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Ba vekil ve Hariciye Vekili. 
d şehrimize geldiler 

Başvekilimizin Celal Bayar denizciliğe çok 
Belgrat seyahati .. •1d."' . . .. l d. 
l\tına":.:.7"'~i~.~~~~~ onem ven ıgını soy e ı 

olan Başvekilimiz Celal Bayar bu
gün Yugoslavya payitahtına müte -
veccihen İstanbuldan hareket ediyor. 
Bu, dost Yugoslavya Başvekilinin 
Türkiyeye ahiren vukubulan ziyare
tini iade etmek içındir. Fakat bu zi -

- yaretleri alelfı.de bir teşrifat merasi
mi çerçevesi içinde mütalea etmek 
pek dar bir göruş teşkil eder. Bal -
kanlı dostlar her vesile ile gayeleri
ne doğru emin adımlarla yaklaşı _ 
yorlar. İşte Celfıl Bayar'm bu son 
seyahati Türkiye ile Yugoslavya hü
kl'lmeti arasında zaten mevcut olan 
sıkı ve samimi münasebetleri bir kat 
daha sağlamlaştıracağı için bilhassa 
memnuniyetle karşılanmağa layıktır. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkly• Ecnebi 
900 Kr. aeneliii 2400 K. 
500 Kr. 8 aylıfı 1200 K. 
280 Kr. 3 aylıiı 600 K. 

90 Kr. 1 aylıiı 300 K. 
Poata ittilladına sirmemit meml•· 

ketler için 26, 14, 7,5 •• 4 lira. 

HERYERDE 
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KURUŞ 

Kuleli Askeri 
lisesinde merasim 
1937-1938 senesi mezunları şerefine 

dün parlak bir toplantı yapıldı 

Dün Kuleli talebesi teftit edilirken 
Dün Kuleli askeri lisesinde 1937-. ---

Bugün Balkanlar dediğimiz ülke 
vaktile Osmanlı imparatorluğunun 
en_ canlı ve ehemmiyetli bir parçası 
idı. Dil, din, ırk ve an'ane ihtilafı bu
ralarda yaşıyan muhtelif kavimlerin 
tek bir kütle halinde birleşmelerine 
mani oldu. 

Dün Bafvekilimiz kartılanırken Celil Bayar, dGn yen gemimizde 

1938 yılı mezunları şerefine büyük me
rasim yapılmıştır. Merasimde İstanbul 
Kamutanı ile Generallar ve güzide bir 
davetli kütlesi bulunmuştur. 

Bu akşam hususi 
trenle Belgrada 
hareket edecekler 
Başvekil Celal Bayarla Pariciye 

Vekili doktor Tevfik Rüştü Aras, re
fakatlerindeki zevatla beraber dün 
sabah Ankara ekspresine bağlanan 

hususi vagonla şehrimize gelmişler
dir. Başvekil ve Hariciye Vekilimiz 
evvelki gün Ankarndan ayrılırken 

istasyonda Büyük Millet Meclisi reisi 
Abdülhalik Renda, İsmet İnönü, Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya, Vekiller, 

Pek parlak olan merasime evvela si
tik1al marşiyle başlanmış ve talebenin 
hep birden söylediği bu marş büyük bir 
heyecanla dinlenmiştir. 

Bundan sonra lise direktörü Tevfik 
Topcu Kuleli askeri lisesinin orduya ye

tiştirdiği kahraman subaylardan hah- 1 

setmiş ve memleket müdafaasında bü
yük vazife alan Kulelilere iltihak eden 
yeni arkadaşları sitayişle anmıştır. 

Bundan sonra liseyi en iyi derecede 
ve Kuleliterin yurd müdafaasında her 
zaman her yerde çalışacakları da ilive 

edilmiftir. 
-Mektep mGdüril ve bir talebe 

[Sonu2 inci sayı/ada] nutuk ıöyler.ken 

!~paratorluğun zfıfa düşmesi ve 
~~llıyet hislerinin siyasette en bü
yuk bir manivela haline gelmesi Bal
kan kavimlerini istiklal hareketine 
sevke.tmek zarurıdi. Fakat bu giye _ 
ler bır kere temin edildikten sonra, 
uzun ?Ir tarih ile yanyana yaşamış, 
coAiafı vaziyet itibarile birbirlerinin 
~üternmimi bir hale gelmiş olan ka
vunlerin şimdi yeni hürriyetlerine 
~rbest birleşmede sağlam bir garan
ti aramalarından tabii bir şey ola -
mazdı. Balkanlılar ayrı ve yalnız 
kaldıkça, istiklallerinden evvelki mü
cadele safhalarına kat'i bir hatime 
çekmedikçe zaaf içinde yaşamıya ve 
başka devletlerin entrika ve nüfuz 

[Sonu 7 inci sayı/ada] Batvektl ve Hariciye Vekili Dün Haydarpaf& iıtaıyonunda 
Hayat ucuzluğu devlet 

bir ana davadır 
Hitler ve Musolini "Yeni Sabah,, m anketi 

l le ti ol mı ya ma h kumdu la r. Halbuki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • 
ıcın elde ettikleri istiklal ve hudutlarla 

iktifa ederek mütekabil bir tesanüt 
içinde tek bir kütle halinde girmekle 
sulh içinde inkişaf ve terakki ihti -
malini temin etmış olduklan gibi ec
nebi nüfuz ve tesirinden de kat'iyen 
korkmaz bir hale erişebilirlerdi. 

Bu Balkan anlaşmasında Yugosliiv
yanın hissesine dt mühim bir rol dü
fÜyor. Coğrafi vaziyeti icabı, Yugos
lavya Orta Avrupadan gelecek bira
kına ilk götüs gerecek bir mevkide
dir. Sırpların ne kadar cesur ve kah
raman bir millet olduklarını tekrara 
hacet yoktur. Fakat kahraman olmak 
mutlaka mücadeleye atılmayı icap 
e~mez. Karşıdakilerin mücadeleye gi
rışememelerini temin edecek kadar 
kuvvetli olmak, harbe girişip muka
vemet göstermekten, hatta galebe 
çalmaktan daha iyidir. Balkan anlaş
ması Yugoslavya için işte bu hizmeti 
ifa edecektir. 

.. Y~g~lavya, Umumi harpten çok 
buyumuş ve kuvvetlenmiş bir halde 
çıktı. Fakat bu büyüme ilk zamanlar 
için zorluklarla dolu bir inkişaf saha
sı arzediyor. Yugoslavya şimdi lisan 
ve .an:ane itibarile muhtelif unsurla
l'ı ıhtıva eder bir memleket haline 
gelm.~~~r. Asıl hnkim unsur Sırptır 
ve butun yük te Sırp unsurunun ü _ 
zerine yüklenmiştir. 

Hükfunet naibi Prens Paul b'"t '" 
bu .. l' u un 

guç ükleri muvaffakıyetle neti _ 
celendirebilmeğo kabiliyetli m" 
taz b. h . , um -

1 
· ır fa sıyet olarak yalnız Yugos-

h~~yanın değil, bütün memleketlerin 
urmet ve itimadını da kazanmı 

Onun basiret ve ıtidali baz\ mJ:;~~ 
cer:~anlara karşı bir garanti teşkil 
ettiğı kadar memleketin su'"ku" . . d . . n ıçın-

e t~ra~.kısıne de hizmet edecektir. 
Bugunku Yugoslnvya her tarafı kar 
hudutlar~le . kapalı bir Balkan hüku~ 
~eti d~ğildır. Adiryatik sahillerinde
kı ~~nış arazisiyle bir Akdeniz dev -
letı~ır ve hem Balkanlarda, hem Ak
denı.zd; ehemmiyetle telakki edil -
mesı lazım bir kuvvettir. 

Hilaeyin Cahid YALÇIN 
[Sonu ! inci sa.11ıfada] 

Avrupanın cenubu sarkisinde iki devletin 
nüfuz mıntakalannı görUşUyorlar 

Türk milliyetçiliğini 
nasıl izah edersiniz? 

Cevap veren : 
Ahmet AÔAOOLU 

[ÜÇÜNCÜ SAYFAMIZDA] 

' 
Dahiliye Vekilinin tamimi üzerine belediyeler gıda 

maddelerinin ucuzlablma.4'1n1 ön plana alacaklar 
lçbakanı Şükrü Kaya, umumi 

müfettişliklere ve valilere bir ta
mim göndermiştir. Bu tamiminde, 
devletin hayat ucuzluğunu bir ana 

30 bin kifilik manevralara kumanda edecek olan ltalyan 
cenerali tam manevra başlarken birdenbire 6lüverdi 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dava halin de benimsediğini ve bu 

Gene bu tamime göre ekmek, et, 
yaş ve kuru sebzeler, meyvalar, bü
tün gıd~ maddeleriyle mesken k ira
larının ucuzlatılmasını belediyeler 
işlerinin ön planına a1mahdır .. Fi
yat koy.mak hakkı da J;ıelediyeJere 

HER SABAH işte belediyelere de büyük vazifeler 
düştüğünü bildirmiştir. verilll)ektedir. -

Can sıkıcı bir tezat 

Bir taraftan süvarilerimizin 
üstüste muvaUl'\kiyet haberleri 
g~lirken, bir taraf tan da gazetele
rimizde sporculanmızm küfür et
me huylanna dair bir bahis açıl
dı. 

Denizyollannın iki yeni' 
vapuru gelmek 

Hitler, bu ıeyabatinde ltalyan kıralı ve Muaolini ile birlikte •• 
Roma, 7 (Hususi) - Hitlerin Generalin rahat•nzlığından ha-

lilomada bulunuşu münasebetiyle beri olmıyan radyo spikeri merasim 
bugün 30 bin kişilik bir manevra başladığı sırada: "İşte geliyorlar ... 
hazırlanmıştı. Bu büyük resmi ge- Başlarında generalleri de var.,, de

çide kumanda edecek olan ceneral miş ve radyoda bu sözleri işiten ge
tam merasim başlarken ölmüştür. neral, kendini hakikaten kıtaların 

General sabah erken kumanda- başında hissederek büyük bir heye
sı başına gitmek için kalkmış, fakat cana yapılmış ve birdenbire düşüp 
kendisinde bir kırgınlık hissetmiş- ölmüştür. 
tir. Aile doktoru celbedilmiş ve bir Roma, 7 (A. A.) - İyi bir memba
az harareti bulunduğu için genera- dan öğrenildiğine göre dün öğleden 
lin protestolarına rağmen kendi;i- sonra Kapitülü ziyaretlerinden evvel 
ni evden dışarı çıkarmıya mecbur yaptıkları görüşmeler esnasında Dü
etmiştir. çe ile Führer pek nazile bir mesele 

General uzun milddet çalışarak olan Avrupanın cenubu şarkisinde 
muazzam resmi geçit için hazırlan- İtalyan ve Alman nüfuz mıntakaları 
dığmdan 30,000 kişilik kıtaatın ge- meselesini tetkik etmeğe başlamış -
çjdini hiç olmazsa radyoda dinle- lardır. 
mek istemistir. [Sonu 21.'ncii sayıfada] 

Ne tezat! 
Bu tezat sporda sivillerin kil -

fürden küfüre saptıkları, as .. 
kerlerin zaferden zafere koştuk
ları intibamı veriyor. 

Eskiden sivile •başıbozuk• 
derlerdi. Biz bu tabiri tam liigat 
manasında kullanarak diyebili -
riz ki sporumuzun, kafası bozuk, 
iradesi bozuk, dili bozuk insanla
ra değil, asker gibi seciyeli ve di
siplinli insanlara ihtiyacı var. Bü
tün dedikodulara raimen, sporu
muz bu centilemenlerden asla 
mahrum değildiT. Fakat benlik 
duy~ulanmızı biraz daha tepme
miz, yerine milli duygulan geçir
memiz lizmdır: Sen, ben, senin 
takımın, benim kulübüm yok. bi
zim suorumuz var. Çünkü spor 
bir şahsın veya bir zümrenin ha
reketi değil, doğrudan doğruya 
milli bir davadır. 

Öyle olmasaydı, S\l)orcunun bir 
iki saat gönül eğlendirmek için 
viranede kaydırak oynıyan ma -
halle çocuğundan ne farkı kalır
dı? 

• 

•• uz ere 
Bu ay sonunda yaz tarifesi, Trak 

Vapuru ile tatbik edilecek 

Devlet Denizyollarının yeni Trak gemisi 
Denizyollan idaresi Trak va- Mudanyadan 8.30 da İstanbuldar 

purur.Jn gelmesinden sonra başlı- da 16.SO da birer vapur kalkacak· 
yacak olan İstanbul - Mudanya hat- tır. Her iki seferi Trak yapacaktır. 
ti yaz tarif esini ayın yirmi ikisinde Tarifeler mayıs sonlarına doğru 
tatbika başhyacaktır. Ayın 22 inci başhyacaktır. Trak vapurunun gel

günil yeni Trak vapuru hususi bir mE"sinden bir müddet sonra da Sus 
sefer y~pacak ve gazetecilerle da- ismindeki ikinci ,•apur Alman yadan 
vetlileri götürecek, ertesi gün -
den itibaren umumi seferlere başla
nacaktır. Yaz tarifesi 31 ağustosa 
kadar devar edecektir. Bu 
hatta evvelce yazdığınız tenezzüh 
seferlerinden başka .adi günler 

gelecektir. Sus vapuru da Trak'ın 

aynıdır. Ve Mudanya - İstanbul a

rasında işliyecektir. Bu da geldik

ten sonra İstanbul Mudanya se

ferleri daha fazlalaştırılacaktır. 



Sayıfa: 2 YENi SABAH 8 Mayıs 1938 

Milli mücodele hahraları ,.Qt'.~ f ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA H ) 

Bütün Hudutlarda Orta mektep ve liselerde Oede, oğul, torun, tefe, nine, 
anne, gelin 

Milletler Cemiyeti 
yann toplanıyor Muhafaza teşkilat ı 

Motörl eşti ril i yo r Ş• d• d•• ·ı ld Milletler Cemiyeti yarın top -
lffi 1 Orİ neSI , Vatana sa Iran !anacağına göre Cenevredeki mü-

b ı k essesenin tarihı itibarile çok e -

Liselerdeki imtihanların şekilleri ve günleri Ve
kalet tarafından tesbit olundu, mezuniyet 

imtihanları da kararlaştı düşmanları atmak için İr eşere he~yetli b.ir içtimaın bugün Ismarlanan motörlü takip 
arüesı demektır. - ld• ve her iki kolda Türkçe kompozi· 

syon yazılı olgunluk imtihanla -
rına ait sualler bu sene de bakan
lıkça tesbit edilerek gönderilecek
tir. Edebiyat •ubesinin felsefe, sos 
yoloji yazılı olgunluk imtihanları 

sualleri ise, alakadar imtihan ko
miayonları tarafından tesbit edile
cektir. 

Cepheye koşmuş' harbediyordU Avrupa devlet adamlarının Ce- vasıtaları dun ge ı Kültür bakanlığı lise, orta mek-
ıkl h 

tep ve muallim mekteplerinin bu 
nevreye doğru yola çıkt arı a- Muhafaza umum kumandanlığı 

N 3 "l'h da seneki ders kesimi, imtihanlar ve ta-
Ynzan: ŞEREF AYKUT o. berleri gelirken şu miıa aza Türkiye hudutlarındaki gümrük s· ka l ti! tarihleri hakkında vermiş oldu-

Kurtulus sava ının bütiın aza- ı dan geçirdiği bir mavi yemeni ile hatıra ~eliyor: ır ç ay evve muhafaza teşkilatını motö~l~ştir- ğu kararı dün alakadar mekteplere 
•ıkarak ardına bag· ıamı~. birçok yuzuncu toplantısını ~det~~k meğe karar vermiş ve bunun ıçın de 

metli ifadesi şu başlıktadır. k ı b - l-
1 1 

., 
1 

b nasıp olan Mılletler Cemıyetının Avrupaya motörlü vesait ısmar- bildirmiştir. 
Boğazı.na sarılan eli k/,parma o um ere ayrı mış uzun saç arı, e- b d d'" litik Bu karara göre liselerin birinci 

· · kl · t ' k-ıl·ar tari- !indeki ku•ag· ın altından sarkarak un a.~ sonra ~nya po asın- lamıştı. Bilhassa cenup hudutların- ve ı"kı'ncı· sınıfları, orta mekteplerin 
JÇın aya anan ızı:e 1 

- ğı . 'd. . . • ülü d Bu da degılse bıle hiç olmazsa Avru- da kullanılacak bu vagıtalardan 
hl. tan' hı' kadar nef•ı' bü.vUk bir a•a ya ın ıgı gur yor u. - · ~ ı · d • birinci, ikinci ve üçüncü •ınıfları, 

' · · k • d d h d k ı pa sıyaset aıemın e oynıyacagı mUhim bir kısmı dün vapurla lh~a-
milletin ne demek olduğunu işte ~u nun aıcnısın a a cep ane san ı - 1 e lacaktır? Yüzüncü içtima . . muallim mekteplerinin birinci, ikin- Liselerin fen şubeleri olgunluk 
vedi gelime anlatmıya kafidir, ba,- lan vardı. Lakin taze gelin bunun- hro .n °1 t ç ·· k- H b · nımıza gelmı~tır. Vasıtalar arasın- ci ve üçüncü sınıfları 28 mayıs cu- imtihanları, Türkçe, kompozisyon 
, . . . , azın o muş u. un u a eşıs - da zırhlı otomobiller otomobil ve . .. .. . 
ka delil i8temez. la kanaat etmemıştı. Bıbr mer- ı tan meselesinin ağırlığı çökmüş- . ' martesı gunu derslere nıhayet ve- 24 haziran cuma, tabii ilimler, 27 

mi sandığını kalın bir iple bağ- tu.. Yarın başlı,·acak olan toplan- motosıkletler bulun'."aktadır. ~1k0 - receklerdir. Liselerin üçüncü 'ınıf- haziran pazarte>i, Matematik, 2 
Sakarya sava~ının kırgın günle- k k il d... . ·' tosiklet ve otomobıller memle et . . . .. 

rinden birinde (Asiyozgat) tan ge- lıyara o arına geçr ıgı bir tıda da bu a~ırlık kendini duyu - . . . . Jarında ı.e, 21 mayıs cumarte"' gu- temmuz cumarteı;i, fizik kimya, 8 
· d • 0 t•· d bı'r . . dahıhndekı şehırlerde zırhlı otomo- .. . . . b b çerken bir kafile gördüm. Hayvan- me~mı san .ıgının s une e • racaktır. Bu meselenın bılhassa . • f 1 .. nu derslere nıhayet verıl ec ektır. temmuz cuma günü, ede iyat şu e-

lan çayıra bırakmışlar, kağnılann sekı parçasıyle sımsıkı sardıgı 935 senesi eyli.ıliındenberi Millet- b~.ııe~ _de kaçakçı~g~n den daz: ~o- l\Iuallim mekteplerinde muallim !erinin Türkçe kompozisyon imti -
gölgeliyebildiği kadar yerde de in- ı yavrusunu ot.urtmuşt~. ler Cemiyeti için ne acı tecrübe- ruldügü cenup .. u u un a b'~I a- mecli•leri, talebenin kanaat notla- hanlan, 24 harizan cuma, edebi· 
sanlar ekmek yiyorlardı. Bir kağ- Başmdakı takkeyı alnın~an sı- !ere malolduğııııu hatırlatroağa, nılaca~tır. Motor ~e. ;t~'."~ 1k.~:- rını tetkik etmek üzere 30 mayı:ı yat, 27 haziran pazartesi, tarih ve 
nının tekerleğine dayanmış bir ta- kan tartmanın altında çocugun ka- bir tarihçe yapmağa lüzum yok - den bır ~ıs~ı. ş~hr~mız e 

1
k ~!c~~~ pazartesi; lise ve orta mekteplerde coğrafya, 2 temmuz cumartesi, 

ze gelin kucağındaki başı tartmalı ra gözleri gülüyor, yumuk elinde- tur. Milletler Cemiyeti azası, Ha- tın takvıyesı .1~ın urad~ ~ . ise 31 mayıs salı günü mekteplerde fel"efc ve sosyolojik, 8 temmuz cu-
yavrusuna meme veriyordu. ki çavdarlı yufka ekmeğini eveliye- beşistanın İtalya imparatorluğu tır. Bunlarn ıçınde sahıl.lerı~ızde toplanacaklar, sözlü imtihanlara ma günü yapılacaktır. 

K f
.
1 

h k t t" rek iki yana fıldır fıldır bakıyordu. içinde kaldığını tanımakta ser - kullanılmak Uzere çok silratlı de- sevkedilecek talebeleri tesbit ede- Talimatnameye göre bu mek-
a ı e are e e geç ı. Yolu- B k f'I . b d b best kalacaklardır. Fakat bunu niz motörleri de bulunmaktadır. 
h b

. d" Ök"' 
1 

. .. ü u a ı emn aşın a uzun oy- ceklerdir. teplerde haziran ve eylül devresin· 
muz ep ır ı. uz enn on ne 1 • . 1 "b - . k d bır· formül' bir şekil ve düstur ha· Bu suretle memleketin her tarafın-b r b"k"I .. b" k 1 u, ırı vücut u, go egıne a ar u- , Lise üçilnsü sınıf talebelerinin de mezuniyet imtihanlarına gire-

k
geçden et 1rt u u muş ır 

1 
oca dmış zamış ak sakaliliJe dimdik duran linde kağıt üzerine koyarak bu da kaçakçılığa çok sıkı bir müca- kanaat notları için ise, muallim mec ceklerin matematik, tarih, coğraf· 

a ın, a masının yan ann an b" k 1 d d seferkı' tonlantı~·ı ona .,0··re netice- dele ba•lıyacaktır. AIB.kadarlar 
k il b b

. k k ır oca mış a am var ı. "" J " ' !isleri 26 mayısta toplanacaklar- ya, tabii ilimlere ait imtihanları 
sarkan a te er aşında ır te a- H" b" h t 1 k k d k Iendırm· ek vaziyeti vardır. Bu iti- yakın bir zamanda kaçakçı-ıç ır as a ı çe me en se - dır. Lise ve orta mekteplerle mu- yazılı olarak yapılacak, talebeye 
ra tel kalmadığını gösteriyordu. senine gelmiş Anadolu yaylalannın barla söylenecek nutuklar, ileri lığın kati surette önüne geçil- allim mekteplerinde sözlü imtihan- verilecek sualler vekalet tarafın-
Bunun ardındaki kağnının önünde bu yiğit ve aslan yürekli Türkünü sürülecek formüller, yürütülecek miş olacağnı muhakkak görmekte- !ara sevkedilecek talebenin isimleri dan değil, imtihan komisyonların
de onun bir benzeri vardı. Bunun şu dört arabayı yürüten insauların nazariyeler büyük bir belağat -ye dirler. Cenup hududunda kullanı- 3 haziranda ilan edilecektir. Bu ca tesbit edilecektir. 
biraz daha kameti doğru idi. Lakin heps.inin dedeleriydi. talakatle oı;tay~ ~onacaktır. Mil: lacak vesait .birkaç. güne kadar mekteplerde sözlü imtihanlara 8 Eski senelerde mezuniyet im· 
yüzünün artık buruşmağa başlamış Şimdi dört nesil birleşmiş, vata- !etler Cemıyetının 1919 danben sevkedilecektır. Sahıl mıntakalann- haziranda başlanacak 22 haziran tihanlarını bitirmemiş olanların 
çizgileri de geçkin yaşını ilan edi- na saldıran düşmanlan atmak için devam edipgelen tarihinde bu da da yeni deniz teşkilatlan da kuru- çarşamba günü nihay~t verilecek- imtihanları, olgunluk imtihanları· 
yordu. Bunun ardında yine ona ayaklanan (Gazinin) davetine ko- bir fas_ıl ol~p kalaca~. . 'lacaktır. Deniz motörlerinde maki- tir. nın cereyan edeceği müddet zarfın· 
benziyen bir üçUncU kadın vardı. şuyor, cepheye bir gUn evvel bir J?aha ılk gun~~l ~erıkanın .. ış ·ıneli tüfekler ve mitralyözler de bu- Lise üçüncü nnıf sözlü imtihanla- da yapılacaktır. İmtihan günleri i,e 
Bu da aklı karalı saçlarını örten sandık cephane yetiştirebilmek tırak .etmemesı 

1
1 eakenkevrel muets- lunmaktadır. Bilhassa Cenup hudu- ' rına 31 mayıs salı günü başlanacak, bu işe memur edilecek komisyon 

sesesı zayıf o ar uru muş u. I duna gidecek ve3aitin teçhizatı çok 24 h . · .. 'h t · 
kırmızılı morlu yemenisini düzelti- dUşmanı bir gün önce yurttan sürüp Sonra Japonyanın çekildiği gö _ mükemmeldir a~ıran cuma gunu. nı. aye verı- tarafından tesbit edilecektir. 
yor, öküzlerin çeki ipi elinde yü- çıkarmak .. !şte bir cephane kolun- rüldü. Onun arkasında çekilen · lecektı~. Olgunluk. .'.mtıhanlarıııa Orta mekteplerin son sınıfını ik -
rüyordu. da birleşen bu dört neslin erleri de, Al ayı tekrar Cenevreye ge- . 24 hazıran cuma gunu başlanacak, mal edip de mezuniyet imtihanları· 

Bu kağnının ardında ise bir dör- dede, oğul, torun önde siperlerde t" maknyk, bil 1 'h et BELEDİYE HABERLERi 8 temmuz cuma günü nihayet veri- na girecek oları talebenin dr Türk· 
ırme a o amayınca nı ay bek İs · ı f ı 

düncü arabayı yeden bir taze gelin bunun için çarpışıyordu. İtalya da orayı bırakıp ayrıldı. Be tınye yo u asa t lecektir. çe, tarih, coğrafya ve matematik 
vardı. Boncuklu tartmasını alnın- [Devamı va1'] Nikbin olanlara kalırsa Milletler yapılacak Gene ayni talimatnameye göre, imtihan sualleri alakadar komsyon 

Kuleli Askeri Lisesinde 
-

K ulelinin birinci, ikinci ve üçüncüleri •ıra ile 

(Baş tarafı birinci sayfada) 

Bundanso nra liseyi en iyi derecede 

bitirenlere mükafatlar verilmiş ve Ku

leli marşı çalınarak mera.sim geçişi ya-

pılmıştır. 

Geçit merasimi bittikten sonra muh
telif spor gösteri~leri ve müsabakaları 

yapılıruştır. Davetlilere Çay ziyafeti 
verildikden oonra merasim bitmiştir. 

Denizyollarının yeni vapuru 

EFES ıremiaine tezırihta Tnrk hayratı çekildik ten sonra 

Hitler ve Musolini 
[Baş tarafı 1 inci saır fada. J 

Emin bir İtalyan membaından ha
ber verildiğine göre İtalyan ve Al -
man devlet adamları Tuna ve Balkan 
meselelerini açıkça konuşmaktadır· 
lar. 

İtalya, Almanya kendisine esaslı 
im \.yazlarda bulunmıya razı olma -
dıkça, Avusturyaya verdiği imtiyaz
ları bilhassa Tiryeste limanından is
tifade etmek h::.kkıru Almanyaya 
devretmiyecektlr. 

Diğer cihetten İtalyan - Alman mü
zakereleri esnasıoda Çekoslovakya 

meselesine temas edileceği öğrenil -
mlştir. 

ipek fiyatlan dlişllk 
Bursadan sanayi odasına gelen 

bir tezkerede ipek fiyatlarının mü
him miktarda düştüğü bildirilmek
tedir. DüşUklük yilzde otuzdan faz
ladır. 13.15 Denye ipekler 13.50 li
raya kadar lnmştir. 

Cemiyeti için bu bir tekamül dev- Belediye, Bebek - İstiııye yolu- lisC'lerde fen şubelerinin, matema - tarafından tesbit edilecek, imtihan· 
residir; müessesenin istikbali var- nu da beton a falt olarak yaptırma- tik, fizik. kimya, tabii ilimleri ede- ı imtihan sualleri arnkadar komisyon 
dır. ya karar vermiş, kcşifnamesini biyııt şubelerinin, tarih, coğrafya !arı yazılı olarak yapılacaktır. 

Başvekilim izin 
Belgrat seyahati 

{Başmakaleden mabad] 

hazırlamıştır. 400 bin liraya mal 
olacak olan bu yol, 26 mayı•ta mü
teahhide ihale edilecektir. Yolun Hamdiye gemimiz 
keşifnameye tevfikan genişletile

rek in~a eclileLilme~i için güzergah- Akdenizde büyük bir 
ta birçok binaların istimlak edilme- h k 

30 lira icin 
Üç yağcı dükanı 

soyarken yakalandılar 
~i, bilhassa Uluköye tesadüf eden seya ate Çl tyor 

Milli hudutlarına kavuşan bütün. kısımda geniş bir meydan yapılma- Bazı gazeteler, Ilamidiye mek- ı Evvelki akşam Balıkpazarında 
devletler gibi, Yugoslavya sulh mu- sı, meydan üzerindeki muvakkit- tep gemimizin yakında Avrupayı Taşçılar cadd~si~de damları~da~ gi
ahedenamelerinin bakasında pek a- hane ile ona mücavir olan binaların dola~aruk Amerikaya gideceğini ve rılmek suretı e ııç yağcı dukkanın
lakadardır. Avueturya ile Almanya- istimUiki suretiyle yıktırılması icap batta Japonyaya kadar bir seyahat da hırsıdık 5yapılmıştır. birleşmesi Macaristanda uyan • • Hırsızlar alamon Enver Cumaoğ-
nın - etmektedir. Bu meydann tevsiile yapacagını yazmıslardı. Yaptıgı- 1 y . dl d' .. _ . 
dırabileceği aksi tesirlerle olduğu ka- tama- . b ' . - u ve anı a arın a uç tüceare aıt 

"Emirkiiue oğlu,, camii de mız tahkıkatta u haberın dogru 1 b d"'kk. 1 k d k' h 
dar Ofta Avrupada yekpare ve muaz- . 1 d . d .. ül k b' . olmadığını lig· rendik. Hakikaten o an u u an ~ın ar asın a ı an-

b . Al bl L 1 . mıy e enız en gar ece ır vazı- . . . _ dnn damlarına ÇlRIDl"'"r ve dam ka· zam ır man cı .. unun yer eşmesı 1 k İ I:l d h tJ ..-
·ı d y l . . he . ı · ' yet a aca tır. stimlak edileeek bi· . a. mı. ıyenın yapacagı seya a er paldarından içeri a'rmi•tir. Fakat ür 
ı e e ugos avya. ıçın e mmıye ı . . b h 1 t F .,.. . ...., ~ 
haizdir. İşte Başvekilimiz Celal Ba- sanın yıktırılması ve bedellerının ıçın ır program a:ı~ an~ış ı:. a- dllkkiında ancak SO lira para bulabil-
yar böyle nazik vıı mühim bir daki- ~erilmesi hakkında da ayrı bir pro- kat buna gö~e, Hamıdıye şıınılı yap- mişler ve damdan çıkıp kaçarken gö-
kada Belgrad'a vasıl oluyor. Je hazrlanmıştr. makta oldugu Marmara . turundan rülerek yakalanmışlardır_ Şevket n-

Belediye Flo-rvada modern sonra Romanyayı, Yunaru•tanı ve dında olan ve o mıntakada hamallık 
Büyük Avrupa devletlerinin siya- ., 1 h"Jl · 

• 'kt' di fa ti . . gazı"no yaptırıyor Da rnaçya sa ı erıni ziyaret ede- yapan hırsız sabıkalıdır. Bundan 1 ay 
sı ve ı ısa men a ennın çarpış- 1 celi ve dönüşte te skenderiycye kadar evvel yine orada F.nverin dük-
tığı yollar üzerinde bulunan Balkan Belediye, Floryada yeni ve mo- ı 

uğnyacaktır. Ayrıca Kıh!·131 da zi- kanına damdan girip 78 lira·, Tütün 
devletleri için selamet ve istinat nok- dem bir ga:.<ino inşasına karar el k · H 'd 
tası Yalnız kendi. kuvvetlerı'ndedı·r. . b . . b' d k 'f yarel e ece tır. amı iye bu seya- gümrüğünde Nikonun dükkanından 

vermı~, unun ıçın ır e eşı na- 1 d b 
Ayrı ayrı belki ihmali kabil olan bu h 1 t hat er:'I en sonra ır de Türkiye da .ayni şekilde aıJ lira çalınış olduğu 

me azır amış ır. sahillc:ini dolaşacaktır. anlaşılmış ve adliyeye verilmiştir. 
kuvvetler yekpare bir kütle halinde Yeni gazinonutı yalnız bina 
sağlam ve samimi bir surette birleş- kısmı 49 bin liraya mal olacaktır. Romanya dan gelecek göçmenler 
tikleri gün rahat bir nefes alabilir- ' Mayıs sonlarında inşaata başlana- Ro~anya~a ge?en yıl~an kalan 
!er ve kendilerini tehlikeden masun cak ve sezon bitmeden evvel ikmal 1600 goçmenı getırmek uzere Na-
görebilirler. Bu basit hakikatin id - edilec .. ktir. 1 zım vapuru sahibi,·Je Deniz Ticaret 
rak edilmiş olduğunda hiç şüphe - Ç'" l . k' .1 d • d- müdürlilğil arasında mukavele dün 
miz yoktur. op ~rın .amı en enı~e . o- imzalanmıştır. 

Başvekilimizin Belgrat seyahati kulmesıne k a rar verıldı Buna göre Nazım 20 mayısta 
münasebetiyle Bn!kanlardan etrafa Beyoğlu cihetinin çöpleri öte- Köstenceye gidecek ve alac:ığı göç-
yayılacak sesler ancak sulh ve sü- denbcri denize döküldüğü halde İs- menleri Çanakkaleye çıkaracaktır. 
kim dairesinde. yaşamak emellerine tanbul cihetinin çöpleri Davutpaşa Diğer nakliyat için henüz bir an
tercüman olabilirler. Buradan kimse- taraflarına dökülmekteydi. Çöple- !aşma yapılmamıştır. 

Teşekkür 
lntifftnm1zı tebrik eden Comhariyet, 

Aqam, Son Posta arkada~arımıza t*k
kür edfl'i:ı. 

Yusuf Ziya Öniş 
Ankanda bulunan Denizbank 

Umum Müdürü Yusuf Ziya Ôniş 
dün sabah ekspre~le şehrimize gel-
mi~ir. 

yi tehdit edecek bır arzu, hatta bir rin buraya dökülmesine devam e- ===========================
ima çıkamaz. Fakat bu seslerin ahenk dilmesi, sıhhi bakımdan mahzurlu 
ve ittihadı Balkanlar üzerinde besle- görüldüğünden İstanbul ciheti çöp
nebilecek emelleri çok sarsacak ve l !erinin de hazirandan itibaren de
düşündürecek bir mahiyet arzcdcbi- nize dökülmesine karar verilmiştir. 
lir. Bunun için çöp iskeleleri 15 hazira-

Onun içindir in Başvekilimizin se- na kadar tamir edilmi~ bulunacak
yahatini iyi hisler ve büyük ümit • tır. 

!erle teşyi ediyoruz. Bugünkü Bel - iki cenaze ot omob ili daha 
grat ~ehri harpten evvelkine nisbctie Mevcut cenaze otomobillerinin 
sönük Belgrada nazaran tanınmaz bir 
derecede değişmiştir. Fak.at bundan ihtiyaca kafi o\madğı görilldüğün-
daha fazla değişen ve büyüyen birşey den iki otomobil almağa karar ver
varsa Sırp kavminin yüksek kabili- miştir. 
yeti mahsulü olarak her sahada te - Be lediye muhasebecisi Ankaraya 
min edilen terakkidir. Başvekilimiz gitti. 
bunları gözile miişahede edecek ve Belediye muhasebecisi Bay Ke-
şüphesiz ki Belgratta gördüğü dost - mal, belediye bütçesi işleri hak
ça kabullerden pek memnun bir his- kıııda alakadarlarla görüşmek üze
le avdet edecektir. Eğer bu ziyaret re dün Ankaraya gitmiştir. 
mevcut olan Türk - Sırp dostluğun
da bariz bir ilerleme ve sıkılaşma Şekspir ihtifalinde bulunmıya 
h~mlesi de teşkil ederse yalnız Bal- Ertuğral Muhsin gidecek 
kanlar için değil, bütün dünya sulhu 1ngilterenin Stradford şehrindP 
için ifa edilmiş bir hizmet sıfatile yapılacak Şekspir ihtifalinde 
dünyanın her tarafında iyi hislerle memleketimiz namına şehir tiyatro- \ 
karşılanacaktır. su rejisörü Ertuğrul Muhsinin bu-

Hüseyin Cahid YAT C iN J Junınası kararlaşınıştır. i 

Orman talebesinin tatbik seyahati 

Seyahate çıkan O rman talebesi 

Orman fakültesi son sınıf talebesi Dekan Mayer'in riyaseti altında Es
kişehir, Bozöyük ve Bolu havalisınde tatbikat yapmak üzere buııün yola 
çıkmışlardır. 

Scy h' tP ç:kan talebenin adedi 31 kişidir. 
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Yeni Sabahın anketi 

Türk Milliyetçiliğini 
nasıl izah edersiniz? · 

Cevap veren: AHMET AGAOGLU 

ARADA BİR 

Uykusuzluk asn 
Bugünkü d4nyaya, bir tabloya 

bakan san'at amatörü gibi uzak -
tan bakanlar asnmıza makine aS
n elektrik asn demekle bir rüyet 1 

hatasına düşmüş olmazlar. Haki-
katen de arzın kışrını kaplıyan 
bu tabloda sarih ve net olarak gö-

An 
Miltiyetcilik mefhumu, son senelerde yaU olarak bnğlı ve onlara hizmet riinen şey fabrika bacalarile elek- ~ v 

eski sadel ğini gaybederek dunyanın etmeyi bir vazife bilen insanlara trik ışığ~dır. _Fakat: bu. ayni !~blo- agm .. rı r 
her tarafında muhtelif tefsirlere ugra- deniyor hiç şüphe yoktur ki böyle ya estetik hır cndışe ıle degıl .. ~e U 

' · ' tkA l a metodunu oa-

yada 
ve afeti 

mıştır. cYeni Sabah» okuyucuları, şüp- bir insanın arzu ve tahakkuk etti- sana ann <;a ışın n 

he yok ki. Türk milliyetciliği hnkkında re bileceği yaşamak şartı, hürriyet- renmek tecesstisile . daha yakın- h h • b b ld •• t 
büyük münevverlerimizin - fikirlerini tir. Çünkü hiırriyeti olmıyan ve dan baka~ılar._bud mılyobnla~~a ~- Mu··ı ı·ş ta rı ata se ep o u, mu e-
mar&k ederler. Venlen cevaplan ne.,,... k d' .d 1. . t k up onu ta caların go gesııı e ve u goz -.... -- en ı ı ea ını or aya oy - · - d 
başlayoruz. değerli mütefekkirimiz hakkuk olunda bilerek çalışamı - maştıncı elek~k ışıgının ay ın- • ı b• k I d 

. . . y .. ~ ·-. lığında mecalsız kımıldıyan, harp- yan ına a ma ı AHMET AGAOGLUNUN fıkırle- )"an bır kutle, yukarda soyledıgı- l l kıtlıklarla buhranlarla zel- essır o mı 
rini okuyacaksınız: miz gibi bir sürüdür. e~ ~· rle yan~'mıarla dalg~dan 

Milliyetçilik nedir? Bizim milli- Sürüniin ideali olamaz .. Ancak ~~=ya' devreclilen muztarip ve Antakya, 7 (A.A.) - Anadolu hancılara da hem Antakya hem İs-
yetçiliğimiz nedir? Avrupa nasyo- b~ ~nsu.rl~r ve şartların nızamlan şaşkın bir beşeriyet görecekler - d ajansının hususi muhabiri bildiı-i- kenderun dairelerinden nüfus ka-
nalizmi nedir? , mıllıyetı ıfade. eder. . kla dir. H t a yor= ğıdı verildiğini ve bu cemiyetin köy-

Bu suallere cevap vermek pek . Avrupad~kı nasyonalızm, - Fabrikada altmış kuruş yevmi- a ay Diin bildirdiğim yağmur ,.e sel lere silahlı adamlar göndererek 
müşküldür, buna cevap verebilmek sık n_asyona!ızm cereyanında~ baş- ye ile çalı.şan amele yarın işinden afetinin tahribatının henüz bilan- tethiş hareketleri yaptıklarını itiraz 
için evvela millet nedir? Onu izah ka bı~ şe.ydır. ~~pa~ın .e~ki nas- çıkarılınıyacağına emin değildir, çosu yapılmamış olmakla beraber, götürmez vesikalarla ispat edecek 
etmek lilzıml Ancak bundan sonra yonalızmı b~er~ ıdı, şımd:~ı ~vru- gecesi bu şüphe ile uzar; hastane tahminden çok fazladır. Dağ dibi vaziyette olduğunu yazmakta ve 
milliyetçi olmanın ne demek oldu-ıpa nasyonahzmı böyle _degıldır.~ . koğuşunda inliyen kimsesiz has- T h• h k ı• mahallesinde evleri basan sular, ya- buna ehemmiyetle komisyon reisi-
ğu kendi kendine taayyün eder. BOtü~ b~erl :r~ns~p·l~:· Bklası~ ta sabaha sağ ç~!°P çıkmıya~a - et iŞ are e 1 taklara varıncıya kadar bir çok eş- nin nazrı dikkati çekilmektedir. 

Bnnc .11 t fh u :.t' d nasyonalızmın he e erı ı ı. eşen- ğından emin deı.,ıı.ldir, gecesı bu yayı sokaklara sürüklemiı,tir. Su-... e, mı e me umun ua e e- tt 1 k • • h" b" · ·ı · b ı b" 
den b" k d V k ye en ayrı ma ıçın ıç ır şeyı ı - ölüm korkusıle uzar; eş can ı ır d • lardan müteessir olmıvan bina yok ır aç esas unsur var ır. a - t· tın . . .1 . . dir b·ı k . . k d e ıyor ., M h f z 
tiyle yazmış olduğum uç medeniyet ıza; ~ emıştir. r d b aı eyıkageçılınklae 1 m~ dıçınb. a _- evam gibidir. Yaralanan çoktur. Şimdi- Alsancak ve u a 1 
namı eserimde ve sonralan hukuk ızım nasyona ızm e una ~m ran nna a ar ır su- ye kadar bir kadınla bir çocuğun 
tarihi notlarımda tekrar ettiğim bu benzer. Bu klasik nasyonalizmin l°';1 tozlu ~~rakuk arasındalyıpranan öldiiğü tesbit edilmiştir. Garajda g'u'c'u' mar.ı 

. h defi · "llA kültü ü c- d bın beş yuz ru~ maaş ı memur Antakya, 6 (A. A.) - Anadolu a - b" t b"l 
1
. .. .. , unsurlar Uç daldan ibaret dıye tarif e en, mı ı r • azamı e- b d b kka~l ka b ' . h b" • b'ld .. · ·or· bulunan ır o omo ı se ın onune 

. • ' . . . . A . . ay aşın a a a, sa a, ev jansının hususı mu a ırı ı ıı ı) · • • ti Ş . . etmı~tı~. . . . recede ınkişaf ettırmek mıllı ıstik- sahibine olan borçlarını ödiyebi- Dün gece Antah.-yanın Dörtayak katılarak Asi nehrine gıtmış r. Ankara, 7 (A.A.) - ehrımıze 
. "Yanı mıllıyetın esas unsurları, liili her türlü harici ve dahili ka- leceninden -emin degı-"ldir rTecesi mahallesinde bir kahvede bulunan Köylerde silahlılar gelen İzmirin Alsancak takımı ilk dıld" d" d" d"l kti n· d" Fı , Fı b .. l. tadyo ır... 1~ ır, 1

. e r. m ır. ~n- yıttan azade kalmak, beşeri ve bu hesap buhranile uzar. Türklere karşı jandarma tarafından Antakya, 7 (A.A.) - Anadolu karşılaşmasını ugun şe ur s -
~~;u uzermde bıraz ~ur~lım. ?ın- insani her türlü refah ve salah yol- Kaloriferli, radyolu apartıman- ateş açılması üzerine mühim bir mü- ajansının hususi muhabiri bildiri- munda Ankara ikincisi ~~hafız 

demekle evvela dıncı 0
!dugum !arını a ··Jnağa çalışmak ve milletin !arda poker masalarında, barlar- sademe daha vukubulmuştur. Bu yor: Gücü ile yaptı ve 3 - 2 mnglup ol-

~~~aşılmnsın .. ~?nkü ben dınci d:- bütün efradını istisnasız, istifade et- da viski bardakları önünde ve çarpışmada iki jandarma ölmüştür. Yenigün gazetesi Fransızça neş- du .. 

~~~~~· .kas_dcttı~ı~, d~~~- ~vvele aıtltirmek, hürriyet. şeref, ve hayszyct sahte ~a~ın .. tebe~sümleri arasın- Antakya, 6 (A. A.) -:-. A~a~o~u a. - rettiği dördün~ü ~ayfası.~da, Halep' Günün cumartesi olmasına rağ-kılcrın mıllıyctçılıgıfür. ayrıca ve bruılıca hedeflerinden bi- da vakıt oldurnıege yeltenen zen- jansının husus muhabırı bıldırıyor. te mukim Surıyelı ve Lubnnnlılann b .. k- açı görmek için 
Halbuki bugün telilkkıler tcka- r"d" H lk h lk 1 w d w f" gin müteahhitler ve mirasyedile- Delege Garo ile Başkonsolosumuz kamyonlarla Hatay'a gönderilerek men ugun u m . 

mili Yolunda hamleler aleminde me- ~ ır. ah~· ad ç~ -~~ · o~ru, f~- re sorarsanız onlar da gecelerinin Celal Karasapan, dün gece Ankara - nüfusa kayıt ettirildiklerini ve itti- stadyomda 5 bine yakın bır rnernk-
saf eler katetmektedir. Yani değil ı"le"rt7bn ven tsilscü~ .. egı' ıkzm1~e.kve ı- can sıkmtısile uzadı__ğını söyliye - dan buraya geldiler. hatlı ~ratani cemivetine dahil ya- lı toplanmış bulunuyordu. ~·alnız d" ~ . ı ı arı e y r yuş gene ası nas- . ., 

ın, hatta bu unsurlann hıç 1. . h defl . d "b" "d" ceklerdır. Son hadiselerden heyecana ve sa-l.ıiri b"t w. • yona ızmın e erın en ı ırı ır. . 
. sa ..1 ve daimi degıldtr. Bu- Kafalarında her gece a:ne ola- hırsızlığa düşen halk, bütün alaka ve 

gü~, mılleUcr gijrtiyoruz ki: Tarih- cağım? Ne olaC'ak bunun sonu? dikkatini Garonun Ankara seyahatin-
l~r~ndev.dillerini, dinlerini, dilekle- e•u•yu11k gu .. reşler Yarın doğan güneşj nasıl selamlı- den sonra vaziyette hnsıl olması icap 
rını degıştirmişlerdir. Dile misal o- yacağım?• ~ibi şimşek parıltılı is- eden saltıha tevcih etmiş görülüyor. 
larak Bulgarları gösterebiliriz. Din tifhamlar beliren insanların yas- Garonun Ankaradan hareketinden 
noktasından da birçok milletleri Bugün en hararetli tığın vadettiği huzurdan mahrum evvel Hatayda Cenevre anlaşmasının 
saya~iliriz. Türkler ve Araplann güreşler yapılacak olmaları ve i~eli beşiklerden harfiyen ve kat'iyen tatbik edileceği 
kendıleri., keza dilek dediğimiz şey Ed" 7 (AA) :~nr .. farksız yataklarında sağa sola dö- hakkında Türk gazetelerine yaptığı 
~e tabiatiyle ve tekamül devam et- ırne, · · - ı 1 gur~ nerken, saatin kaplumbağa yürü- beyanat, memnuniyet verici ve ya-
lıkçe o da değişmektedir. Fakat bayramı sayılan 6 - Mayıs v~ üç yüşlü akrebine takılan bitgin göz- tıştırıcı mahiyette addedilmekle be
buna ratnaen elverir ki tarihin her- gün sürecek olan büyük Kırkpınar lerine uyku girmemesi gayet ta- raber, bu beyanatın fiili sahalarda 
hangi bir zamamnda bir kütle, bu güreşleri ba~ladı. Yann ciddi gü- biidir. Bugün yalnız fertler değil, tezahürlerine intizar edilmektedir. 
üç anasır etrafında toplanmış ve reşler olacak, 8. Mayısta ~n hara- milletl~r _de~ uy~~zdur. Millet- Delege Garo, kat'i emirler almak 
onlara iştirak etmiş olsun. Keseli retlisi yapılacaktır. Havalar düzel- ler de ıstıklailennı muhafaza et- üzere yann sabah Beruta ha.reket e-
1'.ürkler, bir zamanlar Şamanist i- diğinden g{lreşleri seyretmeğe ge- m~ başka bİ!" milletin. ~oyundu- decek ve vaziyet pazartesi tamamen 
dıier, ve mü~tereken o, dine men- len1er kalabalık1aştı. Tekirdağlı rugu altına ~ırm~ek ıçın uyku- aydınlanmış olacaktır. 
sup idiler, bir zamanlar da İsimi- Hüseyin 18 pehlivanla Tekirdağın- ya veda etmişlerdır. 

TAHSiLAT 
Bu se ne 239 milyonu buldu 

Ankara 7 (Hususi) - Bu seneki tahsilat senei sabıkadan tah·· 
sil edilen ıs' milyonluk tahsil ile birlikte 239 milyon lirayı geçmişti~. 
937 senesi bütçesi 231 · milyon olduğuna göre tahsilatta 8 filyonluk bır 
fazlalık görülmektedir. 

Çek Almanlan hakkmda Almanyada 
Yeti kabul ettiler ve islfımiyeti ka- dan geldi. Her taraftan gelen peh- Asrımıza u~k~suzluk -~~rı de-

bul eden Türk kabilelerinin kaffe- livanlarla bu seneki güreşler her rnekle ondan şikayet ettıgım sa- ·ıspanyadakı• •ınoı·ıı· z Berlin, 7 (A.A.) -Havas ajan- polisi Südet almanlarını mütemadi-
si. hem lisanlarının, heın kendıleri- yıldan meraklı olacnktır. Güreşler nılm..ısın. Bu uykusuz g:c.ede tar- sının muhabiri bildiriyor: yen sopalnrla döğüp öldiırüyorlar. 
nın vahdetini muhafaza ettiler. bir kaç koldan filim ve fotoğraf- lasın~ Atohu~ serp~ek ıçın ko~u- • ıe r·ı Bütün gazeteler son günler zar- Askerler bu tahrikata iştirak edi-

şiddetli galeyanlar 

Müşterek duygu dahi tabiatiyle larla tesbit olunacaktır. na hılal şeklinde bır yarım daıre gemi fında Bohemyada Çeklerle Südet yorlar.,, . 
muhitte tekamül ettikçe bu da ta- HiCAZ HOKOMETI HAVA ç.izd_iı:ıen çi~_tçi~ın . h~at ümitleri Londra, 7 (A.A.) - Halihazır- Almanları arasında cereyan ettiği- nerliner Tageblatt'dan: "Hadı· 
hnvvnı eder, meselfı bizim kadınlık KUVVETI..ERtNt GEN1ŞLETMEYE bemm de umıtlerımdır. da Barselonda bulunan Stanbrook, ni iddia ettikleri hadiselerden hid- seler gittikçe çoğalıyor.,,. Lokal. A,.n-
hakkındaki telflkkimiz bir zaman- KARAR VERDİ Cahit Sıtkı TARANCI Mnilsca, has ve Clintonin isimlerin- detli bir lisan in bahsetmektedirler. zeiger'den :, "İşidilme~!ş ta~rıkat. 
lar başka idi ~imdi başkadır. Fakat . .. . . . ,· . k t _ Bu münasebetle gazetelerde çıkan Südct nlmanlarınm bıla mucazat 
bu duygu Türk milletine mensup Kudüs, 7 (A.A.) -1ddifa ga- Adalara dekı dort İng1hz gemı:sının ap an b l ki l d Çeklerin keyfine terkedilmiş biı 
efradın kadın hakkındaki müşte- zetesinin yazdığına göre, Suudi hü- yeni vapur 1arı Loyd Jorja bir telgraf çeke- aş ~öl~~ş~~n ~re:~~hter den: Çek şikfir oldukları de\•ir geçti." 
rck duyguları, muhtelif zamanlar- kfımeti hnva kuvvetlerini artırmaya Yaz mevsiminde Adalar arasın- rek 4 Mayısta Avam kamarasında 
da mevcuttu. \'C hüAkumet merkezindeki sivil ve da işletlmek üzere Akay idaresi ta- beyanatta bulunarak Barselondaki A 1 ı 

. ~u 'ilç unsurdan en mühimmi tn- nskerı' tayyare mc.rd_an_larıru geniş- rafından 1zmir körfez vapurları şir- hnvn bombnrdımanlanmn İngiliz Amer·ıkade b·ı r A iman Ce k man an 
bıntıyle duygu meselesidir. Bir letme) e karaı: vermıştır. Bu gaze- ketin den kiralannıı Su vak vapuru . . . . . ld ı 

·ıı · tenı·n m-t 1 s Ad" h ··ku · - . gemılerıne tevcıh cdılmemış o u- b 1 k f k · ı • B ı· 7 (A A ) Go""rı"ng'in fi mı elın duygusu ise o milletin yetiş- . u n eası, . uu ı u meti- yarın şehrımize gelccektır. . . •. .. o u eş 1 1 er ın, . . - -
tircliği yaratıcı amillerinin ıneyda- nın bu kararının Dük Atlon tarafın- Bu iş için İzmire gitmiş olan A- ğunu ıdclıa eden Bulle~ ın bu sozle- kirlerini neşrettiği söylenen Essen' 
na attıkları eserlerin mahsulüdür .. d~~ geçenlerde yapılan ziyaret ve kay işletme• şefi Nasuhi dün şehri- rini protesto etmişlcrdır. Kaptanlar Nevyork, 7 (A. A.) - Long - İs : de münteşir Nasyonal Zeitung, Hit-
Ve bu hususta ediplerin "1airlerin muzakerele.rle alakadardır. . dö .. t- Ad 1 d maruz kaldıkları bombardıman lan'da kflin ·Siegried Yaphank" nazı Jerin İtalya seyahati hakkında tef-

• • Y , mızc nmuş ur. a ar arasın a- efl · d ltı k" inin tev-
1 

l d b 1 k il ı ş .. le mütefekkirlerin, ahHikçılann bü - PILANÖR MESAFE REKORU ki seferler yaz tarifesiyle beraber dan dolayı şikayet ve İngiliz hü- kampı.nın ş . .. crın en a ış A s r er e u unarn eze m e oy 
Jilk rolleri vardır B r r; . . . .. kif edılmesı uzerıne Cermano - me- yazmaktadır: 

· er ın, (A.A.) - Havacılık ba!Jh~~cak ve bu yıl burada işliye- kOmetının cıddi teşebbuslerde bu- rik B nd cemiyeti reisi Fritz Kuha Führer Mussoliniye gönderdiği 
l ~oplululdar Ye Milliyet mektebi öğretmenlerinden ;pilot Ho- cak vapurlar Ada ı>lijlanna yapı- lunmağa davet etmektedirler. na: ka~pının goyesi Amcrikada bir bir mektupla Brenner hududu hak-

. çtımai ve ruhi denilen kıymet.. fman iki kişilik planörler için dün- lacak yeni iskeleye de uğrıyacak- Alman bloku teşktl etmek olduğunu kında teminat vermiştir. Buna 
len yaratan bunlardır. Bun1ann ya. ya mesafe rekorunu kırmıştır~ Bu ]ardır. • d h 1 beyan etmiştir. mukabil Akdeniz bir Alman men-
r~ttıkları müşterek kıymetlerdir ki pilot iki kişilik bir plinör iie yedi 1 S pa n ya a ava ar Diğer cihetten nazilerin N~vyork fant mm takası değildir. Bu se-
bır milletin zihniyetini, duygulan- saatte -400 kil tr l"k b" - C'--best 'tL-I _..ı·1 k ddel •d• devletinin kanunlarına muhal~f ?a - beble Berlin ltal~·nn - İngiliz anla•· 

te ome e ı ır mesa ~ ı ll4l coı ece ma er fena o 1 ıyo r k t ettiklerini birkaç kere soylıyen .1 v n~. ş~l eder ve ona ideal yollarını fe katetmiştir. tktısat Vekfi!eti 'tarafından bazı ~m:rikan harp maHHleri cemiyeti re- mnsını memnuniyetle karşılamıştır. rosterır. Evv ı v t 
maddelerin ırerbest ithaline müsaa- Salamanka, 7 (A.A.) - e - isi Ray Monahan açtıgı mUcadelen n Berlin ile Roma devlet bloklarile 

Bu suretle her topluluğa millet müdürii de edildiğini dün yazmşbk. Güm- ki gece büyük umumi karargah ta- daha başlangıcmda bulunduğunu ve askeri ittifaklar vücuda getirilme-
demek doğru değildir. ÖyJe toplu- DD~niz. ticaret .. _ -w • rilklere gelen tcz'k-erede bu madde- rafından ne~redilen bir tebliğde Nevyork devlctind~ faaliyct~c bu~u - sini arzu etmemektedirler. Çünkü 
luklar var k" ,. ...,. '- . enız T.ıcaret mudurluğü bütçe • k • 1.•. b k k ı daha on iki nazi kampıle muca-

t lnuŞ;1t:!'el\. bır 1'ahanın ve '--dr 1 . . A-~ "" lenn pnmu 1P ıgı, a ır, a ay, Kastellon mıntakasında fırtına ve nan d ğ" . b"ld" bu kombinezonlar daima bnrpcuya-müşt k b" · - aa 
0 an •Ç!n ıuı..araya gı~ lı d · ı · ··t · r·· .. it m n dele etmiye devam e ece mı ı ır· 

ere ır dınlen o1duğu halde mit olan Müdür Müfit Necdet De- am erı, çuva ' JU ıp ıgı, )t e - şiddetli yağmurlara rağmen Fran- . ı· ne temayüller gizlemektedirler.,, 
ancak bir kUt1 b" · ·· . . ~ sucatı knuçu.k,, Kobra ve Kobrako mış ır. 
les· d eve ~s~umenz~mzdunş~ri~edönm~Bu~ "b" ~ld _ b"ld" .1 'ktd" y 1 ko ~~lnrını~ d~manın maruz=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ın e yaşamalctadırl B" d · .. d . . . · _ .• gı ı o ugu ı m me e ır. a - . . . . 
kütl . ar. ır e çı~ mu fu- muavllU Refık de b1r ıki ız bu maddelerin muafiyetten isti- kaldığı ağır zayıattan ıftıfadc edıp I 

e~n kendi vahdetini duy- güne kadar Ankuaya :gidecektir. ~ade etmesi için serbest döviz veri-' bütün hatta ilerliyerek düşmana a-
~dasık uyguda müştere'k olduğunu · ]en memleketlerden mübayaa edil- ğır zayiat verdirdikleri bildirilmek-ı ra etınesi ve m . . l h ,. F 

az1sıy e a ı aTa- akültelere Askerlik Deralerine miş olmala~ı lizımdır. Ayrıca · şu tedir sındaki alakalan b"l k t• - d kb . 1 
ere a ıye dog- Gelmeyenleri İmtihanı şarUaı· R aı·anaca r. Bir tabur irtibatı kesilerek im-

ru ~a m?~terekcn hnre'ket etmeleri, Anknra, 7 (Hususi) - Fakül- 1 - Bedellerinin tediyesi için 1 ha edHmiRtir. 
Ynnı tabırıaherle kütı l , . 7 · 1)88 t "h · d le ı ~ 

. . . e şuur u () mn- telerde askerlık der.ilerine ge.lmi- msnn · an ın en evve e l\lorella mmtakasında Franko lıdır ki mıllıyet \"e ·ıı t k b" ·1 · d ~ k mı e payesine yenlerin imtihanlara girmesine mü- nm ıyo mereı enn en resmı am- kıtaları yekdiğerini müteakiben 
varmış olsun. Milliyette şuur C"'"s saatle cdilmi'-·ecektir biy-0 müsaadesi alınmış olmak. . .. . 

1 
t . 

1 
d" 

t .,... - ., · üç dilşman mevzu ışga e mış er ır. ır. Şuurdan mahrum olan ku··ııe b" 2 - 7 nisan 938 tarihinden ev-
1 

c· t t 
·· -d ır Bu kıtalar evve a ıne orres mm a-s~l:~. Or. O 'halde şimdi biz milliyet- velcke gümrüklere gelmiş bulun- kasını işgal etmişler, sonra bu nok-

çı ıgı kolaylıkla tarif cd . . • Abidelerin Tamiri için Tahsisat mn . . . . 
cbılırı.z.. ayrıldı 3 7 • 938 t "h. d tadan bır knç kılometre kadar ıle-

Milli7etçinin Tarifi A k "J (ll • A) .Ab' - nısan arı ın en ev-, · "tm"şlerdir Askeri ehemmiyet-
ınensup l k . n ara, ususı - ıdele- \'el yola çıkarıldıkları konşimento, rı gı 1 • • 

ınr o :r.a ayni ıdeaıı:r _arka- rin tamiri iç.in 200 bin lirahk tah- menşe şahadetnamesi ve üzerindeki leri büyük olan diğer bazı mevzi-
sınd ı kıye çı demek; aynı hsana, sisat konmuştur. Yeni cami ve So- Türk konsoloslukları tasdik tarih-1 ler de FratıkisUerin eline düşmüş-

an oşan şuurlu bir lcütl · k . - · · k · l 
ın enın ullu ile bunlar.a benzer tarihi e- leri ve faturalan ile tevsik edilmis tur. Düşmandan bır ço esır a m-

anevi 'kıymetlerine kendisini ha- serlerin tamirine başlanacakbr. olmak. ' mıstır. 

Yeni gelen şilep 

Qtıft o•t"ekil Celal Bayarın zi~ret ettiti Bakır ıilebi 



Sayıfa: 4 Y2NI sXfiAH 

YALAN 
Yazan : Mükerrem Kamil Su 

Bugün: lıtanbul Radyoıu 

Öilo Netriyah; - 12.30 - Plakla Türk 
musikisi. 12.50 - Havadis. 18.05 • Pliikla 
Türk musikisi. lS.SO • )luhtelii plik ne,_ 
riyalı. 14.00 SON. 

AKŞAM NEŞRiYAT!: - 16.30 - Tak
sim stadından naklen Güneş - Beşiktaş 

futbol maçı (lllilll kümeden). 18.30 • 
PlAkla dans musikisi. 19.16 - Konferans: 

Genç Kaaın uyanır uyanmaz ko- Diye karşılık almıştı. Prof. Salih Murat (Radyo dersleri). 20.00 
karşılnştı. Nihayet en büyük kavgalarını l\lilzeyyen ve arkadaşları tarafından Türk 
ile karşıla•tı. tılar. Atıf ocuk istiyordu: musikisi ve halk ·"'rkıları. 20.45 - Hava 

' yap • Ç raporu. 20.48 - Ömer Rıza tarafından a-
- Öyle fena bir rüya gördüm - Hastalıgın sıralarında ~u a~- rapça söylev. 21.00 • Cemal Ki.mil ve ar-

ki Atıf. zumu içime gömüyordum Esın, dı- kadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
- Evet yavrum farkındayım. yordu. Çünkü çocuğun olmazsa halk "'rkıları (Saat ayarı). 21.45 - Orkes-

Onun için seni uyandırdım. içleneceğini düşünüyor, seni incit- tra: K_eler - Bela: .uvertür Espaıı.yol - Tos-
d S k · t · d Halbuki şimdi tı: Trıstezza. Drıgo: Le de Pıyano. Pı-

Esin gözlerini oğuştur u. aç- me ıs emıyor ~m. . . . .. nezzi: Serenad. 22.15 - Ajans haberleri. 
!arını düzeltti. Her sabah yaptığı Haksızlık, hatta kalpsızlık edıyor- 22.30 • Pl!kla sololar Opera ve operet 
gibi yatağında birkaç kere döndü, sun. Bir kadının birinci vazifesi an- parçaları. 22.50 • So~ haberler ve ertesi 
gerindi, sonra: ne olmaktır. günün programı. 23.00 - Son 

- Doktor çocuğumuz olmıya- - Bu manasız isteğinle ne ka-
cak derse ne yapacağız Atıf diye dar gillilnç oluyorsun bilemezsin. 
sordu. Ben ne gece uykularımı, ne de bir

- Kaderiılıize küseriz sevgi- çok gezinti ve eğlencelerimi bir ço-
lim ! cuk için feda edebilirim dostum .. 

Esin yüreğinin sızladığını, bam- Sonra, en mühimmi... Vücudümiln 
ba~ka bir acı ile gözlerinin yaşar- bozulmasından korkuyorum. 
dığını hissetti. Atıfın baba olmak - Laki~ ne müthiş şeyler söy-
istediğini ve ne kadar çok çocuk itiyorsun sen? 
sevdiğini biliyordu. Onu ölünciye - Niçin müthiş oluyormuş? 

''Hollivod'u ben neden 
bu kadar seviyorm? ... ,, 
Orada seyyar sabcılıkla işe baslıyan Gari Koper, 
her şeye baş vurarak yıldız olduğunu anlabyor 

8 Mayıa 19311 

Bugünkü bulınaca 

Dünkü Bilmecemizin halli 

1 
kadar bu sevgiden uzak tutmağa -Ben baba olmak istiyorum SAGDAN SOLA: 
hakkı var mıydı? anlıyor musun? 1 • Yeni nigihta ortaya giren, ,iird• 

Doktora giderlerken heyecan - Anlıyorum. Fakat ben anne bir tarz, 2 • kar, ha,kaları, s - bir ku,, 4 • 
içindeydi. Saadeti doktordan işite- olmak istemedikten sonra 1 bir hayvan, bir nevimaden 5 - Egeliler, 
ceği söze bağlı bulunuyordu. Klini- _ Sen adamı öldürürsün. Sen çok iyi, 6 - cihan harbinde me,hur bir yer, 

Radyoda dinlediklerimizden •u, 8 • ırüzel sanat, büyük bir.,.irin eser~ ğin temiz koridorlarında kocasın- insanı hiç şüphesiz çıldırtırsın. at 
Bayan Nezihe 8 • eski medeniyet merkezlerinden, yan 

dan ayrıldıktan sonra sevimli bir - İkisi de korkunç şey. Hemen dağda olur, 9 • lepeponez harplerinde ıo-
hasta bakıcı ile beraber muayene kurt.ıır kendini. Avrupa lataıyonları Gari Koper bir filimde nınmıf Atinalı kumandan. 
odasına girdi. Yüzü sararmış, elle- Genç adam asabiyetle kansının Dünyada ismi en çok anılan -hir mak mecburiyetinde kaldım ..• Ve, gü- YUKARIDAN AŞAGI: 

1 d SENFONiLER: 9.45 Berlin kısa dalga- "" bil-
ri buz kesilmişti. Korkudan, utan- üstüne atıldı. Onu kol arın an sar- . 

8 
rıI .k hah konseri 17 Berlin kı- Hollivud'dur. Bence Hollivud en şaya- nün birinde, par8$1%, pul.uz, borç içinde l - Akrabadan birisi, yaka, 2 -

cından terliyor; nefesi kesilir gibi sarak yüzilnU yüzüne kaldırdı. sı. c1a~-011n·.ı Baarahma'm eaerı'erinden ıenfo- d''-'-- b .. d. IOkak ortaaında kaldım. yükler, bir g~I. 8 -. 8 oktan biri, 4 - bit 
aa .,.. nı uuuıt tehirlerden ı.ı; ır. .. . . . hayvan, 5 • müteeo11r, keza, geee 8 eski 

Oluyordu. Karısının yaz geceleri göklerde n·ık konaer. 1 Bu açlık gunlennde birinde eski ar 
Ben, Ho!livudwı tahtadan yapı mış • • medeniyet merkezi, ıu 7 - notada bir seı. 

Doktor Ankarada binlerce has- pırıldayan yıldızlar ·kadar ışıklı, a- KONSER• 7.10 Berlin kısa dalgall: Mual- ilk ıiname müesseselerinden, seyyar kadaparundan birine rast geldim ... fel&ket, 8 • mukadd .. bir yer, 9 • 
00

,.,,.. 

tayı O .. ıu·· mden kurtarmı•, •imdı· 1•- te•ı·n gözleri titremeden gözlerine kili Pazar ıelimlar. 1• 8.l5 D. ev.amı, 11 K bo fil. ı · d f. ·· itle bo 10 bi ~--- k · ' • ~ • k ·~ ük kumpanyalarından, bunların macerala- ov y ım enn e ıguran yapınıt- ıu ruau, - r ~mer ezı • • • • J b · k b • · Berlin plak konıen 12.15 Artisti ~uç 
t~nbulun. ~n tanınmış .. hastahanele- d'.kı!mış, O gun ır. nar .a ugu gı- musikiıi. ll.45 Bükref: Halk mwıikisl. 18 nndan, bu gün isimleri bile unutulan: tL Bu filmlerde figüranlık yapmamı Şu resimde kaç yanlış 
rınden bırınde profesor bulunuyor- bı kızıl dudakları öfke ıle aralan- Berlin: Etlenceli konıer. U.15 Devamı. Peorl Mhite- Mac Semette- Mabel teklif etti. Dediği gibi yaptım_ Bu baıı- •• .. •• ? 
du. Genç ve çok değerli bir uz- mıştı. ıS.25 Bükref Diniku orkestrası. U.25 kon- Normand- Griffith'lerden bahsetme- Jangıçtan sonra ufak roller almağa ul· gozunuze çarpıyor 
mandı. Atıf karısına baktı, baktı. Son- ıerin devamı. 16.30 Berlin kısa dalgası: ra-~ ve muvaffak oldum. Meydana 

1 k yeceğim. •·-· - Kendinizi sıkmayınız, ra elinden bir ateş parçasını, iğ- Artiatik küçük konser. 17·45 Berin ısa çıkıyordum. Paramun lrumpanyaaı beni 
renç bir şey fırlatır atar gibi kol- dalıruı Ne,eli ak'8m muaikisl. 18 Pe,~: Ben, Hol!ivudda İ§lerin birden bire kadrosuna aldı. O kadar memnwı ol-

- Sakin olunuz. 
Muayene çok uzun sürmedi. 

Genç kadın giyindikten sonra yiye
ceği hükmü bekliyen bir suçlu gibi 
titriyerek doktorun karşısına geçti. 

- Çocuğum olmıycak değil mi 
doktor? 

- Bunu zaten biliyordum. 
Hastalığı hissetmeğe başladı

ğındanberi birçok kitap karıştır

mış, kendine göre incelemeler 
yapmıştı. Gördüğü fena rüyayı 

bir kere daha düşündü. Ve yaşları 
içine atan bir sesle: 

ndyo orkestraıı. 18.10 Prağ: Halk mueı- nası,1 parladığını; cses> in birden bire 
!arını bıraktı. k·ıs·ı konser·ı. 18.35 Briino radyo orkestra- dumki tarif edemem. O gün bu gündür 

nasıl hakim mevkie çıktığını; uzun me· 
- Bu kadar güzel bir yüzün, aı, 18.50 Berlin kısa dalgası: Neteli ak- bu kumpanyaya mensubum. Ancak 

şakkatlerle elde edilmiş olan fÖhretle-bu kadar nefis bir başın içinde ne pm musikisi. 19.30 Berlin kısa dalpaı: izinleri ile başka kumpanya hesabına 
ko··tu·· duygular saklı ı·mı·• meg"er. Bando muzika. 19.45 Pra"' pllk konseri .. rin birden bire nasıl yok oluverdiğini 1 

, 5 film çevirdim. Sesli film baş ayınca ar-
Şimdi senden iğreniyorum diye inle- 20 Berlin kısa dalgası: Pazar konsen. anlatabilirim ... Ben buna ese• inkila- tık qnatıma hatime ve<"mek zamanının 

. . . . 21.35 Pettc plak musikisi. 22 Berlin kısa bı• diyorum. Bence bu hakikaten pek 
d'.. Yazık senı seve_r_e.k :e ge~'.rdı- dalgası. Artiıtik küçük konser. 23.40 büyük bir inkililbdır.. geldiğini sandım. Aktörlükten vazgeç-
ğım yıllara .. Gençlıgımın en guzel Peote Askeri bando Mar" Uvertür ve H 
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• d ilk d • k·t, .. .. meğe hazırdım. Son bir ümid olarak bir 

· . . . . o ıvu a var ıgun va ı gozum 
yıllarına! valıler. 23.45 Bükre': Hafıf musıki naklı ... 

1 
ük ki d d .. 

1
d. H lr t tecrübe yaptun. Muvaffak olduğuma 

Sonra yazı odasına geçerek çek- OPERETLERı 20.20 Bratislava: Operet oy e Y se er e e~ _'··· o ıvu a şahit olmak için aylar geçti. cSeu si-
l • h 1 tı k d B. f rtı musikisi 21 Viyana: Operet netriyatı cMontanu dan gelmıştim. sıkılkan, he-me en ız a aç , apa ı. ır ı - . . . . . . . . . namada büyük bir hızla ileri gitti. Çok 

ki • .1 d kt •t 21.10 Prağ "Du Delsackpfeıfer,, isimli cenksız bir delilcanh ıdim. Bır az resım 
na savru ugu 1 e ev en çı ı, gı - ·k·ı· . 

1 
B.ld. yüksek sahne adamları, yazıC1ler, senar-. musı ı ı pıres. . yapmasını biliyordum yanız... ı ı-

tı. . ODA MUSIKiSlı 16 Pe,te kısa dalgas~: O- ğim bu iptidai ressamlıkla bu ıehirde yoculer ekrano koştular. 
Esın sokak kapısının duvarları da musikisi ve sonra orkestra konserı. • d M k Yerden bitme bir şehir olan Holli-

. . . .... 1 B 1. k d 1 para kazanacagımı umumor um. a ~ D'kk t d' • - d b" k sarsan kapanışı ıle kendını koltuga RES TALLER: 15.30 er ın ısa a gası: .. vud bu gün çok yüksek mevkidedir. ı a e ınız, resım e ırço 
attı. Şimdi altın gözlerinden yilre- Mayıs havaları. lS.lO Ostravo: Silezya sadım sinemaya intisap eylemek degıl- Her kesin gözleri Hollivuda çevrilmişti.r hatalar var. Kaç tane? 
.. . l d .. k .. 1.. d .,.rkıları 20 Bükreş Rumen "'rkılan. 21.10 eli. bir gazeteye ressam olarak kapılan- d .. b .... d.. En dikkatli olan, bütün ha• - Bunu kocama söylemeyiniz gını paralıyan yaş ar o u uyor u .. D 20 P t k p· ano ktı. Ba d • t k 1 Bu arada Hollivud büyü u, uyu u ve 

. . . .. .. . . .., . . cvamı. cf c fnr 1 - ıy . ma ş vurma ıgım gaze e a ma4 1 b 1 d H • • b 1 
doktor yalvarırım sıze, dıye ınle- Rol unu ıyı .. oy~adıgından emı.ndı. DANS: 19.15 Bükre': 23 Viyana. dı ... Hiç biri beni kabul etmedi. büyümektedirde. .. ta arı u an ır. epsını u ama· 
di. Kocası bu ofke ıle muhakkak bır a- ü . . 

1
.. d.. ed. f Ben Hollivudu pek çok severim... dınıua 7 inci sayfamızda okuya· 

İstanbul Kız lisesi mezunları mıtsız ıge uşm ım. · · seyyar o- · ·· caksınız. Doktorlar ve avukatlar bin vukata başvuracak ve sonra ayrıla- tografcılığa başladım... çok üzüntülü Orada öğrendiklerim sayesınde bu gun 
bir ailenin derdini, ıstırabını, çetin caklardı. bir cemiyej: kuracaklar ve yorgunluktu bir meslek idi ... Bırak- hayatta çok rahat nefes alıyorum... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!! 
his işlerini ve kördüğüm olmuş Ayrılık.... Dün öğleden sonra İstanbul kız Nöbetçi eczaneler 
sırlan dinliye dinliye bir iyilik, sa- Bu, genç kadına ölümden de acı lisesinin Cağaloğlundaki binasın-

G 
Beyoğlu cihetindekiler: 

hır ve ketumiyet sembolüdürler. görünüyordu. Fakat bu lazımdı. O- da, lisenin şimdiye kadar verdiği Esrarengı·z reta İstiklal cadesinde (Kanzun), Altıncı 
Genç doktor hastasının omuzla- nu ölüncüye kadar çocuksuz bırak- mezunlardan mühim bir kısmının dairede (Güneş), Galatada Topçular ead· 

rını okş1yarak: mağa, kalbini çocuk özlemi ile de- iştirakiyle bir toplantı yapılmış ve desinde (Sporidis), Taksimde Nizamet-
- Metin olunuz kızım, dedi. lik deşik etmeğe hakkı yoktu. İşin bu vesile ile 300 kişilik bir çay zi- _ 3 _ zannedilen ne varsa hepsi insanla- tin), Tarlaba,ında (Nihat), Şi,li haliiskiit 

Hayatta her derdi avutacak kuv- iç yilzünil bilse şüphesiz ki ayrıl- yafeti verilmiştir. Dünkü toplantı, caddesinde (Halk), Hasköyde (Nesim fi.· 
G t G b d Şa 10 gl.b·ı fakı·r rın, kendisine giydirdiği elbiseler· meo), Kasımpaşada (Müeyyet), Be,ik· vetler vardır. mağa razı olmıyacak, yine beraber gerek mezunlardan maarif mesleği- re a ar o a r 

· d t• · t• B dir. ta•ta Nail Halit), sarı yerde (Vasıf). 
Esin otomobilde ellerini okşıya- yaşamakta devam edeceklerdi. ne intisap edenler, gerekse başka ve sefalet ıçin e ye ışmış ır. u latanbul cihetindekiler: 

rak kendisini dinliyen kocasına ya- Kocasının nefretini kazanmak mesleğe girenlerin bir araya top- iki sanatkar, bu iki vahşi nebat, si- SEVGi Eminanünde (Binasyan), Alemdard• 
lan söylüyordu. Öyle bir yalan ki, için yaptığı çılgınlıklan acı acı dil- Janmala.rı ve biribirlerini tanımala- nemanın muhabbetsiz, insaniyetsiz Greta Garbonun yanında daima (Arif Ne .. t), Kumkapıda (Cemil), Fatih· 
bunu yalnız onun için yapıyor; bu şündü. Artık oyun tamamlanmıştı. nna vesile olmak üzere bir cemiyet ve yakıcı çölünde . bö~le hari~ula- bir erkek vardır ve bundan sonra- te (Hamdi), Aksarapda Yeni kapı), Şehre· 
derin acıda kendi varlığını ikinci Böyle yapmakla doğru hareket et- kurulmasını istihdaf ediyordu.. de surette açılmış, ınkışaf etmışler- da olacaktır. Bunlar Gretanın ha· mininde (Hamdi), Küçükpazarda (Neca· 
planda bırakıyordu. tiğini sanıyordu. Çünkü yuvada Saat iki buçukta toplantıya is- dir. Bir amele kızı olan Greta Gar- yatında milhim bir yer işğal etmez- ti), ti~··~ultan~a ~~~~tara ~~>·1 d 

- Hastalık hiç de korktuğu- kendi yüzünden doğan eksikliği tiklll marşı ile başlanmış ve bun- bo ~ kalmış, soğukta yatmıştır. On !er. Bu erkekler Gretaya artık k·ı .' u ar, a 1 01 ve a ar a· 

muz gibi değilmiş Atıf. Kısa bir te- her zaman kuvvetle duydukça saa- dan sonra lisenin şimdiki müdürü sekız yaşına kadar ufkunu kapalı, duyamıyacağı bir aşkın hayalini, 1 ;';.~darda Selimiye), Kadıköyünd• 
daviden sonra bir şeyim kalmıya- deti hiç içine Binebilir miydi? Bay Sabri tarafından hazır bulu- bahtını kara. sanmıştır. Bundan vehmini vermek için yanında bu- Modada (Moda), Pazar yolunda (Mer· 
cakmış. Doktor vehimlerimize gill- nanlar selamlanarak maksat izah sonra olan bıte~Ier . G~et~y~ ~yan- Iunuyorlar. Greta ancak bir erke- kez), Büyükadada (Ş!af), Heybelid• 
dil. Kanuni Sultau Süleyman edilmiştir. Bunu müteakip eski me- maktan. korkdugu hır_ rily~ .gıbı. gel- ği sevmiştir:. Stiller. Gretanın ilk (Halk). 

Genç adam karısının ellerı·nı· ve Macar hükümdarı zunlardan bazıları söz söylemişler mektedır. Greta gosterışı, Iilksil k ğ. 1 b St'll d. k' l=============':::J 
Kanuni Sultan Silleymanın Me- .h t b h t h kk k tt' ' hiç sevmez. Ailesini sefaletten kur- er ~ ı o an u ı .er ır ı onu on- Halkevlerinde: 

kalbinin üstünde sıktı ve öptü: ha zaferinde ölen Macar hüküm- nı :Y~. ~· u:usu.t a .a u ·ı e .ır- tarmış saadete eriştirmiştir. Yal- :;ekız yaşında hır yıldız yaptı .. 
- Ne zarar sevindiği bilemez- da;ının karısı, kocasından kalan ;e ıçın ı.r 1 od~ı enın seçı mesıne nız ke,ndisi eski fakir ve sefalet Stille!' Gretayı sevmezdi. Greta BeyoAlu Halkevlnden: 

ain karıcığım, dedi. Çocuğumuz ol- hazineleri bir gemiye yilkliyerek arar vermış er ır. günlerini unutamıyor, o korkunç bundan fevkalade müteessir oldu, 1 - 1 Mıyıo 938 sııı güU ıaat 18,SO d• 
mıyacak dede öyle korkmuştum ki. Tunadan Viyanaya kaçmağa hazır- Zlihrevi hastalıklara karşı hayal bir an olsun gözlerinin önün aşkı perişan oldu, ve erkekler Gre- Evimizin Tepebaıındakl merkez blnaaınd• 

Tedavi bittikten sonra genç ka- lanmıştı. Fakat Türklerin Me- sıkı bir tedbir den gitmiyor. tayı ebediyen kaybettiler. Stiller Proı .. ör Bıy feklb tarafından cvenl 
dı~ kocasına _kafa tutmağa başladı. haç zaferinden sonra ani bir bas- Nevyork belediyesi yeni bir ka- . .. . öldü. Onun ölümündenberi Ga!'bo, TUrk Kadını ve Ruhi münuebetıerı mı· 
~~ıne bağlılıgı, kocası~a dUşkünlU- kın ile bu dini ee geçirmeleri üzeri- rarla bütün Nevyork ahalisini 1 ha- Greta bı~ ~oy~ü kızıdır. ~~me!1 aşağı yukarı iki senede bir yanına aeıeoı cmevzuunda konferanı verııecetlr· 
gu kalmamıştı. Kendıni gezintile- ne hilkümdann karısı ve adamları ziran 1938 den itibaren 16 gün zar- hemen .t~hsılsızdır, 0 ~unu bılır vt erkek bir arkadaş alır, kendini ona 

2 
_ Herke gelebilir. 

re vermiş, pokere başlamış, hiç bir mücevherlerin ve hazinenin Türk- fında sıhhi muayeneye tAbi tut- bunun ıçın, çok okud.ugu ve çok ş~y verir, sırf yanında erkek, sıcak bir 
filmi, hiç bir konseri, opereti falan !erin eline geçmesi için bir tedbir maktadır. bildiği halde, kendim herkesten kü- mevcudiyet bulunsun diye, yoksa 
kaçırmaz olmuştu. düşilnmilşler ve mücevher yüklü ge- Bu tarihte bütün Nervyorklular çUk görür. O her şeyden ve her kes- Greta asla bir daha kimseyi sev- Marınarada bir yelkenli battı 

Atıf beş yıllık karısını adeta ta- miyi Tunada batırmışlardır. muayene edilecek ve nesli mahve- ten korkar, birine rastlamak oncı miyecektir. Bu erkek arkadaşlar- tayfası boğuldu 
nıyamıyordu. Evin en küçük işle- Budin kalesi ile Viyanaya kadar den zührevi hastalıklarla sari has- bir işkencedir, adi bir mükalemeyi dan sırasiyle Jhon Gilbert'i Ma- Şile kazasına bağlı Korfallı kö· 
rini bile kontrolü altında yaptıran, olan mıntaka ve Tuna nehri uzun talıklara tutulanların isimleri yazı- takip etmekten azap. du~ar. En sa- moulian'ı George Brent'i sayabili- yü ahalisinden kaptan Bekire ait 
kocasının zevklerine, duyuşlarına, zaman Türklerin elinde kaldığın- lacaktır. de cümle.nin,k en tehdlıktesızklve tmha- riz. Şimdi de Leopold Stokouski 24 tonluk yelkenlli, odun yükiyle 
yorgunluğuna ve gelirine saygı du- dan Macarlar bu hazineyi derhal Bunlar derhal hastahanelere sum sualın ar asın a uza ar e .- İstanbula gelirken yolda batmıştır. 
yan ° eski iyi kalpli kadın, şimdi bulamamışlardır. Fakat sanraları sevkedilerek tedavisi yapılacak ve d!t ~dici. telmihler sezer. Bu.nun ı- var. Yelkenlinin s tayfasından altısı de· 
manasız hırçınlıklar ve gayri tabii da, harplerden ve saireden bu mü- tedavi esansında hasta olmıyanlar- çındır kı ancak muayyen hır kaç Bu rla bugiln yarın Gretanın nizde boğulmuş, ancak ikisi kurtıı· 
eğlencelerle hayatı burnundan ge- cevherler aranmamıştır. la temasları menedilecektir. dostu arasında yaşıyor. Bu dostları- hayatında sönüp gidecektir, zira l- rılabilmiştir. Boğulanların ceset· 
tirmeğe başlamıştı. Peşteden geen haberlere göre Bundan başka bu kararın bir nı senaryocu Saika Viertel, lliax ki sene dolmak üzeredir. Greta bu !eri henüz bulunamamıştır. 

Kaç kere yalvarmış, bu değişik- Macar hükumeti Tuna boyunda ye- maddesine göre yeni doğan çocuk- Reinhardt ailesi ve bir kaç kadın- yol üzerinde her şeyi yıkmakta ve . 
!iğin yuvayı uçuruma sürüklediğini, ri meçhul olan bu gemi enkazını ve !ar da muayene edilecektir. Nev- dır. Greta bu dostlarının kendisi- arkasına bakmadan uzun bir ol eskıden dah9 betbaht sanıyor, ner 
hareketlerinden ürktüğünü söyle- mücevherlerin saklı bulunduğu de- york belediyesi şehir dahilindeki ni hakikaten sevdiklerini, anladık- Y - d .. eyse koca. k.arı ila~~arına. okuyul<~ 

da koşar adım gitmektedir. Santa fi ekle ıyıleşecegıne ınanaca miş, her defasında karısından: mir kasayı aramağa başlamıştır. Bu hastaları tesbit ettikten sonra ha- !arını bilir. Onların önünde ser- u em 
- İşine gelirse ... Ben böyleyim. arama işi en son sistem vesaitlep ol- riçten gelenleri sıkı şekilde muaye- bestçe konuşabilir, aklına ne gelir- llfonica plajını hiç terketmez, Ok- tır .. ".e gi~ikçe, .sih~.di bir orman~ı 

Gençlik haklarımı elimden almağa duğundan lif acarlar bu hazineyi ne ettirecektr. se söyliyebilir, içinde kanayan şiir yanosun sonu gelmez u~kuna b~~ı- derı~lıklerıne gomuluy.or: ~aln\; 
kalkmazsın zannederim. Çünkü muhakkak bulacaklarına kani imiş- Bu suretle Nevyork dünyanın okyanosundan istediği gibi bahse- lır. Fakat her Uç ayda hır ev degış- kalbınde faydasız ve umıtsız b 
buna müsaade edemem! • ı hasta olmayan şehri olacakmıs! debilir. Onda sun'i ve yapmacık tirir. ifa ' dır, yorgundur, kendini sevgi. er. 
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Edirnede çocuklar 

Bugün kim kazanacak? 
Senenin en mühim maçlarından biri 

var: Beşiktaşla Güneş çarpışacak 

ıslah evi 
Açılan 300 kişiliik yeni eve 

Edirne, 6 (Hususi) - Şehrimiz 

cezaevinde 300 kişilik bir çocuk ıs
lah evinin hazırlıkları bitmiştir. 

:Memleketin muhtelif cezaevlerin
den l 8 yaşına kadar olan cezalı ço-

Annesi Aleyhine 
Dava açan çocuk 

Bir gene zevee yuvasının tehlikede olduğunu 
nasıl anlamall 

cuklardan şimdiye kadar 85 çocuk Çeki Koganı tanırsınız: Beş on 
gelerek buraya yerleştirilmiştir. sene evvel beyaz perdenin en meş-

Bu çocuklara ceza müddetini hur küçilk yıldızı o idi ve milyonlar 
dolduruncaya kadar okuma yazma kazanmıştı. Fakat bu milyonlar 
ve saire gibi sanatlar öğretilecektir. çocuğun annesinden kaldı ve Ceki 

Trakya umumi milfettişi Gene- şimdi annesi aleyhine bir dava aç
ral K. Dirik bu modern müesseseyi mıştır. Paralarını istiyor. 
son ziyaretinde gördüğü intizam- Ceki Kuganın evvelce kazandı-
dan çok memnun kalmıştır. ğı milyonların yansına sahip olmak 

Cezaevi yakınındaki hususi mu- için annesine dava açması çok acı 
hasebeye ait çiftlikle Dertli Musta- ve hazin bir şey. 
fa bey çiftliği satın alınmak üzere- 1 Çocukkken kazandğı bir servet-
dir. Böylelikle burada ziraat faali- ten büyüyünce bir kuruş bile istifa- ı 
yeti genişlemiş olacaktır. de edememesi haksızlık değil mi-

SA VNl dir? 
Büyük ziraat kongresi Hakim reşit olmamış aı·~istı:rin 

• A knotoratolarına şu maddenın lave-
Edırne, 5 (Hususı) - Ankara- . . ek haklı olarak talep etmistir: 

d t 1 k l bü "k z· sını p ~ 

Robert Kollejde geçen ıeneki atletizm müsabakası 

Bugün Taksim stadında Beşiktaşla 
Güneş ve Galatasarayla - altı kulüp 
muhteliti karşılaşıyorlar. 

a op ~naca o an yu ıraat Çocuk tarafından kazanılan pa-
kongresınde Trakya umumi müfet-
tişliği veteriner müşaviri B. Şevki 
Özer, ziraat müşaviri B. Şevket Arı 
bulunacaklardır. 

Bir İskandinav gazetesi buglin- erkek birkaç defa, öğleden sonra 
)erde, okuyucularından, şaşırtıcı mühim bir iş için civarda bir yere 
bir mektup almıştır. Bu genç zec- gideceğini söylemekte ısrar eder
ce: "Yuvasınn tehlikede olduğunu se. 

Trakyadan gidecek murahhas
farla bir arada Trakya ziraat kal
kınma işleri üzerinde görüşmek ü
zere bir toplantı yapmaları da ta
sarla~mnktadır. 

nası anlamalı?,, diye soruyor. Ga- :. 

Beşiktaş - Güneş maçı hakkındaki 

ta~~inlerimizi iki gün evvel yap -
mıştık. Buna yalnız birkaç satır ilave 
ideceğiz. 

zete ona şöyle cevap veriyor: Sokaktan geldikleri vakit kadın 

latanbulda: 
.... veya erke yüzlerinde kabahatlerini 

··----Saat 

Bir akşam başbaşa otururlar- meydana vurucu bir iz olup olmadı
ken kadın veya erkek birdenbire: ğını anlamak için aynaya koşarlar-

9 Mecidiyeköy - Bentler bisik
let yanşı. 

Büyüyük bir sergiye iştirake "Çok az sokağa çıkıyoruz. Ahbap- sa. 
davet edildik larımızı ihmal ediyoruz. Artık hiç .. ... 

"Bak, sen ne kadar sevdiğim 
Bugünkü maçı Beşiktaşın kazan -

ması yüzde elliden yukarı bir ihti

mal dahilindedir. Yalnız Beşiktaş 

4 Robert Kolejde İstanbul at
letizm mayramı milsabakala-
rı. 

müdafaasının bir ay evvelki maçta 14,30 Taksim stadında Galata-

Kanadada Toledo şehrinde 38 kimseyi davet etn:iyoruz,, derse. 

ağustosta iki ay devam etmek üzere * • 
Erkek, arkadaşlanndan birinin beynelmilel bOyilk bir sergi açıla-

bundan belli,, diye birdenbire bi
birine hediye vermeğe başlarlarsa. 

aşk macerasını anlatırken, içini çe
caktır. Hüktlmetimize yapılan mü- .. .. . olduğu gibi enerjik oynaması birin- saray - altı klüp muhteliti. 

ci şarttır. Çünkü birçok maçlarda 16,80 Beşiktaş Güneş milli kü-
gördük ki Güneş Forved hattı sıkı me maçı. 
ve atılgan bir müdafaa karşısında 17 Beyoğlu Halkevinde eskrim 

. kerse; kadın, hafif meşrep arka-
racaat üzerine İktisat Vekaleti şeb- Çeki Kotanın bugünkü hali d 1 d b" • · d d" 

· · · b · rğ· . aş arın an ırının mey an ver ı-
n~ız sa~ayı ır ı me. hır tezkere raların parısının bankaya yatrlma- ği dedikoduları anlatırken: "İyi ce-
gondermış ve sanayı erbabımızın sı ve reşit olduğu vakit bu sermaye- t' d · · ı· kl · · . . sare ı varmış,, erse. 

Biribirleriyle konuşurken kadın 
veya erkek isminizi söylerken sani
yenin yüzde biri tereddüt ederler-

muvaffak olamamaktadır. Ve Beşik- müsabakaları. 
sergıye ış ıra erının temıninı bil- leştirilen paralar alması. • se ... .. 

"" 
dirmiştir. Zanayi birliği bütün fab- Zavallı çocuk kendine ve Şarlo- Kadın akşam Ü;eri eve geldiği 
rkatörlere vaziyet hakkında malü- nun savesinde mütevazi evlerine 

" vakit, hiç münasebeti yokken, da-
mat vermiştir. damdan düşer gibi gelen bu servet- kika dakikasına 0 günü bütün yap-

ten niçin istifade etmesin? tığı işleri, gittiği yerleri anlatır ve 

taş müdafaası da seri, şu tör ve fır - i Ankarada: 
satçı Güneş forvetlerinin aralarında- Ms':ncak - Harbiye milli kü-
ki anlaşmayı, ancak canlarını dişle - me maçı. 
rine takarak oynıyaca.kları enerjik • •••••••••••,. Bayburtta imar faaliyeti 

Yavaş fakat kati surette aşkın 
derecesi sıfıra iner. korumak için 
harekete geçmenin vaktidir. 

Para meselelerinin çirkinliği a-
ile rabıtalarını da zehirliyor. bir oyunla bozahilirler. Aksi takdir- Galatasaray kulübü Avrupaya günden güne artıyor 

de, Güneş forvetlerinin mutat oyun- ve Filistine gidiyor Bayburt, (Hususi) - Umumi 
Hayvanlar arasında: Nezleyi tedavi 

lannı oynıyarak takımlarını galip rı- Galatasaray kulübü beş ha:.iranda müfettiş Tahsin Üzerin kıymetli Kadınlar ve erkekler 
'- :ıı .. L. m.) 1 · · 1 ? Bir Amerikalı doktor nezleyi te-

etmenin tek çaresi: 

<;IQlrmaları kuvvetli bir ihtimal dahi- bitecek olan milli küme maçlarından yardımlariyle bayburta büyük bir ~a anm nası geçırmış er 
1 line girer. sonra Avrupaya bir turneye çıkacak- orta mektebi yaptırılmağa başlan- Bir Amerikalı gazeteci okuyu- davi etmenin en iyi çaresi ilaç a -

1 rnamak olduğunu söylüyor. 
Yalnız son dakikada aldığımız bir tır. Bu arada ilk olarak Yugoslavya- mıştır. Kaymakamın himmeti ile cu arına şu meraklı ve acaip sualle-

h b bilt.. B b t h' 1 · d 1 ri soruyor: Amerikalı doktorlarm yirmi i-a ere göre, Beşiktaş müdafaasının ya gidilecek ve orada Yugoslavya i- un ay ur na ıye erın e odu- . d b" ü 
· kinci senelik kongresın e, ın y z en kıymetli bir rüknü olan Hu"snu" _ simli kulübün senei devriyesinde bu- ğu gibı köylerin de biribirine tele- "Diln akşam ne yaptınız?,, 

f 1 b ~ meslektaşının önünde, Boston şeh-n" ı kt B d on a aglanmas kararlaşmıştır. Kadınların yüzde beşi, erkekle-un rahatsızlığı dolayısile bugun·· kü I unaca ır. un an sonra Almanya, · d d kt A l' nezle hakkında 
Bu hayırlı işe köylüler çok yar- rin yüzde on üçü kahveye gittikleri- rın en ° or r 1 

maçta oynamaması muhtemeldir. Bu • Macaristan, Romanya ve Bulgarista- d t k d' 1 teferruatlı bir rapor veriyor. 
ım e me te ır er. ni; erkeklerin yilzde on beşi ve ka-

takdirde onun yerini Enver alacak - na geçilerek ikişer maç yapılacaktır. K b k Ik h Bıı rapora göre, biltün Amcri-
ara Ü te i ayvan dınların on ikisi lokantaya gittikle-tır. Pakat bu vaziyet tabiatile Beşı·k- Bu arada Yuna. njstana uğranılması kalıların, vasati olarak, senede iki 

t d ht ld B sergı
0

si açıldı rini; erkeklerin yüzde otuzu ve ka-aş müdafaasını hayli sarsacaktır. 8 •. mu eme ır. u seyahate kulü- b k k nezle olmagy a hakları 
K b··kt 'lk d f l k bı"r dınların yüzde yirmi altısı sadece uçu ere · Biz güzel bir maç seyretm k . . bun futbol, atletizm, voleybol, bas- ara u e ı e a o ara vardır. 

Hüsnünün de takımdakı' yer·ın7 1 ıçın_ ketbol takımları iştirak edecektir. Av hayvan sergisi açılmıştır. Hayvan gazete okuduklarını: yüzde kırk ro 
1 

. 
ı ama d d · · · .. k .. kö 1 .. 1 1 k kl 1 ld ki Bütün memurların ve ame enın sını temenni edı"yoruz. rupa an önüşte Filistine de gidile - sergısını gorme uzere y u ere man o uma a meşgu o u arnı; 

1 
. .. 

k H · k ki · .. · k işlerinin başına gelmeme erme, yuz Beşikt t k d b k . re apocl takımına iadei ziyaret e- fabrıkada çalışan binlerce amele er e erın yuzde otuz beşı adın- . . . . 
. . . a~ a ımın a aş a bır de - dilmesi muhtemeldir. ve İngiliz mühendislerle işçilerinin !arın yüzde kırk beşi radyo dinle- d~ ellı, nezlenın sebebıyet verdı-

ğışıklık olması ihtimali yoktur. Yal- mühim bir kısmı gelmişlerdi. diklerini söylemişlerdir. Memur- kı anlaşılmaktadır. 
nız Hayatinin yerine Rıdvanm oyna- j Sergide güzel ve gilrbüz hayvan !ardan yiizde ikisi bu davete git- Doktor Arli sayısız tecrübele-
tılacağı söylenmektedir. Güneş takı- skrim müsab~kalan . sahiplerine mükafatlar verilmiştir. miştir. Yüzde onu priç oynamış ve rinden sonra kati neticeyi bildiri-
mı ise bildiğimiz şekilde her zaman- Geçen hafta Beyoglu Halkevın- . . .. .. ' yüzde on besi çalııımıya devam et- yor: 
k * Fabrıka ınşaatına buvuk bır . . ., • 
i kadrosu ile çıkacaktır. de başlanan eskrime bugün de de- faaliyetle devam edilmekt~dir. mıştır. "Bütün gargaralar, boğaza sü-

lstanbul atletizm 
Bayramı 

Bugün Robert KolJej sahasında ts
ianbul atletizm bayramı final mü _ 

aabakalan yapılacakbr. Bu müsaba
kalarda her yıl olduğu gibi atletle _ 

rimizin mevsim başlangıcındaki va _ 
ziyetleri meydana çıkmış olacaktır. 

vam edilecektir. Bugünkü kılıç Yüzde 12 kadın ve yüzde 6 er- rülen antiseptik ilaçlar, damlalar, Bir taraftan fabrkada çalışacak 
müsabakalarına kız ve erkek spor- amelelerle mühendislerin ve me- kek sinemaya gitmiştir. Yüzde 3 pomatlar ve buğuların faydası yok 
culardan birçoğu iştirak etmekte- murların evleri ve apartmanları ya- kişi, bir küçük gezinti yapmağı dü- tur. Ekf'leriya hastalığı ziyadeleş-
dir. pılmaktadır. şünmüşlerdir. tirir. Nezleyi tedavi için bir tek 

S Bu mütecesss gazetenin o kuyu- ilaç vardır: Bu, bundan iki bin se-

Bisiklet yarışı 
Bugün saat 9 da Mecidiyeköyü ile 

Bentler arasında iki defa gidip gel
me 50 kilometrelik bir bisiklet ya
rışı yapılacaktır. 

amsunda inşaat malzemesi 
cularından hiç birinin de acaip su- ne evvel asri doktorluğun babası 

satanların dükkanları kapatıldı ale şu cevabı verrr,..::oği düşünmeme- . ' . 
1 · i h 1 k 1 olan Hıppokrot tarafından tavsıye Samsun belediye meclisinin bir erm ayret e arşı ıyoruz: 

kararı ile kereste, çimento, kireç "Akşamı karımın veya kocamın 
ve kiremit ticarethaneleri hep bir- sevincini veya saadetini temine ça-
den dükkanları kapatılmıştır. hşmakla geçirdim!,, 

olunmuştur: "yatağa girmek, ken

dini sıcak tutmak, rahat etmek ve 

hiç bir ilaç almamak ... ,, 

iT ES ADÔ Fi 
MAHALLE KARILARI 

yanaklarını, hep başka renklere dim ya ... "Şükret herif!... Allah sa- her usulca gider elinde gezdirdiği 

boyayorlar ... Ay ne de gudubet o- na öyle bir karı verdi ki İstanbulu ucu keskin çiviyle kırbayı deler. A
luyorlar ya! elek elek arasan bir mislini daha lık saka farkında olmaz. Arkasın-

Yanmış mısır püskülü yahut bulamazsın.,, Bu yaşa geldim rab- dan parmak gibi su aka aka yine su 
safranı ziyade kaçmış zerde gibi bim göstermesin hiç bir tarafıma ne taşır .. Alemin küpü beş kırba ile 
bir sevimsiz renkte saçlar, muhaci- boya kullandım. Ne yün ne de kır- dolarken o günü sekiz kırba kir 

No. 3 rin tanesini on paraya sattığı, aki- pıntı..... etmez. Herif kapının arkasına Yazan: Htiseyin Rahmi GÜRPINAR 
evlidıdır ama bilmem ki ka . . . de şekerine batırılmış değneğe ge- O aralık "kiltt,, diye bir atlama üç (tebeşır) fazla çeker. 
niçin bu kadar yUz veriyor? ~sı~~ ~ı~k bır kırk ~kı yaşında olsun ... çirili elma gibi boyalı yanaklar ... olur .. Hoca hanım oturduğu yer- Evin kadını elbette küpünün 
ra neden böyle kapılmış. R f~ a d h~d~ ~b.Uyüdü. Kaç defa l:ıezini ya o başlan 1.. Nedir o öyle. Tepeli den etrafa göz gezdirerek: daima kaç kırba su aldığını ·bilir. 
babası iyi okuttu yazdırdı 0 

1 d~~ eğıştirdı?1. yaban ördeğine dönüyorlar. Ge- - Ay tuuu ..• tuu. korktum. Küt Sayar bakar ki saka üç fazla yaz
Yafına kadar burada mah. 11 n k - B~n.ım evladım dtmek .. Lakin çen günü "Seher,, döşekten biraz eden nedir öyle? .•• A yetişme kal- mış. Haydi kavga başlar. Saka 
tebinde tecvidi karalam: e ~~ - karısı bılıyor mu? İnce başörtüsily- siyah yün çıkarmış, onu ditti ditti tağın kedisi.. Ne olacak Sarman da haklı. Hanım da ... Ortada bü
pişirdi. A ı İlmi pişkindir ~ı ıyıl~e le yanma çıkı~ca Gülsüm insana a- tepesine yerleştirdi. Üzerine saçı- amamecilerin tahtaboşuna atladı .. yOk bir kabahat varsa o da o yu
zım ... Sonra hem rilşdiyeye :me - deta ~uraty edıyo~. Haydi kepaze, nı doladı. "A kız nedir o maskara- Misk gibi pastırmacığım ellerin bo- murcak ta... (Etrafı koklıyarak) 
mi dersine devam etti. Peke: c~- 0 b.enı~ ogl~m hıç zihnime fenalık lık? Öyle döşek yününden kokoroz ğazına kısmet olacaic. Gitti, pastır- burnuma pastırma kokusu gibi bir 
okudu. Senelerle (Molla ~r;n gelır mı? Elımde büyüyen çocuğun mu olurmuş? diye darıldım. "Hoca marn gitti. (Ellerini koklıyarak) şey geliyor... (Soluk soluğa kokh
mı) yi okudu. Bıyık landı ke a k.~rşıs~n.a da yaşmak ferace ile "bö- hanımcığım. Çarşıya gidiyoruz. üzerine ne de güzel kokulu çemen yarak) inan olsun pastırma koku
landı. Gene o dersceğizinl ~~raal: eu,, gı.bı 5ık~ca.~ deği~i~ ya!. .. Ge- Şimdi çarşaflanacağım~ Çarş.afın vurmuşlar.. Pastırmamı eller yesin yor .. Aman ~arabbim esirgesin ne 
madı. Yazısını sorarsan ona hi k_ çen gün~ .~ülsum yüzume b~ktı altından on~n yün oldugu be~lı ol- ben burada par~~klarımı k~klıya- çabuk kediyı tuttular da bastırma
yar yok. Yazılarını be h 

1 
ç u baktı da· A hoca hanım ne guzel maz ... ,, dedı. A kahpeye lakırdı yım. Seher kedıyı öyle agzında yı ateşe vurdular. Ay haram olsun 

den çıkarırım T pk nAhece em~- kaşların var tıpkı rastıklı gibi du- yetişiyor mu? Öyle tepelerini ka- pastırma ile gördü mü iş bitti. da yarın ahrette beş pençem ya-

Korkunç Geyikler? 

Geyiklerin kendi hallerinde bi
rer hayvan olduklarını bilirsiniz. 
Fakat nunlar içinde de e1e avuca 
sığmıyan vahşileri de vardır. Onlar 
da Şimali Amerikadadır. Bu geyik
lerin boynuzları çok kuvvetli ve çok 
dal budak salmıştır. Avcılar karşı
larına çıkan bu geyikleri bir kur
şunla devirip öldüremezlerse mu

hakkak kendileri ölilrler. Çünkü 
geyik kurşun sesini duyar duymaz 
deli gibi olur avcının üstüne atlar 
ve kuvvetli boynuzlariyle avcıyı de
lik deşik edip öldürmedikten sonra 

başından ayrılmaz. 

Keman Telleri Neden Yapılır? 

Bizi mesteden musiki nağmele

ri en çok kemanın tellerinden çı

kar değil mi? Acaba kemanın tel

leri neden yapılır? Bunu merak e
dip öğrenmedinizse ben size söyli

yeyim. 

- Koyunların bağırsakların-

dan ... Hayret etmeğe lüzum yok. 

Hatta ltalyada keman teli yapan 

en usta adamlar ıbulunduğu için İ

talyan telleri pek meşhurdur. 

eller yiyor. Herif yetiş .. Hepsi kör 
boğazlarına gitmeden belki yarısı
nı olsun kurtarabiliriz. A dayana
mıyacaiım doğrusu kalçam inçin
mek değil ya küskütük kötürüm 
olsam yine kalkarım. (İki eliyle 
tahtaya dayanıp kalkar. Biraz to
pallıyarak hemen helanın pencere
sine koşar) 

• 
1 1 met Bı ruyor ded · A A "ft · b rt t d H can kitabının y b - .,, ı. ··· şı enın zoruna a ıp a eve gibi boyunlarını sal- ayvan kırk damdan atlasa vallahi kanızda olsun ... 

nız harekeleri :~~ı:~r e;:er. ~al- bak l R~stık nedir, allık nedir öm- lıya sallıya giden kadınlardan ço- peşini bırakmaz .. Onun küçüklüğü Saygısızlar... Kedinin aP.zında 
öyle ayandır. K 1 · . ~sa ışte rilmde öyl.e şeylere b:n el vurma- ğunun o gogorokları yapma. A .. maazallah sekiz on yaşında iken buldunuz bir kelejir had kokut
nı milmeyyizine ~ ~me d~1!~1 yazısı- dım. Benı yaradan boy le yaratmış. inan olsun yapma .. Kendi saçlan o kız oğlan çocuklardan afacandı ... madan yeyiniz... Kokuyu aldıkça 
arttı arttı ta e::~ ı~. ı. A;Iığı Kaşlarım kudretten ra~tıklı gibi değil ki .. Onların içi ya iğreti saç, Seher bu mahallede kaç sakanın içime baygınlıklar geliyor. (Avaz 
ruş ~ldu 'Azmpa:a or /uDz hellı ku-k dur~~or ... Şimdiki tazeler boyacı ya böyle yiln, yahut kırpıntı dolu ... kırbasını deldi. Çeşme başında sa- avaz haykırarak) , Hacı neredesin 

· mı· a a yaşı edısıne benziyorlar Yüzle · · Ald k ki kl k b.l ne başı ne? Haydi ols 1 d b k · rını anan er e ere yazı ar olsun. a kırbasını şöyle bir kenara bıra- fetiş kaç gündür koklamıya ı e 

- Hu Seher civan kızım ... Sana 
diyorum ..• Kimse yok mu orada? ... 
Fatma .... Huriye .... Hu ayol hep ne
redesiniz?... (Kendi kendine ya
vaşça) nerede olacaklar? kiiçüğü 
bilyilğil hep pastırmanın başında
lar. Ah pastırmam ne tütiiyor! Ne 

tütüyor!.. (Elini knklıyarak) ta 

kendisi işte benim pastırmam ... Tıp

kı çemeni gibi kokuyor. Deminden 

dilerken kokusu elime sinmiş.. (yi

nE' haykırarak) kadınlar hu! Hep 

birden neredesiniz? Biriniz çıkın 

da bana cevap verin ... 

Komşudan bir sa da: 
- Ne var Hoca hanım ne hay

kırıyorsun? 

- Sen misin yavrum Seher? 

{Dtı7a.m\ 1'0.T l • · ··· un ° sun a aş a saçlarını baş4a, kaşlarını, Geçen günü bizim Hacıya öyle de- kıp ta 'biriyle lakırdıya daldı mı Se- kıyamadığımız o canım pastırmayı 
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Bir İtalyan amiralinin izahına göre üç senede süratleri 
Yüksek dört büyük harp gemisi daha yapılaeaktır. 

Celal Bayar ve hariciye 
vekili şehrimize geldiler 
Buakşam saat 23 de Belgrada haraket ediyorlar 

İngiltere ile İtalya arasındaki 
.anlaşma üzerine Akdenizdeki va
ziyet daha şayanı dıkkat bir mahi
yet almış oldu. İtalyanın bu deniz
deki kuvveti umumi harpten sonra 
artmış, hele şu son senelerde daha 
mühim bir dereceye varmıştir. İtal
ya bahriye nezareti müsteşarı ami
ral Vavagnari tarafından neşredi
len bir makalede umumi harpten
beri İtalyan donanmasının bir ta
rihçesi yapılmaktadır. Umumt 
harpteu. sonra İtalyanın ancak saffı 

( Başta1afı birincide ] dürlüğü, Sosyete şilep, İş, Eti Bank lunması Iazırııdır. 
ve matbuat erkanı, Tilrk ve ecnebi Cümhuriyct rejiminin ilanından 
armatôrlerin mümessilleri tarafından sonra bizde der.izcilik, eskisine na -
karşılanmıştır. z.;ıran şüphesiz ilerlemiştir. Takdir et-

Riyascticümhur katibi Hasan Rıza, 
Kalemi mahsus müdürü Süreyya, 
meb'uslar, Hariciye Vekfileti umum 
katibi Numan Menemencioğlu, Bü -
yük Erkanıharbiye ikinci reisi Gene
ral Asım Gündüz, Balkan antantı 

hükilmetleri sefirlerile, büyük elçi -
ler ve orta elçiler, Vekaletler müs
teşarları ve devair umum müdürleri 
tarafından teşyi edilmişlerdir. 

Celi\l Bayar gemileri baştan başa tiğimiz bu münferit teşebbüsleri ih -
gezmiş, her tarafını gözden geçirmiş tiyacımızla mukayese ettiğimiz za -
ve gördüğü intizam ve temizlikteu man ki\fi görmememiz lazımgelir. 
memnun olmuştur. Ferdi sermayenin bu ihtiyacı tatmin 

Dün sabahleyin şehrimize vasıl o
lan Başvekil ile refakatlerindeki ze
vat, Haydarpaşa istasyonunda vali ve 
belediye reisi Muhittin Üstündağ, 
vali muavini Hüdai, İstanbul komu
tanı, tüm komutanı, merkez komu -
tanı, emniyet direktörü ,mali ve il<ti
sadi müesseseler direktörleri, Yugos
lavya general konsolosu ve konsolos
hane erkaw ile bir askeri kıt'a, bir 
polis müfrezesi tarafından istikbal e
dilmişlerdir. Cehil Bayar, Hariciye 
Vekili ile beraber Haydarpaşadan A
kayın tahsis ettiği Burgaz vapuruna 

Bundan sonra geminin kaptan köş- edeceğinde şüphe edilirse haksızlık e
kü sahanlığında hazırlanan büfeden dilmiş olmaz. Bunun için devletin mu
davetlilere çay, pasta ve limonatalar rakabesinde, ve terdi ve hususi te -
ikram edilmiştir. şebbüslerde olduğu gibi hlmayesin-

Bu esnada EE Bank idare meclisi de mühim bir teşekkül vücude geti
reisi Hamid,' Beşvekile ve davetlilere rilmesi düşünüldü. Bu suretle üç b~ 
şunları söylemiştir: ·yük bankamıza; Eti Bank,. Denız 

harp gemisi vardır: 

« _ Yüksek B3shakanımızın ıut - Bank ve İş Bankasına bu vazife ve -
Cavouz, Ces.are, Doria, Duilio. 

Dante. 
Fakat bunlar diğer devletlerin 

yeni yaptırmakta olduğu gemilere 
bakılınca eski ehemmiyetlerini az, 
çok kaybetmiş bulunuyorlardı. 

fen huzurlariyle . şereflendirdikleri rildL .. _ .. 
bu günümüzün Türk ticareti bahri- Üç guzel vapUI:_umuzu g~ruyoru~: Bu 
yesi hayatında yeni bir dônemeç teş- kadarın gayrikafi oldu~ şuphe 
k ·1 tt"" · hak'-a"Ktır Milletimizin yoktur. Arkadaşlarımız yemden ah-

ı e ıgı mu . " . · .. . . d ·· 
923 te deniz bütçe•i arttırılmıştır. babadan miras bıiyük denizcilik ka- nacak uç vapur ıçın Londra a muza-

bili eti vatanımızın dörtte ü~ünün kereler yapıyorlar. Bu ı~ıbarl~ şu 

d ~ 1 h t bulunması ve bilhas- gördüğünüz gemilere yenılerının de 
Eskiden birkaç milyondan ibaret o
lan bu deniz bütçesi bu tannten iti
baren 750.000.000 liret gibi bir 
miktara çıkarılmıştır. Fakat Va
şington muahedesi vardı. Buna gö

enız e mu a . . dil b·ı· 
·ıı· ahsulatımızın nakil ihtiva- yakında iltihakı umıt e e ı ır. 

sa mı ı m - k b t · · 1 ı 
eı denizcilikte sür'atli bir hıza lıizum . Diğer t~raftan a o aı servıs ~~-

re İtalya ancak 10.000 tonluk kro- yapılacak 20 tahtelbahir vardır ki etmeğe cesaret edecekler bulunur
vazör yaptırabilecekti. 938 te Sa- bunlar iki seneden evvel bitecektir. sa onlara karşı müdafaa etmeğe 
vani, Ce"1ıre ve Vavour zırhlılann- İtalyan amirali netice olarak hazır olduğunu söyliyerek bu suret
da yeni tadilat yapılması muvafık İtalyanın hiç bir milleti korkutmak le dost milletlere kıymetli bir mütte-
görülmüştür. istemediğini, yalnız kendine hücum fik olacağını yazıyor. 

Fakat bu tadilat o kadar ileri git- ~~;;;~~~~~=============:::::======== 

:~~: ~~r ~:;i~:r~~ ba~~:eı:;~~~ Modern bir harp gemisi nasıl 
rilmiş oldu. 

934 ~ene•inde ise İtalyan tez- d v s 1 yaşar nası I o" I u" r ? 
~=~;~~;; ;:~~r~!~~~t~~l~~t~ ogar. na 1 • 1 
rio - Veneto ile Littorlo. Şurasını dığı yaralardan tekneye (300) 
söylemeli ki bu gemiler herhangi - 2 • tondan fazla su girmiş ve geminin 
muayyen lıir deniz sahası için ya- Deniz İnfaiye tubeai: baş güvertesi su ile bir hizaya ge-

pılmış değildir. İnşasına karar verilmiş olan ye- lecek derecede suya gömülmüştü. 

rakip olmuşlar ve doğruca Topane 
rıhtımına çıkmışlardır. Orada bekli
yen otomobillerle Pcrapalasa gitmiş
ler Otelde öğleye kadar istirahat et
tikten sonra, öğleden sonra yeni ge
len Bakır gemisini gtozmişlerdir. Ge
mide kendilerine mükellef bir ziya-
fet k~ide edilm;ştir. 

Gcmid<?n ayrıldıktan sonra yine 
doğruca Perapalas oteline avdet ve 
bazı ziyaretleri kabul etmişler. Ora
dan deniz klübüne giderek yarım saat 
kadar orada istirahat etmişlerdir. 
Başvekil ve Hariciye Vekili bu 

akşam saat yirmi üçte hususi bir 
trenle Belgrada hareket edeceklerdir. 

Dünkü trenle Maliye Vekili Fuat 
Ağralı da şehrimize gelmiştir. 938 senesi başında İtalya yeni ni vahidi harbin her şeyden evvel Buna rağmen "Seydlitz,, batmadı. 

d'.'.niz pr~gramını ilan etm~ş:i. Buna planlarını hazırlamak, başlıca ev- Cesur kumandanının yavuzluğu ve Vekiller Bakır gemisinde 
gore yemden 2 tane her hırı 35. ,000 safını tayı·n etme,,. ı"cap eder deg" il- d" 1 . Denzbank, İş Bankası ve Eti Ban-.. onu inşa eden mühen ıs erın me-
tonluk zırhlı yapılacak, 12 keşıf ge- İ . b . k" h r kın iştirakile 3 milyon sermaye ile 
misi denilen harp sefinesi de buna ırıi? şte inşaıye şu esı er a~ a .- hareketi sayesnde koca dritnot teşekkül eden (Sosyete Şilep) Türk 
ilave edilecektir. Birçok ta tahtel- biyei umumi~e.den almış 0.ldugıı dı- kendi vesaitinden başka hiç bir yer- anonim şirketinin Almanyadan sa -
bahir yapılacaktı. Fakat bunların rektifler dahılınde bu dakik ve fen- de muavenet görmeden üssüne av- tın aldığı ve Bakır, Demir ve Krom 
miktarı tayin edilmemiştir. Zırh!- ni işi başarır. det edebildi. (3000) ton suyun a- adlarını koyduğu üç şilepin limanı -
lann adı Roma, İmpero olacaktır. En evvela inşa edilecek geminin şağı yukarı bizim "Hamidiye., kro- mıza geldiğini yazmıştık. 
İtalya amiralinin dediğine göre bu sikletini nazarı dikkate almak icap vazörümüzün ağırlığı demektir. Bilhassa ihraç mallamnızda karşı
suretle İtalyanın deniz harp kuvve- eder. Çünkü herhangi bir harp ge- "Seydlitz., içine "Hamidiye,, kadar !aşılan müşkülatı bertaraf etmek i
ti üç seneden evvel biribirine bemoi- misi "siklet,,i ile tarif edilir. Mese- bir ağırlık aldıktan sonra batma- çin kurulan (Sosyete Şilep) in Türk 
yen 4 büy!ik harp gemisinden te- la (10.000) tonluk bir krovazör, dan limana nasıl dönebildi? Tabii ticaret filosuna kattığı bu üç gemi, 
şekklll edecektir. Bu gemilerin her (1500) tonluk bir muhrip, (800) "yüzme kabiliyeti,, nin fazlalığı sa- birkaç güne kadar seferlere başlıya-

. . d . t, k b'I" t" . caklardır biri sürat ile yenilik ile silihlannın tonluk bir denizaltı gemısı erız. yesinde ... '"?te "yüzme a ı ıye ını,, .. . . 
· 1 tl'dir Dog"masına şahit olacag"ımız t · a ı.. "s"klet belli ol- Bu munasebetle, Denız Tıcaret teçhızatiy e ehemmiye ı · • ayıne yarıy ca.. 1 " kt b" ·· ·· d d . 
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tne e ı onun e emır ı unan a-
Keşif gemileri denilen sınıf ise harp gemisinin "yüzme kabiliyeti,, duktan sonra bu sikleti mantıki ve 

mevcutlardan fula tona malik ola- ni temin edecek karine umumi hat- makul surette tevzi etmek icap e
caktır. Kuvvetli teçhizata malik !arını tayin ve te•bit için bu "sik- der. Zira bu tevzi~t iyi yapılmazsa 
bulunacak ve üssübahrilerinden Jet., i iyice kararlaştırmak llizım- müstakbel harp genıimiz "oturak-

d B. ha p gemı· ·ı"nı"n "yu·· zme h,, bir tekne olmaz, "oynak,, olıır çok uzağa gidebilecek gibi yapıla- ır. ır r > 

kır gemisinde dün saat dört buçukta 
bir çay ziyafeti verı1 miştir 

caklardır. 

İtalyan aınirali kuvvetli bir tah-

kabiliyeti., yani "batmaya mukave-

meti,, pek fazla olmalıdır. Zira ye

ni bir vahidi harbin yalnız en şid-

ki "oynak bir hap gemisi,, 
bir kadın kadar sakattır, 

layık değildir. 

"oynak 
timada 

Ziyafette, bu akşam Belgrada ha
reket etmek üzere şehrimize gelen 
Başvekil Celal Bayar v~ Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Aı as ta hnır bu -
lunmuşlardır 

mesine, ısrar ile bunlar yalnız key

fiyet itibariyle değil kemiyet itiba-

telbahir donanması vücuda getiril- delli fırtınalara mukavemet edecek 

bir şekilı.le inşa edilmiş olması k!fi 
dğildir; ayni zamanda onun bir 

riyle de kuvvetli olmasını ileri sür- harpte yaralanıp içine su dolmaya 

A. Cemalettin Saracoğ-lu 

Bir köyde işlenen cinayet 
Silivri kazasına bağlı Gelevi 

Saşvekil, yanında Hariciye Vekili, 
Deniz Bank umum miidürü il~ Deniz 
Banka bağlı müesseseler müdürleri 
ve diğer bazı zev~t bulunduğu halde 
saat dört buçukta Deniz Ticaret rnck-

köyü halkından Hasan oğlu korucu tehi rıhtımından motöre binmiş ve 
mektedir. b--ladıktan sonra bile batmıyarak F K d 

-, ahrettin az emir çiftliğinde ça- evvclu Demir Şilebini görmü{lür. 
1938 de İtalya donanması 106 suyun yüzünde kalması şarttır. !ışırken, henüz bilinmiyen bir se- Bundan sonra yanyana bağlanmış ve 

tahtelbahire malik olacaktır. Bun- Meseli\ ""İskajarak., mubare- hepten dolayı ayni köyden Süley- bayraklaln süslenmiş bulunan Krom 
!ardan 8 tanesi büyük 10.000 ton besinde Alman hattı harp krovazö- man tarafından tabanca ile katle- ve Bakır şileplerine gelmiş V1! Krom 
hacminde fazla olan gemilerdendir. l'Ü "Seydlitz,, anudane çarpışarak dilmiştir. Süleyman jandarma ta- şilebine çıkmıştır. 

86 tane.•i orta, 48 tanesi küçük s.a- bir hayli yara aldıktan sonra hatti rafından yakalanarak tahkikata Başvekil burada Deniz Bank mü • 
)'ılanlardandır. 1938 progr.ımında harbi terketmişti. Bu geminin al- başlanmıştır. esseseleri erkanı, Deniz l'ic:ıret Mü-

gösterdiği muhakkaktır. Ulu önderi- ıçın yaptıgımız program muvaffa. 
miz Atatürkün Türk vatanı için, her yetle netieelenrnıştır. Bu aydan ıtı -
sahada olduğu gibi bu vadide de bü- haren yeni gemiler peyderpey gele -
yük ilhamları bizi yakın bir atide cekl~dir_ ve. bazı_ıa:ı yoldadır. _Maa -

·· • ·· Ü u·· kabartacak dereceye ge- mafıh sıparışlerımız artan ıhtıyaçla-gogsum z . B · · "d 
tireceğindcn şüphemiz yoktur. Büyük rımıza yetmıyo_r.. ~nun ı~ı~ ye~ı e_n 
kurucumuz Celal Bayarın çok uğurlu üç büyük ge~nın_ mş~sı .. ıçın sı~~r.ış 

verilmi§tir. Dıger uç buyük gemı ıçın 
de müzakereler devam etmektedir. 

huzurları ve emirleri biziın için en 
emin muvaffakıyet amili olacaktır. 
Kendilerine bizi taltiflerinden dolayı 
bilhassa hürmet ve şükranlarımızı 
sunar, cümlenize teşekkürler ede -
rim.• 

Bunu müteakıp Türk armatörleri 
namına bir zat, bu üç geminin Türk 
ticaret filosuna iltihukından dolayı 

Türk armatörlerinin duydui;'ll sevinç 
ve şükranı bildirmiştir. 

hhar edilen bu samimi memnuni
yet ve sevinç hislerinden pek müte -
hassis olan Başv€kil Ceıaı Bayar şun
ları söylemiştir: 

c - Vapurlarınızı gördükten ve 
çok nazik misafirperverliğinize maz
har olduktan soma ilk duyduğum 
his ve heyecanla, size ve üç büyük 
millt bankamıza tEşekkür ediyorum. 

Denizciliği; tic;ıretile, sanayiile ve 
sporiyle bir arada ve kül halinde te
kamül ettirmek için büyük şefimiz 
Atatürkün Büyük Millet Meclisnin 
beşinci devre iklılci açılış nutukla -
rında irade ve ilhamları vardır. Hü
kılmet te, şefinin bu yüksek iradesini 
yerine getirmek üzere programında 
deniz işlerine hususi bir ehemmiyet 
vermiştir. Denizcilik, milli ekonomi
de en mühim yer alan ve elemanları 
itibarile biribiriai ikmal eden en mü
him unsurdur. Taklit olmacııkça ve 
milli ekonominin icaplanna uync1k 
iyi şerait bulunmadıkça mili ~kono
miyi istediğimiz gibi sevk ve idareye 
imkun yoktur. Bu, tebarüz etmiş bir 
hakikattir. 

Bizim gemiciliğimizin halihazır va
ziyeti kabotaj çin olduğu kadar hl-
hassa ticaret noktasından da sıkıntı
lıdır. Bunu iktiham etmeğe mecbu -
ruz. Bunun için yalnız gemi almak 
kafi değildir. İyi eleman ve ekipaj 
ve bunları ekonomik surette idare 
mecburiyeti varJır. Bunların idare
sinde, bu zihniyeti kavramış, bu ik
tidarı gösterecek teşekküllerin bu -

Milli ihtiyaçla deniz nakliyatını ay
ni seviyede götürmek azmü kararın
dayız. Biz, hükılınet hesabına söylü
yorum, muvaffakıyetimizden eminiz. 
Çünkü bunu temin edecek eleman -
!arın kifayetine itimadımız vardır. 

Büyük bankalarımızın liyakati aşikar 
bir keyfiyettir. Ayni zamanda Türk 
denizciliğini temsil eden insanların 

vatanseverliklerine inanıyoruz. Çiin
kü bu işi milli bir mesele olarak ele 
alacaklar ve bizim arzularımızı yeri
ne getirmek için milli bir izzeti nefis 
meselesi halinde uğraşacaklardır. 
Gayret bir taraflı olmaz. Bu gayreti 
taltif etmek ve li.yık olduğu veçhile 
himaye etmek bizim için bir vazife -
dir. 

Hulba etmek icap ederse, bugünkil 
tonaj miktarımız, milli ekonomimll:e 
nazaran dundur. Yakın bir zamanda 
tonajımı.:ı yarım milyonu bulmalı ve 
geçmelidir . 
Ayrıca bir jest olarak ta teli\kk.i et

tiğim bir nokta üzerinde duracağım. 
Bu, gemilerimize konan isimlerdir. 
Biz maden programımızın icrasını 

Eti Banka emanet etmiş bulunuyoruz. 
üç sene içinde bakır, krom, kurşun 

ve simli kurşunu işletmiye ait prog
ramımız tahakkuk mevkiine konula
caktır. Memleketin güzel bir talih 
eseri olarak yeni bulduğumuz Divri
gideki demir madenıni de hemen iş
letmiye başlıyacağız. Bunların nakli
yatı mühim bir meseledir. Bunların 
hepsi biribiriııi iltnıal edecektir. Biz 
demek ki ayni zarnanda biribirini ta
mamlayan diğer programları da bir 
arada yürütmü~ oluyoruz. Denizcili
ğimiti yürütürken diğer programla
rıınwn da icra.ını temin etmiş bulu
nuyoruz. 

Eti Bankın kıymetli hiı:ınetin • 
den, Denizbankın bu himmetin -

[Sonu 7 inci sa11ıfada] 

11 
lanacaklar dedi. Ne kadar şıklaş- heyli bu halde beni görünce ölü pencereye astıtı bayrak hafif nafif dan sakladım. Süheyla da beni bD-

11 SABAH ŞARKiSi tığının fa_r~ında mısın? Kol?nya za_nnetti. Göğsünü parçalıyan bil' dalgalanıyordu. B n, parmatı bile tiln sanatkirlar gibi sinirli zanııedf
kokuları ıçınde !.. Türkanın nışan- çıglık kopardı. Onun bu acı ferya- kımıldanamıyacak bir halde yerde yor. Sakatlığımı karımdan gizle

.. lıılll•••••••••••••••••••••••••••tım lanmas?~ ne _denin Rev~lim? Bu dı el'an_ kulakları_m_da}ı~lıyor; O- uzanmış, yatıyordum. Işık, kahka- mek için btiyilk bir maharet göster-
Nakledeıı: Nebahat PEYAMİ SAFA No. 3 bana hızım nışanlı oldugumuz za- nu teskın e~mek ıçın . Suh~yla,, -~a ha ba•kalan içindi. Benim içimde diın. Harikullide komedi oynuyo-

manı hatırlatıyor... . benzer bırkaç kelıme71 cuç- ' . B ~ . _.,..., . d 
Dünkü kısmın hülisası klln ona haber verıy' or. Biribirleri- ı··kı ld d sonsuz hır gece vardı. ruın. aiırma.. ıste.....,.m yer e u e mırı an ım. 

D\inkü ve evvelki ııünkü tefrikaların ni sevdiklerini çokt.anberi seziyo- Biz küçüktenberi biribirimizi Ellerimi tuttu alnımı öptü: Kapının arkasından Türkan ba- gülmeğe ça!L~ıyorum. Her şeyle 

[Devamı var ] 

bülham: nım. Haluk büyük istidadı olan tanımıştk. Süheylanm ve benim ai- _ Üşüyorsun Farukçuğum. A- na sesleniyordu: mncadele ediyorum: İçimdeki beni 
ôldurucii bir hastalığa mahküm bir genç, çalışkan, fakat fakir bir mi- lem müthiş bir poker aşkiyle biri- man yarabbi buz gibisin ı .. Dur.. _ Babacı~ım çıkmak istemiyor kemiren müthiş ha,yvanla, Sühey-

müzisyen kendi ölümünden 9C!Tlra !tarı- mar. lzmirde oturan ve onun aile- birlerine bağlı idiler. Daha bir bu- dedi. Yatağıma girdi, beni kolları mumn? Ne güzel hava!. .. Kapıyı a- !Anın endişesiyleı kendi zifımla, 
sının da yapy•m"Y"~ endişe sini pek yakından tanıyan ve seven ae teati etmeden biribirimize çözül- arasına aldı buseleriyle ısıttı. çar mısın'. b 

beni bazan acaip ve nevraııtenik u-ediyor. Çünkü on sekiz aenelik evlilik bir akrabamız bu genç adamı hima- mez bağlarla bağlanmL,tık. Aile- ! · d d"" 
1 

1 
çım c yaşıyan uşman a nası _ Faruk bizimle beraber gel- Juyorlar. Fakat silkllnet devresi hayatı burılan biribirine büyük bir aşk ye etmemizi hararetle rica etmişti. !erimiz bizi aüratıe evlendirdi. nvuşmak ıazım geldig-ini artık ög· _ 

· · b' K · ·1 k k b" · tih -. mez misin? gelince, on dokuz seneden sonra, la bağlamı~hr. Kendi lelaketıııın ır ızım sevgı ı e arışı ır ıs za Her gün bir parça evimizi ta- renmiştim. Kuvvetimin, mukave-
·ı "dül .,. Ç ·· k ·· H l d k B ··tü h t d - Hayır Süheyla, biraz sonra. ilk ııilnlerin baretiyle Süheyl anın ikincisuıcsebebiy..t vermemesi için çare- ı e ona ger,, ,.ıyor. un u a- marn ıyor u . u n aya ım a metimin hudutlarını ölçtüm. İçim-

bi l·'k d d · · · d k d üh" b" · · · k - Çalışıyor musun 1 dizlerine kapanıyorum. Bu sıhha-ler aramaktadır. Bulduiu çarelerden - " son . ere~e sa .e gıy'.nır ve sa e .. arım an m ım . ':_ '.ş ıçın anca. deki canavar uyandığı vakit çalı-
rini muhakeme etrneğe beşlamıştır. yaşar. Hıç bır vakıt eldıven kullan- uç ay aynl_dım. Gıttig~m yerd bır şıyorum diye odama kapanıyorum. - Evet. timdeki değişikliğin tabii icabı ol-

maz. doktora ·muracaat ettim. O zama- Hakikatte sedirin üzerinde ıstırap- Odamdan ancak akşam saat on- duğunu ve elli yaşına gelince dün-
Süheyli\ elimi arıyor ve hafifçe Bizim yanımızda Türkan ile Ha- na kadar sıhhatimle asla mesgul t ki da çıktım. Süheylanın çalıs,mama yanın en sakin ve en şişman adamı ·, an yumru · arımı ısırıyorum. 

sıkıyor. Sonra bu e1i yavaşça san- lılk biribirlerine son derece lakayt olmamıştım. Doktor kendime son n· .. . 1 d hürmeti vardı. Yalnız kalmak is- olacağımı söyliyerek Süheylllyı . • • · ır gun yıne ça ışına o amın . . 
dalye ının arkasına koydugum va- gürilnmeğe çalısıyorlar, fakat biri- derece dikkatli bakarsam iyi ola- h 1 .. . k ld Ist ta temem onu biraz incitir fakat sika- kandırmak rntıyorum. Karım iti-. . • _ .. .. . _ · . , .. . . . a ısı uzerıne yı ı ım. ırap n • ·, 
kıt, elı.nde du.ttugıı kurkunu kal- b~rlerıyle konuşnrken seslerı her şe- cagımı soyledı. İyılık ben?e? _çok kıvranıyor, avuçlarımın içine tir- yet etmez. Bazan kusursuz insan- raz ettiği ve beni tedaviye kalkış-
dırıyor ve !'&rrnaklanmın llstllnde yı anlatıyor. uzaktı. Eve sapsarı ve bır ıhtıyar ki b tir . d B . k. 

1 
!ar vardır. İşte Süheyli onlardan mak 1. tediği vakit bir buse ile ağ-

sıcak bir busenin ağırlığını dııyuyo- Hayret bu ırece "Dülger., ne ka- gibi iki kat olmuş bir halde dön- ~\- arımıt· a l,}'or fur~. enı ü :e biridir. Onda güzellik, iyilik ve zını kapıyorum. Buselerimiz hiç 
rum... dar şık! düm.. O zaman bir parça uyuya- a ıne ge ıren mo~ mı . yapmaga zeka hepsi var... Onun güzel göz- ihtiyarlamamış .. O dakika kendimi 

Perde arası kapıya vuruyorlar. S!lhey!A i1e beraber koridorda bilmek için uyuşturucu ilaçlara baş mecbur oldum. Cilmhurıyet bay- !erini hiç bir çizginin rahatsız et Süheyla kadar sıhhatli zannedfyo-
Halfık içeri giriyor. Tuhaf bir tesa- geziniyoruz. vurdum. Bir sabah bu iliçlardan ramıydı. Bugün eşyalar bile se- terini hiç bir çirkinlik rahatııız et- rum. Sanki !çimde yatan hayvanı 
düf eseri olarak bu çocuk her gitti- Karım bana: fazla miktarda aldığım için yata- vinçle yaşıyor gibiydiler. Dışarısı memelidir. Elimden geldiği kadar karım OldUrüyor. 
&-imiz tiyatroda bulunuyor. Tür- - Zannederim bu akşam nişan- &-ımda hareketsiz kalmıştım. Sü- güneş, neşe doluydu. Süheyli\nın sukutumun müthiş manzarasını on-
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Mühim Bir konferans: 
• 
lngilterede içtimai 

fikrin uyanması 
Çocuk terbiyesi için 500 Milyon 
lngiliz I i ~alık bir tahsisat konmuştur 

Edimede Yunanlı 
misafirlerin gezintisi 

95 Yunan Üniversite talebesi ve 
profesörleri büyük bir heyecanla 

karşılandılar, şehri gezdiler 

Dün Moskovada verilen 
bazı kararlar 

Beynelmilel sendika federasyonu 
umumi meclisi toplanıyor; Sovyet 
işçileri mühim şartlar ileri sürdüler 

trik düğmesini çevirdi ve muharri- bile buna imkan yoktur, zira pcncc- Cemaat .ayağa kalktı. Sandalyeler- kapının dışına itmcğe çalışıyorlar 

re: re demir parmaklıkla sımsıkı ör!ll- devrildi. Kadınları bir telaştır al- ve bir ynndan da kadınlara: 
- Buyurun! dedi. mOştür. mıştı. , - Bir şey değil bayanlar, bir 
Bu oda, profesörün kızı Alice Biraz daha beklediler. ÖksU- Davetlilerin bir kısmı kapı ö- şey değil, diyorlardı. 

nin, evlenmeden evvel, yatak oda- renlcr oldu. Nihayet Mösyö Terrau- nünde toplanmıştı. Yüzbaşı de Che- Fakat davetliler arasında bulu
!ıydı. Sonradan ikinci derecede bir be yüksek sesle : rizy bnstoniylc kapıya vuruyordu .. nan doktor Deyard, şaşılacak bir 1-

No. 3 misafir odasına çevrilmişti. Gayet _ Rahatsız olmasından endişe Fakat jçerden cevap veren yoktu •. sabetle saplanmış olan hançerin ro-
DGnkG ve evvelk i glnkG 

1 
R . . d k. b k k sade döşenml~ti. ediyorum, dedi. Merak ve endişe büsbütün arttı. maııcmın ani ölümünü intaç ettiğl-

tefrikala b"l" amon ısmın e ı u uşa en- .. i t bit tti 
Pr rın u asası disinden bahsed'ld'~ · · f k Oscar Heckey arknsına done- Profesörün bu sözleri üzerine, Niahyet biri: n es e · 

ofeıôr Tcrrob isminde b' Ui · 
1 ıgrnın ar ına k ..nı}ü d' · · · k k · · · ·· · · R k " · k d • · d':f.I 

\'inde bir ı f • • ır •. ının e- varmışb. kend·ıne d'k'l n .. 1 • re 6.. mse ı ve ıçen gırer en a- davetlılerden ıkı bayan, şıırlerın ın- - Kapıvı kırmalı I dedi. Her- omancı uç il o R} a gır ıısa :ı ya et veı'llıyor. Bu ıı.lım :Mısır ı ı e goz erın b' t k d' . k d P f . J b '·t·· d tl'l b d 
tarihiyle n1<!şvuldü • ,_, -u • tecessüsftnden kurt 1 k · · . pıyı ızza en ısı apa ı. ro e- şadı esnasında muharrirın kapan- halde adamcağız bayılmış olacak zaman u un ave ı er u o anın •al r v .. ev~ -ısıra aıt q- u ma ıçın, ~ a- .. • d d ' , - .. .. l d" z· 
) arın ınO~csi haline geUrmi~. Bu c •a vaşça ortadan kay9oldn. sor yenne ön fl. dığı odadan iniltiye benzer sesler l'oksa muhakkak cevap verirdi. boş oldugunu gormuş er ı. ıra a-
~r:~~n:l~h~r. lııanı;er vN, sapında !ki O esnada, Vestiyere kadar gi- Bu esnada Mısırlı dansözün dan- duyar gibi olduklarını söylediler. Profesör Terraube bir balta ge- sıl salondan daha fazla aydınlıktı. 
gcrg .. dan r(!:~.anE blrhd termiJ edea 'bir dip gelmiş olan Oscar Hockey pro- sı bitmişti. Matmazel Yeannine Sou- Profesör Terraube yerinden kal!<a- tiriyordu. Bir vurdu, iki vurdu, Biltün mobilye Uç sandalyeden, bir 

ldcn ele dolaşım bu han f " · ,. k · d ·· l k d ·· il ld' k k d b' d te 1. çere kar"ı herkeste bir k k - esor Terraube'in yanına yaklaşa- veraın ın o uması ıcap e en şıır e- ra o anın on ne ge ı, apıyı ev- b' d h rdu nihayet kapı kını- anape en ve ır masa an rea-
hnldc, yalnız roınancı Oska~r ;ek unndıit rak alçak bir sesle: ri şairin kendisi okuduktan sonra, veli yav8'ç& sonra hızla vurdu: ır a a kvu d ~ 

1 
kl i . d küp ediyordu. Duvarlarda, tavan-

::ndnn nef~et ~tti~lnf ve bu b~~:~~: - Aziz dostum, dedi, geçen se- davetliler bUsblltOn meşgalesiz Ses yok. Bağırdı : d~. K.OçQ 0 ." ~ran ı ar çı_n ey- da ve döşemede hiç bir delik yoktu. 
~dlsln? hıç hır fenalık gelenı.ircceğini neden beri kötll bir iti ·adım var ak- kaldılar. Canlan da sıkılmağa baş- - lleckey ! Heckey !.. dı. Bır grup ıçerı daldı. Ve bırden- Bundan başka intihar :faraziyesi de 

iddıa edıyor. Profcsl!rlc m- k S ' ı st 1 te · te " 1 b' · 1 kt 'k k l t b' · • .. ·· · b ld 1 rf"iY 1 R . . una aşaya gi- şamları morfin ig~ nesi yapıyorum amı'i ı. s r ıs rnez goz er, ro - Yine cevap yok. Bütün çehre- ıre, zıra e e rı ya ı mış ı, ır ılerı surulemezdı. O a e nası o-~ or ar. omııncı fıkrınden • · w • • • • 1 
Yerl'k hançeri rıc!r u vnzgcç~ı- Bu anda bu ihtiyaçla çırpınmakta- mancının kapandıgı odaya ç.evrıldı. !erde endişe bulutları belirdi. Kapı- dehşet çıglığı koptu: Oscar Heckey luyordu kı Oscar Hockey, ya nız, 
f J e e masanın ilzenne D tl'I d b' · il b d Ch ) b 1 d • b k" "k ır atıyor. D:ıvctlilcr kc d' 1 yım. Çok ıstırap verici ıey Sakin ve ave ı er en ırı, Y z aşı e e- yı açmak istediler fakat beyhude; boylu boyunca yere uzanmış yüzü ynpnya nız u un ugu u uçu O• 
k n ı ara :ırında • . ' d ' ' . AJcib te Ü ük ontışmafa bntlıyol"lar. tenha bir odnnız var mı? Oraya çe- rızy ye sor u: kapı iç erden silrmelenmişti. koyun yabyordu. Mahut ve onun dada böyle feci br a e B r -

de din t :r d . kilip iğnemi yapmak isterdim. - Sakın gitmit olmasın. Ara sı- Romancının dostları hazan onun tabiriyle menfur ve müstekreh han- lenmişti? Ve yine nasıl oluyordu ki, 
Şu sfc :~a ın kan tekzıp edilmiştir. - Elbette aziz dostum. ra sıvışmak iidetidir. evinde hazan keneli evlerinde bir d b' d i yarım saat evvel kendisi tarafından n sın ar asında ayakta d l\I.. .. T • çer, sapın a ır gerge an resm 
ran yarı Mı ırlı "a ·H. tl" . u- osyo erraube yerinden ya- - Mümkün değil .. Odanın bir morfin iğnesi için beş dakika böyle b 

1 
-

1 
d geri donun üzerine nefretle atılan 

' J• rı ın ı sıyah u vasça k lkt h · d tl' t k k . . . . . . . u unan o ugursuz ve can ı uran şak var ya kain ed . - ' a J, ve mu arrıre ave ı- e apısı var, o da bu salona açı- sakın bir odaya çckıldığını bılıyor- . 
1 

'b' d h 1' 
da f d', .'!' erım onu .~ıaır- ler, heykeller, mumyalar, sfenkler lır, ki şimdi gördüğünüz gibi kapa- lardı. Her seferinde kapıyı içerden hançer ensesme saplanmışb. o can ı gı ı uran ançer ge ıp en· 
4 n ge ır ı, muzeye 

0 bekçılık e- arasında yol açarak onu bir kapıya lıdır. Matmazel Souverain'in kinin- böyle 80rmelerdi, fakat gaybubeti Yüzbaşı de Cherizy ve profesör S<\planmıştı? ... 
er. doğru ırötürdil. Kapıyı açtı, elek- den kurtulmak için awıfmak istese hiç bir defa bu kadar siirmemişti.. Tenaube, !çeri girmek fstfyenlerl [Devamı var] 
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Dünya şaheserleri tercüme serisi, dünya klasik
leri tercüme serisi, Semih Lutfinin ucuz romanlar 
serisi, son devrin meşhur şair ve edipleri serisi. 

Bu kitaplar titiz bir itina ile ve büyük fedakarlıklarla en gü
zide kalemler tarafından vücude getirilmektedir. 

Bu serilerden neşrolunanları aşağı
da kaydediyoruz. 

D 1.t N Y A Ş A H E S E R L E R İ S E R t S İ: 
Mithat Cell'al: Ladam Okamelya 50, Nazan Danişment: Mavi 

sakalın yedi kar.sı 50, Nazan Danişment: Tais 50, Murat Oraz 
Mükerrem Kamil Sus Sus uyanmasın .25, Akagündilıs .Çapraz deli· 

SEMİH LÜTFININ ucuz ROMANL;...R sERlst 
Peyami Safa: Sözde kızlar 25, Peyami Safa: Gençliğimiz 25, 

Mükerrem Kftnıil Su: Sus uyanmasın 25, Akagiindüz: Çapraz deli • 
kanlı 25, Naci Sadullah: Günah gönüllüleri 25, Güzide Sabri: Öl
müş bir kadının e'Takı metrukesi 25, Güzide Sabri: Nedret 25, Gü· 
zide Sabl'i: Hüsran 25, İ. Fahrettin: Pınarba~ında ıciilen kız 25; 
Hikmet Şevki: Aşk mahkfunu 25 ku~tur. 

SON DEVRİN Mt:ŞHUR ŞAİR VE EDİPJ,ERİ SERİSİ 
Nihat Yanarlı: Faruk Nafiz 25, Murat Oraz: Reşat Nuri 25, 

Murat Oraz: Esat Mahmut 25, Murat Uraz: Akagi.indüz 25, 
AhmetHamdi: Tevfik Fikret 25 kuruş. 

ESAT MAHMUT KARAK(RDUN ESERLERİ: 

Bir Türk zabiti ile bir Romen kızının aşkını ihtiva eden bu 
kitap güzide romancının en güzel eseridir. Fiatı 100 kuruş. 

Esat Mahmudun: Çölde bir İstanbul kızı 40, Dağları bekliyen 
kız 75, Allaha ısınıırladık 100, Ölünciye kadar 100 kuruş. 

Peyamı Sa 
de • 

ı 

anın ese 

Fatih - Harbiye 100, Bir tereddüdün romanı 100 kuruş. 

e-

AKAGÜNDÜZÜN ESERLERİ 
Aysel 75, Bu toprıı~.ın kızları 75, Ben aldürmedim • Kokain 75, 

Onların romanı 100, Uç kızın hikayesi 100 kUI'U&. 

Mahmut Y eseinin eserleri: 

Kırlangıçlar 50, Öliinün ıııözleri 75, Kalbimin suçu 100, Su 
lİnekleri 150, Balıı:emJe bir gül açtı 150 kurus. 

•• • 
Uçlstan 

Mithat Cemal'in 600 sahifelik harikulade büyük eseridir. 
Fiatı 125 kuru~tur. 

İsmail Hakkı: Tarih ve terbiye 75, İsmail Hakkı: İçtimai mek
tep 125, İsmail Hakkı: Terbiye 150, İsmail Hakkı: Mürebbilere 
150, İsmail Hakkı: Tarihin usulü tedrisi 100, Muzaffer Dalgıç: Ye
ni adabı mu~ret 100, Muzaffer Dalgıç: Gizli ilimler ansiklope
disi 75, Cemil Sena: Psikoloji 125, Cemil Sena: Allah fikrinin teka
mülü 100, Cemil Sena: 11/Iufassal usulü tedris 150 kuruş. 

Cümlesinin satış ml'rkw: Ankara caddesinde: 
Yukarıdaki kitapların cümlesinin ciltlileri <le hazır bulun • 

maktadır. Ciltli almak istiyenlere her kitap için 25 kuruş aynca 
cilt bedeli zammolunur. 

Semih LOtti Erciyas'ın 

u ue a 
--D 1 K KAT: Tayyare Piyango biletlerini 

Alamıyanlar kabili af olmıyaca k bir hata işlediklerini anlıya -
caklardır. 

Son şu bir kaç günlük fırsatı kaçırmayınız 
Adrese dikkat: Karaköy Köprü Meydanı Postane ka'}ısındadır. 

Tel. 4.0021 

-- . 
. ---~-~,____ ------~· - -- -

YE lif ( s A B AH 
lıtanbul Aıllye Biriıııcl :rıcaret 

Mahkemeıinden: 

Ahmet Edirneye Fatihte Malta 
arkasında Nimet apartıman 5 nu
marada Enver Akgül ve Hamdi 
Daji'lı tarafından rehnedilen 14721 
kilo tütünün satılması alacaklı ta
rafından talep edilmiş ve borçlula· 
ra gönderilen teb!iğat varakasına 

verllen meşrubata nazaran borçlu
ların mahkemenin dairei kazası da
hilinde adresi bulunmadığı anlaşıl
mış olduğundan talep arzuhali su
reti mahkeme divanhanesine talik 
edilmiştir. Ahmet ve Hamdi'nin iş

bu talebe karşı bir gfina itirazları 

mevcut olduğu takdirde ilanın neş
rinden itibaren üç gün içinde mah
kemeye bildirmeleri lüzumu tica
ret kanununun 767 nci maddesi 
mucibince ilanen tebliğ olunur. 

Sevine gişesi 
~minönü Yenicami karşısı 14-15 

Sevinç gişesi birçok müşterile
rini sevindirmiş. 25 nci tertip ye 
i plan zengin ve boş yoktur. 
aşka gişelerden kazanmıyan-

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

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

ik ederek sayın müşterilerine 

izmet eder. 
D. TAHTASAKAL 

Kiralık, sahlık Köşk 
Büyükadada Cami civarında 

Sekbal sokağında 44 numara yedi 
oda sarnıç, sel kuyusu ve damar 
kuyusu (1800) metre büyük bahçe
li müteaddit meyve ağaçları ayrıca 
çiçek bahçesi olan köşk mibolyasile 
l:;eraber acele satılıktır. 

Görmek ve almak istiyenler pa
zardan maada 11 • 13 arasında 

Tarlabaşında 164 numaralı hanede 
Papadopolusa müracaatleri. 

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün göğüs 
hastalıklannın 

kara habercisidir 

Hastalık ihtimallerini 

alarak yok edebilirsıniz. Gri
pin, Radyo!in müesseselerinde 
fevkalilde itinalarla hazırla

nır. Rahatsızlıkları, ağrıları 

defetmekte bir panzehir kud
reti gösterir. Kalbinize, mide
nize ve böbreklerinize yorgun
luk vermez. 

icabında 3 kaşe alınabi
lir. ismine dikkat, taklitle
rinden sakınınız ve gripin 
yerine başka bir marka ve
rirlerse şiddetle reddediniz. 

Son çıkan 

COLUMBİA 
PLAKLARI 

BAYAN RADİFE -
17 449 ÇÖZMEK ELIMlzDE DEGIL (Müzik Sadettin Kaynak) 

SU BOŞANIR SEL OLUR " « " 
BAYAN RUHAT 

MÜJDE 
İnhisarların kontrolu altında fı çılarda dinlendirilen 45 derece

lik halis üzüm ve anasondan mamul 
malatahanesis Galata, Kaval sok ak No. 5. Telefon: 409RR 

1 
Her yerde arayınız 

!- Mayıa 1938 

Şir~eti tfayrjy.e~en: 
MUHIM iLAN 
1 ·- FevkAlade tenzilli aylık abonman kartlarımızın yenisi 

mayısın 11 inden itibaren" tatbik edileceğinden timdiden Merke• 
zi idare ve Köprü gifelerinde ıatılıia çıkarıhnıttır. 

2 - Boğaz içinde yaz mevıimini geçirmek iatiyenler (Pek 
mühim ve fevkalade) tenzilatı havi 3 aylık kart abonmanlar ih· 
daa edilmittir. Bu kartlar biri Haziranın 11 inden diğeri dl' 
mekteplerin tatili batlanıoıcı nazara alııBrak Temmuzun birin· 
den itibar edilmek üzere ayrı ayrı iki seri üzerine tertip olun• 

muttur. 
3 - Tenzilat, Anadolu cihetinde Oaküdardan Çubukluya, 

Rumeli cihetinde Rumelihiaarından lıtinyeye kadar % (40) 
Patabahçe ve Yeniköyden Kavaklara kadar% (50) dir. 

4 - Bu kartları hamil o !anlar ayni günde mükerrer aeya· 
hat yapabilecekleri gibi Pazarları mıntaka farkı aranmaksızın 

Boğazın her iakeleıi için muteber olacaktır. 

Tesiri kat'i içimi kolay 
en iyi müshil şekeridir. 

iııı••••••• Bilumum eczanelerde bulunur.•ıiııııı•••••-

Bu yeni ve 
sihramiz renkleri 

Tecrübe ediniz. 
On kadında dokuzu, ten 

!erine uymıyan bir renkte pud
ra kullanırlar ve yüzleri ıun'i 
"makyaj gÖrmÜf,, bir tekil al· 
dıkları ıı:ibi y-.larından fazla 
ihtiyarlamıt aörünürler. Yeni j .. 
cat edilen f&yanı hayret "Chro
moacope,, makineıi, pudra 
renklerinde bir inkıl.ip yaptığı 
aibi sihirli bir aöz, mevcudiye
tinden bile fÜphe edeceğiniz 

niıbette pudra renkleri araıın
daki ahengi ifta etmittir ki bu, 
Tokalon müeaseaeıi kimyager
lerine birçok tabii renkleri e

ıaılı bir tarzda mezcetmek im
kanını vermittir. Artık yüzü
nüzde plakalar halinde yapı· 

SİHİRLİ GÖZ 
Pudra renklerinde 

inkılap yaptı 

---------...... ıArtık; aizi yafınızdan fazla 

i
ihtiyarlamıt göıteren ve yü
zünüzde "plikalar,, halinde 
yapıfan adi pudraları bırakı· 
nız n bir güzellik m.ütehaaaı• 

f sının dediklerini okuyunuz.. 

-···-····-
f&n adi pudralara nihayet ve 
riniz ve bugünden Tokalo 
pudraımın aihri.miz renklerin· 
tecrübe ediniz. Yüzünüzün bi 
tarafına bir renk ve diğer tara 
fına da ba~ka renk bir pudra 
sürünüz ve cildinize hangii 
daha uygun ıı:eldifini ııörünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak ca· 
zip, ıehhar ve adeta tabii bi 
ııüzellik temin ediniz. 

Bayan lan Ne zan Dikkat ine: 
Satın aldığınız Tolcalon kremi vazolarının 

büyük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiii· 
nizde beheri için 5 kurut alacak, ayni zamanda kıy· 
mettar miıkafatları bulunan Tokalon müsabakasına 

İftirak hakkını veren bir bilet takdim edecektir. 
lmalötl,anesi : Galatada, Kaval •okak No. S. Telefon : 40988 

~--~~--~~~~~~~~~~~~--===========================--
Hilminin yeni kitapları 

lşidilmedik Hikayeler 
Meşhur Amerikalı muahrrir 

~:;:d~1~~~a::~::::i:.sr;i:~~;: h:~~j Eminönü istimlaki dolayısile iş bankası karşısına nakletmiştir 
~:;e~~~~i~~~ii~~lerk~~:;ed~;:~i;: Bayan ve bayların daima sevdiği ve kazandıkları yegane gişedir 
~ı~m~t~~~a:~ı::~~;~işt~~r~:::~ müşterilerine cıkan ikramiyeleri saklar teşhir etmez. Har cihetle 
~~;ire;iy~:;l~~ra~~:~~~~~. R~~~~; müşterilerini inemnun eder. Her halde muhterem müşterilerimizin 
Kitab~~:~an Greyin Portreıi gişemizden bir bilet almaları kendi menfaatleri iktizasındandır. 
Meşhur şair ve romancı Oskar M ht h Jk h k • • d 

Vayildin şaheseridir. Kitap tama- U erem a lmlzın er eSI zengın e en 

Uğur gişesi Ömer R. Uğur 
men şiir ve edebiyattır. Psikolojik HA tercı"h ede-
bir eserdir. Fevkalade heyecanlıdır. 

___ _.Nefistir, İngilizceden çevrilmiştir. ceklerı"ne şüphemiz yoktur. 
---------------------------- Çeviren: Sami Süreyya Berkem'dir. "P-.••••••••••••••••••ılİııı~~-------------··------~, 

Radyo, Amplifikatör ve transformatörlerinizin imal ve tamiri 
için yalnız: 

RADYONU T' 
Müracaat ediniz 

Asri aletlerle mücehhez yegane atelyedir. 
Galata, Voyvoda caddesi Adalet han 1 inci kat No. 3 

Fiyatı 60 kuruştur. • . ,, 

HiLMi KiTABEVi 
Şaheserlerin üç yıldızı 

1 - VERTHER • GÖTE 

Fi. 60 Kr. 

2 - POL ve VIRJINI 

B. d. Sen Pier, Fi. 80 Kr. 
3 - MANON LESKO 
Rahib Prevost, Fi. 80 Kr. 

Bu üç kitap resimlerle süslüdür. 
HiLMi KITAPEVI 

Muallim Ahmet Halit 
Kitap Evi Neşriyah 
MEŞHUR ROMANLAR 

HALiDE EDiP 

/100; Olagan işler 100 kuruştur. 

ÖMER SEYFEITIN 

İlk düşen ak 50; Yüksek ökçe-

Sinekli Bakkal K. ıoo: Ateşten ler 50; Bomba 50; Gizli mabet 50; 
Asılzadeler 50; Bahar ve kelebek

gömlek K. 75, Handan K. 75; Yol-

palas cinayeti K. 28. ler 50; Beyaz lale 50; Mahcupluk 

REŞAT NURi imtihanı 50; Tarih ezeli bir teker-

Kızılçık dalları 125; Gök yüzü rilrdür 50; Dalga 50 kuruştur. 
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