulmuştur. da belediyeye vaki olan müracaat. 

Salar köyünden 35 yaşlannda- esas itibariyle kabul edilmiştir. Bir 
ki Ali de suya düşerek boğulmuş- kaç güne kadar yeni otobüs hattı-
tur. nın tarifesi tanzim edilerek sefer-

Bir Fransız mektep gemisi !ere başlanacaktır. 

dün limanımıza geldi 
Bir Fran•ız mektep gemisi dün Yüksek Ziraat Enstitüsü 

akşam limanımıza gelmiş ve Beşik- Ankara, 6 (Hususi) - Yük.sek 
taş önlerinde demirlemiştir. Bü)lük ziraat enstitüsünün lağvedilerek 

bir kruvazör olan gemi birkaç gün 
limanımızda kaldıktan sonra Kara-
denize çıkacaktır. 

yerine orman, ziraat, baytar olmak 
üzere üç fakülte kurulacağı söylen· 
mektedir. 
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Fikirler ETRAFA BiR BAKIŞ 

T •• k• d Ik d Her eve bir kütüphane 
Ur ıye e İ em ha~::':ıkuS~~ıe1crind• §Öyle bir 

k 
. «AmcriknWar hcrşeyde sarih İtalya ile Fransa Hitlerin istedikleri mo rası cereyanı ~~r:::!ı ds:;:~~e:·~~:;o~~~at~~: bıze (namuslu hır Amerıkah) nın uyuşuyorlar mı? 

D kr . . d . . k evinde en aşağı 500 kitap bulun- H•tl R d ·k AJ J • d•J•k Ç k f k d 
emo . ası ı aresını abul et-ı altında çevirdiği fınldaklan açığa ması Hızım geldiğini bildiriyor. ı er oma a ı en man ar şım 1 1 e os ova ya an 

mekte gecıken memleketlerden biri vurarak milletin gözünü açmak is- 500 kitaplık bir <.:v kütü,phanesi ltalya Fransa müzakeresi • •b• .•• •• •• } 
de şüphesiz Türkiyedir. Asırlarca tiyorlardı. Dört buçuk sene süren kataloğu neşreden gazeteler şöy· [B"ş tar"fı 1 ,·,ıci sayı/ada] VazgeÇffilŞ gı } gOfUDUyOr ar 
süren Osmanlı imparatorluğu kanlı bu mücahede tesirini göstermekten le bir örnek tavsiye ediyorlar. "' "" 
ihtilaller ve isyanlarla sarsılmış hali kalmadı. 190 hikaye ve ı·oman (o/o 38). Bu mnhfcllere göre İtalyanın, ny- [Baş tarafı 1 inci Sa'Jr.fada] 

olm1ak~adbera1 ber Avruparun birçok Ali Paşa hükumeti Avrupada 70 tercümeihal (~'(J 14). ni zamanda Almanya ile askeri bir Resmi mahfeller Düçe ile Führcr 
yer erın e o du • 'b' · . gu gı ı monarşı i- bulunan (Yeni Osmanlılar) için af- 50 tarih kitabı (% 10). ittifaka girişmesi hayret uyandıra - arasındaki mülakat hakkında en u-
:~resın~en a~nlmayı hiç hatırına 1 fı umumi ilfm ettirmişti. Cereyanın 25 seyahat (o/o 5). cak bir hareket olacaktır. fak malumat vermekten bile çekin -

e getirmedı b ti ·· ·· ·ı 1.·ı -· · 40 .. k't b (Gt. 8) ç k ı k h kk d sı'yasıA mah kted' 1 B 1 b b ··ğ B 
1 

· u sure e onune geçı euı ecegını şnr ı a ı 70 • e ·os ova ya a ın a me ır er. unun a era er o re-
un.un a beraber bizde ilk de- zannediyordu. Sultan idaresinin bu 10 tiyatro piyesleri ( %2) feller, Çekoslovak meselesi yüzün - nildiğine göre Hitler müzakerelerin 

rnok~ası cereyanlan Sultan Aziz nevama bir mütareke talebetmesi 10 felsefi esaslar (%2) den bir ihtilaf çıktığı takdirde İtalya- cereyan ettiği ilk iki gün zarfında 
devrınde başlamıştır, denebilir. O demekti. Vakıa onlar 1stanbula 105 müteferrik (o/o 21 ). nın hiç değilse bitaraf kalacağı ve bu birçok taleplerde bulunmuştur. 
zaman "J" til kl 1 on r er,. namını alan döndüler. Fakat memlekette serp- Bu haberdeki (namuslu bir A- suretle ngiltere ile husumet haline Alman mahfellerinde söylendiğine 
~~nevver gençlerden mürekkep bir tikleri hürriyet tohumlan filizleni- merikalı) tabiri, şühesiz, vazife-- girmekten içtinap edeceği kanaatini göre büyük Avrupa devletlerile mü
zu~re memlekette mqruti bir ida- yor, feyizleniyordu. Abdilliziz ne lerini ve mes'uHyetlerini idrake-- beslemektedirler. Filhakika Büyük zakerelere başlanılması için her şey-
renın te ·· fl • · 'Ik ' d h · t sah"b' b ük·"- · F Çek l eaaus ~ın ı adımı ata- yapsa yaranamıyacaktı en, « aysıye ı ı• ir insan, Britanya h"" wııetı ransa, os o- den evvel Çekoslovakya ve müstem-
rak "Yeni o · b' Arn . amanlılar,, namiyle Kemal arkadlllllariyle fstanbula ır erikalı manasınadır. Bu vakya ile mevcut muahedesi icaba· leke meselelerinin haldedilmesi şart-
bır cem · t teşkil • ...., "l - ·· · · te karş • ıye etmişlerdi. gelince (İbret) gazetesini çıkarma- 0 çu~e. gore, cerm} e . . ı vazı- tından olan taahhütlerini tutmak tır. 

sen yukarı Adij'dcki Alman ekalli
yetinin Alman huduUan haricinde 
kalmasını kabul ettiğini hatırlatmış
lardır. 

Alınanlar, buna mukabil Çekoslo
vakyanın harici siyaseti meselesinin 
hayati ehemmiyeti olduğunu kayde
derek demişlerdir ki: 

•Almanya Çekoslovakyanın kendi
sini Sovyetler Birliği ve Fransa ile 
birleştiren bağları çözmesini, hatta 
bu memleketlerle akdettiği muahe
deleri feshetmesini şiddetle arzu et
mektedirler» (l865). ğa başladı Mahmud Nedim Paşa felennı tam yapan bır ınsan ola- mecburiyetinde kaldığı takdirde İn- Çekoslovakya meselesine gelince 

O ~~lerde aosyal hayatın sadaret m;vkiinde idi. A•bdülhami- bilm~z için evimizde en aşsığı gilterenin, Fransanm yanında mevki öğrenildiğine göre /umanlar Düçey~ Alman mabfelleri, Roma - Berlin 
kudretinı ıdrak eden kimselerin ar- din ve Rus ıefiri Ceneral İgnatiyef 500 kitap bulundurmıya mecbu- alacağını sarahaten bildirmiştir. üç buçuk milyon Südetin Alman hu- mihverinin prensiplerine tevfikan 
tık yetişmeğe başladığını "Hilili- fin sadık hendesi olan bu adam ye- ruz.. . Nihayet siyasi mahfeller, cTuna dutlan haricinde yaşamasına Alman- İtalyanın yardımından emin bulun-
ahmer., gibi "Cemiyeti tedrisiyei ni Osmanlı lan kendi hallerine bı- Bızd: ~00 k~tap sahibi 

1
adam, :lı;. havzasında bir İtalyan _ Alman iş yanın müsam&ha edeceğini, fakat Çe- duklarını beyan etmektedirler. 

İslamiye., gibi esaslı cemiyetlerin rakmak doğru olmıyacağına bük- t:rse umversıteye. derhal profe- beraberliği• hakkında Romadan ge- koslovakyanın harici siyasetinde sür- Havas ajansının muhabiri diğer ci-
o zamanlar kurulmm:ı olmasınd metti N k K 

1 
(G l'b 

1 
) sor olur; hele bu kıtaplann hepsi- len yan resml haberleri şiddetle tef- atle değişiklik yapması lizım geldi- hetten İtalyanların İngiliz - İtalyan 

1 
-v an . amı ema e ı o u · k d b'' - .. İ an ıyoruz .. Bugün (Kızılay) ismini mutasarnflığı ile uzaklaştırdı. ~ı. o. urnuşsa, ~. ı c u~. Turk sir ve bu kelimeleri İtalyanın bu hav- ğini söylemişlerdir. Almanlar Südet ve Fransız - talyan münasebetleri-

taşıyan Hilaliahmerle-adını "'Türk Fakat d'" _ dü 'k' alımı• olarak ılım tarihimıze ge- zadaki nu··ruzundan hiç bir suretle Alınanlarının memlekete ilhakının nin tanzimini Almanyanın tasdik et-

okutma ku . ne uşun yse ı ı çer. d l l h ıı a·ı · l" ·· ··1 · ' · edikl · .... ·şı· nımu na C l er 1a a e ı mesıne uzum goru - mesını ıst enni ogrenmı ır. 
miyeti tedr' . ·"t A ç:vır~n - e- a.y sonra yine stanbula getirt- Ne gülüyorsunuz? Tanıdıg~ınız vnzgeçmiyeceği ma-ıasında telfıkki . b' . l ld - Muhabı'ı·, ı·spanyol meselesinin de 

mani d bısı~eı slamıyenın o za- tı. Kemalin o sıralarda yazdı- orta halli ı"nsanların deg"'ı'l h t .. ~ etmektedirler. mıyen ır prcnsıp mese es o ugu -
ar an en devam eden ı · (V t ) h (S'J" . . • a ı.a nu kaydetmişler ve Almanyanın esa- görüşülmüş olduğunu haber almıştır. 

Cumh . . ve gı a an ya ut ı ıstıre) pıye- münevverlerden I·aç tanesinin e- Bu mahfellcr, küçük itilaf ko!'lfe- --------
kişafau:~:t devrınde -~~~k.a bir in- si Geclikpaşadaki Güllü Agopun ti- vinde beş yüz ta~e kitap gördü- ransı tarafından İt;ılyn ile bir sureti Büyü Millet Meclisi dünkü ictimaında ni hayre~ ;ear ola~ ~uyu~ eserleri- yatro~un~a oynanıyordu. nüz? Olanların evinde de bu ki
hali değiliz takdır ıle go~.ek~e~ Pı:~n t~maşa sa.natı bakımın- tapların çoğu baba yadigarı, yap
gökle d . · Kızılay Cemı~ etının dan buyuk hır k,ymetı yoktu. Fakat rakları sararmıs içi okunmak 
Iillar: kcn men, yerlerden çıkan be- halkın o zamanki duygusuna uy- şöyle dursun hi~ açılmamış ı;;i
'bir Sİl'a:::ı kan:~ı~rını ger~n nasıl g~n geldiği için kıyametler koptu .. müş köstek veya ağızlık ' p;ibi 
ğini a 

1 
melegını scmbolıze. etti- Tıyatro alkıştan s rsıldı. Piyeste modası geçti~i i~in kullanılmıya-

tesviye temini i~in \•aki olan davete 
İtalyanın muvafık l'evap vereceğini 

tahmin eylemektcdirler. 
' Ankara, 6 (A. A.) - Büyük Millet ı za edilen ticaret ve seyrisefain mua. 

Meclisi bugün Fikret Sılay'ın baş - hedenıunesiyle merbutlarının ve ti
kanlığında toplanarak bazı azanın caret ve tediye anlaşmasmın tasdiki
mczuniyetlerine ait Riyaset divanı ne ait kanun lliyihasının ikinci mü -
tezkeresini ve Eylı11 - İkinciteşrin zakeresi yapılnrak reye konulmuştur. 
937 aylarına ait raporunu tasvip et- Kanunun kabul edildiğine dair tas -rihind~ ~~tn k~ldı mı? .1.86~ ta- a~kını vazifesine feda ederek harbelrak bir köşeye atılmış hatıral~r. Osk;; p'u·· beledı'ye 

Tiirk Ok 1 edılcn, yem ısmıyle, gıdcn subaym samimiyeti tiyatro dır. ll .l 

manda bul~1a ~urumunun da o za- halkına çılgınca bir coşkunluk ver- E~er Türkiyede her orta halli reı·s·ını• o"ldu'"rd'u"ler nifi ara neticesi Riyaset makamın -
kimses~ ~1 bınlerce ve binlerce mişti. Herkes Kemali görmek isti- insan, beş yüz değil, yüz, iki yüz dan bildirildiği zaman heyeti umu -
için fa ı~ 

1 
ürk yavrularından yurt yordu. Bu hadise onun hemen tev- ciltlik bir kütiiphnneye sahip. ol- Edirne, 6 (Hususi _ Üsküp Bele- ve kiraya verilmesi, satış paralarının 1 k 1 1 1 

miştir. 

Vakıf malların taksitle satılması 

rı; ... afyk a .. ı uns~rlar yetiştiren "Da- kif olunarak Kıbrısta (Magosa) mayı hem kendi irfanına, hem kullanılması ve emaneten idare edi- miye şiddet i ve süre 1i a ktş ara 
'"fl a a yı vilc d ti · · d 

1 
diye Reisi Ahmet, gece evine gider- karşılamıc:tır duğu h u e ge rmı.t ol- zındanına atılması için kafi bir :se- e mem eketc k:ırşı bir borç bil- len mülhak vakıflardan idare ve tah. :.- · 

dür? nu atırlamalc mümkün mü- bep oldu. Duvarlanndan rutubet sı- seydi, bizdeki ilim, edebiyat, kül- kcn birdenbire birtakım adamların sis masarifi alınması hakkındaki ka- Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
Bah tt' . zan bu zindanda demokrasinin 

0 
tür, san'at hareketsizliğinden hücumuna uğramış ve kafası parça- nunun da birinci müzakeresi yapıl- toplantısında Sovyet hüyük Elçisi 

ceıniy t~e. ı~m "'Yeni Osmanlılar,, kahraman fedaisi dört sene inledi. san'atkar ve filim kıtlığından, Ianarak öldürülmüştür. Katiller ya- mıştır. · Terentiyef te süfera locasından Mec. 
Paşa ~ •;.ın. ılk müessisleri Necip Kabahati şu eseri ile milletin gö- zevksizli~imizden ve bilgisizliği- kalanmıştır. Yine bugünkü toplantıda Türkiye lis müzakerelerini takip etmekte idi. 
oğlu A;e~ı Mehmet, Suphi paşa zilnde büyümesi idi. mizden bu kadar şikayetimiz ol· Cinayetin, çekememezlikten ileri Cümhuriyeti ile Sovyet _ sosy&list Meclis, pazartesi günü toplanacak-
ri Reşat lla~; ~amık Kemal, Nu- O zarnandanberi altmış sene- mazch. geldiği anlaşılmaktadır. CümhuriyeUeri ittihadı arasında im- tır. 
R~f"k b ve . Mırat" sahibi ı-enç den fazla bir zaman geçti. Neler Her evde mutfak kadar kütüp- ===================:!:::::==::==:::::::::=============================== 
rakı ( eylerdır. Bu altı kişi ilk ola- neler ne inkllfıplar oldu 0 d '. hanenin de lazım olduğunu anla- s • ı • • 1 

1865) hazi d b" o evn d ~ •• A k l ~ n as gtt Ü ranın a ır pazar idrak edenlerden bugün ka k' . ı~ımız gun manevı ansız ıgı - u v a r 1 e r 1 m 1 z 1 
1 

n Belgrat ormanında bir top- gösterilebilir? Göstc .1 k dç. ışlı rnızdan kurtuluruz. Bunun için 
antı yaptı\ Ç k . n ece e o - d k d k k d l kır z' ~r. o ıamımi geçen şu sa parmakla gösterilir. İdaresini e o ~manın a y:ıne a ar e -

fi ıyafeti esnasında Osmanlı im- kendi milletine ve kte k" zem bır gıda olciugunu anlama - h 1 1 d ? 
Pb~tratorluiu rejiminin, yani müste. Osmanlı imparato rlm~ tJ~ çe men mız lazım, değii mi? az 1 r a n m 1 ş a r 1 • 

ı monarşi ida . . d r ugu ır zaman • • * 
tahv1·1ı· . . b' re!nsının cmokrasiye geldi ki o idareyi düşman sıfatı'yle ==============~=-==-=-~ 

ıçın ır " kılap c · · d --- - -
teşkili hakk d .. emıyeti,, yur umuza giren yabancılara ver- k 1 k d 
ti. Yanların~~ a .. ~uz:kere~er tgeç.- meğe razı oldu. "Hasta adam,, ar- c, e os ova ya a [Baş tarafı 1 ilıci sayı/ada] kinci defa birincilik kazandırdL Fa- Bunlardan başka ilk olarak bu se-
lap Cem· t' ·ı ar unar .. nkı- tık ölmüştü. Onu teneşire uzattılar Çok saliihiyetli bir zat bize şu be- kat 935 yılındaki muvaffakiyetler bu ne Avrupaya giden dört binicimiz 

. ıye ı ı e Lehistan gizli c Ellerind 1 k • · B t f b' · · d • · ınıyetine a·t 'k" ""h' . , e- e para bıçaklar devrin aş ara ı ınncı e yanattn bulundu· kadarla kalmadı. daha vardır Bunlar. tegmen Avm 
vardı. (•) 1 ı 1 mu ım kıtap da empe?•alist geçinen müstevlileri _Prag 6 (A.A.)-- Zatekde polıs ile _ Binicilerimi~in konkuripik de - Eyüp Öncü .. Bekri• ismindeki atı Karaca teğm~ Hamdi Barlas, aste~-

Bu ceseclı parçalamağa hazırlanmış. Sudet partisi arasında bir arbede çık-1 nilen bu müsabakalar için hazırlan- ile Peştede ve Cevnt°Kula da cAkın• men İhsan Akol ve asteğmen Kudret 
Osmanl~~:;ue t~ek~~l eden Yeni la:dı. Sonra nasıl bir hava esti? Bu mış:ı~. Resmi bir teblii1e göre Alınan 1 mıya başlamaları hiç te uzak bir ma- ismindeki atile Viyanada birer birin- Kasardır. Bu ikinci ekip te bundan 
lan a cemıyetının kodaman- sogumuş ceset hangi alevli ka'-·nak magazalarında araştırmal::ır yapan zi deg~ildir cilik daha kazandıhır sonraki Varşova ::-nüsabakalanna iş-
ya. Pa a 

1 

~: ~ et s~nra Zi- an fışkıran ateşli bir ruh ile yeni- polıs memurları gnmah haçlı bazu- Süvarilerimiz 928 !'ılından itibaren Bu yılın çok büyük muvaffakiyet- tirak edeceklerdir. rasında b · Udd t J - • 1 · · 
ve N ş y da gorüyoruz. Zıya Paşa den canlandı? bentler bularak müsadere etmişler- bu şekilde maniah miisabakalar için 

1 
lerinden sonra 937 senC'sindeki Avru- Yeni atlarımızı nereden aldık? 

Türk a:;~İKem~l.. . Bu ik! ?üyük . O bıçaklar, hayretle tit- ~ir. Mücrimlc_r isticvap. e.dilm.~Jc_te i- çalışmağa başlamıc;l:ırdır. Kısa bir pa seyahati oldukça FÖn~~ .?cçti. ~n: .Müs_abakalarda binicllerimizin b.~n-
ön 1

. cemıyetın en ılerıgelen rıyen ellerden nasıl düştü? Bun- ken halk polıs merkezının onunde' hazırlık devresinden sonra ilk mü- kımımız bazı sebepler yuzunden ıyı diklerı atlardan Cevai Kulanın Guç-
em ı azası ld ı J b · · ··· b · 'k · -Fakat 0ft u 8~·. • • ~n ı~ Y_nşadık, biliyoruz. Şimdi 

0 
ırı mış ve .~ucr.i~lerin -~rb~t .bı- sabakalarını Bulgaristanda yapan bi- hazırlanamamıştı. Bıına :ağm:n. 937 lüsü 936 yılında Frnnsadan satın a-

.:n
• t h hükumet ışı sezmışti. Ce- bır tarıhtir. Misli yazılmamış b' ı;.akılmasını ıı;temıştır. Numayışçıle- nicilerirniz fatla bir muvaffakiyet el- seyahatinde bu muvaffakıyetsızlıkler lınmıştır. Tam kan Fransızdır. Alın· 
ıye akkında · l' t hk'k t "h ır rın· h •·ft ı k • b da b 1 d ladı. Her g~z ı a ı ~t baş- arı .. . asmane .... vır arı arşısında po- de edemediler. Bulgarlar bizden da- y~ne telafi edildi. Cevat Ku~a •_Be.~ dıgı zaman eş yaşın . u_ un.~yo.~ .~ 

Jnık h~lde Zıya Paşa ıle Na- Demokrasi mayası kanla .. _ lıs halkı dağıtmıy:ı mecbur olmuş - ha evvel bu yolda hazırlanmışlar ve 1 kar• ismindeki atfle ve Eyup Öncu Geçen sene Romada hır dordunculük 

1 1 
Kemalın elebaşı olduk lan an- rulmuş bir hamurdur. Fak t yu! tur. Bu aralık bir kişi hafifçe yara - Avrupada da müteaddit müsabaka .1 de cŞahin• ismindeki atile Londrada almıştı. 

aşı ıyordu. Onları biribirinden a- düşerse bazı yerlerde lda • aya~~ lanmıştır. lara iştirak etmişlerdi. Bundan son- birer birincilik aldılor. Saim Polatkanın bindiği Çakal 
>:~ak ve birer memuriyeUe uzak çamur olur. Bundan ° ~gu g~ ı Südet partisinin resmi organı olan ra süvarilerimiz ilk Avrupa seyaha- _ İlk ekip birindliği ismindeki at da Fransadan alınmıştır. 

P~ı iyetlere atmak icap etti. Ziya lelerimizde demok ~~ra mha ~- Zeit gazetesine göre Südet partisin- tini yaptılar. Fakat bu yıla kadar bütün muvaf- 12-13 yaşındadır. 
aşa Kıh · rasının mu tehf den • d Bo k k · · C t G'' kan Y Id · · d ki 1'138 gönderildi: Fakat çok memleketlerde 

1 
d ~ • ve ayan azasın an Y ya a - Nisdeki bu müsabakalar yeni baş- fakiyetler yalnız fertlere ınhısar et - eva ur · ın ı ız ısmın e 

g~meden celbedilerek Amasyay ve ink;a.,..; haml 1na~ı . . ohgdugunu lanan iki mücrimin serbest bırakıl - ladığımız bu şubede bize oldukça mekle kalıyordu. Arıl kıymet veri- yarım kan İngiliz atı bugün süvari 
gonderild · .,~ a - . ~ e ennı ıza edece- ması için p 1 .. · · · b lkı · · · · · - · · · b' · 'lik k b' d bul tl ı. uç aene aonra getirildi gız. _ azar ıga gmşmış ve a muvaffakiyetli dereceler elde elür- len ekıp bırıncılıgını ılk olarak bu yıl ınıcı me te ın c unan a arın 
Gene Kıbnsa gönderilecekti. F • Al' K A . ~agı~m1ya davet etmiştir. Bu davet di. Teğmen Saim Polatkan Kısmet is- elde ettik. Ekipimiz ilk kupasını bu en kıymetlisi addedilmektedir. İlerill 
~~t o, Kıbrıaa deiil Av:rupaya ıri~ 1 

• amı ~KY.OZ uzerme halk derh:U dağılmıştır-_ Fa- ~deki alile bir ikincilik kazandı. sene Ni~e yapılan Polonya süvari:' için ~u attan .. ç~k ü~itl~!'. vardır .. 
O zamanlar Anupaya gidilmez Azlık mekteplennde ımtihan k~t .bu ar~~ık pohs sopalarla n~: Yıne ayni müsabaka1arda Saim Po· isimli musabakada kazandı. Bu mu- ~p öncunun bındı~ı Ünal ıs -

k~~lırdı. O da kaçtı. Hem yal~ hazırlıkları başladı yışçıl~re hucum ederek bunlann ıkı Iatkan Kısmctile bir de üçüncülük sabakayı kazanan takımımız Cevat mındekf at da 937 sP.ncsınde Fransa-
degıl, Namık Kemal ile b be İstanbul kültür d' ktö. 

1
..• .. tanesıni ağır surette yaralamıştır. aldı. Gürkan, Saim Polatkan ve Eyüp dan mübayaa edilmi~r. Satın alınır 

ı.. .. _h era r ıre r ugu, Öl R • · h h k ı· ı Ön 1 L d d - b k n.as-w. azlık ve yabancı ilk t k en el!ilcum urun ey e an Bundan sonra 933 yılında bize ia- cü•den mürekkepti. a ınmaz on ra a musa a aya so • 
Mııır Hidivliğine ait bf · )erinin de resmi Ik ve orta mektep- taşlayanlar dei ziyarette bulun:ın Bulgar süvari- Ekip itibarile 1<azandığımız ikinci kulan at dördüncülük kazanmıştır. 

set 
1 

r vera-
1 

ve or a me tep- v h Jr t t "h' ıneae eainden dolayı 
0 

zam Is ere tevfikan imtihanl b 
1 

Prag 6 (A.A.)- Moravyada Sum- lerine karşı iyi hazırlanamamış ol - müsabaka da Musolini kupası müsa- arşovaya 11re e arı ı . 
tanbul hükilmeti ve bilh anAr: lan hususunu kült ·· arba kaşl~ma- berkde dün Reisicumhur Masarik'in mamız yüzünden muvaffakiyet elde bakası oldu. Bu suretle ekipimiz Ro- Romadaki müsabakalar bitt'ğin -
Paşa .

1 
assa ı ur a an ıgına ed . · · · · · ı d b' · ·ı · · 10 st V ı e mflcadeleye ka yazmıştır. Bakanı k b .. . heykelinin hasara uğradığı ve hey- emedık. Fakat bu ufak muvaffa- mada ıki bırıncılık kazanmış o - en ımcı enmız mayı a arşo-

Prens Mustafa Fazıl Pa rar vere~ muvafık gördüğü tı kd'u ;:rnracaatı heykelin kaidesine bir gamalı haç kiyetsizlikler yeni Çlllı~ağa başla- makla muvaffakiyetinin tesadüfi ol- vaya hareket edeceklerdir. . . 
Osmanlılar) cemiyetind ş~ ~:5Yenı )erde de 2l :m& taa .': u rnktep- resmedildiği gönilınesi üzerine Çek- dıklan sahada süvarilerimizin kat'iy- madığını herkese isbat etmiş bulun- Varşovadan sonra LIJndraya gıdıl-
yi dü .. . en ıat.Uade- yıs n ıtibaren ders- 1 • 1 · · lo d · • · k d · d uht ld' Y l b · l)Unmiif, ve Ziya p ·ı K lere nihayet .

1 
k . erle Almanlar arasın:la yeniden bazı yen azım erını rm::ı ı. Bilakıs onla- ma ta ır. rnesı e m eme ır. a nız u ış 

li Avrupaya davet tz!: ~e ema- bakanlık bu v~ e~e .tir. Ancak hadiseler çıkmıştır. rı daha fazla çalışm..,ğa sevketti ve Fakat iert itibatile de olsa Cevat için henüz tahsisat verilmemıştir. 
bOyOk serveti y e d ış · Onun imtiha 

1 
me e~ erın son sınıf Zeit gazetesine göre 200 polis Sum- bu da semerelerini vermekte geçik- Kula'nın kazandığı Kral kupası mü- Maamafih süvarilt:rimizin Londraya 

masrafları çok hafi~fnıbn' a .. b??ların nıü n ~rına, .. res~ı m~kteplerden berk'e gönderilmiş ve polis umumi medi. 934 yılında iştirak ettiğimiz sabakası da çok ehemmiyet verilen da gitmeleri çok kuvvetli bir ihtimal 

Z
. ır yuk U. meyyız gondcrılınesıne lüz - · . v· ·· b · · · ·· b k d B b' · · dah·1· d d' O d d • '''" ki ıya Paşa ile N k • göstere k 

1 
~m mufcttışı tahkikata başlamıştır. ıyana musa akalarmda oldukça ıyı hır musa a a ır. u suretle ımcı - ı .~n e ır. ra an ogru rnr ye-

bu iki genç önce p _amı kemal, tihanJ cel oh ur~a bu sınıfların mı- Şehirde sükunet hüküm sürmekte- dereceler aldıktan sonra 935 yılında lerimiz kıymetlerini bütün dünyaya ye doneccklerdir. 
arıse oradan d an azırandan ev ı b't · · ·· A d · · · · · b Londraya gittiler. Lo d, " a olacakt ve ı mış dır. Sudet partisi azasına hitaben bir vrupa a muhtelif yerlerde mama- ısbat ettırm1ş ulunmaktadırlar. Yeni bir şilebimiz 

bir,, ve "Hürr' t n d rada . ~fuh- ır. beyanname neşrederek Henlein'in lar yapan si.ivarilerimiz beklenilen F..n kıdemli siivarimiz 
zcte çıkarm _ıyeb,, 

1 
a ında ıki ga. E -«o»- doi:'llmunun kırkıncı yıldönümüne muvaffakiyetleri kazandılar. Avrupada bize büyük muvaffaki- (Sosyete Şilep) tarafından sa. 

yetin ilk akg~ a~ ~dıla~. Hürri- t fiatlarının artacağı haberi tesadüf eden 6 mayıs günü alenen te- A'Tupadn ilk birinciliğimiz yetler kazandıran süvarilerimizdC'n tın alınarak limanımıza gelen ba-
Yazıyord m~ a ele.rını Zıya Paşa doğru değil zahüratta bulunulmasını tavsiye et- İlk olarak Avrup.-ıda bize birinci- en kıdemlisi Cevat Kula'dır. Kendisi kır şilebinde bugün saat 

16 
da bir 

kaldı Bu. l onra ış yalnız Kemale [Baş tarafı 1 inci sayı/ada] miştir. lik kaznndıran Teğmen Saim Polat- 941 yılında binbaşı clı:ı.caktır. Tahrni- çay ziyafeti verilecektir. 
rafla~n u~ ar sa:~yın hesapsız is- getirtmeğe, knr~,. vermiş, bu mnksat- --«o»-- """ oln•.. • ı_...,..,v,,.,,,.1 Ahen şehrin- nen 35-36 yaşlannd:ıdır. Bu ziyafet için Zaman motöril 

1• abınhnın saray nüfuzu la Ceyhan ve bat1 Anadolu rnıntaka- 100 Atinalı Edirneye gt.dı c.eki rr.ı.ı_ ·,'imetle birin- Yüzbaşı Cevat Gürkan .. Ej üp snat 15,30 dan itibaren Galata yol-
lanndan çokça mıktarda koyun mü- Edirne, 6 (Hususi) _ Atinadan 100 ci geldi. Yine ayni ~ene Viyanada Öncü 30-31 yaşlarındn bulunmak-ta - cu salonundan davt.lileri vapura ta-
bayaa etmiştir. l\fübayaatın ikincı' y 'Ü unan ni'l'ersite talebesi şehrimize Saim Polatkan Kısmetle iki metre ü- dırlar şıyacaktır. Ziyafette deniz mües-
parlis.i bu halta z.arfında İstanbula ım· b'· 1 getirtilecektir. ge ış ve uyük tezahürat ile karşı- zerinden atlamak suretiJe o senenin Ekfimizin -:n genç süvarisi teğmen seseleri erkanı ve gueleciler bulu-

lanmışlardır. Avrupa rekorunu y3ptı ve takıma i- Saim Polatknndır nacaktır. 

(•) - Yeni O ı 
Jeti tarihi nnan alar Cemi-

- Ebtlzziya Tevfik. 



YENi SABAH 

ISTANBUL RADYOSU 

7 - MAYIS - 938 ·CUMARTESİ 
Öile Netriyatı: - 12.30 - Plô.kla Türk 

• musikisi. 12.50 - Havadis. 13.05 - PJikla 

Z E H 1 R Türk musikisi, 13,SO - Huhtelif plilk neş-
riyatı. 14.00 - SON. 

Alr:tam Netriyatı: - 18.30 - Şişli Hatk

İkba] hanım dikkatle etrafına 1 yı kolayca kurtardılar. Şimdi gi- evi gösterit kolu taürafınd.•n bir tem~il. 
.. · · · k t' .. ·m 19.15 - Konferans: nıvcrsıte namına o-

baktı ve yalnız olduguna ıyıce ka- dıp san~ yum~rta. a 1 .ge ırece~ı · çent Orhan Okyay (Yüz güzelliğinde an-
naat getirdi. Yavaşça cebinden çı- İçeceksın. Hıç kimsenın haberı ol- nelerin rolü nedir?). 19.65 - Borsa haber
kardığı bir küçük paket içindeki mıyacak. Bu hatamı, günahımı na- !eri. 20.00 - Necmettin Rıza ve arkada,ıa
tozu fincana boşalttı. Her akşam sıl tamir edeceğim göreceksin. Sa- rı tarafından Türk musikisi ve halk pr-

. · tt • J cag" ım kıları 20 30 - Hava raporu. 20.48 - Ömer kocasının ıhlamurunu kendı elıyle na unu urmaga ça ışa . . . ıı ı 21 oo -
İ .. k lkı or ka Rıza tarafından arapça s Y ev. . hazırlardı. Çalışma odasına girdi- kbal hanım ayaga a Y . - Belma ve arkada,ıarı tarafından Türk 

ği zaman kocası masanın başında, pıya koşuyordu; fakat kocası sü- muaikioi ve halk prkılan (Saat ayarı). 
iki kat olmuş, önündeki yığın yığın kunetle onu çağırdı: 21.45 - ORKESTRA: Çaykovsky: Süvit li-
kağıtların, kitapların içinde başı - Faydasız. .. . rik. Manfred: Di bösen bu ben. Rubestayn: 
k b ı du Her akşamki gibi Kadın, kapının eşıgınde dur- Roman•. Roz~n: Şe le p~pe. 22.16 - A-

ay 
0 

uyor · . . k nın ne demek istediğini jano haberlerı. 22.30 - Plakla sololar, o-
ıhlamurunu, bir hamlede ıçtı. Ya- muş, ocası . pera ve operet parçaları. 22.60 - Son ha-
vaşça: anlamağa çalışıyordu. Saıt b:y onu herler ve erteli günün programı. 23.00 • 

_Bu akşam ne kadar acıt diye küçük bir işaretle yanına çagırdı: SON. 
- Birini mi seviyorsun? şikayet etti. 

İşte o kadar. Zehirlendiğinin - Seviyorum, zannettim. 
farkında değildi. Kadın serbest - Kimi? 
k almak ve sevdig" i adamla evlen- - Ekremi. 
mek istiyordu. Sonda, dünyanın Bu' köşkteki tadilat için bütün 
bir ucunda bu koskoca evde, bütün yaz orada kalmış genç bir müteah
bu nankör işlerle uğraşan ihtiyarın hitti. 
yanında yaşamaktan bıkmıştı. Sı- - Aşıkın mı? 
kıntıdan boğuluyordu. Solup gi- - Hayır, hayır, istemedim .. ya-
den gençliği, bu sahranın son baha- landan nefret ettiğim için isteme- Radyoda dinlediklerimizden: 
rı, kendisine büyük bir teselli ola- dim. Vedia Rıza Radife 
cak sevimli küçük bir mahHlktan Kocasının yüzünde bir gülllmse- AVRUPA RADYO 
mahrumiyet, kocasiyle başbaşa me gölgesi geçti. İSTASYONLARI 
katış, bütün bunlar romantik kafa- - Evet sen namuslu bir kadın- SENFONİLER 

1 
sını ateşlemiş ve bu deliliğe sevket- sın! · 20.10 _ Viyana: Senfonik konoer 
mişti . Fakat karısı bu kelimeler'.n is- (Brahms). 

Kocası fincanı eline aldığı va- tihzasına ehemmiyet vermedı: HAFİF KONSERLER ı 
kit mütbi• bir sıkıntı kadının elini - Vakit geçiyor ... Neye yarar 7.10 Berlin kıoa dalp•ı.: kN.,.lld m

1 
u-

• · d' ılki (8 15· keza) ıs Berlın ısa a ga-

MI • 1 • 
Greta bir köylü kızıdır 

adeta tahsilsizdir. 
Bugünkü haline getiren, yükselten 

adam onu sevmezdi ve Greta 
bundan müteessirdi 

Greta Garbo Mar len ve Gari 

- 2-ayağını bailamış, ağzını kilitle- şimdi bu sualler .. Bırak ben şım 1 oı: ·Hafİf ,;,usiki · U.16: devamı). 17.46 
mişti. Bağırmak ve hareket et- seni kurtarayım. Berlin kıaa dalgası: ı, aonu konseri. (18.60 Şimdi ona aükfin içinde bakıyo-
mek istiyordu.. İmkansız... Şimdi O vakit kocası anlattı: Devamı). ı8.30 Roma k,.. dalgası: Ka- rum. Allık ve pudra izi taşımıyan 

Marlen Ditrih Parlse gelmlştır ; 
oradan İsviçreye ktzının yanına 
gidecektir. Alnıanraya çaıtınldığı 
haberine karşı Holivuddakı muka
velesini ileri sürnıüştUr. Demek ki artık iş işten geçmiştir. - Hayır, sana tekrar ediyorum. rı,ık konser. 19 Ootrava: Hafif musiki. yıkanmış yüzü çok solgun, dudak-

Kanapede dimdik tıpkı bir kor- Faydasızdır. Sevdiğinle evlenmek ı9 Pe,ıe: Stüdyo orkestrası. 19·16 Bük- !arı bembeyaz. Açık kumral saç-
' . kurt 1 k l t d' Se ro,· Asker! bando. 19.20 Prağ: Salon or- b' tt ku ·1 b ·ıa·h• kadın vas ku heykeli gibi mıhlanmış, kalmış- ıçin benden u ma s e ın. - k · 20 16 P te· Plak musikisi 20.30 !arı gayri muntazam ır sure e - Ona verı en u ı • -

. B . t d estraoı. . e, . . d"kü da şa tı. Birden'bire derin sessizliğin ni rahatsız edıyorum.. em ora an Mllano, Torino: Karışık musikisi. 21 Llyp- !aklarına düşüyor, 'boynuna o - fının bir reklam ve propagan • 

gidemeyecektir. 

f.çinde kalemin kağıt üzerinde çı- kaldırıyorsun. Pek ala, ben de bu- zig: Sopran, tenor, orkestra, 2ı.16 Bük· lüyor. Feruze taşı maviliğinde o- heseri olduğu söylenir. Yalnız Gre
kardığı hafif gürültüyü duydu ... Bu nu kabul ediyorum. re,: Salon orkestrası. 22.16 Florano, Na- ]an gözlerinde bir nevi sukutu ha- ta Garbo Jfolivud kanun ve nizam-
hafif gürültüyü kaç bin defa dinle- Bu karar kadını deliye döndür- poli: Aıkerl mar,ıar. 22·46 Bükre•; Lo- yalden, acıdan başka ifade yok; !arının dışındadır. Kendisine emir 

. f t t . t• ! B k dü. kantadan konser naklı. 23.60 Pe,te, A•- bu go" zler müşfik olmak istedikleri edı'lmı·yen, her şeyi affedilen yega-mış, ondan ne re e mış ı u, .~~ • • Bo"yle . .. kerl bando. 
casının bütün hayatını feda ettigı - İmkanı yok. düşun- LAR OPERETLER: halde olamıyorlar. Her günkü ha- ne artist odur. Keyfinin istediği gi-
boş işin mırıltısı gibiydi: İlmi araş- meğe imkan veremiy~rum. Zaval- OP~~3~ Be:ıin kısa dalgası: Operet mu- yatta, bu çehrede onun muvaffaki- bi yaşar, seçtiği filmleri oynar, 
tırmalar. Eski kitaplar almak ve lı bir deliden başka bır şey olmadı- aikisi. ı2.ı5 Roma kısa dalgası: Lirik ope- yet ve şöhretini temin eden ne var- mensup olduğu film kumpanyası
onları kopye etmek için bahane ... , ğımı biliyorsun. Bu proje bir has- ralardan bir perde (14.30: Keza). 20.16 sa hepsini silip atmak için, yüzünü nın nasihatlarına ve ricalarına ku-
Ah eski kağıtların küf kokusu, yap- talık gibi bana musallat olmuştu. Bükre,: Müntehab operet parçaları. her sabah hırsla yıkamağa cehdet- lak asmaz, çalıştığı stüdyoda patro-
rakların çıkardığı kuru hışırtı, ve Bunu hakikat haline getirmek la- ODA MUSiKiSi ' Od 'k' miş bir hali var. Fakat •bu yüzde ba- nu kapıdışarı eder. 

17 15 Roma kısa dalgası: a musı ı- k 
bu kıymetli sayfalar üzerindeki zımdı. Fak~t .bu~~ yapar Y~~maz •i kon~eri. 18 Peşte: Düo musikioi. ki kalan işaret kaşlardır; adeta es- Halbuki filmleri de ço para 
tozları üflemek için kocasının çı- bütün fecaatını butün dehşetını an- 1 R mer olan bu harikulade kaşlar, göz getirmez. Filmleri çok para getiren 

. k' 'k RES TALLE : .. G b j kardığı nefes! Koku, tik, ihtiyat !adım. Haydi, haydı, va ıt gecı - 13.16 Roma, kısa dalgası: Halk prkı- ka paki arını kapadığı zaman goz- artistler listesinde Greta ar o a -
hepsi kadını öfkelendiriyordu. meden seni kurtarmama müsade et. !arı. 20 Florans, Napoli: Şarkılı konser. !erini gölgelendiriyor. Elleri de tıncı gelir. Gretanın film çevirdiği 
Bunların hepsi ona "öldür!,, diye İhtiyar adam inatla başını sal- 21 Viyana: Aşk ,.rkıları. 22 Mil&no, To- görülecek şeydir, uzun, kuru ve gü- bir kumpanyanın masrafı çoktur. 

Dünkü Bilmecemizin halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 KIOILIEIRIAIWIAIDIA 
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6 AIDINIAIWIHIAIVIRIA 
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1 i<ıııL"ımıTJETLlaJPJf 
Bugünkü bulmaca 

1 

SOLDAN SACA: 
ı - Haı:acake~ hayvan, 1 - Ege mın· 

takasının i1k sakinleri, ilk medeniyet mer· 
kezlerinden, 3 - İp tomarı, 4. - büyük biı 
Türk kumandanı, su, 6 hakikat delil, 6 "' 
deniz nakil vasıtası, 7 - büyüğümüz, tebıı

alığı kabul, 8 - yan alma, bütün, 9 güzel 
bir kut, 10 - bir meyve, ejder. 

YUKARIDAN AŞAlllYA: 
1 - Tat parçası, emir sıgası, 2 - emir 

ııgası, yağma, 3 - İstanbulda bir ıemtı Ka
radenizde bir kasaba, 4 kırmızı, sözleıJM9tı 

6 - hükümet merkezi, 6 - satıcı, 7 - gece 
çıkar, kabahati silmek, 8 - her fey sığar, 

hayvan, 9 - avcılık, kısmet, 10 - bir ıu teh· 
ri, donuk renk. -----

En büyük mezar • • ., • • 
il • • ~ • 
• • .4 • • 

haylorıyorlardı... lıyor: rino: ltalyan ,arkıları. neşten yanmış eller. Her gün, saat- Birçok filmleri masrafını bile koru-
Fakat bu defa kalemin çıkardı- - Hayır, hayır, esasen sıhha- DANS MUSİKİSİ : larca, yalnız yüzünü kapayaraktan maz. Afağıda resimde on müoelles ve 

ğı ses kadını her vakitki gibi kız- tim de yok. Uzun müddet yaşıya- 12.16 Bedin kısa da.lgası. 13.26: Pe,te. güneste durur. Çıplak halinde, Fakat bunlar Gretanın Holivud yedi murabba, karıfık olarak sıra· 
dırmadı. Hayır, bu susuşta vakur cak değilim. Sonra senin için iyi 23.30: Pra.ğ. 23.30: Vıyana. 23·35 ' Mü- bron~ bir vücut üzerinde alçıdan kraliçesi olmasına mani teşkil et- lanmıftır. Siz bu müselles ve ~~-

~···~ 
• .4 ~.' 
~ • • ~ il 

bir mana vardı· Ölecek adam her bir koca olmadığımı da hissediyo- nıh, Ll\ypzlıg. bir baş olacak. Fakat bu halile de mez. Filmleri çok para getirmiyen rabbaları o fekilde yanyana getırın 
vakitki işine devam ediyordu. Ko- rum. Ne ben bahtıyar oldum ne de rn.ıo Roma kı•a dalgası, Bari: Arap- soluk yüzüyle siyahlaşmış elleri ara- artistlere artık rol verilmediği hal- ki dünyanın en büyük mezarı ~ey: . . MUHTEL F 1 

casının ince ve zeki profiline baktı. sen. Bir çok defa seni kendimden ça mu•ikill neşriyat. 20.30 Bari; Türkçe sındaki tezat şayanı hayrettir. Şah- de Greta Garbo için böyle bir şey dana çıksın. Yapamazsanız 7 ıncı 
Biraz sonra ölecek. Birdenbire ka- kurtarmayı düşündüm. Belki cesa- musikili neşriyat. 2ı.ı6 Bari: Rumca mu- sından yapılan ışık, manyatizması, mevzubahs olamaz. Belki Holivu- 1 .ı~a~y=f=a=y=a=b=a=k=ı=n=.======== dının beynine merhamet ve vicdan retim kiıfi gelmedi. Sen bana yar- •ikili proıı:ram. zahiri olmamakla beraber, in,anı dun en büyük artistleri günün birin- ' ' 

azabı hücum etti. dım ettin: İşte o kadar. 22 Senedenberı· hemen sarıveriyor. Sokakta hiç de gözden düşebilir, fakat Greta 
7 

_ 
6 

_ 
938 

cumartesi günü saat 20,ao Şehremini HalkeTinden: 

l\Ierhamet ve vicdan azabı... Kadın kocasının önünde diz kimse ona bakmak için başını çevir- Garbo asla. da llhami Cebeci tarafından (İktisadi 
Kocasının biraz sonra kıvranacağı- çökmüş hıçkırarak ağlıyordu: d mez onunla on dakika beraber, kar Bu kadar saygı, bu kadar is- coi!rafya - Akdeniz) mevzulu bir konfe-
nı, zaten ıstıraplarla geçen hayatı- - İstemiyorum, istemiyorum, uyumıyan a am şılıklı oturup da sihrine kapılma- tisnai muamele neden? Bu- ~rilecektir. Herkes "elebılır. -
nın ne müthiş sancılarla nihayet bu- fedakarlığın da faydasız. Hakikati mak muhal bir şeydir. Hiç bir gay- nu kimse tamamiyle ve sarahatle i- Beylerbeyinde bir yangın 
Jacağını hemen göz önüne getirmiş- anlamakta çok geç kaldım, maatte- ret sarf etmez, adabı muaşeret u- , zah edemez. Holivud tahteşşuurun- Beylerbeyinde Yalılar caddesin-
ti: Çürük ayva gibi sararmış ve essüf. Sevdigimi zannettiğim a- sullerinden hiç birine ra~ı ~lmaz. ı da duymuştur ki Greta Garbo bu de Hakkı fişenke ait çocuk taban· 
morarmış bir yüz, köpüklü ve sol- damla hiç bir zaman yaşayamam. Fakat biraz emniyet geldı mı, kar- gizli bir hazine, bitmez tükenmez calarına mahsus mantar ve donan-
gun bir ağız, sancı ve dehşet için- Bu cinayetim onunla benim aramda şısındaki itimat besledi mi, asıl çeh- bir esrar menbaı, bir mabuddur ve ma fişekleri imaHithanesinde dün 
de arkaya devrilmiş gözler.. On daima kalacaktır. Sait, yalvarırım resini aldığı, hararetlendiği, ya~ak yine bilir ki bir gün bütün azeme- saat 13,45 te bir yangın çıkmıştır. 
altı senedenberi içine kaç defa ü- sana, yapmak istediğim bu fenalı- !arının alevlendiği, yüzünde bır ı- tini ve lüksünü kaybetse bile Greta Kfırgir ve sigortalı bir binada 
mitle, sevgi ile, merhametle, müş- ğı tamir edeyim, bırak. Göreceksin şık belirdiği görülür. Böyle anlar~ Garbo bir elmas gibi parıltısını bulunan bu imalathanede amele 
terek hatıraların cazibesiyle baktı- hiç bir şikayetimi duymıyacaksın. da, ışıklarla barıştığı, ezeldenberı muhafaza edecektir. kızlardan Beylerbeyli Bekirin kızı 
ğı gözler.. Birdenbire kocasının Senin her dediğini, her istediğini aramakta olduğu sadeliğe, emniye- Bu vahşilik, bu merdümgirizlik Yaşar, çocuk tabancası mantarı ve 
bütün iyilikleri, fedakarlıkları, tat- yapacağım yalvarırım sana. te, tuzaksız ve sakin hayata, şaha- Greta Garboya hastır. o bunda fişek yaparken elindeki fosforlu 
Jı sözleri, bazan bunaltıcı bir anı Kocası yavaşça karısının dizle- nesiz dostluğa yaklaştı~ı hissedilir. gayet samimi ve tabiidir. Fakat kız parlıyan paketi dışarı atmak is-
derhal neşeyle dolduran latifeleri, rine sarılan ellerini itti. O vakit İk- Bir çocuğun yaralı bır kuşa bak- reklam acenteleri Greta Garlıonun halita paketi birden parlamıştır. 
hepsi bir hatıra külçesi halinde bal hanım hıçkırıklar içinde kendi- ması gibi, kaşlarının hareketini ta- bu halini tefsir ettiler, onu bir silah temiş, fakat muvaffak olamıyaralı: 
canlanıvermişti. Bir anda ötekini ni yerden yere atarak: kip ettiğimi görünce gülüyor:. . gibi kullandılar ve böylece elleri- tezgahın üzerine düşürmüştür. Bu· 
de düşündü. Şimdiye kadar bin de- - Ah haklısın. Benden inti- _ Ben küçükken çok fakırdık. ne büyük bir esrar ve tecessüs hazi- nun üzerine tezgahta duran 300 
fa yaptığı mukayese o anda hiç kam almak istiyoröun. Ve en müt- Yol kenarında bir evde oturuyor- nesi geçmiş oldu. İlahi Gretanın kutu fosforlu madde ateş almış ve 
beklemediği bir netice veriyordu: hiş bir intikam alıyorsun. Beniııı Pol Kern duk. Toz topra~ için~e oynıyor- sırrı, içinde oynıyan facia şu üç yanmıştır. Ateş itfaiye gelme~en 
Ötekini manasız, hatta soğuk bul- aklım neredeydi? Adaletin pençe- dum, ancak yedı sekız yaşlarım- cümle par•asiyle aydınlanıyor: söndürülmüştür. Zabıta tahkıka· 

k 1 ? insan uyumadan ya9ıyabilir mi? 1 b v 
du. Ne inkılap! Bu, ya Iaşan ö ü- sinden kurtulabilecek miyim Po- daydım. Yoldan geçen er, azan "Ben küçükken fakiııdik .. Ben bir ta denm etınektedir. 
miln eseriydi. Ruhunu derin bir !isler, mahkemeler beni bekliyor. Bir tecrübe ediniz; üçüncü ıünü benim önümde durur ve kaşları- köylü kızıyım .. Stillere rastladığım 
Pişmanlık kapladı. Hemen geri Öldükten sonra da benim cezamı harap olur, bet on gün içinde yata- t d' r e para tutuştu Nöbetçi eczaneler 

k" M . mı ça ayım ıye e ım • zaman .. ,, . 
dönmek, hemen tamir etmek isti- istiyorsun. Bu istediğin olacak. ia dU.ersiniz. Halbu 1 acarıs- rurlardı. O zamanlar çehrem de a- =============== 1 B• akt•m fohôrde aöbetçô ecsahaael.r 
Yordu. İtirafa karar verdi. Yaptı- Bu defa kocası titredi: tanda Pot Kern isminde bir adam d t" k k tu l d l fnlardm 

k f . be e a or unç . Küçük anat er e ça ışan BEYoGLU CİHETİNDEKİLER. ğını haber vermek istedi. Daha o - Aldanıyorsun. Hiç böyle cihan harbinde a aau. ısa t e- Az sonra: "Ben bir köylüyüm .. ,, ecnebi tebası !atikli! caddesinde (Galatasaray), TO· 
kadar geç kalmamıştı. düşünmüyorum. İspatı: Senin ma- den bi~ mermi ile yaral~.ndıiı ~ü~- diyecektir. Az sonra: "Stiller'e ne! bafında (Matkoviç), Galntada Okçn 

- Sait, Sait... müthiş bir şey sumiyetini ilan edeyim mi? İntihar denberı uyku yuzu ıormemı9tır. rastladığım zaman .... ,, • Yabancı devlet tebaası olan eş- Musa caddesinde (Yeniyol), Fındıklı cad-
yaptım .. Fincanın içine... ettiğimi yazacağım. Bana mektup Bir karm ve üç çocuğu olan bu a- Efsaneler hasın küçük sanatlarda çalışmaları deoinde (Muotafa Nail), Taksimde Cüm· 

Yilzü sapsarı, gözleri bilyümilş, kağıdı ver, orada, çabuk, sancı dam tam 22 senedir uykusuzdur, Bence, sinema, milstakil sanat bir kanunla yasak edildiği maHlm- huriyet caddesinde (Kürkçiyan), Kalyon-
ellerini ug"uşturuyor, cümleyi ta- başlamadan evvel... uykunun ne olduğunu unutmu9tur. . . . • tk" f d cu kulluğunda (Zafiropolus), Firuzağada 

· · d ··1·· ·· d olarak, ıkı hakıkı sana ar ye ış- ur. (Ertugru" 1), Şifli Halaskar caddesinde (A-mamlamakta tereddüt ediyordu. Karısı kımıldamıyordu.· Tıp alemi hayret ıçıp e, o umun en 1 G t G • b 1 d 
tirmiştir: Şarli Şap in ve re a ar- Buna ragmen azı yer er e ya- oım), Hasköyde (Nesim Aseo), Kasımpa· Kocası kalemi. masanın u"zerı'ne -- Hayır, adaletten kaçabı'Jsem sonra beynini muayene için. kendi- 1 d ·1 · I t ki s 
bo. Diğerleri alelade aıktör er en bancı tebaalı işçı erın ça ışı arı papda (Müeyyet), Be,ikta,ta ( üleyman ıine müracaat etmİf, aatın almak saf) bıraktı. Telaşsızca döndü. Karısı- de kendi vicdan azabından kacamı- başka bir şey değillerdir. anlaşıldığından zabıta bu gibi yer- Recep), Büyükder.ede ~A ·. 

istemi9, fakat Pol bu teklifi reddet- ISTANBUL CIHETINDEKILER· na baktı. Yıpranmış, yorgun yü- yacağım. Kendi kendimin hakimi On iki senedenberi, Greta Gar- !eri daimi bir kontrol altında bu- . _ .. x- ) ·Al 
ml'ttır" . .. . ... Emınonunde (llehmet azım , em· zilnde derin bir sükılnet vardı. olacağım ve burada hapishaneden · bonun efsanesı dunyanın hıss1 ha- lundurmaktadır. darda (Arif Ne,et), Kumkapıda (Asador), 

- Beni zehirledin mi? daha sefil bir surette yaşıyacağım. nim hakkımda başka türlü düşün- yatına, esrar ihtiyacına hakim ola- Dün, Bebekte Hamam sokağın- Fatihte (Üniversite), Aksarayda (Ziya 
Sesinde ufak bir titreyiş bile Cinayet uçurumunun kenarlarına meni istemem. Tamir edilmez bir gelmiştir .. Bugün bile, onun kadar da 4 numaralı fırında tablekarlık Nuri), Şehremininde (Nazım), küçükpa-

yoktu. Karısı ayaklarına kapandı: tutunmak istiyorum. Sen beni hatanın cezasını çekmeni istemem. gözetlenen, sırrı onunki kadar me- yapan ve orada yatıp kal~an Vasi! zı;:a (~~;;'et c;mil), Eyüp Sultanda 
- Delirdim. Beni affet. Fa- d!binP itiyorsun. En ince ve zalim Pek ala müşterek yaşayışımıza de- rak edilen, onun kadar hem yakı~ oğlu Haralambo ve Kostantinos a- ( 10~~ÜDA~a~~IKÖY VE ADALAfl.· 

kat daha hiç bir şey kaybolmam - l r intikam alıyorsun. vam edeceğiz. Belki sen de ben de hem uzak olan, onun ka~ar sevı- dında iki kişi yakalanmıştır. Bun- DAKİLER: 
tır. Bildiğim bir zehir ... Süt n ne Kocası kalktı ve vakur bir ses- bu hayata yeni gözlerle bakacağız. len ve yanına varılmaz bır kadın • .• . Üsküdarda (İmrahor), Kadıköyünd• 
nin kızı Fatma bir kere içmişti. le: Tecrübe edelim ... Tecrübe edelim, yoktur. Ona insiyaki olarak ilahi )ardan Haralambo Arnavut dıgerı Pazaryolunda (Rifat Mühtar), Modada 
Hatırlıyor musun? Paketleri sakla- _Ölümü hayattan nefret etti- ne olursa olsun seni affediyorum. denilmektedir, çünkü o gayri insa- de Yunan tebaasındandır. Bunlar (Alıleddin), Büyükadada (Halk), Heybe· 
mıştım. Yumurtanın akiyle Fatma- iiim için arzu etmiştim. Fakat be- N. S. nl bir intiba bırakıyor. mahkemeye sevkedilmişlerdir. !ide (Tnnno). 



Fr sada azırlı 
Hava ve deniz 

19 ayıs s or yra 
için hazırlıklar 

l kuvvetleri artıyor Uf k 1 
Milli müdafaaya 4 milyar a m~ : 1 Bunu biliyor musunuz? 1 
;::~.lı~ (::.~bul l:~~:di~il- S H 1 R L 1 T Dünyada Ne Kadar Tuz Var? 

dafaa için fevkalade olarak kabul Dünyadaki denizlerin suları bu-
cdilen 4 milyar frank'ın kabul edil- Evvel zaman içinde, kalbur sa- har olsa geride ne kadar tuz kalır. 

Memleketin her tarafında gençler 
bayram için idmanlar yapıyorlar. 

diğine dair kanun resmi ceridede man içinde, deve tellal iken pire de Biliyor musunuz? Bunu hesaph)'an 
intişar etmiştir. hammalhk yaparken Acem padişa· alimler şu neticeye varmışlar. 

Geçen hafta Ankara atadyomunda 

Her sene yapılan 19 mayıs spor 
bayramı, bu sene de parlak bir su-
rette kutıulanacaktır. Her şehirde 
gençler hep bir arada spor hareket
leri yapacaktır. 

. Ankaradakf klz mektepleri o 
~~ için çok büyük bir atletizm 
musabakası hazırlamaktadırlar. 
S~or bayramı için Beyoğlu Halke
v~ ~z sporcuları her sene olduğu 
gıbı bu sene de sabahleyin yapıla
cak olan idman hareketlerinden 
sonra, Halkevinden hareket ede

cekler ve Taksim abidesine bir çe
lenk koyacaklardır. Bundan son

ra, bütün kızlar hep bir arada Ata

türk abidesine çiçek atacaklardır. 
Sporcu kızlar bundan sonra hep 

bir arada Taksim stadına gidecek-

kızlarımızın yanı müsabakası 

ler ve 0 d . ı ra a muhtehf spor hareket- -~-~......:.;:;;._~___;:.':_ __ '-~_::___:_;.J 

leri Yapacaklardır. 

Roher kollejde yarın 
atletizim bayramı 

Bu müsabakaların çok 
muntazam olmasına 

çalışılıyor 

Müsabakaya giren kızlardan beşi 

Ecnebi güreşciler, 
Bursada güreşi'yorlar 
Mülayim ile kara Ali 
Burşada ecnebilerle 

karşılaşacak 
Geçen hafta Karaali ve Tekirdağlı 

Huseyin ile karşılaşan Amerikalı Şer
man, İsveçli Negrin bu pazar güniı 

Yeni kararlaştırılan milli mü- hının bir oğlu vardı. Bu çok yara- Denizlerde tuz o kadar çoktur 
dafaa plfinına göre Fransa hükı1- maz ve ele avuca sığmaz bir deli- ki... Bunlar meydana çıkarsa dün-
meti bu para ile bilhassa ihtiyat za- kanlı idi.. Günlerde bir gün padişa- yanm karaları üzerine yayıldığı za-
biti yetiştirecek ve hava ile deniz hın tahta çıktığının yıldönümü var- man tamam 47 metre irtifada bir 
kuvvetlerine ehemmiyet verecektir. dı .. Yedi iklim dört bucaktan ge- tabaka teşkil eder. 

Bu suretle şimdiye kadar 69500 len misafirler arasında Hindistan- Yani lstanbuldaki Beyazıt ku-
kişiden ibaret olan deniz kadrosu dan gelen bir sihirbaz da vardı. Bu lesi ile bir mukayese yaparsak tuz 
bitten 44000 zabite iblağ edilecek... sihirbazın beygiri o kadar garipti tabakası kulenin birinci bölmesine 
tir. · ki.. bakan gülmekten kendini ala- kadar yer kaplıyacaktır. 

Bunlardan 'başka 1939 yılı so- mazdı. Güzel sözler: 
nuna kadar da bahriye kuvvetine Hükümdar; şerefine şenlikler w,MM,,M.w ..,,,.. .... ..... ..,.... w""'' 
yeni zırhlılar da ilave edilecektir. yapılırken bunları görmek için oğ- • Adamların akıllısı yolda belli 

Finlandiya milli müdafaayı 
artırmaktadır 

Helsingfors, 6 (Hususi) -Finlandi
ya hükOmeti milli müdafaa için 
fevkaliide olarak iki milyar Fin 
markı tahsisat kabul etmiştir. 

Bu parn ile 1940 yılına kadar 
milli müdafaa için Hızım olan de
niz, kara ve hava kuvvetlerine mal
zeme satın alacaktır. 

Almanyadan Amerikaya balon 
seferlerinin ihyası 

Berlin, 6 (A.A.) - Kumandan 
Ekner Amerika ile zeplin seferleri
nin tekrar başlaması işini görüşmek 
üzere Amerikaya hareket etmiştir. 
Reisicümhur Ruzvelt tarafından 
kabul edildikten sonra alakadar
larla temasa gelecektir. 

Amerikadaki İtalyan aleyhtar
lığından İtalyanların şikayeti 

Roma, 6 (A.A.) - Ciornale Di'
ltalia son zamanlarda Amerikada 
İtalyan aleyhtarı temayüller baş
gösterdiğini ve bu temayüllerin 
hatta idare başında bulunan bazı 

şahsiyetler tarafından teşvik edildi
ğini yazarak diyor ki: 

"Böyle tezahürat iki memleket 
münasebntına büyük zararlar ver
mektedir. Sonra, böyle tezahürat 
Vaşingtonun mütemadiyen ileri 
sürdüğü sulh siyaseti ve karşılıklı 

hürmet esaslarına da tamamiyle 
zıttır.,, 

lu ile şehirde geziyordu. Bir de ne kümdar kız kardeşinin hastalığını olur. Akıllılar doğru yoldan, kur
baksın .. Garip bir at .. Hükümdarın iyi edecek bir adam arayordu. Der- nazlar kestirmeden, aptallar da 
oğlu gülmekten katıldı. Sihirbaz de deva verecek adam yoktu. Bu iğri yoldan giderler. 
bunu görünce oğlanın yanına sokul- glinlerde delikanlı şehre geldi. Hü
du. kümdarın bir hekim argdığını du-

- Evlat.. dedi.. Bu bildiğin at- yunca koşa koşa gitti. l\Iemleketin
lardan değil.. Sırtma ayağını atar- de az çok hekimlik üzerine çahştı
san anlarsın.. ğı için ilfıçlardan bilirdi. Hüküm

Bunu duyan delikanlı sorma- dar delikanlıyı iyi karşıladı ve onu 
dan atın dizginini tuttu ve üzerine hasta olan kız kardeşinin yanına 
atlayıverdi. götürdü. Kapıdan giren delikanlı 

Ay ... derneğe kalmadan a.t bir- hastayı görür görmez ay .. Diye ba
denbire havalandı .. Aman .. At git- ğırmaktan kendini zor tutabildi. 

Bu sevgilisi gilzel kızdı .. tikçe yükseliyordu ... Nihaüet .. de
likanlı şaşırdı .. Eğeri yokladı .. Diz
gini çekti.. Fakat atın nasıl idare e- Delikanlı kıza ilaçlar verdi. Kız 
dileceğini sormadığı için şaşırdı... günden güne iyi oldu. Çünkü sevgi-

lisine kavuşmuş hasret hastalığı 
Eline geçen eğer çivilerini . 

ki k b
. · ~ b t geçmişti.. Bir gün delikanlı şehırde 

yo ar en ır çıvıye asınca a a- . 
- d ~ · ~ b 1 d Oh geziyordu .. Sihirbaza rastgeldı ve 

şagıya ogru ınmege aş a ı... . . 
B 

· k ıı: At . d" . ona birkaç para vererek (atma bır 
una sevınme uzım.. ın ı .. ın- . ? d" . . . t d" 

d . A - · d"k 1 k ki kere bineyim mı.) ıye ızın ıs e ı. 
ı... şagıya m ı çe par a ı!'ı ar 
- fi d At ld" ld' b ' k Sihirbaz delikanlıyı tanıyamamıştı. gor yor u. ge ı ge ı u ışı - . . 

tarın üzer·ne k d D l"k 1 h - Haydı gez.. deyınce hemen 
ı on u.. e ı an ı e- . .. • 

men attan atı d B 
ata atlıyan delıkanlı yukselmege 

, a ı. urası muazzam . . _ 

Haftada bir bilmece 
(BEN) de var. 
(OSMAN) da yok. 
(BJ<;YOGLU) nda var. 
(ISTANBUL) da yok. 
(ESKİŞEHİR) de var. 
(ADANA) da yok. 
(AMERİKA) da v~r. 
(AVRUPA) da yok. 
Bunun ne olduğunu biliyor mu

sunuz? Bulunuz bakalım. Bunu 
doğru olarak hal1eden okuyucula
rımızdan: 

Birinciye: Bir cep saati; ikinci
ye: Kıymetli bir kitap; onuncuya 
kadar: Birer mürekkepli kalem ve-

ya birer albüm; ellinciye kadar; 
Bir kutu boya veya bir defter, veya 

bir not defteri, veya ufak bir kitap. 
Hediye edeceğiz. Hal varakala-

bir saraudı. Asag·ı kata indı' ve do"rt b_aşladı .. Sı~ırbaz aşagıdan haykı-
.J • d - t K rına isminizi ve adresinizi okunaklı 

bir yandan pa ı a 1 · · rırken o ogru saraya uç u.. ızı r ıy n sa ona gırınce . d ~ olarak yazmayı unutmayınız .. 
ağzı açık kaldı .. Büyük ı:ıalonun di- da kap~p babasının dıyarına og.ru 
binde avizelerin altında güzel bir uçtu .. \ e .. Çok geçmeden Acem ül-

kesine vardı. 
kız uyuyordu .. İpek işlemeli yor-ı . - ·- · 
ganlar l

• · bü u - tü D l"k Hükümdar oglunu kaybettıgın-
çıne r nmuş . e ı an- . . .. _ 

il k n k d "tt• Ak .1.k 1 den milteessırdı .. Oglunu sag ve sa-
ızı yanına a ar gı ı.. sı ı -

bu ya öksürüğü geldi ve (öhü ... ) lim görünce sevincinden ne yapa-
der demez kız gözünü açtı .. Lakin cağını şaşırdı. }~ele. kızı da g~_r_ü.~
korknıadı .. Çilnkü karşısında aslan ce daha çok sevındı. Derhal .~ugun 
gibi bir delikanlı vardı. Delikanlı hazırlıkları yapıldı ve 40 gun 40 
kıza yaklaştı ve başından geçenleri gece .düğün ya~arak biltiln ı:ne~-
anlattı: leketı davet ettl. Onların sevınç ı-

H ı· .
1
. d d. S . çincle başlıyan hayatları ölünciye 

- ayc ı sevgı ım... e ı.. em k d d t . . d t" 
b b 

.. .. . G 
1 1 

a ar saa e ıçın e geç ı ... 
era er gotureyım .. e o maz mı? 

A 
Maaalcı Nine 

ntrepometri tetkikleri Kızın babası yeni ölmüştü. Kar- =============== 
Ankara (Telefonla) - Sağlık 

Bakanlığı antrepometri Türk tipi 
tetkiklerini bitirmiştir. Şimdi bu 
tipler arasında bir tasnif yapılmak
tadır. 

deşi yeni hükümdar oluyordu .. A- ~---------
raları da çok iyi değildi.. Delikanlı L Q l ---. 
ile beraber gitmeğe razı oldu .. He- Y Un ar _I 

Bom, Bom ... 
İstanbul atletizm bayramı müsaba

kaları yarın saat ikide Robert Kolkj 
sah~smda yapılacnktır. Geçen hafta 
aynı sahada seçmeleri kazanan atlet
ler finalde birbirlerile tekrar karşı
l~caklardır. Her sene en büyük at
lctızm hareketi sayılan bu müsaba _ 
kaların çok muntazam olması için lii
zım gelen hazırlıklar tamamlanmış
tır. 

Bursnda, buradaki maçların intika- =================== 

men damdaki ata bindiler ve uçtu
lar .. Delikanlı iyi hesap edememiş
ti. 'tJzaktan gördüğü ışıkları kendi 

memleketi zannetti. Atı ile oraya 
indi. Meğer burası sihirbazın otur
duğu şehir imiş. At aşağıya doğru 
inmeğe başlayınca doğruca sihir
bazın evine ineli.. Delikanlı kızı bı

rakıp bir hane bulmak için gezer-

Bu oyun da zekasına güvenenle
rin oyunudur. Yalnız dört kişi oy
nanmaz. Ya üç veyahut beş çocuk 
olacaktır. Elebaşı saymak için e

mir verecek ve başlıyacaktır : 

Haber aldığırmza göre eski Türki
ye 100 metre rekortmeni Semih de 
bu müsabakalara iştirak edecektir. 

Bir ecnebi giiıcşçi daha geliyor 

Haber aldığımıza göre eski dünya 
serbest güreş şampiyonlanndan Cek
şcri'n ehlivanlarımı'Zla güreşmek ü
zere yakında Türkiyeye gelecektir. 

mını yapacaklardır. F'akat Tekirdağlı 
Hüseyin Kırkpınardaki güreşlere iş
tirak ettiği için Bursada yapılacak 

bu güreşlere giremiyecektir. 
Hüseynin yerine Negrin'le Müla

yim karşılaşacaktır. 

Karaali de yine Amerikalı Şerman
la ikinci defa olarak buradaki karşı
laşmanın intikamını yapacaktır. 

Geçen defo zevksiz bir maç yapan 
Karaali bu hafta Bursada muhakkak 
Amerikalıyı yeneceğini söylemek -
tedir. Ayni güreşçiler üçüncü karşı
laşmalarını Ankarana yapacaklardır. 

Galntasaray ycui antrenör 
getirtiyor 

Galatasaray kulıibü kontratını fes
hettiği eski antrenörü Macar Zubo
nun yerine bir İngiliz antrenörü ge
tirtmeğe karar vermiştir. Bunun iç;n 
Londrada bulunan Ömer Besim te -
maslardn bulunmaktadır. 

Federe olnuynnl<trın maçları 
Yann Taksim stadyomunda sabah

leyin gayri f edereler arasında Apoye 
Matini gazetesi kupası maçlarına de
vam edilecektir. 
Kurtuluşla Arnavutköy ve Ese -

yanla Galataspor karşılaşacaklardır. 

ken sihirbaz atmı ve kızı gördü. He
men alıp ata atladı. Delikanlı gelin-

ce atın ve kızın yerinde yeller esti

ğini anladı. Derhal kızı aramağa 

başladı. Az gitti uz gitti dere tepe 
düz gitti.. Kasabalar aştı .. Şehirler 
dolaştı .. Fakat kız yoktu. Nihayet 
bir şehire geldi.. Bu şehirde bir hü-

- Bir .. 
Öteki çocuklar çabuk çabuk 

sayarak devam edeceklerdir. An
cak (Dört) rakamını ve (dördün 
mislini - yani 8, 12, 16 .... ) söylemi-

yecektir. Bu dört veya dört misli 
gelince bunu söylemek mecburiye
tinde olan (Bom, bom) diyecektir. 
Eğer yanlışlıkla 8 veya 12 diyecek 
olursa derhal oyundan çıkarılacak
tır. Hnyvanlar konuşuyor mu? 

(TES ADO F 
- Hacı baban kahvede uyuyor- rada yok musun? Cehennem olup ğim sözler. Karı lakırdı ebesidir. beyle ile ikimiz kaldık... Kötürüm 

sa sıkılma uyflndır. O kaç zaman- gittin mi? Hu Gillsümcüğum. A git- Yakası kesilmedik sözler bulur çı- karı melfıl mellıl yüzüme bakarak: 
dır orada uyumayı atlet edindi. Ar- mi... karır. Yandı yandı Rıfkının başı "Nefiseciğim bana ettiklerini bil
kasını duvara dayıyor, dizlerini di- Beni bu hale koydu da savuştu .. ateşlere yandı. Geldiğinin senesin- sen şaşarsın ... Onların ana kız ha· 
kiyor, gözlerini kapıyor, kahçeci- Bakalım ne diyeceğim? -A "yellos,, de kaynatası vefat etti. Atıf efen- mama gittikleri bir gün gel de an-

Ya~an: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR nin kedisi Mestan bir köşede. Hacı iyice dinle de öyle git. İz'an ·dedik- di Allah rahmet eyliye iyi adımdı. )atayım,, dedi. Sonra içeri giriver-
MAHALLE KARILARI 

H h 
No. 2 öbür köşede uyuyorlar ... Sen kah- çe bu karılar uzana k'aımışlar ... Ne- Gençliği için öteberi söylerlerdi ne- diJer. Zavallı sustu. Haftalar ge-

oca anım avaz avaz· 1 . _Kedi hela a a · - Karı bilir miyim ben? .... A veye gırmeğe sıkılırsan çırağa o kü- rede terbiye? ... Terbiye deyince me lılzım ... Günahı üstünde kalsın çermiş de Zübeyde oğlunun yüzü-
ına da a- d Y.d. tladı1·· ~ ~astu- GOlsümUm .... iyi aklıma geldi. Kah- çük Şabana işaret ediver. Uyandır- nazlılarım işkembeci dükkfınlarında gene .... O adam öyle gürledi, gitti .. nü göremezmiş. Rıfkıyı anasının 

gzın a gı ıyor. lahı hay k A ı K ı · · van se · - veye oş Hacı ha.ban orada Onun sın... n at... a çamın halını an- heriflerin çorba için çalkadıklan Çok geçmedi kaynanasını kıskıvrak yanına sokmazlarnıış ki... O çıkın 
_ ~ ~~rmatnlar götürsün... yanında anahtarı var ... Söyİ~ kendi lat .... E mi?.... şeyi zannederler... Ne olacak? ... kıvradı götürilm etti; köşeye oturt- çıkın yemişler.. O elmalar, porta-

c aş e me canım Elbette de l · P k" ağzından b" ta f ·· ge sın ... Bu kalçamın bir çaresi- - e ı.... Terlikçi kızı. Onu kenar mahalle- hı ... Şimdi kadıncağız verirlerse yi- kallar, leblebiler, fındıklar, üzüm-
dar koca pır rab~t· bırakır. O ka- ne baksın ... Haydi koş çabuk Ke- - Çabuk ol kız daha orad~ mı- den aldılar getirdiler ... Ta kale dibi yor; vermezlerse oturuyor yerinde ler, hep yukarı ki dolaba taşınır-

arçayı ı ırecek değil 3 ı d" · a· ··· ., Kalanı ı:artl . . ·· ı şım ı pencereden amamecilerin sın···· mahallelerinden... Zavallı Rıfkının kımıldayamıyor ki ... Kend~ anasını mış ... Hep geline, hep o gelinin a-
v arsın yıne yenır p t h b B d • · · tırma bu Ne 

1 1 
•• as- a ta oşuna atlarsa pastırmayı - ura ayım ... Lakırdın bıt.~ın başım nare yaktılar. Sanki karı mı oraya getirdi. Evin hep kilidi güre- nasına ... Hep o yumurcak oğlana 

n bu kedi". .. K:d~in··~~~pe~ d~ğil hayvanın ağzından alırla~.:. Di- diye bekliyorum.... o? ... İşte bir parça karaca kaş göz .. ği o kadının elinde ... Ne de cibilli- Vefa beye ... Oh beylik ne kadar u-
maz.... pıs ut- lerler .... Dilerler maşada kızdırıp - Sen benim lakırdıma bakma. o da hani şöyle görür görmez insa- yetsiz ... Ya ne olacak terlikçi karı- zak sanat Kaynana alt kat.tan yal-

- A, a, a, pencereye atladı ye~ler ... Biz kırk yıl pastırma sor- O bitmez ... Ben kendi kendime de nı alır ,bir sima değil... Başka nesi sı ... Kenarına bak bezini al.. Ana- nız yemişlerin kokusunu duyarmış. 
- Canım sen kapıyı a be~· sa da~a .~tsek görmedik derler ... söylenirim.... var .... Ama çene ama çene, dikiş sına bak kız~.nı a~ .... ~avallı. ka!~~- "Ve:a,, büyük ~n~srnın yanına yak-

nu tutar ağzından pastırmç~ ı 0- O aç gozlu kız, o arsız Seher, bu - Gidiyorum.. makinesi gibidir... Çır ... çır çır iş- n~ altında postekı o~le k.üskiltuk laştıgı zaman koturo:n karı .torunu-
rım.... Y ah- yaz ne asmamda koruk bıraktı, ne - A ! Şey unuttum... Yavrum ler, edebsizdir şirrettir. Saracın koşede. oturuyor.. Bıçareyı lakır- na hemen sarılır cebınde elınde ar-

- Karı yerimden kımıld d~ duv~rımda ~iremit... Nasıl da Gülsüm ... Mestlerimi dikiciye gö- görümcesi Mevhibe ile kavga etti- dıya bıle karıştırmıyorlar. Yanı- mut fıstık ne bulursa zorla alırmış. 
yorum diyorum sana G l"ban~mı- mıde bılmem kı kardeş ... Okkalar- türmüştü. Her abdestte ayakları- ği gün bütiln mahalleyi susa dur- lıp da bir şey söyliyecek olsa, ana- Oğlan anası gibi şirret hemen yay. 
çamda büvük d ··k· •. a ı a al- la koruk yedi. Karnı sirke fıçısına mı yıkamadan karnıma sancı gel- durdu... A, unuttum dur dur ba- sı kızı ikisi birden karının üzerine garayı basarmış. Sonra hep bir-

. amar uçük dama döndii O k · · ı · t·ı k · rın üstüne bi d. A • ·· e şı şeyı a ı o um şe- dı. Eğer bitmişse onları da alsın kayım ne dediydi... Şey hemen di- gemçirerek: "Bunak sen sus.... den: "Çocuğun elinden yemışını 
11 1••• Y 1 Ay 1 Ay' keri "b · · A b b k sızısı yureğime çökilyor · ··· k gıGı .. rı:or... d ana a ··· Hu gelsin de artık mesh vereyim.. Ha limin ucuna geliyor ... Ha ha .. "Se- her lflkırdıya karışma öyle ... Senin kapmağa utanmıyor musun? Nedir 

- A Nefise hanımc~ğım ızı~ . us. m ora a mısın? Yok- (sahi) iyi aklıma geldi Gi.ılsüm ... nin gibi kirli karının süsü incisi at o işe aklın ermez,, diye azarı bası- bu ettiğin,, diye kaynananın üzeri-
pacağız böyle?... ne ya- sa gıttın mı 1 A GiilsUm ... (Bir iki saniye tevak- yelesine benziyen saçlarındaki sir- yorlar. Geçen akşam evlerine git- ne hücum ederlermiş ... Fıfkı adam 

- Buradayım..... kuftan sonra) karı sesin kesildi o- kelerdir,, dediydi.. A hiç işitmedi- tim ... Bir aralık oda tenhalaştı. Zil- [Devamı var] 
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Deniz ve Denizcilik 

a ge ·s· nasıl 
doğar ve yaşar? .. 1 

Küçük itilafın kuvvet 
ve hayatiyeti 

Bu kuvvet tedafii değil, sulh yolunda 
taarruzu dinamik bir kuvvettir 

Profeşörün konferansı 
Ankara, 6 (Hususi) - Halkevinde 

Üniversite arkeoloji enstitüsü direk
törü profesör Bossert eski ve yeni 
çağlarda Akdeniz havzasında doğum 
ve din hakkında çok mühin;ı bir kon
ferans verdi. 

Kırkpınar güreşlerine yarın 
başlanacak 

Edirne, 6 (Hususi) - Kırkpınar 

güreşleri açıldı. Tekirdağlı da şehri.. 
mize geldi. Bugün 20 çift pehlivan 
idman yapmıştır. Güreşlere yarın 

başlanacaktır. 

Katilin iddia ettiği gibi deli 
olmadığı anlaşıldı 

dığını iddia etti ve kendisinin bir 
defa da adli tıp işleri meclisi tara-
fından müşahede altına alınmasını 

iştedi. Heyeti hakime, tıbbı adli 
raporunda vaziyeti açıkça bildiril
diği cihetle yeniden müşahedeye a-

11 11 
üstün bir fedakarlık ilham etti. mizde böyle fena manzaralar iste- Yalnız onun yaşaması lazım. bir tek beyaz tel bile yok. Yeşil 

SABAH ŞARKiSi Bunda yalnız ben ıstıraptan kıv- miyorum. Tiyatrodan en ön locayı tuttum. gözlerinin yıldızları parıltılarını 
rım kıvrım kıvranacağm. Evet, yal- Yeni rolümü mümkün olduğu Süheyl! ile Türkan önümde oturu- k~ybet'._'lemiş. Tü;"~an seh~r vakti, 

l.ıi.••••••••••••••••••••••••••••ıi!nız beni Ve sevgilileri kurtaraca- kadar çabuk oynıyacağım ... Mü- yorlar. Gülüyorlar. Pek çok eğ- Sühe~la sabah gıbı, vaktiyle k&rı
Nakleden: Nebahat PEY AM1 SAFA No. 2 ğım. kemmel bir koca, yolunun üzerine len dikleri belli. Sık sık arkalarına ma hır sakbah şar~ısı ~apmış~m· I<;~~ 

Dünkü tefrikamızın hulisası 
Öldürücü bir hastalıl:a mahkum 
bir müz.isyen kendi ölümünden 
sonra karısının da yaşıJ aınıya -
cağından endişe ediyor. Çilnkü 

.on sekiz senelik evlilik hayatı 

bunları biribirine büyük bir aşk
la bağlamıştır, Kendi felaketinin 
bir ikincisine sebebiyet . verme· 
mes; için çareler aramaktadır. 

İşte: Sühey!A için fena bir koca, bir kadın çıkıyor ve mükemmel ko- dönüyorlar bana ikisi de sevgi ile rımı ve ızımı goren er. ?n an ı 
bir raJıatsızlık vermedi. Yanımda- Türkan için fena bir baba olaca- ca cellat kesiliyor ... Hemen başla- bakıyorlar. arkadaş zan~ederler. Bırı daha kya-
ki masada ufak tefek bir kadın ğım. Fena bir kocanın ve fena bir malı, biraz sonra belki çok geç kal- _ Faruk rahatsın değil mi? şamış, ötekı hay~tın ya!nız 0 şak-
yervasızca, yeşilimtrak yiizlil bir babanın ölümü onlar için bir kur- nuş olacağım... _ Çok rahatım.. yışlarını tatmış, dıke~lerınden uza 
gencin omuzuna başını koymuş, gü- t 1 ta b k b. d "'ldir F kalmıştı. Bunun boyle olmasına 
lnyor. Votka getirtiyorum ve birer u u:. n ~~ü~ .. ;~şey. :gı d İı ~- Yarın başlıyacağım. Kendime - Baba arkandan rüzgar geli- bilhassa ben çalışmıştım. 
yudumda üç kadehi içiyorum: "Tu- na 

1 
kır mkat Bo yof~l· bun a 

1 
a • bir gece daha bağışlıyorum. Sil hey- yor mu? Şuradaki insanlar arasında bi-

sız ı yo u. u se ı en o aca- layı ve Türkanı tiyatroya götürece- H . · · · k 
valet nerede, lntfen gösterir misi- ğım. Süheylanın ve Türkanın ben- ğ. - ayır, yavrum. zım hahmıze gıpta ıle bakanlar pe 
niz? .. kapının yanında oturan şiş- den nefret etmelerini istiyorum. ım.. . _ . Neşeliyim. Vakti hesaplıyorum. çoktur.. Hakikati bil"eler!... Fa-
man ermeni madamı tahmininde Bundan sonra, gidebilir ve nerede Artist amotor, zengı.n, çok tem-, Bütün bir gece! Az şey değil bil- kat, belki bu salonda benden evvel 
aldanmıyor. O böyle daha neler . . . . bel, çok okumuş ... Biltun bu vasıf- tün bir gece!. .. Bir günlük güneş, ölecek insanlar da var. Ben ölece-

.. "•t' "1" olursa olsun geberebılırım. Son bir !arım bir şaheser a at • · . . . . . . . i. · . · · · gorm..,. lir: gne atacak bir deli . . • Y r mama manı su sıneklerı ıçın ebedı bır güneştir;.gımı bılıyorum; onların haberı 
daha defa olarak onlar ıçın çah•acagını. oldu Bu şaheserı· yaratacag"ım . . • · . · · 1 k · t d k' b"t·· f k 

•••• ,. • .. v • • • • onların endışesızligını benım~ıyo- yo ; ış e aramız a ı u un ar ... 
Tam kendı.mı· du··şu"nmekten kaç M rf' t . . . .. t . 1 t Başka hır yerde olmek daha ıyı o- H. k. t f d b·1· . k .. . B "l" - o ın esırını gos erıyor. ş e ıç ımse ara ın an ı ınmıycce , rum; Karım ve kızım bu sıhhatli,, Gulüyorlar. en de gu uyorum. 

tığım, bir plan hazırlamak istedi- sakinim.... lacak. ~-kadar mesu~ oldu~_umu.z fa.k~t bu~~n hayalini ben beraber 
1 
neşeli ve gilzel iki insan arasında Vicdanım rahat. ~evdi ki erim için 

ğim ve hiç bir şeyi kırmadan bu Bu barda, cazbandın çatlak gil- bu evde ıgrenç formalıteler ı•ten:ı- goturecegım... pek te 0 kadar fena durmuyorum. vazifemden fazla bır şey yapaca
dünyadan gidebilmemi temin ede- rültüsil arasında aradığım çareyi yorum. Sofamda modern sanatın ı Süheyla, Süheyliim onu hiç bir Türkan bana benziyor· kızım on se- ğım. Bu son eğlenceyi hak ettim. 
cck mahirane bir netice bulacauım buldum en parlak tablolarını astıuım du- k·t b k d ' · · d • ' · · S"h ı- T'' k" ·ı d. bu " ···· ". va ı u a ar sevmedım... Alda- kız yaşın a; eı:er muazzıp bır neşe u ey ayı ve ur anı eg en ıren 
sırada bağıracak kadar ıstırap çe- Evet buldum. varlara t.abutumun. çar~tıgını ta- tıldığını anlayınca ne olacak? Nef- her an, bir koyu siyah gözlü, mun- komedi esasen benim de hoşuma 
ki_Yorum: ~Iayır, böyle ol.amaz. Sü- İki defa ölmek lılzım geliyor. savvur bıle. etmek ıstem~yorum. O- ret ve istikrah onu kurtaracak. Çok 

1 

ta zam çizgili esmer ince yüzü ay- ı geliyor. Karımın ve kızımın içten 
~~nete ıhti~acım var. Dır kapıyı Eğer bugünkil ben öliir•em Sühey- ~am~zın ~u.zel .kırm~zı .lake. masası sarsılacak, fakat yaşıyacak; onun dınlatmasa bu yüzün çok içli bir gelen taze ve serin kahkahaları yü· 
ıtıyorum; hır bara giriyorum, otu-

1 
la ve Türkan mahvolurlar. Kaybe- uzerınde ılaç şışelerı göremıyoruııı. ı dayanacağı noktalar gururu ve is- manası olacak. Türkan sıhhat ve reğime ferahlık veriyor. Gülün za

ruyorum. Demek daha başkaların-. decekleri adamın onlar için hiçbir Ne! güzel kokular ve okşayışlar do- tihfafı olacak: benim matemimi ta- ' nesenin ta kendisi. Sliheylaya g~-. valh sevgililerim, ben sizin yanı· 
d~n fa~klı değilim. Çünkü girişim j şey olmamasına çalışacağım. Bu lu yatağımızda hareketsiz ve ko- şımıyacak; onda benden müthiş bir lin~e, yirmi sene evvel neyse bu-, nızdayım ...• 
kımserun dikkatini celbetmedi, hiç dü§ilnce bana beşerin kuvvetindenl kar bir halde mi uzanacağım! Evi- hatıra kalmıyacak, fakat ne çıkart 1 gün odur. lpek kumral saçlarında 1 [Devamı var] 
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7 Ma71& 1938 YENi SABAH Sa71faı' 

ALMANYA ve BALKANLAR Yeni Zonguldak 

Almanyanın hayat, ticaret damarı 
şimalde, Tuna havzasındadır, 

Sinema, Sahne, Otel, Gazino, Park, 
Spor salonu ve Stadyom 

Zonguldak, 5 (Hususi) - Yeni 
ve güzel bir binaya malik olan 
Zonguldak Halkevi, tesisatını ta
mamlamak üzeredir. Sinema ma
kinesi kurulmuştur. Salon için ıs
mnrlanan modern kanapeler gel
dikten sonra - i\d aya kadar - işle

•De~t~ Allellemeine Zeitunı> de 
«Tuna iatılcameti> batliAi alhnda 
d'kL- • fltYanJ 1 Aat bır yazı çıkmıştır. 

}oael Vimchu imzasım tapyan bu 
rıda deniliyor ki: Y• 

•Büyük Almanya kuvveı: blokun 
ve İktisadi sahanın Avrupa cenubu un 
k' . - şar
ısı uzerindeki tesirleri Fransa ve ftngil-

terede d:kkatle takip edilmektedir B 
nlak . ~· . . . u 8 yenı degddır. Bız bunu vaktiyle 
~okt?r ~nhtın Balkanlarda yaptığı ik
tisadı, sıyasl seyahatini Paris ve Lon
~ranın şüpheli telakkilerinden sezmiş
tik .. ~nkat Avrupa cenubu şnrk;sindeki 
İngılız - Fransız menafiinin ananesi bun
dan çok eskidir. 

ı:ıarpten evvelki zamanlarda lngilte-
renın Balkanlarda teki etti~. d · tik p gı ış polı-

~ .Londra maliyecilerinin güttükleri 
polıtikadan daha az faal değildi 

Loncira maliyecile-

~i k~vrupa cenubu şarkisinin ekonomik 
ın ışaf ında Alman Bankalarından daha 
kuvvetli bir faaliyet göstermişlerdi. Bal
kanlar hakkında Almnn edebiyatı kısır
d.ır. Halbuki İngiliz yüksek mekteple
r nde ve redaksiyonlannda genç Balkan 
devletle · · b'lha . nnın ı ssa Lehıstan ve Ro-
manyanın tarihi l'tikal .
1 

ve po ı an sempati 
1 e tek cepheli olarak besleniyordu. Bis-
markın kıta ı· 'k . b:r .. po ıtı asından bızde yalnız 
bi ;mle kalmıştı. ki, o da Balkanlann 
~ ~meraoyalı Grenadiyerin kemikleri 

degerınde h . . e cmmıyetlı olmadığıdır. 
Alman eko ... . .. . nomısının ve gençliğinin 

gozu cıhan ti . 
· . d careti ve deniz politikası 
ıçın edeniz 

y aşın yerlere çevrilmişti. Bi-
ze afa - Bağdat hattı daha ziyade bir 
macera ve sergüzeştti. Müttefik Avus
turya _ M . 
§nrki A acarıatan, Almanya .ile cenubu 

. d vrupasındn bfr köprü olmaktan 
zıya e bir t . H 
k 

se tı. arpten sonra biz Bal-
anlardak' k 11• • 1 e a ıyetlcnmiz hakkında b:r 

şuur iktisap ettik. Rus ülkesine kad~ 
uznnan ve Alınanı 
ler arla mesktm olan yer-

arasında b:rer ak k'" .. d ' oyn opru teşkil e-
en bu ekalliyetlerimiz hakkındaki mim 

:~~~~şka bir mahiyettedir. Fakat siya
ma mdan cenubu şarki zayıf bir Al
ı :Yanın tabii komşuluk tesirlerine knr

ş apalı bulunuyordu.> 

ALMANY ANIN BALKANLARDA 
SlYASETt 

\ ]esef v:..-1.... k ... ._..,u,yazırun bundan wnraki 
~tmında umumi harbi takip eden de

;rlerde. Fransarun Almanya aleyhlnde 
alkanlarda ve orta Avrupada tesis et

mek isted'.'l~ • ı.,. nızanu. ipret ederek b 
h -·· • • u 

ay.,, planı.,. 7ftrine büyüle bir Alman-
Yanın k • aıın oldulcznu yazmakta ve de-
mektedir ki: 

cŞimdi Ortada iki maddi bakik 
d k' at var-
ır ı cenubu pdd bavzumda derin 

t~sirli yeni bir istikamet tayinini icap et 
tirmektedir. Bunlardan birisi silah isti
mal etmeksizin Almanyanın mitt•ı ileti' d. , sn-

.ı ve askeri bakımlardan faal hale geti
rılmes· ·· · ı uzenne Fransanın kıtadaki rüç-
haniyet me k" . v ıı sona ermış ve şimdi art k 
Al ı 
kilrnanyanın orta Avrupanın kalbini teş-

eden buyük bir devlet olarak meyda-

na ~ olmasıdır. İkincisi büyük Al
manya · a· 

tebeddül istikbal için bazı imkanlar do
iurmuştur. Ve bu imkanlara siyasi şans
lar ve iktisadi ve.zif eler çözülmez bir şe-

kilde bağlıdır. 
Ayni zamanda bu tebeddül geniş mik

yasta bir kıta politikası gütmek için ge
niş bir saha açmıştır. Bismark devrin
denberi Almanyanın vaz'.fesi olan politi
ka şimdiye kadar tahakkuktan uzak kal
mıştır. Gene bu tebeddül Alman iktisa
diyatına - henüz kapitalizmin başlangıç 
yahut orta devresinde bulu1'an, ham 
maddeleri ve mahsulleri zengin olan, fa
kat kendileri, Nlnvestitionn bakımından 
fakir bulunan - Avrupa cenubu şarkisin
deki genç memleketlerde sabit sermaye 
matın sürümü için bir pazar ve ham 
madde alımı için de munzam bir saha 
gostermektedir. 

Politika vazifenin ifası harpten evvel 
mevcut olmıyan şimdiki şartlar içinde 
daha müsait bjr şekil almıştır. Gayri 
mütecanis milliyetlerden müteşekkil Tu
na monariş'..si devletinin parçalanması 

modm bir orta Avrupa nizamının kurul
masına engel olan manileri ortadan kal
dırmıştır. Cenubu şarkideki genç devlet
lerin nasyonalizmi artık nizalar ve hu
zursuzluklar yaratan revolüsyoner bir 
kuvvet değildir. Yugoslavya ve Roman
ya gib.i memleketler de doyurulmuşlar
dır. Şimdi onların ihtiyaçtan dahilen 
kuvvetlenmektir. 

MAL! lŞLER 
.. .Muharrir Bnlknnlarda Fransa torofm. 
dan takip edilmiş olan mali krediler dev
resinin büyük bir krizle kapanmış oldu
iunu, Jngiliz - ltalyan anlaşmasile husu
le ,Zelmiş olan scllıhm. bütün Avrupaya 
§llmİI ofabilmcsinin. garp devletlerinin 
ve Almanynmn Avrupa cenubu şakisin
dcki mevkiinin tabii ve muslihane rol ve 
tesirlcrmo riza. ve muvallakat gösterip 
~östcrmemelerinc. bn~lı. bulundu~unu 

kaydederek Almıınyanm Balkan1arltı o

Inn ticari münasebetlerini şu suretle izah 
etmektedir: 

Alman sanayiinin harpten sonra - pek 
az müstcsnalardan ve mesela eski Stin
nesdcn sarfınnznr edilince - Balkanlnrın 

ham mnddc hazineleri için pek az teşeb
büs göstermiş ve cenubu şarki ile yapıla
cak işlere bilhassa ehemmiyet vermemiş 
olmasından dolayı kendimizi tahtie et
mekten geri duramayız. Şimdiye kadar 
bütün alaka tek taraflı olarak garba te
veccüh ediyor, Balkanlarda yapılacak 

işlere fazla ehemmiyet verilmiyor ve bu 
işlerin sağlamlığına kar§ı duyulan iti
matsızlık bir türlü yenilemiyordu. 

gayret etmişlerdir. Bunlann gene eski 
sahalarda çalışıp çalışamıyacaklan belli 
değildir. Maamafih bu cihazın çalışma 
istikametini değiştirmesine ve cenubu 
şarki devletleriyle, planlı bir kredi çer
çevesi dahilinde çalışması kuvvetle 
mumkündür. 

1TALY AYA GEL1NCE 
Parjs - ve hatta Zürih - Almanyanın 

cenubu şarkiye hutUh.i tehlikesiyle İtal
yayı korkutmak ister. Bu mahafil, anş
lusu ve Almanyamn Tuna havzasında 
dahn esaslı bir şekilde çalışmıya başla
masını müteakip İtalya ile Almanya ara
sında bir takım güçlüklerin çıkmasını ve 
Berlin - Roma mihverinin nihayet arıza
ya uğramasını bekler. Bu arada da bil
hassa Triyeste meselesi mezuubah.s edil
mekte ve Almanya gümrük hududunun 
Adriyatik denizine iki yüz kilometre da
ha yaklaştığı ve bu suretle Triyestenin 
istikbalini tehdit ettiği ileri sürülmekte
dir. 

Hnkikat şudur ki, Avusturya eski A
vusturya - Macaristan imparatorluğuna 
nit Triycstenin iyi bir müşterisi olarak 
kalmıştır. Nitekim Roma protokolları 
mucibince, Triyestede Avusturya için bir 
serbest liman ihdas olunmuştu. Beynel
milel Adriyatik tarifeleri, Habsburglan 
istihdaf eden memleketlere, Triyeste li
manını kullandıkları takdirde bir takım 
navlun kolaylıkları temin ediyordu. Tri
ycste bu suretle ve İtalyanın otraşı po
litikasına rağmen, deniz aşırı memleket
lerden gelen ham maddeler içinmükem
mel bir ticaret merkezi ve - Suşakın in
kişafına ehemmiyet veren Yugoslavya 
hariç - harp sonu kurulan devletlerin 
büyük bir transit limanı haline geldi. 

Tabii şu sıralarda bir takım yeni me
seleler meydana çıkmıştır. N tekim bü
yük Almanya Rayn nehri ile Tuna ara
smdak niehir yollannı daha mükemmel 
bir hole koyacaktır. Ayni şekilde Çekos
lovakya eski Avusturya demir yolların
daki tenziJatlı tarifeden istifade hakkını 
verip vermiyeceğ!ni de düşünecektir. 

Ancak bütün bu hüdiseler karşısında 

Almanya ile ltnlya arasında herhangi 
bir ihtilıifın doğacağı fikrinin nasıl bir 
mülaluızayn istinat ettiği cidden anlaşıl
mıyacak bir keyfiyettir. Zira, değişen va
ziyetler karşısında Berlin - Roma mihve
rinin ruhuna uygun görüşmelerin yupıla
cağ1 ~ün gibi aşikardır. 

İTALY ANIN FAALiYET DAMARI 

ve İtalyanın Süveyş kanalından şarki Af 
rib yolunu garanti eden bir Nmünakale 
nizamnamesio mahiyetini taşımaktadır. 
Bu c;urc?tle İtalyanın hayat ve çalışma 
yolu tamamen serbestleşmiştir. 

Bundan sonra İtalyanın yakın şarkta
ki eski ve tabii ekonomik münasebeti - ki 
Banco di Roma bu münasebetin izlerini, 
İtalyan gemilerinin uğrağı olan Mısır ve 
Anadoluda takip etmiştir. - Canlanacak 
ve ehemmiyet kesbcdecektir. İtalya ar
tık bütün kuvvct;ni şarki Afrikanın ima
rına ve başta Türkiye, Mısır, lran gel
mek şartile yakın şarkla olan ticaretine 
tevcih edebılccektir. ltalyanın faaliyet 
damarı, tıpkı Almanyanınki gibi cenubu 
~nrkiden gelmektedir. Ancak bu, Alman
yanın menfaatlerini katetmez, ona mü
vaz.i olarak ve çok daha cenuba doğru 
iner. İtalyanın hayat ve tİC'aret damarı 
kendisinin merkezi b;r Akdeniz devleti 

miye başlayacaktır. 
Ankara Halkevi sahne müdürü 

mühendis Hami tarafından hazır
lanan projeye göre Halkevi sahne
sinin perde, dekor, ses '\'e ışık terti
bat ve tesisatının tez yapılmasına 

çalışılmaktadır. 
Parti ve Halkevi kurağının baş

tan başa modern möblelerle döşen
mesi kararlaştırılmıştır. Bir möble 
mütehassısı gelerek kurağın tefri
şa t:ı işlerini tetkik etmiştir. Gerek 
möble ve gerek kalörifcr tegjsab 
için teklifler alınmaktadır. Bunlar 
tamamlandıktan sonra, Zonguldak 
Halkevi ve Zonguldak, modern bir 
sinema ve sahneye kavuşmuş ola
caktır. 

ve yarımadası olması dolayısile, berri Parti ve Halkevi ve hükumet 
değilbahridir. kurağları önünde, sahil boyunca u-
NOFUZ MINTAKALARI StYASETt zanan bahçelerin tarh ''e tanzimi 

Bu damar, Akdeniz, şark havzasın- devam etmektedir. Bu bahçeler, 
da ve onun cenubundaki kuyruğu olan şehrin deniz cephesine göz kamaş
Kızı!denizde daraban eder. Bilakis Al- tmcı bir gfizellik vermektedir. 
manyarun berri hayat ve ticaret daman Bahçe, Uray tarafından - kiraya ve
daha şimald~ Tuna havznsında ve şi- rilerek - işletilecektir. Şimdiden bir 
mali Balkanlarda artmaktadır. Şu halde çok istekliler vardır. 
her ikisi de - Bilhassa Arnavutluk ve Şehir ve hükumet bahçelerinin 
Yunanistandan mürekkep cenubi Bal- bitişiğinde çocuk bahçes.i vardır. Bu 
kan yanmadası İtalyanın faaliyet sahası- bahçe ile Soğuksu sahiline doğru 

na dahil olduğuna göre ltnlyan imparn- uzanan mahalde bir stadyom vücu
torluğunun kuruluşundan sonra Akdeniz de getirilmesi dlişünülmektedir. 

İtalya için büsbütün hayati bir ehemmi- Mütehassıslar, spor sahası için en 
yet kazanmıştır. Hedef imparatorluğun j müsait yer olarak burayı seçmişler
tanınması, onn, tnbii menfaat bölgeleri- dir. Burada deniz sporları için de 
ni sükünetle işlemek imkfınını bahşeyle- tesisat yapılacaktır. 

mcktedir. Sahil boyunca Ilalkayayn doğru 
Ayni şekilde bizim için de Tuna bek- bir şose yapılması kararlaşmıştır. 

çiliğini üzerimize alarak gençleşmiş bir Cümhuriyet meydanından başlıya
biıyuk devlet olmak haysiyetıle, yepyeni rak Uzun Mehmet caddesinden 
ufuklar belirmişt.'.r. Bugün hepimiz bü- geçmek iizere Koz!~ yolunda has
yl!k ekonomik nüfuz sahalarının açıldığı taneye kadar olan kısım, asfalt do
ve yeni emperyalist düşüncelerin doğdu- şenccektir. 
ğu bir devirde iş ve organizasyon esas
lanna dayanarak yaşıyoruz. İngilterenin 
gittikçe daha NEmpireole-ştiğ.ini, Fransrı
nın her zamandan ziyade Afrikaya tevec 
cüh ettiğini, Japonyanın şarki Asyayı 

polotik bir nüfuz sahası haline getirme
ye çalıştığım, ltaJyanın imparatorluğunu 

Ciimhuriyet meydanını çerç.eve
liycn hat azerinde, hususi idare 
ve Uray tarafından iki büyük bina 
yapılacaktır. Binaların proje ve 

keşifleri için hazırlığa başlanmış· 

tır. 

Zonguldak Halkevi temsillerinde 
iki küçiik 

tobils işletilmesi dfişünülmektedir. 

Otomobil ücretlerinin tarife ile ida
resi, şoförlerle müşteriler arasında 
uygunsuz hallere sebebiyet ver
mektedir. Bunun için, tarife ye
rine taksi metleri konalması teklif 
edilmiştir. Meclis, bu işi encüme
ne bırakmıştır. Bu suretle otomo
bil ücretleri meselesi de makinele
şen Zonguldağa yaraşır bir sitteme 
girmiş olacaktır. 

Üsküdar meydanında park 
"Üsküdar meydanına bir park 

yapılması kararlnşmıştır. Ayrıca 

meydana da güzel parke taşları do
şenmcsi muvafık görüldüğünden 

20 bin parke taşı alınmıştır. 

Paket içinde atılan gayri 
me~ru çocuk 

Adana 6 (Hu usi) - Bir kadın 
doğurmuş olduğu gayri me.,ru çocu
ğu bir paket yaparak bir evin önün
deki çöp tenekesine atmıştır. 

Çöpçü tenekeyi boşaltırken bu
nu görmiiş derhal polise haber ver
miştir. Yapılan tahkikatta Fatma 
adındaki kadının bu işi yaptığı an
luşı 1 mıştır. 

Roma ve Bulgaristan d ln yeni 

inkişaf ett=rerek merkezi bir Akdeniz Hususi idare binası, modern bir 
devleti haline girdiğini görüyoruz. Bu gazino ile g-cnçlik için büyük uir 
vaziyet karşısınnda Avrupanın ortasını spor salonunu, hususi muhasebe 
terketmemek şartile kıtavi düşünüp ha- teşkilatını ve genel mecJis salonu
reket etmemiz ve içinde. hüsnüniyet sa- nu ve alakalı daireleri ihtiva ede
hibi komşulanmızla yaşadığunu ekono- cektir. Diğer bina lokantası ve 

ıelecek Türkler 
Romanya ve Bulgaristandan 

yurdumuza göçedecek Türklerin 
almak üzere Nazım vapuru 20 ma

mik sahanın menfaati namına emniyet pastahanesi, kuvafür ve her türlü yasta hareket edecektir. Vapurun 

Fakirlqen Almanyanın, buyük harp
ten sonra cenubu şarki devletlerine ser
maye sevkedememesi, bir dereceye ka
dar kabili izah b:r haldi. Ancak bugün ln 
giliz ve Fransız finans mahafilinin Yu-

Triyeste, Roma protokolları ve Tuna 
havzası gibi mevhumlarla alakadar bü
tün meselelerin bilhassa İngiliz - İtalyan 

anlaşmasından sonra yepyeni bir man
zarn arzettiği muhakkaktır. Herhalde 
Parıste ve hatta Londrada bu anlaşma
dan sonrn Fransanın gayretile İtalyayı 
yeni bir Streza cephesine çekmenin ka-

ve refah içinde yaşamak içjn çalışmamız modern tesisatı ve teşkilitile bir ilk olarak Bulgaristana mı, yoksa 
lazımdır.> h' t ı· ı k B 1 

Isparta Halkevinde 
Isparta, 3 (Hususi) - İsparta 

Halkevinde temsil kolu tarafından 
(Atilla) piyesi çok büyük muvaffa
kıyetle oynanmıştır. 

şe ır o e ı o aca tır. u suret e Romanyaya mı gideceği henüz ka-
Zonguldak, gelecek yıl içinde zen- rarlaşmamıştır. Bunun için Anka
gin konforlariyle, modern bir şe- radan emir beklnmektedir. 

hir halinde inkişafını en ileri sevi- ===:=::::================= 
yeye götiirmiiş bulunacaktır. Şeh- Bulmacanın halli goslav ve Rumen endi.ıstrısine yerleşiş bil C'lacağını düşünen kimseler vardır. 

tarzları, alakadar mahafili ikazdan hali Halbuki mesele, başka bir cepheden be
kıldığı zaman, tamamendeğişik bir man-
zara arzeder. 

Gösterilen büyük alaka iizerine 
temsil ertesi günü de tekrarlanmış-

Çember1ayn son teşebbüsü ile, ltalya . tır. 

Bir kalp sektesi 

rin bu ~ekilde estetik bayındırlık 

güzelliğine kavuşması yolunda çok 
emek harcayan vali Halit Aksoy 
ve urbay Faik Ertamanı övgülerle 
anmak gerektir. 

Uray meclisi, 938 bütçesini ka

bul ederek dağılmıştır. Mecliste 
şım ı artık Macaristan ve y ~ 

lav 'I Us09-
d ya,~ e hemhuduttur . • Ve Ballcanlara 

aha zıya.de Yaklaşmıştır. Mevzuubahs 

kalmamıştır. Cenubu şarki devleı:lerile 
olan münasebetlerimiz de Alman ekono
misine düşen vazifeler meyanında dev
letler arası kredilerde Alman bankacılı
ğının daha canlı bir faaliyete geçmesinin 
temin:ıti bilhassa temenni etmek gerek
tir. Buyük bankalarımız bazE\n ağır fe

dakirlılc:lara rağmen, beynelmilel banka
cılık işlerine alı'ikın kimseleri ıstihdama 

ile Almanya arasındaki vaziyete - ccnu· 
bu şarki memleketleri politikası bakımın 
dan - tamamen yeni bir veche vermıştir. 
İnı;:liz - ltnlynn anlaşması hem politik, 
hem de ekonomik bakımından lngiltere
nin Aden boğazından Hindistan yoluııu 

Dün saat 5 te Halil isminde biri 
Çenberlitaşta oğlunun diikkanına 
giderken kalp sektesinden ölmüş-

görüşiilen mühim mevzulardan bi- 1tte on müaellea ve yedi murab· 
ri ~ Taşm işleridir. Kozlu maden hadan çıkan en büyük m~ar: Eh
ınıntakasile Zonguldak arasında o- ram. tür. 

meleler, onu ambalaj yapan adam, Oskar Hekcy, salonun korkulu )ar, sfenksler arasında boş bir sa- Matmazel Jeannine Souverain'-
onu vapura götüren hamallar, onu sükutunu yırtarn k, gülerekten: hanın önünde oturmuşlardı. Eski in söyledikleri doğruydu. 
müzenin IJirinci katına çıkaran me- - Mısır ilahlarının beni çarp- .Mısırlılar biçiminde giyinmiş şarklı Güzel artist içini boşaltmağa de-
mur .... ilh, hepsi vahim kazalara malarını istiyorum, dedi, eğer haki- bir dansöz, vücudüııün ve elJerinin vam ediyordu: 
kurban gitti. O kutu nereye taşı- kalen bunu yapabilirler~e. Bu iğ- edalı hareketleriyle hiyeroclif - Onun kar4aında mümkün d~ 
nıyorsa, orada yangın, kaza ve renç hançere tekrar tekrar beddua yazısının şekillerini çiziyordu. Prog ğil bir şey okuyamam; kelimeler 

No. 2 muhtelif ölüm vukuatı eksik olmu- ediyorum. Onu sevmiyorum, ona ramn göre, orada hazır bulunan boğazımda kalır. Yahut tam okur-
.. Profesör Terrob, sesine ikna e- zedelim. B' yordu. Müze müdlirlüğü bu mum- müthiş bir kinim var, ondan iğre- bir diğer artistten sonra dana ede- ken birdenbire üzerine abbnm, onu 

dıcı bir eda vererek: zim bugünk~lerc~ s~n\ıiso~ra, h b~-, ya kutusundan pek haklı bir suret- niyorum. Eğer intikam almak cekti. Jeannine Souverain ismin- ne kadar l.ıfiyilk bir keyüle öldüre
b' - Gergedana kin beslemene kında bir şe ~~. enıyek ~~: ; -, te bizar olmuştu, gazeteler de bun- iktidarında ise işte meydan... Ben deki bu güzel artist, tek mısra oku- ceğimi pek ala tahmin edebilirsiniz. 
~r ş~y denemez, dedi; fakat bu k' Y ogı enme ı:s ıyen er, dan milbaHiga ile bahsediyorlardı. her tecrübeye hazırım. Hakikaten mağa razı olmam11ıtı, zira Oskar K•,. kereler onu öldünn..M tasar• 

nı elınde t tt ~ ı- mezarlanmızı açtıkları zaman o ..,. ~ ""
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mil et u ugun hançere dt- teş- radyum p.arçal k d'I . . . Nihayet zengin bir Amerikalıya böyle bir şey vaki olursa, muhterem Hekey'e karşı mtithi• bir kini vardı, ladım. ••• 

1 
d men doğru değHdir. .,Hyat- bir tehlike teşk·~"t en ı_ :r~ 1~1." sattı. tngiltereden Amerikaya han- profesör dostumun söyledikleri bil- romancı kendisi aleyhinde birçok Mısırlı dansözün dansı artık can 

ı avranmalc lizım lıleçh 1 k t hl' 1 e mez mı· e ır ai Transatlantik üzerinde gittiğini fiil tahakkuk etmiş olur. Bayanlar yazılar yazmış, hayabnı ve şöhre- sıkmağa başlamıştı. İçinde meş-
vctler vardır Eski m. d . u uv- e ıke, bir kaza, bir felaket vuku- biliyor musunuz? Hani bütün yol-kuv\•etle .. t.. e enıyetler bu unda b h 

1 
k 

1 
ve baylar, siz şahitsiniz, sapında tini baltalamıştı. Profesörün kızı- hur bir doktorun büyük bir tabiin 

rı .ıs ımal etmesini bildi- f t . unu meç u uvvet ere at- culariyle beraber batarak dünyayı bir gergedan resmi taşıyan bu han· nın dostane ısrarlarına: de bulunduğu beş altı kişilik bir 
ler, nasıl kı bugün biz elekt .kt e mıyecekler mi? Ben kendi hesa- dehşetler i"inde bırakan meşhur h k d rad d rı en, bım k' M ıc çere n aret e iyorum. Başıma ne - Hayır, mümkOn değil, diye grupta, profesör Ti?rraube'in dama· 

yum an, x şualanndan ı'st'f d . a es ı ısır ilmine hürmet ede- Titanik vapurundaydı. Belki bü- l b'J' ' Ot 
etm .. b"I' ı a e rım. Mısırlıların bildiklerini bildi- t·· b 

1 
d f k 

1 
b'· • g~ .e. ı ır ·. omobil altında kala- cevap veriyordu. Beni mazur gö- dı yüzbaşı de Cherizy: • 

esıııı ı ıyoruz Araştır ı g· i · . . . . un un ar a ev a ta ıı bır şey bılırım pencereden bakarken dü- rün... Onun da bu akşam davetli- - Kain ped<:rim, diyordu, Mı. 
ve hafriy t t' · ma ar mıze tamamıyle emın mıyız? He- kt F k t h h ld k' ... ' . a ne ıcesi, bu eski m d piniz du yo ur.. a a er a e es ı ?tlısı- şebılırım, şifa bulmaz bir hastalı- Jer arasında bulunacağını bilsey- sır tarihiylt> uğraşan birçok alimler 
nıyetlerle münasebet tesı·s elt:~.e- d k ymuşsunuzdur, gazetelerelra ait olan şeylerden "ekinmek ıa- g·a tutulab·1· . h 1 ··ı b'l" . d" ht d . • b- l b' 'b' ,,. I d b .• · ıgı e a setti Londrada Me~hur mü- ıc • • ı ırım, ası ı o e ı ırım, ım mu erem pe ennıze oy c ır gı ı, ıuısır mezar arın a azı ıyı 
mız zaman, bu meçhul kuvv tı - ' ., 1 zımdır. degıl mi? Fakat göreceksiniz hiç vaatte bulunmazdım. Onun ne ve kötü kuvvetlerin çarpıştığına i-
tema. ımız bizim . . h ı· e ~rle zed~ki mumya kutusunun hikayesi. Salonda birkaç saniye süren bir bir sey oJmıyacaktır. 
lidir. Mesela Sı~hı~ı n_y ı tehlıke-, Eskı Mısır sahiblerinden birinin! sükut oldu. Salondaki piramitler, • habis bir adam olduğunu bilseniz. nanıyor. O, böyle bir şeye inandı-
ölülcr' . . hır sebeple, mumya muhafaza Romancı bu sözleri aşikar bir Beni hiç tanımadan, hatta görme- ğına göre, elbet sepebsiz değildir. 

ımızın tabutlarına b' d mumyalar, sfenksler, heykeller, istihza ile söyledikten sonra, hançe- den, aleyhimde bir sürü yazı yazdı, Zekasının harikuladeliğini ve mu-
Parçası bıraktığımızı v:r ~~ 

1
Yum etmiş olan bu kutunun herhalde es- birdenbire canlanarak kımıldama- ri Gcridonun üzerine fırlatarak es- hususi hayntımn burnunu soktu, hakemesinin sağlamlığını bilirsi-

sene 8 ın erce rarengiz ve tehlikeli bir kuvveti ğa başlamışlardı sankı', esrarengı'z kı" ve · e · d tt' b··ıu k' l' ı t t onra bereriyetin bu madent J rın ıa e e ı. u n · ıı· ı çamaşır arımı or aya niz ... Hayalperestliği hiç yoktur. 
anımıyacağını, bilmiyeceğini far- vardı ki, onu keşfeden alim, onu ve tehlikeli varlıklariyle salona o Şimdi davetliler, tıpkı tiyatro- döJdü, ve büUJn bunlar bir gün fık- Hem söylediği sözler ne mantık ne 

toprağın altından çıkaran yerli a- kadar hakimdiler... da olduğu gibi, hevkeller. mumya- ra mevzuu bulamadığı için... [Devamı va.r] 



Sayıfaı 8 

Bütün dünyanın en nefis yağı 
Ayvalığın en nefis ve en 

Türkiyede 
sıhhi yağı 

--. . 

YENi SABAH 

Ayvalıkta çıkar. 
da şüphesiz Sevinç gişesi 

Eminönü Yenicami karşısı 14-15 
Sevinç gişesi birçok müşterile 

1 Mayıa 19,,S 

ini sevindirmiş. 25 nci tertip ye 
1 pllln zengin ve boş yoktur. 
aşka gişelerden kazanmıyan

ar "Sevinç,,den 1 bilet alarak 
ayalleri hakikat olacaktır. 

Dikkat - Sahibi 25 senelik e 
ektar gazete serbayii ve daima 
üşterilerine yeni, günü geçme 
iş gazete ve mecmuaları teda 

ik ederek sayın müşterilerine 

Kaşelerinın ıesırini ögrenenıer roma 
tizma ve adale ağrılarını unuturlar 

ıizmet eder. 
D.TAHTASAKAL 

Hilminin yeni kitapları 

işidilmedik Hikayeler 
Meşhur Amerikalı muahrrir 

Egar Allan Poe'nin esrarengiz hari

kuliide hikayeleridir. Şimdiye ka
dar dilimizde bu kadar meraklı, 

heyecanlı hikayeler neşredilmemiş
tir. Her lisana çevrilmiştir. Edebi 
kıymeti pek yüksektir. Türkçeye 
çeviren Bay Seracettindir. Resimli
dir. Fiyatı 100 kuruştur. (Hilmi 
Kitabevi). 

Dorian Greyin Portresi 

Nezle, kırıklık, 
romatizmay 

• 
grıp 

Meşhur şair ve romancı Oskar 
Vayildin şaheseridir. Kitap tama
men şiir ve edebiyattır. Psikolojik 

bir eserdir. Fevkalade heyecanlıdır. 
Nefistir, İngilizceden çevrilmiştir." 

Çeviren: Sami Süreyya Berkem'dir. 
Fiyatı 60 kuruştur. 

ve emsali hastalıklara karşı 
bilhassa müesşirdir. 

Terkibi ve tesirindeki ıürat itibarile emıalıiz olan NEVROZIN'iı> 
1 O tanelik ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak olan 

ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmuf oluraunuz .. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
HiLMi KiTABEVİ 

Şaheserlerin üç yıldızı 

1 - VERTHER • GÖTE 

ismine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine başk• 
bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. - - - - -Fi. 60 Kr. Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek suretiyle müstameldir. Kum, böbrek ve bilhassa kara

ciğer, safra, sarılık hastalıklarında, zaafı umumide, inkıbazda, tereyağ yerine yemeklerde, salatalarda, 
tatlılarda, piliivda, HASAN ZEYTiN YACI kullanınız. 

2 - POL ve VIRJINI , o: ··,• . MEZHEBLER TARiHi . . . · 
, .. . • · - . - .. . .. 

1-4 şişe 40, 1-2 şişe 50, 1 litre şiş 80, 2 litre şişe 160 kr. 
fenekelerde 1 kilo 70, 3 kilo 190, 5 kilo 300, 7 kilo 400 kr. 

B. d. Sen Pier, Fi. 80 Kr. 

3 - MANON LESKO 
Rahib Prevost, Fi. 80 Kr. 

ALEViLiK, ' KIZILBAŞLIK, SUNNILIK 
ŞİİLİK NEDİR VE NEDEN ÇIKTI ? 

Ziya $aklrin bu kıyİiıetli -~ıerl çıkmıtlır Maarif Kitaplıancıinde 5 Kuruıtur. 
Muatafa HASAN markaıınana dikkat. Hasan depoıu. 

Bu üç kitap resimlerle süslüdür. 

HiLMi KIT APEVl 

Piyango bayileri arasında on senedenberi müşterilerine her ay büyük ikramiyelen vermek suretile 

ŞAMPİYONLUGUNU MUHAFAZA EDİYOR 
T E K K O L L U C E M A L D A i M A Ö N O E !... DA i M A B İ R İ N C İ ! ... 

Son ketidede 200.000 lirayı kazananBuraalı Bay lbrahim'in Tek Kollu Cemal'e yazdığı mektup gife camekanında asılıdır. Herkea görbilir. 

Mektuptan bir parça: 27761 No. lu bileti sen bana tek elinle çektin. Bana 200.000 lirayı kazandırdın. Ne uğurlu elin varmıf. Seni tebrik 
ederim. Paramı Buraaya kadar bizzat getirdim. Hasbelicap ben lıtanbulda bulunuyordum. Paramı tamamen aenin uğurlu elinden aldım. 
Teşekkürler ve aana dainıa muvaffakiyetler diler:m. 

Bursada Fidan hanında Kösele Tüccarı Bay İbrahim 

Herkes TEK KOLLU CEMAL GiŞESİNE nicin 
1 

koşuyor ... çünki: 
lira 

kazanan Bursalı Bay İbrahim 
1 - Sahibi, bir kolunu harp 

Subaydır. 

meydanında bırakmıf, Tek kolu ile iktıaat sahasında çalıfan genç yatında malül kalan mütekait bir 

2 - Muamelesi çok dürüsttür. Her ketidede mütterilerinin biletlerini ayın 10 uncu gününe kadar ıaklar. 
3 - Her ay müşterilerine büyük ikramiyeler kazandırmakla bayiler arasında 10 aeoedenberi rekoru kıran bir gİfedir. Şimdiye kadar mütterilerinden: 

(30 kifiye birer apartıman), (112 kitiye birer ev), (1000 i mütecaviz mü~terisi de birer sermaye aahibi olarak ticarete atılmıtlardır.) 
4 - Büyük ikramiye kazananlara paralarını tamamen {on parabile eksilmeden) derhal verilir ve tefhİr iıstemiyenlerin adreıleri gizli tutulur. 

ÇOK DiKKAT: Tek Kollu Cemal gitesi gene eıki yerinde duruyor. Eminönünde kötede 57 numaradadır. Hiçbir yerde fUbeaı yoktur. 

ADRESE ÇOK DiKKAT EDiNiZ: Eminönü köte, 57 No. Tek Kollu Cemal gifeai aahibi CEMAL GÜVEN, Telefon: 24093 

• 

--------------------------------------Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRİKA FIATINA SATILIYOR 

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

___________________ ..;, ____ ..;.; ________ . 
................................. I .............. _. 

D 1 K K A T : Tayyare Piyango biletlerini 

UGUR GİŞESİNDEN 
Alaınıyanlar kabili af olmıyaca k bir hata işlerliklerini anlıya • 
caklardır. · 

Son şu bir kaç günlük hrsatı kaçırmayını:ı: 
Adrt'se dikkat; Karaköy Köprü Meydanı Postane karşısındadır. 

Tel. 40021 

Uğur gişesi Ömer R. Uğur 

------------------,~----------------------li müteaddit meyve ağaçları ayrıca 

MÜJDE 
İnhisarların kontrolu altında fı çılarda dinlendirilen 45 derece

lik halis üzüm ve anasondan mamul 
malatahanesis Galata, Kaval sok ak No. 5. Telefon; 40988 

PERTEK RAKISINI 
Her yerde arayınız 

imalathanesi : Galatada, Kaval •okak No. 5. Telefon : 40988 

~----------------·~--------------------~ 

Radyo, Amplifikatör ve transformatörlerinizin imal ve tamiri 

için yalnız : 

RADYO NUZMET1 E 
Müracaat ediniz 

Kiralık, sablık 

Köşk 
çiçek bahçesi olan köşk mibolyasile Asri aletlerle mücehhez yegane atelyedir. 

Büyükadada Cami civarında 

Sekbal sokağında 44 numara yedi 

beraber acele satılıktır. Galata, Voyvoda caddesi Adalet han 1 inci kat No. 3 
Görmek ve almak istiyenler pa- .. ••••••••1•••••••••••m:ım••ı:ım•••rii 

zardan maada 11 • 13 arasında '!!!!!!!!!!!!!...,....., ______ !!!!!!!!!!!""9 ____ ...,...,. ________ ~ 

ada sarnıç, sel kuyusu ve damar Tarlabaşında 164 numaralı hanede Sahibi: A. Cemalettin Saracoğlu Neşriyat Müdürü: İlhami Safa 

Sahibi: A. Cemalettin 
kuyusu (1800) metre büyük bahçe- Papadopolusa milracaatleri. 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için 
ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Çocuğu 
hırçınlatan sebeplerden birisi de apış 

aralarının ter ve saireden pişerek kı

zararak çocuğu rahasız etmesidir. Bu 

itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUORASI 

ile pudralayınız. Ne adi tı:valet pud

raları ve ne de çok itina ile ha.zırlan

mış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCU KPUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa 

yavruların cildlerini ve ifrazatı na

zarı itibara alınarak yapılmıştır. 

Tek Kollu Cemal gişesi 
sahibi Cemal Güven 

Muallim Ahmet Halit 
Kitap Evi Neşriyah 
MEŞHUR ROMANLAR 

HALiDE EDiP 

Sinekli Bakkal K. 100: Ateşte~ 

gömlek K. 75, Handan K. 75; Yol• 

palas cinayeti K. 28. 

REŞAT NURİ 
Kızılcık dalları 125; Gök yüıil 

100; Olağan işler 100 kuruştur. 

ÖMER SEYFETTiN 

İlk dilşen ak 50; Yüksek ökçe

ler 50; Bomba 50; Gizli mabet 50; 

Asılzadeler 50; Bahar ve kelebe!<' 

!er 50; Beyaz lale 50; Mahcuplııl' 
imtihanı 50; Tarih ezeli bir teker• 
rürdür 50; Dalga 50 kuruştur. 

--------------~---Doktor Feyzi Ahmed 
Cilt ve Zührevi hastalıklar 

Ankara Caddesinde: Hergün 
Öğleden aonra 


