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3 
KURUŞ 

Mareşal Fevzi 
Cakmak lzmirde 
1 

Büyük tezahürlerle 
istikbal edildi 

İzmir, 23 (A.A.) - Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çak-

Almanyanın teklifi 
Fransa, lngiltere, Almany8Ve 

ltalya arasında müzakere 
mak dün akşam saat 19 da hususi A 1 m y 
trenle buraya gelmiştir. İlbay Faz- an an 1 n , 
lı GUleç müstahkem mevki komuta- ç k ı k 
nı tümgeneral Rasim Aktuğ ile şar- e OS 0 Va ya 
bay doktor Behçet Uz mareşal! Tor- •ı b ) i k 
balı istasyonunda karşılamışlardır. 1 e eş sene 
Sayın maNşal Alsaneak istaııyonun- h d • 
da aııkert ve mülki erkan ile İzmir- mua e CSI 
de bulunan saylavlar ve matbuat 

mümessilleri ile husuai ve resmt te-
şekkWler ve cemiyetler reisler! ve 
üyeler! ve binlerce halk tarafından 
se!Amlanmış halkevi ve kültür mü
esseseleri tarafından mareşale mev 
sim çiçeklerinden yapılmış bilket
ler sunulmuştur. Başlarında bir 
bando olduğu halde a~kert kıta ile 
jandarma, polis ve lielediye inzıbat 
müfrezeleri ihtiram merasimi ifa 
eylemekteydi. 

Mareşal Fevzi Çakmak İzmir -
de bulundukları müddetçe Büyük 
Şef Atatürk'iln konağında misafir 
olacaklardır. 

İzmir, 23 (A.A.) - Mareşal 

Fevzi Çakmak şerefine dün akşam 
güzel yer adı verilen Yamanlar e-

.. 

F H 
. • N M Bone teğindeki gazinoda parlak bir ziya-

ranaız arıcıye uırı • f t ·ı · t · e verı mış rı. 

olan Tilrkiyedeıı baş!amıya hazır-==============! 
!andığı illi.ve edilmektedir. 

Uzak Şarkta yine 
kanlı bir hadise oldu 
Ateş açıldı, Sovyetler, ikisi yaralı 

altı askeri yakaladılar 

Uzak Şarkta, Sovyet hududunda nöbet 
bekli yenler 

Antakyada kayıt 
muamelesi 

•Alman Hariciye Nazırı Fon Ribentrop ve 
bir nilmayifİ 

Londra. (A.A.) •Hav .. ajan11 muhı-

Çekoslovak nazilerlniıı 

Antakya, 23 (A.A.) - Kayıt birinden.• Her ne kadar resmi mahafil 
muamelesi dün her tarafta normal Çemberlayn.Oirksen mülakatı hakkında 

bir şekilde cereyan etmiş ve her bil- ıüküı muhafaza etmel<te isede parlimen· 
roda iki yüzden fazla müntehap to mahafili bu mülakatın Alman sefirine 

B. Vidman'ın ır.rdetmit olduju fi.kirini 
kaydedilmiştir. Hiçbir hadise vuku 

Bazı Fransız gazeteleri 
bu teklife asla 

razı görünmüyorlar 
bulmamıştır. 

Y ozgadda zelzele 
Yozgat, 23 (A.A.) - Şehrimiz

de dün gece saat 24 te oldukça şid
detli bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Zarar yoktur. 

tasrih etmek fırsatını bahJttm~ olduğu 

mütaleasında bulunmaktadır. Bu maha· 
filde istihsal edilmiı olan malumat, Al. ğunu teyid etmektedir. Çekoslovakya, bu 
manyanın Çekoslovak meselesinin halli 
için Fransa, İng ıltere ve İtalya ile müza. 

kerelerde bulunmak tasavvurunda , oldu-

müzakereJere iştirik etmeğe davet oluna
caktır. Ekalliyetler mesel~i bir lcerre hal· 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Beynelmilel tedris konferansı 

Alm~nla~la mü.~akere- Profesör Bayan Af et' in 
mız bıtmek uzere • r· . . . h 
Berlin, 23 (A.A.) - l\Ienemen- maarırımızı • ıza l 

eioğlu heyetinin müzakereleri her 
gün geç vakitlere kadar devam et
mektedir. Görüşmelerin inkişafına 

nazaran Türk - Alman ticaret an
laşmasının bugün intaç edilerek pa
zartesi günü İmzalanması kuvvetle 
muhtemeldir. 

HER SABAH 

Karşılıklı vazife 

İlk, orta ve lise tahsilimiz hakkında 
bir mukayese: Liselerdeki talebemiz 

Cenevre, 23 (A.A.) - Burada öğretmenlerine verilen m:.aş mese
toplanmakta olan yedinci beyne!- lelerine tahsis etmi~ bulunuyordu. 
milel tedrisat konferansı son giin- Eski lisanların okutulması me
lerdeki celselerini eski lisanların selesinde Türkiye başmurnhhası ve 
mekteplerde okutulması, mektep (Devamı 5 inci sayfada) 

• 
iktisat Vekili dün Sus 

vapurunu gezdi 
Şakir Kese bir, dün gazetecilerle de 

Basın Birliğinde görüştü 

• 

- ( -

Jktisat Vekili dun üazete~ııerle ve Vali il .. Sus vupurunda 
(Yazısı 4 üncü s.ıyfamızda\ 
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~· Selanik fuarı~·,. •• Başk:Iarının gözile Türkiye Karabük 
tjıt~ktörününşeh- / Turkıye ve Yunan .~ F b .k 
llıızde beyanatı d l h . . a r l as l 

~~ b ost uğun un ızmetı (Baştarafı1 ncisayfada) 

~iz d ey~e!milel sergiye miayoneri gibi, gözUmde yükaell-

,, ltian: lŞbrak ediyoruz yeni muahedelerin matuf olduğu yor.Muhterem lktıaat Vekilinin fab-

·ı:_~rU B~rsıAulusal fu:ırı genel kıymetlı" •• k faalı"yetler rikaya dair verdiii izahatı dinler-
., ta • Y . Kalevr:ıs, şehri - Ve muştere ken içimdeki bir ukdeyi çözmek ia-
lt!ıuat Phgı bir ziyaret esnasında tedim: 
'ıtıır. 'llııza şu beyarıatta bulun _ Belgradda çıkan "Pravda,, ga- vemetli bir hale getirilmesi matlup Karabük fabrikaaı, memleketin 
"tıı~ il zetesi "Türk - Yunan dostluğu Ak- olduğu bir zamanda çok büyük bir aanayi inki,afını temin için, harp 

Sa7faı 3 

. SON_.-HABER.LE.R .. 
. . . . ~ . . ,- ...... .;. 

• 
lspanyol harbinde iki 

kilometre terakki! 
F rankocular düşmanın bütün taar
ruzlarını defettiklerini söyliyorlar 

, teıi 
1 
aşkanımız Metaxas'ın hi- denizde sulh ve muvazeneye ha - ehemmiyeti haizdir. zamanında ihtiyaçlarını elden gel-

,,: tında bulunan arsıulusal dimdir. ,, başlığı altında bir maka- diii kadar tatmin için göze alınmıt Salamanka, 23 ( A.A.) - "Res- imha edilmiştir. 
'J'·~n bu defaki XIlI üncü açı- le neşretmektcdir. Bu makalede de- Türkiye - Frmısa bir fedakarlık mıdır, yokaa ticaret mt tebliğ,, Estramadurede şimal Kastellon cephesinde: sağ cena-

\lıiı v Ut kiye gibi hassaten müs- niyor ki: "Pravda., sabık Fransız nazırla- bakımından karlı bir mü .. aaeae mi- mıntakasında mühim ~lan ileri ha- hımız, iki kilometreden fazla bir de 
· ·bir ~~Yni. zamanda çok çalış - "Harpten sonra Ege denizinin nndan M. Maurice PPrnot'nun da dir? rektimize devam ettik ve cephemi- rinlikte ilerledik. Sağ cenahımız 
tlaı kü~letın de iştirP.k edeı:_e~ini etrafındaki uzun ve daima yeşil bir makalesini neşretmektedir. Bu lktıaat Vekili makaadımı ve zi Gualiyana nehri üzerinde tesis Valansiy~ vilayetine girerek düş -'n b evvel haber aldıgımız mıntakada yaşıyan halkın mühim makalede Hatay hakkında Türki- tereddütlerimi derhal anladı ve eyledik ve hatta Orellavala - Yiye- manı hezimete uğratmış ve düşman 
. i(. ş~ haberden fQvkalade se-' bir kısmı Rumlardan mürekkep idi. ye ile Fransa arasınd-ı aktolunan tek bir kelime ile mukabele etti: ja cenubunda bu nehri aştık. 400 den fazla maktul bırakmıştır. 
~tok ıııPhe Yok ki hu keyfiyet,,Ticaret ve sanatlar bunların elinde anlaşmalar ve Fransız _ Türk Karabük fabrikaaı "rentable,, dir, Sort - Katalonya mıntakasında Gabriel mıntakasında Paviya. 
ı. ~se ernn_un edecek mahiyette- bulunuyorlardı. Rumlar Lozan mu- dostluk muahedesi hususunda iza _ dedi. Benim anlamak iatediğim de düşmanın bütün taarruzları püs - kasabasını işgal ettik. 
l~i n Ttirkiyenin fuarııoıza hat verildikten sonra deniliyor ki: bu idi. Muhterem Vekil aonra, iza- kürtülmüştür. İki tabur t:ımamiyle Dün bin kadar esir aldık. 

Ve k ahedesi üzerine Yunanistana çekil-
~n• endi giizel p.wyonuncla "Fransa_ Tu"rkı'ye anlaşmaları hat verdi. Meaele yalnız ticari ve 

lo.. ' ge k mek mecburiyetinde kalmışlardır. .""th" re Yunan·ı gpr k•e d sınai bakımdan dü.ünülemezdi. 
;ı,. 1 bini ' - e · e K" .. A d k' R ı y dünyanın her tarafıııd~ tasvip ile 
'llJr e . erce zıyaretçi tarafından uçuk ~ya a 1 um arın u- _. . Emniyet meaeleai de mevzuubahiati. 
~ı.. dılen kenu· •ı· h il nanistan topraklarına çek;Jmeleri karşılanmış degıldırler. Bazı dev - B - d f d k. 1 k .. 1 
ıı."'lhir ed· . ı mı. ı n·a su e- b" "k b" l't'k h"d' d' . M'll t !etler bu anlaşmaları Türkiye - İn- u ugur a e a .arı goze a ın-
""1 b ışı, be~in~i dcfd olarak uyu ır po ı ı a ıse ır. ı e - . ' .. mıth. Sonra, fabrıka bilhaua bat· 

lngiliz hükümdarının 
ziyaretinden sonra 

Amerika Meksikayr 
tehdid ediyor 

Cay~\tııakt~~ır. ler ?~miyeti .i!e Yun_anistan hü~fi -ı gıltere anlaşmaların'. ol~uğu gıbı, langıçlarda, hakkile itliyebilmek i-
Sonu kabılı inkardır ki Türklmetının verdıgı tahsısat sayesınde meraret ve memnu~ıyetsızlı~le _kar çin, ecnebi ihtisaaına muhtaçtı. Bu Fransız Cumhurreisinin 
'nınnda her sefer Tiirk istih • bunlar iskan edilmiş ve kendilerine şılamışlardır. Malum oldugu uze- ihtiyacın bize beher tonilatoda on 
1...'İ.li' sanatının ve bilhassa Cum nisbeten iyi bir hayat temin edil •

1
re Türkiye - İngiltere anlaşması - liraya mal olacaiı hesap ediliyor- nezdinde bir toplantı 

Teklif kabul edilmezse 
iktisadi ceza verilecek 

.~ a!t~tatürk'ün canlandırıcı il-' miştir. nın muhtevi bulunduğu mnli kısım- du. Kömür madenlerine ve ihraç li- Paris, 23 (A.A.) - Bu sabah naztr-
'- ·Oda I d b k "k" 1 k t d ki - d b" h" · Vaşington, 23 (A.A.) - Ayan mec· <deha Par ıyan ve yaratan Bugünkü İzmir mıntakasından ~n. a~ a .' ı mem e _e ıırasın .a: manına. uza ıgı~ a ır ıHesı lar, rei•icümhur B. Löbrön'ün riy~setin-

~ ı et sının canlı bir sentezi te- çekilen bu Rumların çekilmesindeki ık• tıcarı munasebetlerın terakkısı olmak ıcap ederdı. Sordum: de toplanmışlardır. lisi hariciye encümeni reisi B. Piıman, ıu 
~Un ~e~tedir. Zaten beşeri fa- politik ehemmiyet ve hicret dolayı- ve İngiliz sermayesinin Türk eko - - Şu halde, dedim, bu fabrika- B. Oaladiye ile B. Bone, İngiltere kral beyanatta bulunmuııu.,: 
'lu~a~ası bir panoraması olan i le Ege denizinde bugün dahi nomisiııe daha geniş bir surette iş - yı bir huıuıi Türk ~irketi in'a et- ve kraliçenin Paristeki ikametleri esna· Meksika, Amerilcalı vatandaşlara ait 

'~e fuarların, milleller arası'~:vcut olan sulh temelle .. rinin atıl. tirak etmesi için Hizınıgelen temeı-ımit olaa idi, kar mı edecekti? sında yaptlmış olan diplomatik görüı - olup istimlak edilmiJ bulunan arazime-
\ıı nda llıünasebetler kurmak hu- mış olmasında mündemiçtir. Yüzler ler vazolunmuştur. Bu iki anlaşma- - Gümrük reaimlf'rinden feda- meler hakkında malümat ve izahat ver- seleainin hakeme havale edilmesi sure-

nphÇok _büyük bir rol oynadık- ce seneden beri husumet halinde 1 nın meraretleri mudp oldukları karlık edilmek tartiyle, "vet. mişlerdir. tinde B. Hül tarafından yaptlmll olan 
, klkae :uotü_rınb. ez ~i~ hakikattir. yaşamış olan iki millet adalar ve memleketlerde müşter~k Fransız - Karabük f~brikaahını da ziyare~- B. Bone, harici vaziyeti izah ve tasrih teklifi kabul etrniyecek olur veyahut Hül 
·et~ gı ı hadıseler. hem d . 

1 
b' ·b· · d ti k r İngiliz faaliyetinin o havalide ayni ten aonra, artı aeya at •ona ermlf, etmiştir doktrin mucibince bu istimlôklere mu-

'nıı.: sanayi sahalarındaki te - enız er aşdırı Mırı ırınr2·ıı ots _u le ı maksada matuf oldug-ıı bilinmekte- oluyordu. Bizde hasıl olan intibala-' B. ~artan'ın meclise mali vaziyet 

bıı •anı . uzatmışlar ır. aama ı esıs o u- . . 1 kabil tavız· at vemıı·y---'- olur•• Amer"'--

Ü 
.,. ' r hakktnda malümat vermtştir. 

R
. arını ınkı"•. •f ottı"rı·r hem d" 1 rı bırer bırer an attım. Zonguldak ~"' - ""'" 

"'· n art k nan vazı'yetı'n teuı'd ve tAsdikı"ne ı · h d T'" k" · nın bahtetmi• oldug-u ilctı'sadi m·-·fid·-., ınk· ı roliiniın ehe mm, - , 1 ·ı· 1 • avzaaın a ur ıyenın can dama- Meclis bundan sonraki içtimaını 29 ~ - ~ 
"t ar ea·ı . müteallik olan muahedenh imzası Fransız - ngı ız P anı, yakın 1 b"I k b" h · istifade etmek hakknı kaybedecektir, · ~ t ı emıyen birLakım kül- . d . rı o a 1 ece ır azıne yatıyor. temmuz cuma günü Eli.ze sarayında ak.te-· 
""'-ı efekk" .. için yedi sene Jazımgelmiştir. ,, şarkta ve Akdenız e 'llevcut vazı- T"' k . T'" k · f T'" k d h Diplomatik icraatı takviye etmek için A. 

merikanın itthaz edeceği bütün tedbirler, 

iktisadi mahiyette olacakttr. Melcsilcaya 
karıı harbe girişecek değildir. 

~ eı . ur munaseoet ve ınü- ur gencı, ur ır anı, ur e a- decektir. 

1 lıt/r
1 ni ko!ayla•iırırlar Akdeniz Ve Yeni Pakt yetin idamesi husu~urıda teminat •• bu ite elini koymuftur. Alınan 

.~ Q~u irnan ve' eı1erjinln bir i- Makalede bundan sonra Tlirki- teşkil edecek olan İngiltere, Fran- neticeler çok memnuniyetle kar••· 
'~ıııı~ an bizim bu gıinkü 8eıanik ye ve Yunanistan arasında dostluk sa, Türkiye ve Yunani~ta'I arasında lanmai:a ve iatikbal ümit içinde 
~~l b~a bu itibarlı< maddi ve tesisine matuf faaliyetler, '!'ürk - müşterek faaliyet vücuda getirilme- bekler.ımeğe layıktır. 

, ~da •r terakki ?emboliı, ayni Yunan paktı ve bu paktın Roman-' sine matuftur. .. H· seyin Cahid YALÇIN 
'~nı,8 Balkan işbirliıi;inin kuv- ya ve Yugo,ıa,·yaya teşnı;li hak 
'>ıd~. ~ Yolu~d_a ııt.lmı~ ~·eni hirlkında izahat verilmekte ve deni! 
·~ d unun ıçın, ümit ederiz kı, mektedir ki; 
, Qst 

Romenlerin matemi A vustury ada Yahudilere 
artık yer yok 

İtalyanlara bir taarruz 
Dublen, 23 (A.A.) - Ha!iha -

zırda iki İtalyan mektep gemisinin 
şehri ziyaret etmekte olan birçok 
talebesi, evvelki gece şehir sokak
larında gençlerden mür~kkep bir 
takım grupların tecavüzüne maruz 
kalmışlardır Bu gençler, "Habeşis

Yugoslav naibi hüku
meti Romanyaya 

gidiyor 
<a a Ve komşularımızın eylül " llabe•i•tan harbi ve 

~~''! ;ııaca.k olan bu fuarımızda Akdenizde lngiltHe iıe ltalya ara -
aıdır e \'erimli manalar bula - •ında ha.ıl olan anla~m,zlıktan son 

·~~,~· ra hasıl olan müphemivH Türkiye 

ı~ dan1~1 ~aydetme:c lazımdır ki ve Yımanistanın kıynıetinı yükselt-ı 
'~ ted; •tı Selanik ar.ıulusal fu- miştir. Bunun için Türkiye ve Yu -

Hariciye Vekili 
dün Romanyaya 

·gitti 

Viyana, 23 (A.A.) - Burada tanı aklınıza getiriniz .. cl!ye bağır
yahudi aleyhtarı tahrikatı yeniden mışlardır. Zabıta, ltalyıınları hi -
alevlenmiştir. İkinci dafre mıntaka maye etmek ve kendilP.rini gemile
sındaki bütün yahudi mağazaları- rine kadar götürmek mecburiyetin

Belgrad, 23 (A.A.) - Naibi 
hiik•i.ııet prens Pol ile pr~n•e• Olga 
Romanya. valide kraliçe•i l\Iarinin 

cenaze merasiminde hazır bulun -

mak maksadiyle Bükre~e gitmek 
üzere Bledden hareket etmişlerdir. lna5 devletin iştir~kiyle olmuş nanistan hükumetleri karışık bir 

·hu ~enesi istisna edilmek şar- halde bulunan beynelmilel vaziyet 
~itti a?a.r bol bir ecnebi dev- içinde mevkilerini kuvvetlendirme-

nın camekanlarına tehdit edici ka-ı de kalm"tır. 
ğıtlar yapıştırılmıştır. • · d ~ 

Devamlı şayialara göre, yakın- Bır tayyare aga çarptı 

\' der~kını görmemişti. ye karar vermiş ve geçen ~ubatta, 
~ '~ oı: etlerden bu defa iştirak 1930 paktına lahika olorak yenı 
~ lııa"utınlar şunlardır: bir anlaşma aktetmiş!Prdiı·. 

Valde kraliçenin cena
zesi bugün göır. ülecek 

da neşredilecek bir emirname, heri Bükreş, 23 (A.A.) - Varşova
Aryen kiracıya ayni binada otu- Bükreş hattında çalışrn Polonyanın 
ran yahudi kiracıların derhal evden Lot kumpanyasının bir tayyaresi, 
kapı dışarı edilmesini talep eylemek 1 Romanyaııın Kamplung şehrine 80 

Meksika petrolları 
l\leksiko, 23 (A.A.) - Meksi-

ka petrol ofisi idare me 0 lisi, petrol 

~anayiinin müreffeh vaziyeti sebe

biyle sanayide çalışan '1ır.ele ücret-tal'f;ıı Uk, Yedinci defa olarak; Hariciye Vekilimiz Te,,fik Rils _ hakkını verecektir. kilometre mesafede Polonya - Ro-
Türk - Yunan anlaşması. bil - tü Arasın riyasetindeki he,·et diin Filisfinde ölenler manya hududunda bir dağa çarpa-~ Q de~n, Almanya ve İtaya U

U def: olarak; Yugoslavya, o
~ta . . olarak; Polonya ve Ro-

hassa bugün, Akuennde ve Avru - öğleye doğru Zafer torpido ·muhribi , .. . . . rak parçalanmıştır. Mürettebatın -
panın cenubu şarkisiııde harici poli- ile Köstenceye harekat etmiştir. ~u.du~, 23 (A.A.) - Fılıstınd_e dan 4 kişi ile bir Japon yüzbaşısı te- miştir. 

!erinin arttırılmış olduğunu bildir-

Arttırılan ücretle•· mikta-

l •kın · 
'~i eı defa o!at·:ık ve değer-

tika bakımından yeni bir •istem te- . . . . , son ıkı guıı zarfında muhtelıf suı- lef olmuştur. rının yekunu senede 4.40.670 pezo-
Romanya ana kralıçe-. lliarının k ·ti t• · d · .. -· sis olunduğu ve bu sistemin me.v~ut . . .. -. . 1 a, er ne ıcesın e 13 vahudı olmuş Bülcreı, 23 (A.A.) - Evvelki gece ya baliğ olmaktadır. 1 ı h, b .. e 0 eşıncı defa olarak. 

'' k· U kısa izahattan da görü _ 
. t. 

1
.•. . ı·kı cc_ naze merasımınde lurk!yeyı tem-ıtür. Ayrıca bir•ok .v~rah vardır. Romanya - Polonya hududu yakının-

emnıye sız ıgı ve muvuc•nPsız ı er ' esbabını izale etmesi ve ı,u suretle sılen dbuluBn~kcak olan heı·et Kös - Bir. İngiliz neferi, alrlığı yaraların da düşmüı olan muazzam Polonya tay- Yunanistandaki zelzele 
r ı. 1 Sel· · ""ar anık ar"ıuJııqal fuarı, 

1
' &,ı~ tan gittikçe trbellür eden 

. _ .. -· . tence en u reşe geçecektır. Cena- 1 tesıriyle o··ımu··ştu··r. k b b "dd 1 b k - yaresinin su utu ıc e inin ıı et i ir 
~ de~ızde_kı kuçuk devlcllenıı ha- ze merasimi bugün yapılacaktır. Bu ==:============= fırtına olduğu beyan edilmektedir. Bu Atina, 23 (A.A.) - Orepas mın 

takasında sarsıntılar bu gece de te-
'ı an bi ı· • · · 
\

tar r ıgı şeklı almakta di-
rıçtekı tesırlere karşı dalıa muka- münasebetle Taksim-Jokı· Ortodok." Pragda 3 tayvare '" . ., J sukut on yolcu ile mürettebattan dört 

kerrür etmiş ise de hiç bir zarara 
sebebiyet vermemiştir. 

arta 
~t n da meselii lta!ya ve 

'·~di~ıa ~bi büyük dost devlelle
ye bilfiil iştirak Pd•cek gerekse 

Türkiyeclen gelecek ohn bütün kim 

kilisesinde bugün saat ı ı .30 da a- çarpıştılar 
yin yapılacaktır. Prağ, 23 (A.A) - l:lu sabah 

"'tJ •atın· 
nıek 1 gittikçe daha fazla 

Merasime vilayet, sefarethaneler askeri tayyare talımlorı esnasında 

~-.. ledir "'l(lj . 
selerin azami kolaylıklardan ve iyi 
ziyaret şartlarından ıstifndp odebil
melcri cihetlerinin tem;n edilmiş ol
duğunu teyit eylPmek isterim 

erkanı i~tirak edecek!ndır. üç tayyare çarpışmıştır Tayyareci-

tla .ııı1 _ü bitirmeden evvel sura-
ı av · 

~:k;'""" 
Dün şehrimizdeki h;rçok Ro - !erden biri paraşüt!< •tlamağa mu

menler de vapurla Kö,tenceye git- vaffak olarak kurtulmuş diğerleri 
mişlerdir. ölmüştür. 

DO 
- hud'alarını bildiğim halde ben yine 

<eni se,·nıekten kendimi alamıyo -
rum Bır fahişeye alaka yüzünden 
<enin gibi ahlakı bu drrece tezel-

1, MAHALLE KARILARI züle uğramış bir delikanlıyı insa -
ı •t 
lai~ll: ~iiscyin Rahmi GÜRPINAR No. 80 ~~nrça~ı~:;~~i b~~~yilıi.~~~m~~v!~b~ 

1''~k:Zevcesini deraguş etmek,titl'ek parmakları arasında titri ahlakı cemile sahibi bir kadın için 
,.. adeta bir cinayet dem~ktir. İste ben 

~I~ 'ak yord_u. . 
·.. at Sa·b ·-. B · bu cinayette bulundum. Sizi sev -
.
1

• ı ecıgım... en senın Kaç zamandır bedbaht kadına 1 t ·• dim. A an eviyorum. Fakat cezayi 
~ •• "aı1ı k çektirdiği ıstırabatın rıeticei elimesi "' adı · · b d . .. . .. .. muhabbetim. olarak iste bu gün 

~•!isin· n zevcının u era- olan kan lekesı go?.lerı onunde kan kusuyo T d · . . t 
~~ı Ataiı 1 kabul etmiyerek: öyle kıpkırmızı titrerken Mail ar- B k b. rum. e akvı ıs emöem. 

l<: sen d h" · f k . . . . . . ıra ın en cezamı c:-\~ evim... ıe6 
oııı e ıç ınsa yo tık cınayetının dereccsını bıraz an- . G ·d . · · 

' " edya istemem dı'yorum 1 k 'k- k 1 yım... ı eyım ..... 
'\ııı· "a ... ıyara ı ı o u yanına sarkmış, ba-

~~ edel'lcığım namusum üzerine şı arkaya çarpılmış gözleri süzül • Talihsiz Saibe mendili gözleri -
;'ihe zreJc seni temin.... müş bir hlde kalakaldı.. Artık ne götürdü. Katılıyor zannedilecek 

, <k evci · hıçkırıklar, sarsıntılarla nevmi • 
~~1 ıt v nın itmamı kelamı- kendini müdafaaya, Şöhrete olan 

n.ı errned dane bir ag' lama tutturdu. l\iaı"l ,. •en en hemen caketinin muhabbetinin havailiğini ispata 
;}azin~endi!ini çıkardı. Bir gir- hasılı Saibeyi aldatmağa uğraşmak artık ağlamıyor, söylemiyor - Al -

. •a ıJ . . . <lığı o vaziyeti mütelekkifıınede-taş 
ı .. . n ,,.

0 
e _ağzına o-ötiirdü. Ag- _ cüretını gösteremedi. Zevcesınin ·•t ··•-nd '" kesilmiş gibi ayakta duruyordu. Bu 1

1
, 'nin -. ıle bulaştırdığı şeyi ağzından, çıkacak son hükme inti-

iki8i ıçın de birbirine karsı itirafı 

hakikattan başka çare y(·ktu Sa -
ibe Hoca Nefise hanımdan aldığı 
malumata tebaan zevrini sevmez 
bir tavır iraesine uğra~mağı lüzum
suz buluyor, öyle cali tavırlar takın
mağa imkan da g6rnıJyo1·du. Biça
re kadın Maili sevdiğôni, bu muhab
betini bir cinayet addettiği halde 
yine sevdiğini, bu aşkın kendini öl
düreceğini bile bile yine sevmek -
ten geçemediğini söylüyordu. Ar -
tık başka söze ne hacet vardı? 

Mukabeleten Mailin <le gönlün
dekini dos doğru meydana koymak 
icap ediyordu. ÇUnkil ikisi arasın -
daki hal ve mevkiin sureti aharla 
idaresi kabil değildi. Bu hesaba na
zaran Mailin: 

- Saibe hanım ben seni sevmi
yorum. Selameti ailemiz için kaç 
zamandır sevmeğe uğraştım fakat 
muvaffak olamadım. Diğer bir ka-11,t. ltoııe . zaren öyle durdu. karı koca beynindeki mecera en 

t!l ı 'ed· rıne karşı tuttu. Bir müthiş bir de · ·· ıı· · ~ lıt v ıd Saibe kanlı mendili cebine koy- . . .. vreı mue ımeye gır • dm seviyorum. Hayatımdan geçe _ 
~i. , . il.il bi e ile gözleri büyüye- du. Bir cani gibi karşısında titriyen mıştı. l\laılın ° güne kadar iğfal rim o kadından geçmem. Binaena • 

~- ~n~u u: .. ~aç adım geri çekil - zevcine amik bir nazarı teessür at- ile yalanla zevcesinin yüzüne gül '!eyh beynimizde iadci saadet im _ 
t,'ti endi)· u U, beyaz ince ke - fiyle dedi ki: mekle idare ediyorum zannettiği kanı yoktur. Beyhude birbirimizi 

b~e h~~ üzerinde nar çiçeği - Mail... Beyim ..• Yalana lü - bu keyfiyet o saatte artık tamir niçin aldatalım?. 
katre kan Saibenia zum yok... Bütün fenalıklarını, kabul etmez bir hale i'elmişti. Her Demesi lazımdı. Fakat bu sö _ 

kiş:nin ölümüne sebebiyet vermişti. 

!svcç prensleri Veliaht, dün zelzele nuntakası-
Nevyork, 23 (A.A.) Prens Güstav ile 

Prense• Luiz, Amerıkada 26 gün ikamet. nı gezmiş, birçok felaketzedeler ile 
ten sonra 1sveçr dönmek ilzere gece ya. görüşmüş, ihtiyaçlarinı sormuş ve 

ruı KrisfoJm vapuruna rikip olmuşlar· kralın ve bizzat kendi;;in:n sempati 
dır. hislerine tercüman olmuştur. 

zil o mtyu" kadına <öylemek hali 1 - Sen niçin ölecthil' Saibe? .• 
ihlirazda bulunan bir kimseyi kati Cinayeti ben işledim. Cezayı da 
için biçak çekmek kabilindendi. ben görmeliyim ... 

Saibc bir hayli müddet ağladı. - Seııin cezan o karının mu -
Kocası da karşısında öyle heykel habbettidir. Şimdi anlıyamıyorsan 
gibi dikildi. Nihayet mendilini yü- bunun derecei deh.etini rnnra gö -
zünden ayırıp: rürsün ... 

- Beyim şimdiye kadar doğru * 
bir söz söylemediniz barı son mert- Mail o gece cehennemi bir va-
liğinizi ifadan çekinmeyiniz. Yü- kit geçirdi. Sabah oldu hemen ken
rek dayanmıyan şu aıamımı müm- dini sokağa attı. Adımları Samat -
kün mertebe kısa kesmeğe, yani yadaki ev cihetine doğruluyo~. Fa
beni çabuk öldürmeğe himmet etli- kat yüreğini korku ile karışık bir 
niz, Sizden son ricam budur. teessür sarıyordu. Ne yapacağını 

Demindenberi donmuş gibi du- bilmez bir halde başını iki eli ara
ran l\Iail bu teklife karşı birdenbi- sında sıkıyor, gözlerini yumuyor, 
re titredi. Saibe yine devamla: fakat bir gün evvel Saibenin beyaz 

_ Tevehhüş etmeyiniz Beyim. keten mendile boşaltıp rla göster
Beni, rovelver kama çekerek adı diği kan o anda gözleri önünde 0 

kat·ııer g·ıb' "ldü k d - .• . . kırmızılığı ile peyda olarak adeta 
ı ı o rece egıısınız. . .. . . . . . 

Bana olan nefretinizi itiraf ediniz. yıne oyle tıtrıyor, ıhtızaz edıyordu. 
Aramızda saadeti 7evcivenin iade- Bu zavallı kadına o pıhtıları kus
si kabil olmadığını anla.tmız. Yani turan kimdi? Mail kendi. .. Bu mu-

h k
.k t· 

1 
. k"f" B .. aşakada delikanlı sağını solunu 

a 1 a 1 söy eyinız a ı... en sızı görmeden niçin bu kadar ilerlemiş-
seviyorum. Cinayet işliyorum ... Ce- ti? ... İşte karısı elden gidiyordu. 
zamı görmeli, çabuk ölmeliyim. Kendisinin şöhrete olan a~kı Saibe-

Nihayet Mail kuru kuruya bir- ye adeta bir zehir gibi tesir et • 
kaç "hu hu hu,, salıvererek diye- mişti ! ... Mail Şöhreti Sa:beyi öl • 
bildi ki: (Devamı var) 



Yüzme müsabakalan 
Anneme mektup 

Yazan: Faik BERCMEN 

"Seninle hasbi hal etmiyeli ne' lemler, sıkınblar, kuvvetli bir riiz- secme lerı' yapıldı 
~adar oldu bilmem anne'! Günleri, gfmn önüne katılan bulutlar gibi 
ı'\yları artık hesaphyamıyorum .. 1 dağılacak. Yollarda dalgın dalgın' G l B k 

Kadın sporlarına 
ehemmiyet vermeliyiz 

Günlerim l>iribirinin ayni heyecan - yürüme, sakın! Bil en sen sokağa a atasaray, ey oz, 
sız, vakasız, tatsız ... Bu yüzden za- çıkıp ta dönünceyedek neler çeki- Beşiktaş yüzücüleri girdi J k J 
manın geçtiğini farkedemiyorum. yorum ya\~rum! Dikk-ı.tli yürü Ço- ı t nb ı s sporları aianlığı ta- Kültür Bakan ığının son arari e re {1.S.)· 

•Sade mevsimler değişiyor. Fakat cuğum; düşünceden öniıne düşen rafınsd:n :erti; edilen vü;,me müsa- k b d } . • (GS.), filrem (F.B.), Za anaıı dert"' 
onların arasındaki "hattı :fasıla" la- başını kaldır da öyle adım at! Oto- b k l l . d.. ...1 da artı SJfa UDa a ge ffilŞtJf • .Dünkü müsabakalarda al a a aı,nın eçme erme un 1• o .1 

, rı da avırmak güçle. ti. Yazlar, kıs- mobiller, tramvaylar ~ana acımaz. d k' ü h 1 d" devam e ı lerı yazıyoruz: .,_) "' .; · · . .. a ı v zme a vuz arı>ı " - yeni beden terbiyesi kanununa gôl'e, Memleketimizin bllgiin iç;nde bulun· R q> (Gua-· , 
lar, baharlar tarif olundukları gibi Bunların hepsi geçecek: ve bır gun ı l ' ld' • . . . d _ Ek .k 

5 1 . . d 1 800 Metre: ı - ec. (~ 
· b 1 b ki C ı ı. memleketimizde Ö7 tttbiye sistem :mızı ugu ·onomı o - osya vazıyetı o a. "'ı..nt« 

olmuyor. Anlaşılan insanJar, mev - ben semn tom u, pem e yana ı v 1 b' .. k'"rclen G 1 2 c ı (G5) 3 - ru~-
- ı uzme ere uyu ı.- a a- korumağa çalışırken göz önünde bulun· yısile mücadele ı;porlarını kadınlar ara· - eına · ' 

simleri de kendilerin~ benzetmeğe ç~.cu1 kl?rı~ı b~~şuyacarım. Ah, 0 ta aray, Beykoz. küçiikl•!rden de durma~ mecbur olduğumu7 ~ eh~nmi sında taammüm ettim1ek, şimdilik dü,ü- neş), . (~afllJ'plll')' 
~uğraşıyorlar... gun erı gore 1 sem... B k R 'krt ,·· L-·,,.;·ııer·ı g'ırdı' 1 d k k d t - k- ki- 1 • • d c:"'°"" 1 Sttk•• '(S. .. .. O .. I . .. 

1
. ey OZ, ,eşı aş ~UZ '-' ' - Y"tli davalardan biri c Tür a ınının nu eıı~T., çun ·u, ne up erımız, ne e JVVV metre: - ~ııt' 

Dun sıcakı · bugun ortalık se - gun erı goı·enıc' ın anneci - - .. d 1 ) 3 -
• _' -· 

1 11
. b' .. 'd' h' 1.. ler. Musabakalara ~·uz metre en bu yolda alac;ı~ı vazifeleri tesbit etmek- diğer t~ckküllcrimiz halihazırda bu hu. 16,'57, 2 - Hakkı (f.B. • 

- . . . . . · aı., an ı · tı· tnkıla"brmızın buttın alanlarında la- t · d k • t !ardan J.K)). . ııı' 
rın; hava yngmurlu, yarının ne o- gım. ıç ır umı ın. ıç m eme- b ı d . ı -·· · • 
lacağını kımse kestıremez. Eskıler Jınhakıkat olmadı serıın ! Ne torun-

100 
M t r. susu ~mın e ece " umumı vuı a c-.Jcıs §Ol' J!.JJ 

k b·ıd· d -ı ere: vık oldug~u ~viyeye yulaelen Türk kadı- mahrumdur. Er.asen "imdiye kadar sakat o - n KasımpaczClan ~ '• -:1"" ''gün doğmadan neler dorrar" der - larını o ·şaya ı ın, ne e og unu · 1 • .. u " it•"· . . . ": . . .. a· 1 1 1 - Mahmut G. s. 1.2,6 yenı nı ı'tı'-f •tıı1•k la:zımdır ki S(>OI" sahasın· _,:ı.·ı· 1 1 L-'-1 ·ı . ı' le le k d b' . ·ı· ~· uh faz;ı etfll fl~ı· .er. Sana bır sey söylıre\•ım mı an- ne!;'elı \'e mesut gor u:ı T- k' k 

1 

•u ~ ... h .. t~ı at ara or.11;; cnı en nctıa,"' er e - a ar ırıncı ıgı m a tltf 
? B k l ' b'l • b l_ı- b' ·· ı· 'm i ur ·ıye re uru. da istenilen dereceye ulaıomaktan enuz ler arasında da alınmlS değildir. Fakac tura )'akla~ırken Kasunpa.şalı. ~ _...k <" ne. aş a arını ı mem amma e- -ıem sana ır şer soy ıyeyı m 2 Vedat B z 1 9~ · . ld ı.: ıçtn ~ 

nim için hiç bir şeyin doğduğu yok. anne! Hiç bir şeyin geçtiği yok.' 
3 
= Ar E z · 

1 
"· ı2' ~ _ Fuat u~alctır. Her sene 10 mayısı~ y~nı Y'n-.a A\•rupada, bilhassa '1mal memldcetlttin· mına beş puan lcazandırn1:ı · d&J· . 

Benimle konustuğun yr.ki mi se-'Bu havata bizim gihi olanlar ı · ... · ' bır kere yapılan beden terbıyesı şen 1 
• de yemek, içmek gibi günlül.: ihtipçlar ı h~tı. Bunda da muvaff0.~ ~1' t' 

nin anne? Bana' sorsan saki her için hiÇ değişmez. lztırap, sıkıntı ll. Z
2
"'

0
5
0
) M Ştamkil Gb. ~-

1 
!erinden ba~ka Türk hdınları arasında arasında saydan beden terlüy~sini kadın- Sırıkla Adama: Bu ınusa_...,,. lflf 

. . . . . . . . e re ur aga &ma: ·· 1 .. b' spor hareketine phit olmu)'·o · k' · d ~ 1 1 · b··wn P--gün seninle berabermi.;;im gibı. Kalp bızım ıçın; hız de onlar !Çin yara -
1 

- ! a·ı B z 3 1 ,1 2 _ 8af- 07 u ır . d lar arasında va ıt geçırme en yapmaga ren Giineş ar et erı u 

D -d w 1 't b - m ı · •· • • · • "' uz Bu hal mekteplerde saırede e 1 · d tJı" kalbe karşı imiş. Hele ~enin kalbi- tılmışız. og ugumuz vn.:<ı agır- f B z 3 26 6 3 _ Mekin R z r • . ' .. ' . . . mecburuz. Bugüo bu hususta kullanabi- !adılar ve netıce e: 2 ..,.., 
nin karşılık beklemeden IJeni düşil- snklarımızı ke en ebelerimiz göz - 3a;l 6. 4 ·_· s~ ~·h G s 5 - ô~~'.: aynidır. Ha~alarımı~ı~ 1.stıkbalını emnı· leceğirni:r en büyük teşekkül hiç ~üphesi:r l - Halit (Güneş) ~90Giiısef)~· 

w• k d b'" "'k ı.· . 'ı . . b k b k . l' e baht • , , n ı T.. •• vete almak uzere mıllı bır heyecanla Ç<l· k" L 1 .. d ' .. (G"" ) 3 Suıu:lı ( necegıne ne ·a ar uyu · uır ınan- erımıze a ıp a ıp t,rız ıc , - - . . " . ., · · " . . . . . ı me.-ıep crını z ır. 1 nur uııeş , -
1 

_ ,,. 
1 ı l . k . 1 el' G. S., 6 - Ogıız (Dbk,.htt edılmış- 1ı~an bir zümre İstisna edılırse ş.mdıyc 2 

cım var.... arımıı,a ıç çe ·mış er ır... t• ) ,. . . Kühiir Bakanlıgının ' 'er<l'g"i son ka. 4XIOO Bayrak yarışı: &1ıJilı}t r-. 
. . . w . · k ır · k d b. ·ı.· yiizü ·ü ve kürekci ve bu ışın 1 Ah et "'" v 

Şlnldl venı oturdtı•·um evı11 kar- Bazı aksamlar, pencerenın e- a ar ır 1
"

1 ~ k ı. k •- . ..ı 3 1 6 takım (Gören ın ' _....,. .; "' , · 400 Metre serbest: h . . . 1 , ak beden terbiye· rarla artt en 11\Ücii .. ö,.ere varıncaya >" ' isııy-
şısında agw açları, bcs, altı kat apar- narında oturur ve uyurum; radyo e emmıye.tını. an 1>3 r . . .. . . . b Galatasaray takım: Faruk• 

1 - Halil G. 8. S, 3!"1, 3, 2 - 1 k h b kadar açılacak ılk mekteplenmızdc u 
tımanlarla lıoy ölçüşen, koyu göl - ıreslcrinin tramvay otomobil, hay sını kendılerıne ıne~ e ıttı az etm·~. r mal, Mehmet. 

Mahmut G. S. 5,39.'1 3 - Bülent B. k . - d b k b d n terbıve husu~ fevknlıide ehemmiyet vererek ~i 
geli kocaman bir mezarlık bulunu- huylanıun ve aydınlık gecenin ara- ·aç ogretınen en aş ·a e e ' .. · G"reskri z. G,22,2, 4 - tskemler n. Z, 5 - ·ı t"k ı k d larımı:ı:a tesaduf saglam tutmak mecburiyeti kcnd;ni gÖS· PPhlivan u . 
yor. Hemen her gün, yaprakların smda siyah sükuneti bozmıyan. a- sı e a a ·a anmı~ a ın . . • . . . . -ı 

el t • t - kadar graçlarının bir tek ya•lrağı bi1e kı _ Fikret B. Z. 6 - Ali B. Z. etmek hayli giiç bir meseledır. Halbukı; termıştır. Halbuk1 mekıeplerrmız4c hafta Em" .... Ha.lkevindell: tJııG 
arasın a sızıp a sa aguna l • 4X200 bayrak yarısı· . d . 1< 1 d k b. bil.: d 'I d 1 ınonu :ızs.r ıııl" 
gelerek beni ürperten hıçkırıklarını mılclamıyan ve bu civcivli alemin l B ·k t· 1<. • 1l 13 ? 1 geuçliğin yi.ık<;ek bır yurt v~ _evrım aş 1 1 a anca . ır ~aat ta~ ." e 1 en ers er- 24 - Temmuz - 93S :ı·Jlliı o• 
du"·anm. hareketine karışmıvan mezarlığa - e) oz a lffil • • ,~, içinde ku\"\•etli ve sağlam bır ıradeye sa-1 den alınan netıceler ihtıyacı karşılıyacak Taksim ~tadyomunda E\., .. opıl•'."'· 

.; -

1

2 - Galatasarav takımı 11 33.6. . k · b"l · · · h .. k. ti· d -·ıd· 8 h 19 ••• ' 
Bu hıçkıranlar da, benim gibi uzun uzun bakn·orum. • . ' 'b' hıp olara )·etışe ı mesı ıçın u uıne mertebed~ egı ır. unu, er sene na pehlh·an güreşlerı .Lırılfll~ =~ • 

. : Bu \'arışlarda on qanıye gı ı u- . . .. 1 ld - b 1 da. 1 • rv· 
en sevdiklerini, annelerini mi bıra- Orada bızımle, vasayanların b. · d G 1 t t k mmn dort elle sarı mış 0 ugu l mayısta scyrettiğimi7 gayri muntazam ve hakkında duvarlara yJP1

':'" ··reŞıe 
dtlşünüvonım bu telaşile gizlice aHh: eden kinsiz zun ır z~m)Aan ad Ta a ;sarkayl al ı- va, herşeyden evvel bir aile, bir kadın i. hareketsizl'kıen solup sararan benizler fi.s,ler görülmüştür. BtıbgUJtıııfll'dı·: 

kıp gidiyorlar diye ~ · . ~ 1 mmı mag up e en .rJev oz u arı . . .. 1 •1 bünye· LI • 

İ ri kestane agw acının altındaki bir bakıslar görür gıbi olurum. O za - t b 'k l · H ·ı · k d b şıdır. Muntazam vucut u, sag am isb:ıta kafidir. isvecte Ling'in ve Alman- evimizle hiç bfr alaka5~ ilM' 0 

. 1 h' ·. . melekler kadar güzel e rı . ec erız. er ı :ı ta ım a u li bir kadınla, mariz bir annenin vücuda . - . g~ ı görülen lüzum iizerınc 
mezara her gün sıyah ı ır genç mnn senın . ,yarışlara su vüzüciilcrl~ iştirak et- w• • d k b ... k b' yada Jan'ın kurduğu terbıye sıstemlerı 

. · h t ermer nurlu yüzünü okşarcasın.t bakan . ' · getirecegı nesıl arasm a ço uyu ır 1 nur 
kız gelır;; o genış, ra a m . f"k .. 

1 
'. . k d I 1 tıler: ( it "k" el 8 den cerbi)'·esinin yapı· bu sekil de mekteplerden aile ocaklarına · ,, f1 

kabri ter temiz yıkar; ve çiçekle -,müş ı goz erını ar:;-k·ılm a can al nı-1 Beykoz: Vedat, Bülent, İsmail, ar alş:_lar ır.b. e t .. udünde tecrübe gir~is ve bugünkii umumi neticeler alı- • ·ı• JıJı• 
.. t 1 yor bulurum; Yana .!\rımın ıs an- F'k t CI var .... arını ızza vuc . Iktısat Vekı 1 o 

S el t . l•w• wa !arı çı· dığmı neden sonra !lenın sesınlc G l T el ş ·ı ô etmıyere onun ~ayatı zın e e~ r . na . mı'!tır. 1 o ımpıyat rın a • en e emız ıgı, ag ç • - a atasara\•: \e :ıt, amı, . . . . , . ..ı 
rını aze er. · · ı re · · k ı · d 1 ti en kay 1 b'l · · 936 r · la d Al 

. d k ·<l' ı anlarım· . · naklarına ınanmamL~ bır aonenın yavru· mantarın kazandıkları beynelmılel !C>- s UJl" 
Çeklerı ne ka ar ço · E>eveı ın an - · mcr, Halıl. ~· . b" d -1 • • .• US vapUf 

b
. d t - ka _ Anan için ağlama vavrum · suna verecegı bedenı ter l}'C en esa~ 1 refte kadınların hı.sse5ı ne kadar bu. 

ne! Böyle ır yer e ya mngı ne - · . ' Bundan sonra küçüklerin yarış- . . . 
dar isterdin! Hele iç açan bir ça- onu da üzmüş olursun! O, senı.n )arına geçildi. bır netıce ummak abestır. . yüktü. Biz kendimizi onlarla mukayese d• 

ın altında ... Fakat dogw uştan baş- ağlayıp üzüldüğünü hic: amma hıç Her~eyde olduğu gibi bu ışte de en etmek niyet:nde değiliz, fal.at bu saha- gez J t \'~ 
rn • d' O .. l .. l . 100 Metre •erbest 1'üçükler: _ k .... k t ve tı tıs' _..ıı· 
lı'-·nrak '-·akana sarılan ve insanla - ıstemez ı... guze JtOZ erıne ya - 1 - BeJi<r G. S. l 17 4 2 - Ke- kıymetli haJSa, c;ocuga uçu yaı a .1 da koın~uınu:ı: Balkan devletlerinden Ör· Şehrimizde bulunan • d"" ,.,-

.; .J k Ç - ' A . k' e. , ' , ···ıe "' el" 
rın "Talihsizlik,. det\jkleri garip zı ~r o~u~u~. n~en, rnan 1 mal G. S. 1,17,6, 3 - Serkis B. z. rilen ilk terbiyedir. Muntazam ve tem· nek almalıyız. Yannki nesli doğuracak, kili Şakir Kesebir dün oY,_ ıı• 1 
ve izahsız mahkumiyet sana bir h~lası~ı duşunuyor, yıne,_ ak~ı: ka,l- 1,20,4, 4 - Özdemfr B. 1. K., 5 - rinli jimnastilder1e. ~ü.cudu. yavaş yavq meydana getirecek kadındır. Memleket 1 ra Basın Birliğine gider.!'1> g6~ı 
rnezan bile çok gördü. bı senınle meşgul. Onu gormı) or ve Şccaettiıı G S 6 - ~lemduh B z olgunlaşıırarak yett!tırilen bır çocuk dolt 

1
._. . b.. .. 

1 1 
- cilerle iki saat süren bıt h•ı;tıl' 

1 . .. .. . . · a· il · · uzatarak babanın · ·• · · · .. . . . 1 'h · genç ıgının utun ça ışma arına ragmen A _ .:ı it ~..ail • 
Seni görmeyıp te dondugilm şım ı e erını · • 100 Metre aırt üstü· torların mutemadı ıhtımam arına 1 tı · • . .. . 1 yapmıs ve gazete kagwı oı~· 

• 1 l d • • h parlak · ~ b 'lk doguracak anne marız ve zayıf bunyelı o- • · 1 bit 
gün, toprağın üstündı:? bir dikih ta-

1
saç arının nn ıran sı~~. 1 - Maruf B. J. X. 1,42, 2 _ yaç eösternıeden büyur. Ve u 1 ter· kolaylıklar gösterilnıesı ıııd• 

1
,, 

~ın olmac1ığt gibi topravın altında saçlarını okşayamıyo:, goz ya~ları- Kemal B. z. 1,44, 3 - Kemal G. S. biye bilahare cemiyet hayatından alaca- tursa alınacak neticeler de bütün gayret- müştür. Gazeteciler ar11s sı tt~"'. 
•la bu mazbariyete kavuşamadığmı nı kurutamıyorsa senı unuttug~n - 1,47, 4 - Zeki B. Z .. 5 -·Gültekin ğı esasların niiveaini te!>kil eder. lerc raf;men yine yanın olur kağıt kooperatifi yapılrıttl r•tif ~ 
düşündüm de.... w dan d.e~il.. .. H~yır yavr~~; seııı ~- , R. J. K . edilmiş, kağıdın bu kofJPe 6,oıııı 

Ya oğlun anne! ... o oglun, ki nuwtabılır mı kı 0 ·· Kendını hı:pa.~~- 400 Metre küçükler: Okspor müsabakaları 1 Atletizm müsabakala4 sıtasiyle ithali muvafık g .r· 
hayatının biricik temeli, varlığı dıgına nasıl razı olurum. Se~ı boy- 1 - İbrahim B. Z. 6,25, 2 - Okspor kurumunun Ok meydanında rında dünkü neticeler tür. vvel Sır 
oirieik sevgilisi sendin 1 Sana bir le al yanaklı, aydın bakışlı ~ır hale !Recai B.J.K. 6.42, 3 - ::\1. Kemal G. Şakir Ke.sebir, dahll e. u~~ 

t . · · k d 1 kti ı A 1 tertip ettiği müsabakalara dün de bir 1.t b l t1 ti A • lığ t f ndan d ek' ~I' 
demet çiçek bile gönderemediği i- ge ırıncıye a ar ne er 5~ .~ · -ı S., 4 - X. Kemal G. S., :; - Alaet- .. an u .a e zm Jan .. ' ara 1

• keci liman hanına gi er d te'~ 
1 d t k k ıcuduıı ateş rok seyirci önünde devam edilmi,tir. 11 nı:Lt h eti mek uzett ttttıp e fi,. 

çin senden ne kadar drtha çok bed-
1 
mm an er a ar en, vt . . j tin, 6 - Şecaattin G. S .. 7 -Ferit. ~ . gu _n• ay ~ .. · 1 rucu maddeler jnhisarın- • rıt . il' 

baht oldu bilsen! Seni 0 gün nere- içinde yanarken k.aç geccmı. se~ın G. S. - Müsabakalar iki grup uzun ve kısa dılen atletızm musabalualarma dun de )erde bulunmuş, um. uJllr :.tefi 

1 b d b ki ·erek ~eçırdım mesafeler iizerinde yapılmı~tır. d d'I · tir 1 h f. "" -..·e gömdüğümü bulamadım artık aş ucun a e ıy - · Beliğ diskalifye edilın:~.tir. evam e .1• mı~ · .. .. .. Hamza Osmandan in ıs· 
8 .; - l\ofö~abakalara b:rçok spol"CU genç i • B b kala d G klüb 43 ı• 

anne. Ü tündeki topr;tk tümseği-IBak şimdi tekrar hastalanıp yataga 4X100 bayrak köçüklt"r: . . . . . . u ~~sa .a r a unq u . 1 zerinde izahat almı~tı. ııt il J 
ni yağmurlar rüzgarlar çoktan da •

1 

düşsen ben ne yaparım sonra .. Sa- 1 - B. z. 4,40, 2 - G. S. 4,40,2 tırak detmıt~rh mm~T"ı sun~a~-~ır~·· puanla birıncı, 13 puao111 Galatasaray 1
• İktı~at vekili dün "lk~~ bıı11111. 

ğıtmıştır.. na kim bakar; Yanı başında otu - 3 -B. J. K. 4,40,3. .A ;a;ı· Bae. ~etdanoy~n, M'ıeha.' G.~· : kinci, Kaiımpa~ 5 puanla üçüncü, 4 pu- de, Galata rıhtımında bM'.'ı fl~~-
ş. d' her gün ürrit ile sokağa rup alnının terlerini kim siler, hara Takımlar; Galatasaray: N . . Kemal aeyın o' yan ar - a ~ rı.. u . anla Beşiktaş dôrdüncü, Fenerbahçr 3 Sus vapurunu gezrni.7tl~· tiıt 
ım ı, ' ı me7 Orlıan Aydın Üstundag, musaba· ı b · · K ıı · H sk 1 d birer . . .. '\Jıın ıt t 

Çıkıp ta boynum bükük, rengim retten sızlayan kollarını. bacakla- K. Kemal, Eftal. ' :. 
1 1 

puana eşıncı, 0 eJ ay ~ a vah ve be1edıye reısı fıık!lt 
kalar cok cnıze o muştur. u 1 o u cu g""'lmkt .. d1°rler .. d - ·ı ·ı r fi' .. l . b 1 ti a·· k' oğar' Be\•koz. l{emal l\fU""' Se k"" . ... p ana s n n "" "' • tun ag 1 e gazetecı e I sararmış goz erım u u u oner - rını ım . . . ' .v., r ı... D k.. - bakal d f l k 1 t'tl 

ken kulağımda bana sunları söy - Fakat anneciğim, bir giin gelip B. J. K: Ôzdemir, Maruf, Hik- Kumkapıda boks un u m\J6a ar a ına e a an mişlerdir. . .'! 11er ~ 
. . . . - h t l . k met } atletler ı.unlardır: Sakir Kesebir gerrıını. ti•'..ıı· 

liyen senin müşfik sesı:ı çınlar: hızım ugrumuza a~ a anaı a ya- . maç art 100 metre iÇt"n Günesten Melih, Gö· " . · · htttı • y 
- d " tu- ·· ·· ·u · ök ·· fım geznııs venlen ıza djll , 

- Düşiinme yavrum çok! Ken - tagn uş gun umı sız ve suz B b b .. ··k b' · k Bugün, Kumkapı Halkevi bahçe.sinde ren, Galata•araydan Fı''---t, Hatu·ı.. Sey· · • ··: .. · nuıı ı-~~ . • .. u ıztıra a, ne uyu ır ıste - ~ LrC ~ dıkkatle dınleını,,tır. .., 1r ,,.-
dini üzme! Hepsı geçer bunların; bır halde dolu gozlerle sana bakar- le, kuvvetle katlanacRgw ımı ve ~e _ Kunıkapı klübünün yedşmi~ boksörleri van. Nazmi Ha•darpauıdan, .. t ·ndP h ıı .~ 1 

- ., y- ra vapurun guver esı jt'' 
bir gün bütün bu ıztıraptaıı kurtu- ken: nin yiikünü vücudüm huklilmeden gösteri~ maçlarına başlı)'·or. Değerli boL:- 50 metre seçmeler için de Haluk, Ki. büfede \'ekil ile misa'!'irıer f 

}ursun elbet! Temiz bir yuvan, ma- - Yük oldum ~ana yavrum! ebediyete kadar taşıyacağımı bil- sörlerimizden ve Kuml.:apının yüziinü a. zım, G.S. Melih, Gün~ Seyvan Hay. ikram edilmişlerdir. ··"il!1t t!~· 
san, kütüphanen, h~r i~san gibi Dedin. Bu harap ve yıhk halimle seydin her halde beni bu hoyrat ve ğartan muallimi Bay Hilminin nezareti darpaşa, Sus vapuriyle Kadı'ko. 1pıır 
knryolan olacak. Jn~anlann kı _ senin için ıztıraptan başka bir şey zalim alemin içinde kimsesiz bıra- altında 3,5 de bu maçlara başlanacak ve 400 metre için: Rtcep (Gün~), Gö. dar bir gezinti yapıiınıŞ. v uqtUt· 
yıp ta sana çektirdikleri bunca e- değilim!. kıp gitmezdin değil mi anne?,, seçim yapılacaktır. ren (Güne ), Melih (Güne~), Mehmet rar Galata rıhtımına döııızl fi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'bakaın, yumuşak br zemine t~Rdfif Avdete başladık. Tahminim vcç 
etmiştir de, tamamiyle parçalan - hile dönüş gidişten daha çok zah -

Y ES I• L K u M L u A o A mamıştır. metli oldu. Ayaklarımız her adım -
Astritl önünde ağıı açık duran dn sert ve si\'ri kaya parçalarına i-

kuyuya iğilip bakara le: lişiyordu \'e mağazanın methali ne 
1 - Tuhaf, dedi, bu düşen parça- dönebilmek için tamam iki saat ta-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lann hiç se~ni ~itmedik. bnn tepmemiz icap etti ve güne~in 

YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 34 

Büyük dedemin ~ince bilmesi kesiyor; karşımıza çince yazılar 
her nedense bana pek garip gel - çıkıyor, bunları biraz dikkatlice ve 
mişti. Bu yazıları bir defa daha tet- yakından tetkik etmek ist~diğimiz 
kik edip halcikaten cince olup ol- zaman ortadan yok oluverıyorlar .. 
madıklannı anlamak için elektrik Biz büyülendik mi Allah aşkına? .. 
fenerimi çince yazıların bulunduğu Bu nasıl akıl nlmaı işler böyle? .. 
mahalle tevcih ettim ve hayretim- - Kabahat bende olrlu Mösyö 
den avazım çıktığı kadar bağır - Dubreuil. Heyecanla bağırıp da bu
maktan kendimi alamadım. radaki havayı ihtizaza getirmemiş 

Genç kız dehlizin kubbesini ih- olsaydım yazılar yok oluvermezler
di. İhtizazlar yüzünden taşın yüzün 
deki hafif kabartma tabaka müru-

muştu. 

* Astridin biraz evvelki heyecan 
ve helecanından sonra şimdi de gra 

nit duvara biraz evvel hfikkedil -
miş bir 'halde gördüğüm yazılann 
ortadan yok oluvermesi beynimi 
aıt üst etti. 

- Tuhaf şey, dedim, yolumuzu 
ifRnit bir ka"'a parcas1 ve \>ir 'kuyu 

ru zamanla toz haline gelmiş oldu -
ğundan kuyuya döklililvermezdi. 
Bu vesikanın kaybolması zan ve 

tahmininizden büyük bir ziyadır .. 
Çünkü bunu babama göstE>rmek be
nim için en mühim bir vazife idi •. 

- Belki de sesinizin ihtizazıle 
knyahktan kopup düşen bu taş ta-

- DQğru söylüyorsunuz. Hiç ışığiyle temiz havaya kavuştuğu -
bir sukut sesi işitmedik. Bir kaya muz zaman her ikimiz ele derin bi
parçası daha atalım lıpkalım. Ta - rer: 
şın zemine temas sesi ile att1ğımız - Oh!.. çekmekten kendimizi 
an arasında geçen zamanı tesbit e- menedemedik. 
derek kuyunun derinliğini ölçebi- İlk işimiz yüksekçe bir yere tır-
liriz. manarak ufka bir göz atmak ve 

Kronometremi elime aldım. As- .Neptunc'ü aramak oldu. Lakin gö
trid bir taşparçası alarak kuyuya rünürde henOz hiç bir şey yoktu. 
attı. Dört saniye sonda sukut gü - - Görünürde henüz bir şey 
rültüsünü işittik. Ayni tecrübeyi yok!. .. 
rnlltcaddit defalar tekrar ettik ve Astridin bu cümle.:ıi nrtık her gün 
hep ayni neticeyi aldık. birkaç defa tekrar edeceğimiz bir 

- Demek ki, dedim, kuyunun nekarat halini nldı. 
derinliği seksen metre kadar var. O gün de akşamı ettik. Ertesi 
Mademki elimizde bu maniayı aş- gün yine ümitlerimiz tahakkuk et
mak için hiç bir vasıtamız yok. Bu- meden geçti. Bu uzun ümit ve inti
günlük bu kadarı kafi. zar sinirlerimizi harap ediyor, bizi 

- Evet Mösyö Dubreuil, keş - sabırsızlandırıyordu. 

fimiz mcraka\'er bir neticeye bağ- Ben bu müddet zarfında sahil -
}anacağı anda aşılmaz bir manile de midye ve istridye toplıyarak ken 
karşılaşmış oluyoruz. Ne vapahm dimi avutmak istedim. Llikiıı bun -
elden ne gelir?... lam hem pek nadiren tesadüf ecli-

·ı;ı'Ô 
yor \'e elde ettiklerimi de o kadar' tune'ü aramaya gideriz ft{O • 

lezzetsiz buluyorduk ki yine mey - ı reuil. , 
va ile iktifa etmeyi müreccah bul - * b~ 
duk. bOfl' ;J 

Bilhassa kirazların tükenmesi Ertesi gün d~. ~~u;~~i. J\l'~e~' 
ihtimali beni endişeye dü~ürüyor _ tu ve Ncpt~ne. g~~~~;1eriırıizle rJi~': 
du. Vakıa Astride hiç bir şey söyle-ı kadar ufuklaıı go d rdulC· ~ttl~ 

• A hude vere taradık ti ·ı1e 1 b •• 
rnıyonlum ama Ali ahın belası bu I b hl •. d "N tune ''1 ı .. . n eyın e ı. ep 1

' • 1 11rıfl kaya parçası uzerınd.:? aç kalma - meyince hareket hazırl:k ~ 
mız tehlikesi beni tir tir titretiyor- ladık. ıcttf~.,.. 
du .. t;e ır 

• .,.. • • . . .. .. ~ E asen "Nept~ne,, 0iı;. tııY) r ' 
N ıh as et ıkıncı gunu ak:;;amı As- vaktimizi boş geçırmeJtl • ıcıılı 

tdd mağaradaki hücresine, ben de nin ötesini, berisini ad51_1':i1C· ~ t 
kapı önündeki mevkiime çekil ece - elen geçirerek tamir etTJlıŞ 111ı1e11 1 ı 
ğimiz sırada genç kıza fikrimi ve Astrid tayyaresinin ye bir .~t~ 
endişelerimi açmak mecburiyetin - 1 Okyanus seferine !1~ııre )'ell\,, ' 
de kaldım. Cesur kız bir müddet gelmiş olduğunu go.ru~c :seıı ırt ~-· 
düşündükten sonra: neşesini iktisap ctmışti·. \'e I>~.~' 

- Evet dedi hakkınız var. vatı kiraz dalları ke5n1
.
1
:, rıfıJ)~ , ' .. . tı,... ,.-" 

Vüçutça çok zayıf düsecek olursak rı tayyareye yukleınıŞ. c'e tc ııı$l' 
bir havai seyahate çıkmak için kuv- dım d~ yolda NeP~.~~et tl~ıfll 
vct ve kudreti belki de kendimizde etmeyıp de uzun ınu a1'lıg 

k kaın1' 
bulamayız. Ancak si?.den bir gün mecbur olursa aç · 't 

daha müsaade istiyec~ğim... mani olmaktı. . bÖ''ıe ~:efl' 
- Pekala bir gü11 daha bekli- Astrid tayyare~·ı 011ce e~ f 

yelim. Şayet yarın ak;:am yine Nep- dallariyle bezenmış go\ 9oe0 

tunc görünmezse ertesi gün yola l ni biri~irine çırparak b• / 
çıkarız. vinciyle: ıJlll "' 

- E\·et ertesi günü biz • - V . . . 

' 
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Y'ENI SABAH Sayfa: S 

~HUR ADAMLAR ARASINDA 1 A 1 a manya n 1 n lngiliz Fransız dostluk bağı Profesör bayan Af etin 

y EN i ç 1 KAN s E F (B!~ro~tlliı!iisay/ada) HÜ k Ü m dar 1 ar Lôlldr8da kon:~!!:~~;~~~c;~:~~~~~·-
ç k 

ledildikten tonra Almanyanın Çekoalo- L on d r a s oka k 1ar1 n d a F r an s ı z c a yan Afet, yüksek tedrisatta latince 
,, e o s 1 ova k ya A ı m anı arının valcya ile bq senelik bir ademi tecavuz ve eski Yunancadan mar.da eti, Sü-

liitler,, i "Konrad Henlein,, kimdir? ;;~h·d"' .k .. dmği •ahm•· oıw .. nak•a- yaşasın diye bağrışı 1 d ı ve ;~~· .:;.~i m:.ı~~~y:~,:r~it '\:'!~:'. 
B. Driluen'in bu itilafın daha geniı M ar e .. 1 d. rın da okutolmuını teklif etmiş ve 

il müuk...ı... mukaddime .. ,kil edtt<&i· s y y ez soy e n ı bu mak atla bir de takrir vermiştir. 
i: İiyük bir bankanın küçük bir memuru, sonra ni i,nb ....,;, olduiu oöyl....,.kte<lir. Bu t&krir konferans hpyeti umumi-ı•Qı Silihtarn ve hava tealihatmın tahdidi. yesi tarafından tasvib edilerek hü-

nastik monitörü Ve nihayet Çekoslovakya B. Çamberlain'ın arkadaılan ve Fransa kOmetlere tevdi edilecek konferans 
Almanlarının reisi hükumeti ile istişarede butunmas• icap et- kararları arasına aımmıştır. 

ç. ınd<t• olduğunu oöyl•dliô zannolunmak- Profsör Bayan Afet diğer bir 

~O&lovak Almanlarının reisi nin semerelerini toplamıştır ve ar- "d". top!a.ntıda da mektep kitapları me-
c·h llenlein ırilnün adamıdır. tlk gıpta edilecek bir mevkie yük - lııgiliılerin, Alınan tekliflerinin tet- selesi müzakere edilirken çocukla-4...: •n harbinin aonlarına doğru aelmiştir. kik. ı.yan olduğu müıat ... mda bulun- nn tarih kitaplarından diğer mem-

!ııh Utya - Macaristan imparator- 1929 yılında Çekoslovakyada- dukları söylenmektedir. leketle.rin tarihleri hakkında yanlış 
ltlı. ordulan inhilal ettikleri zaman iki Alman siyasi fırkası vardı: Mil- fikirler almaması ve milletler ara-

.ra111 Dört taraflı nıllzakere? Iı..a ara eair dOşeıı Avusturya • il sosyalist fırkası ve Alman milli sında anlaşmayı kolzyhşbrmak i-
'••le~ lakerleri arasında Konrad fırkası. Londu,23. (A.A.) ;yı malümaı almak· çin bu gibi kitapların bitaraf olması 
'Jı.~ Çavuş da vardı. 1919 yılın- Çekoslovakya Almanları, bütün ta olan diplomasi mahafili, Alman sefiri na dik!rnt edilmesini ileri sürmüş ve 
,011-r-ı> bitip de Versa~· ve Tria- Almanlar gibi mUşterek tezahürle- B. Dirkscn tarafından 8. Çamberlayn•a bu fikir konferans reisi ve birçok 
ı....., "'••hedeleri Avrupanın bari • re bayılırlar. Kendini bilen her Al- to.-d; ..ı;ı.u, ol.on ve Süd.ı AlmanLm murahhaslar tarafından t>Svip edil 
~it üst ettiği zaman aile man mutlaka bir "verein., e men • mmıw.;n halline müuollik bulunan miştir. Fa kat bıı mühim mesele ile 
lııı ol d~~ Avusturyalı olarak çık suptur. Lfikiıı o Almanın tamamile dön ıa .... n. mlizaktte p<0j.U ı..ı.londa e•a.en 6 •enedeuberi beynelmilel 
loi, J lll Henlein., çavuş esaretin- mesut olabilmesi için intisap ettiği ad•mi malüm.ı beyan eım•kı..ı;,ı... fikri te riki mesai enstitü ü meşa-ul 
liııe, ll>duna Çekoslovakyalı olarak "verein., in mutlaka gizli bir mak • Mamafih V""'°""'" koddod.,ında Oç güa fiç s••• yerhıdea OJHJU Parisin bir allrGafişi olduğu için enstitü•ün banunla işti-

G Ordu. sadı da bulunması icap eder. , evelcc verilmiş olan malUınata kıymet gale devam etmesi muvafık görül-
"' .~etel.erde gördüğü bir ilan 1929 yılında Çekoslovakyadaki ve ehcmmiyt atfdilmektdir. Londra, 23 (A.A.) - Gerek caktır - günün biriade milletlerin müştür. 
'tkıed· redıanştalt., bankasına sü • jimnastik klOpleri federasyonunun Viktorya istasyonu eivannda, ge- daha geniş mikyasta teşriki me•ai- Konferansın ilk okul öğretmen 

s;ı;· . (100.000) müntesibi muhtelif "ve- Berlin haberdar değil? rek Saraya kadar olan yol üzerinde !erinin bir merkeal haline gelmesi !erine verilen maaşlar meselesin• 
"l! •k!ı Bir DidU.me• rein., !ere mensup idiler. iki fırka- Bttlin, 23 (A.A.) Siya•i maholnde be. birik.U. olan halk Parislen dönen kuvvetle muhtemeldir. tahsis ettiği celseye i•e Ba,.an Afet 

du~ta enlein,, banka memuru ol- cmın ziyaretinden ısonra "Henlein,, yan edildiğine göre Almanyanın Südet kral ve kraliçeyi son derece şiddet- Deyli Telgraf, gazete3inden · riyaset etmiştir. 
"8tık\•0nra boş vakitlerini jim • bu (100.000) delikanlıyı bir tek i- Almanlar ..... ı.,; bakkında yapm•ı ol-11• alkışlamıştır. Uatti halk, polis "Hakikati halde Avrupada si- Muhtelif me elelerrleki maarif 
""1"'1 lüplerinde geçirmeğe baş- deal, (Büyük Almanya) ideali et- duğu •öylm•n ukliflm müıallik ha- kordonlannı bile yarmış olduğundan yas! havanın b•ı haftan!n hlldisele- hareketleri hakkında acılan umumi 

ltiİ· . rafında topladı. bultt ı.;, ıllan ı.,.,;,...,.. ;ı,.,.,,;,. kral ve kraliçenin otomobilleri bir ri neticesinde küşayiş peyda etmiş mfi%3kere konferansın birka~ celse-
ile~ 1 ınıktarda para kazanıp si- "Henleln,, tamam dört sene şe- Berlin nasıl tevil ediyor? an için olduğu yerde kalmıştır. olduğu söylenilebilir. Belki de B. sini işgal etmiştir. Başmurahhası-
~nl:a, ~iyatroya gidemiyen Al - birden şehire dolaştı, Alman genç- Berlin, 

23 
(A.A.) _ Loodradaki Al- BCikingham sarayı önünde coş- Löbrön, I..ondraya gelmeden evvel mız Bayan Afet bu müzakereler es-

~1,: bır spor klObüne davam e- !iğini ayni ideal etrafında toplan • man ,.u,; Fon o;,l.,.n'U. buııün Bttli- kunluk azami haddini bulmuştur. ekilmiş tohumlar oemerelerini ve - nasında memleketimizrleki maarif 
lıo ~ • llenlııin ııündOzleri banka- mıya davet etti ve nihayet "Hit - "' ,.ım.,; bekl.,ülmd<ıedU. ffadtd;n- Sarayın önünde ecnebilerden mürek reeek ve Avrupanın karışık tarihin- harektlerini mufassal bir raporla 
~llrıı ~p defterleri üzerinde göz- !er" in iktidar mevkiine gelmesini den •~•ı Lon•h•da B. ç.,,.be,tayn ne kep bir grup, Fransızea olarak '"ya de bir detişiklik husule getirecek- izah etmiştir. 
lııı.ıı oktUkten sonra akşamları müteakip, o zamana kadar müb - yapmıı olduğu ıö..U,mdtt hakk•nda B. şa'1n kral., diye bağımı!f ve ııar - tir. .. Bayan afet bu raporlannda bil-
"ıı""Unde. devam edi.vor ve bütün hem bir surette müdafaa ettigy i sev"·ezi terennilm etmiştir. Buna Perçı'nlenen sulh ha~sa üç mühim me!!eleYc tema!'! et-

... Hitler'e malumat vermek üzere Berbti . J J ~ri" 'Yetini jimnastik derslerine (Büyük Almanya) fikrini bütün d , "d' . . -· aı· d yil derhal halk ta iştirak etmi~tir. Kral rniş, bunlardan ilkini teşkil eden ve .. ordu sga ene gı ıp gıtmıyecegı m um eı • Paris, 23 (A.A.) - Gazeteler. 

() 

L • vuzuhu, bütiln korkunçluğu ile or- . ve kraliçe, balkona çıkm1Qlar, lıu t Türkiyede ilk tedri at saha~ında tat 
L 11:ad d v - ngiltere kral ve kraliçesinin Fran-lltıı.ı1. • ar ki bir sene sonra klUbtt taya attı. ır. nun üzerine halk kendilerini alkış bikine başlanan ve dikkate değer tık,,,,. Sini ~· BelJrlnde B. Dirlcsen'in İngiliz Ba .. vc· - sadaki ikametlerinin son gününe ve 
-"I .. uımnastik monitörü tayin 1933 intihabatında "Henlein,, .. lamış ve milli İngiliz marııını söyle bir yenilik olan köy eg!tmenlerinin "~ •e b kil" · · · h kk d ·· ·· ü1 f · "' - Londraya muvasaletlerine birçok 
""''•d u Yeni vazifesinin maaşı sayesinde Çekoslovakyanın ilhak '"' '"""' • " a yu•u• '" •~"· miştir. ,. tiştirilmesi, bunların kbrlerdeld 
~~ O)da .. aldığı cüz'i j>Rradan yük- taraftan Almanları (1.25o.OOO) yeler hayal mahsulüdür. Sefirin mezu. sayfalar ve fotoğr:ıfiler tahsis et - ç h malım hakkındaki izahab kon 

t U 

Kralın Fransaya te>:ekkürü m· ı d" G t ı "b. ı t 
"Uy 

1

. ~undan "Henlein., bütün rey ve mee)iste ( 44) meb"sluk elde nen hmkeünd•n ,_....ı böyl• b;, <iymt· ' ış er "· aze e er. 
111 

erce n- feron · muhitinde büyük bir allika 
la,, ~ ını Jimnastik "monitörlü • ediyorlardı ki bu, bOtOn A iman rey tc bulunmunın no•mai olduğu boyan Loııd rn, 23 ( A .A · l - Kral J orj gilizin k ra I ve kraliçenin Lan dra • uyand ırmı, tır. 

le hasretti. terinin yüzde altmışı demekti. edilmektedir. B. Löbröne bir telgraf çekerek ya avdetlerini Marseyye2i teren - Bayan Afet sonra orta tedrisat 
~ .. b'•disi hayatının bu devresin- Ve (1988) l'hndanberi de "Hen- a .. mı ınahfilU. ı,;. müm.WH, bu bap· Fransız reisicumharuna vo nazırla- nilm etmek suretiyle .eliimlamış .. me"elesine geçerek m•mloketimiz-

' •hsederken- lein,, (btıyilk Alman milletinin ileri ta aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: rına kendi hakkında gösterilmiş o- olduklarını büyük harflerle yazmak de orta tahsıl ibtiyacımn son dere· 
..... i,11•ichenauda 1919 dan 1929 karakolu ,efi) olmuştur. "Hitler., s.ıuın !npliz B•o.-d<ilin; üyattt ... lan dostluktan ve misafirperverlik- ladırlar. ce arttığını kaydederek maarif «· 
ltıit h • kadar geçirdiğim on se- den sonra " Avrupad•ki bütün Al- muinU. yol_., olduğu mu .. ı~ı .. , htt ten dolayı hararetle teıekkilr et - Le Jur, diyor ki: kiletimizin bu sene ba,Jıea mesaisi-
'1ııı,_ ;~•t 6mr8miln en 'etin yılla- man1arın birleşmesi lüzumu,. ndan halde ga•p dki" u..,m;y...ınd• mual· miştir. Kral, bu telgrafında demiş. "Hiç kimse, hatta bugün, lngii- ni yeni mektepler açmağa ve bun· 

0ııı 11 t' ınlerce genci yetiştirmek, bahseden bir tek kimse varsa 
0 

lak muclelerin mwühane bir surette hal tir ki: tere kral ve kraliçesinin ziyareti eri ların techizine hasrettiğini bildir-
la.}' b~ 8Porcu ruhunu aşılamak ko- ile birleşmesinden sonra bu nisanın li için bir hüsnü niyet mevcut olduğunu "Kraliçe ile ben, . zevkimizi Te neticesinde Fransız - lngiliz itti- miş ve misal olarak 193.( - 1935 yı
'İııı ~ Şey değildi. Sizi temin ede- yirmi üçünde (Karlovi • Vari) de g;;,ı.,ınd<tod;,. Süd<1 A\manla.a gelU.- istirahatimizi temin için sösterilrıı!f fakının resanel peyda etmesinden lında 36 li ede talabe mevcudu "°"'• on sene ağır hizmetler ee • aktedilen " Südet •• kongrooinde " bu bap,. maaı,.evüf bu mütal•a vo olan ihtimamları takdir için keli- cihan sulhil ile bizim sulhumuz i- 7384 den ibaı:et iken talebo adedi
~\~e :mahkum edilmiş bir hidematı "Henlein,, açıktan açığa muhtari - tahminlerin farzettiği derecede ileri gi. me bulmaktan aciziz. ,. çin tevellüt edebilecek olan ve et- nin 1937 - 1938 yılında 18.097 ye 
llıaıııış~ahkômu benim kadar yorul yeti idare istedi. d;lmiı d•ğitd;,. Telgrafnamede şu sözler de rnr me•i li\zımgelen mahafil takdir ve varmış olduiiuuu >öylemiştir. 
t~4!tı, ır. ~u kadar var ki ben Rei- Nihayet Avusturyamn Almanya dır: tahmin edebilecek vaziyette değil - Yüksek tedrisat me..c:.e!csinde ise 
~1r111ı;.~dak1 jimnastik klObünde ge- da (Henlein) dir. Fransız gazetelerine aöre "P . h . d n dir. Ancak •u •artla kı· pe.,.,. 1·nıen _ profesör Afet Büyük Şefimiz Ata-~ ..,ırn b • arış şe nn e yapllmış ola v v ~v 

1--.·ıı: eı. u on çetin sene içinde bir Bir zamanlar parlamantarizm - t mi11 olan itilaf, önOmüzd .. kı· a~·lar türk'ün emirleriyle doğu batı ve 
L 11. oı Pari,, 23 (A.A.) - Gazeteler, Fon ezyinatın letafet ve tenevvüü biz- v "" Y 'cııtıi arak yetiştim, o sayede ben den, demokrasiden bahseden "I.Ien- d dd - ipinde durmabızın, bır· an bı"le fa- merkez olmak üzere 'J'ürkiyenin 3 anı d 

1 
Oir&c.en .. m B. Çemberlayn'ı zi ... ..-tini ve e uzun mü et teaui 7ai! olmıya Y ı .. . k k lt ~..... a ım. ein,, artık "milliyetçilik,, düstf\ru- ;-- k b" . .b ııla "en"Jmek•ı"zı"n k i . . ouyü ü ür mmtakasrna aynldı-~-qel" Almanyanın Çekoslovak meselesinin hal- ca ır ıntı a tevlit etmiştir. ,, • "' 88 er ve sıya!'lı ~ t 

19 
aayon Reisi nu dile dolamıştır ve bundan da an- gm1 birinci mıntakayı staubul üni-10 29 

1 1 1 
!ine müteallik usuller halclcnda dört dev , Kral, Fransız bıı.ll<ının ".hararet sahada inkişaf ettirilmelidir. ,, •t- • ·k· · · · A k - . 

"ak Yı ında Heinlein'i Çekos _ aşı ıyor ki bu adam artık "Sahibi- versı~sı. ı mcısım n ara umver-~llin ~~~~ki bütün Alman klüple- ninsesi., gibi bir gramafon halinde t.ı on•ında b;, konlmn• akd; içU. y•· H ve muhabbetli., i•likbaliıı• hı~ı yaz~~~7 gazetesinde dö Kerili•, sitesi teşkil ettiğini şark mınlakaııı 
federıı~hıl bulundukları jimnastik k_endi .sözle.ri.ni değil, baskalarınm pılm• olan tdı:lifi de mütalealanna mev- hıssetmekte oldugu minnettarhkt için de Vanda teşkil edilecek üni--Y · ve heyecanı ifade ettikte!l s.,nra 'öy "Dominyon '"'azeteJer;nin İngil •t · k··ıt·· k ı~ .. r onunun başında buluyoruz. soyledıklerını tekrar ~di\.'Or. zu itdbn etmektedirler. Gazetelerden • • ·ı versı enın u ur mer ezi olacağını ... "'" le demektedir: tere kralının ıeyahati es.nasındaki• b"ld" · ",1 ıı, leııke. ~ltında .. ayni dili konu _ işte eski çavuş, eski banka me- bazıları, bu teklife asli taraftar değildir- ı ırmış ve mesleki Vı:? teknik sa-v ıl-t - "Ben bunu uzun müddetten beri hararetli mOtalbları, bütün İngi -'hal d k" ı ı ı t 

~lıt....ış a a baglanfı~ .. zaptırapta muru, sabık J·ı·mnastı"k muallı"mı· ve ler. Bunlar, hu td.lifi bir maneVt"a ad- 1 ar a 
1 

ça ışma an an a mıştır. Y•ıı - ik" ı k t" kd"y · b yl liz imparatorlugyuııuıı Avrupa mese-

( 
~ iı.' . Alınan milliyetçiliği his - lilhik "Süde~, reisi "Konorad Hen- deımekto " doha biday•tt•• başlıa aıa. ı mem e e ı ye ıgerıno ag ıyan Başmurahhaaımız roporunun so-loo l•ba har 

1 
. t . miişterek ideallere, müşterek feda- lelerindeki istihaleyi son derece ala nunda BUyük Şefimizin nutukla-

- ·OOO) d .ıne ge mış amam lem,, böyle belirdi, böyle sivrildi ve kadar devlet, yani Çekoslovakya davet karlıklara istinat eden ve münha- ka ile takip etmekte ve dominyon - rında işaret buyurdukları veçhile 

4!tılein elilqanh bulunduran 1 böyle yükseldi. edilmeksizin böyle bir konferansın alete- d" la n an t b d T .. k · ~-., on senelik çetin mesaisi • sıran a ıline ve devamlı bir sulhun rı a va anın yanı aşın a a - ur· mılli terbiyesinin gayesini "'"" 
lı~ J. Kar .. k dilmesine ;hı;mal mmemekıodi•. muhafazasına bldim fcılınmış olan zimklrane mevki almakta olduk- velemirde milletin milli vnlığmı en 
ll(' ihliiskilrane dostluğun ve milteka • larını göstermektedir. .. yüksek medeniyet derecesine ulaş-

1 Otomobil kaza- d~ Ambarlı _köy halkından İsmail ilk okullar için seçilen bil takdirin bir delili nddediyorum Ovr gazetesi, yazıyor: tırmak \"e sonra maarifin Y•),I " 
S} oglu Karanfıl ve Süleyman oğlu Fa Fransız milletine "tekrar görüşü _ "Kral Jorj, dün Villcr _Bre _ ması ile dünya sulhunun esaslı şar-
llda b • •• ı •• •k• ik vardır· ve Çekmeceye gelmekte- kitablar rüz., diyor ve kendiaine yürekten tono abidesi önünde büyük bir iti- tı olan milletlerin k,arşılıklı anlaş-

ır O U 1 1 dirler. Ankara, 23 (A.A.) - ilk okul- teşekkilr ediyoruz. mat ile gerek Avu!ltralya, gerek masını kolayla.,tırmak olduğunu te-

y 1 
Otomobil arkadan bütün süra- lar için açılmış olan geometri kita- uH:ı.'- Kanada ve gerek İngiltere namına barüz ettirmiştir. ara ) Var t1°'-'l J • b - b k ı· · uailmdarlann zaferi,, ·· ·· I k f Ba .. ·an Afetı·n bu ı·zah"lı konfe "' e ge mış ve arabaya şiddetle ı musa a ·ası ne ıcesıni inceleme - soz soy eme ırsatını bulmuştur. ,, J " 

~· çarpmıştır. Milsademenin ~iddetin ğe memur edilen hususi komisvon Londra, 23 (A.A.) - İngiliz Figaro, gazetesind~n: rans muhitinde çok derin alaka 11-

lt l\to . . den arabadaki iki ko··"-1u·· yolu., n kena ,·azife.sini bitiı·miş ve derece al~a _ gaı. et. el eri, kral n. kraliçem. ·n. avdet-.. yandırmış ve hararetle alkı.şlanm.,._ " ntob ) b b "' l F "Fransız milleti, Fransız - ln- -Y-

'· • 1 • 11 ara ayı rındaki hendeğe fırlamışlar ğa layik gördüğü iki kitabı kültür erını rtrnsayı zıyaretlerının tevlit · tır. Reis, profesör Afete tecıekldlr •t ık• k ve ara- et · l<l y ti · k gıliz anlaşması siyasetini fevkalade "i 

1 öylüyu" ezdı· ba da ayni hızla havalannrak hen- kurulunun tetkikine sunmuştur. nuş 0 ugu ne .. cey~. ayıt v.e ederek Türk maarif hareketinin bay ı;ı " QJlrtsız olarak tt f k ıeı..- 1 hararetle karşılamış ve kabul et -~ vofôr dekteki köylülerin üzerine kapak- Kültür kurulunca da yeniden tet- ~ • mu < ' an ~• ret uyandıran neticelerini tekrara 
\ 19 "• Sa!iihatıinin idaresindeki lanmı t K"" !il! • , kikler yapıldıktan sonra Gazi lise- e~ek suretiyle karşılamakta ve bu miştir. Fransız milltini teşkil eden lüzum görmediiiini bu büyük terak
~1~ıltol>lnarah taksi otomobili dün aya y ş 1"·K oyr·ı·erden Faık ın sol si riyaziye öğretmeni M Arif Eti _ zıyaretıin Avrupanın sulh ve sOkO- bütün unsurlar, ayni hisse iştirak kiye, Tilrk milletinin maarif saha-
,.. t> t-kta 

1 
. gı ve aran ı ın de kaburga ke · t · f k ıA · t · ) d" B"'tü F 1\ "•dık n a dığı hır müşteri • mikleri k 

1 
t . . .. • kan tarafından yazılan kitap birin- nunu emme ev a ade hlidim ola - e mıf er ır. u n ransızların it • sındald inldpfma bizzat Bayan A-

> t\qd ÖYUne getirirken tahtaköp kısmı ha ırı mış ~- Otomobılın on ciliği ve eskişehir mahmudiye öf _ cağını tahmin etmektedirler. tifak etlikleri nokta Fransız - in - fetin konferanımdaki huzurnnda. 
'•ı ~ind K 

1 
sara U~s- amış Rraba ise et k 1 · gili.z anla• d ıı. lıda p & a amı~a oturan 70 parçalanmıştır. • · r men o u u tatbikat öğretmeni Taymıs gazetesi, bu ziyaretin vması ır. .. bulunmasının ve kendisüyl~ tefriki 

~l )'ot a}d ~nayota çarpmış ve Pa - Had" . . . . • Memduha Ôzyürek tarafından ya- kral ve kraliçe için bir zafer oldu- mesai etmesinin pek güzel bir m.iaal 
llıUştu tgı Yaralardan müteessiren k k lısc bıraz ılendekı jandarma zılan kitap da ikinciliği kazanmış- ğunu ve iki millet için bir bahtiyar- A' nkaraya radyo teşkil etmekte olduiunn söylemi• ~ r. ara o una haber verilmiş ve yara b ı kt d v '-\ıı. ıo, Yak lılar telefOTtla çağmlan sıhhi imda; u unma a ır. !ık teşkil etmiş bulunduğunu yaz • • t ve kendisini tebrik etmiştir. 
,.•taba l alanmıı ve hakkında otomobiliyle Beyo"I h t h . maktadır. Bu gazete, Fransız~~ IS asyonu Bayan Afet bundan sonra bazı 

tıd "V\>eı1c· ş anmıştır. g u as a anes.ıne E f h • kili ile hariciye nazırının geçenlerde Aaaracla Etimeıutta kurnlweh. o- delegeler.in suallerine cf'vap ver-

~- l {ieıcn: &"iln sabahleyin saat al- kal~~ılmışl~~dı~.. sna astahanesı Londrayı ziyaretlerini müteakip tn ı.. 1liirük ndJO istasyonuaun tesellüm miştir. 
~'81 ecede feci bir otomobil omobılın ıçmde bulunan sahi- ~ ~ . - muameleli bu sündcn ilibaren. baılaya- ================ 

t Qec~lınuştur. bi Tevfik Ali ile şofl>r ve kazanın .. Cagaloilu cinnnda bir binada te- ~!tere kral ve kraliçesinin Parisi calc, bütün taiaı k- Wr ...- ~ri- Dr. Hafız Cemal 'hriJta saat ilçte Alpullu k cereyan tarzı hakkında takibat ve ıısıne karar nrilm esnaf burabanesinin zıyaret etmelerini Fransa ile İngil- ıinde gözden geçiriuekta. ·rae0üm mu 
oi'ııta sından ha k t d z~e er tahkikat yapılmaktadır noksanları pek yakanda tamamlanacak- terenin Avrupa milletlerini sulh& aıdeıi ve tecrübeler IMuilctm IOlll'a E. 
1
1
• tı Şirk re e e en ıngal · tır Almanymdaıı tı .ı k 

(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye :U:üteha9Blll l lllıli"· eti nıUdiirü Tevfik Alinin T h k . . . sa n anan rontgen avuşturmaktan ve suih ve adaleti tİmalll iatasyonu taaliyets ~tir. 

tt\,11~1 \'e şoför Ad"l' .d • . a ta par e yol makınaı yola çlkudmıp. Hastahane saglam bir surette teais etmekten • 
~ .. , ı ın ı aresındeki · dililc otuz •·t ıt_Ohi) Ve 12

62 
num 

1 
t Bir finnanm sokaldara tahta J1ar1ce ıım yata& 1 olacak, ileride y:a- ibaret olan büyük davada mütehas- l""~l!ll••••••••••• Pazardan başka günlerde öğleden 

l~ b SabahJeuı·n saaarta ı lot o- d- k H b-' tak adedi çoğaltılacaktır. sis olduklarını göstermekte btıl:.ı .... - t f"t 5 1s ~ <l\Q n ., • a 
1 

_ oşeme uzcre acdiyeye müraacat et- Esnaf c,. . tl • h .. Zühren ve dit hastalıkları soura saa "'" tan 8 ya) kadar -
il,._ l .• 

1 
ç kçekmece karakoluna miş olduğunu dün yum-ak. inanbal y-•-·ı . mdıye crı astahaneye Sıhhi. duğunu yazmaktadır. Eğer bu teş- taııbul Divanyolunda (104 numa .. -~ "'om tr .... ye e..a etın en y:ardı • • . 1939 .k. • Ha O lı h 

tat tıcte flide e mesafeye gelince belediyeıh (aı heyeti, lüb _.aklan ba- yılı Sdahiye Vck"I . b~ ın~uıtır. rı ı mesaı, muallak meaelelerrn yrı mer ra ususi kabinesinde hastalarım ~l) en nıe k k l b" 1 ı a eti utçuıne bu huta- musl"han l ·ı f . . kabul eder Salı. cumartesi gu-nleri 
l l'a tl r ep oşu u ır a- unmıyan stanbulummda bu Cllnda yol laaneye yardım . . b" • . ı o usu ı e nıs et daıı·esınde Ô · 

s a1111ştır. Arabanın için inpsıaa lüzwa ıönaıanektoedir lonm .. m1ı1ht ~-:lıclin. rr nulr.uı tahsiat hallini teshil için kullanılacak olur- tleden sonra BeyotJ-Atacami sabah .g.5 - 12» hakiki ükaraya en-.e r. '-" h '- ___ ... _ No 'll'll T-"-r mahs··-~ur •• b ._,_ 
sa - n.ı mu an.kak surettJ1 b~yJe ola-u•pr•"•----··~--cw•r•aw•t•1•351ııılll ~ • -.uçeu V\8 ,.e.,, .-fon: 22398 - · 
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Y!Nl SABAH 

Kadıköy Sulh icra Dairesinden: 1 

Timoleonun Kadıköyünde Azi - İSMET SANTQNİN BJ.SKU•• VİTJ• ISlr!Cir.~·,. 
ziye sokağında 27 numaralı evde _ __;_~~-
mukim iken halen ikametgahı meç- Çocukların ve büyüklerin bağ'ıraaklarında yaııyan solucanları 

pul bulunan Siroskinin matlubatı düıürmek için en birinci devadır. 
olan 268 liranın ödenmesine müte- Eczanelerde kutusu 20 kuruştur. 
da~ İcra emrinin mumaileyhin ika- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
metgnhımn gayri malum bulun -
ması hasebiyle bittalep olbaptaki 
tebligatın bir ay müddetle ilanen 
Jcrasına karar verilmiş olduğundan 

Nafıa vekiletinden: 
tarihi ilandan itibaren borçlu Si - Eksiltmeye konulan i~: 
roskinin beş gün zarfında borç hak- 1 - Nazillide Çifrüksudan Sarayköy ovasının sulanması için açı-
kında icraya şifahen veya tahriren lacak kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 0 400.008,, dört yüz bin se
müracaat eylemediği takdirde icra- kiz liradır. 
ya devam olunacağı icra emri tebli- 2 - Eksiltme 6 - 8 - 938 tarihine rastlıyan cumartesi günil saat 
ği yerine kaim olmak üzere keyfi- 12 de Nafıa Vek.lleti sular umum müdürlüğil su eksiltme komisyonu 
yet ilan olunur. (9182) odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - 1stekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır-

T 
.. k H k E .. il • d lık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 20 lira mu-
ur ava urumu yup çesın en . . .. .. . • . . il · · t rti tt°.. •

1 
ü kabılınde sular umum mudurlügfinden alabılırler 

re
cr.l çe~.ızın be tiple bıgıilyagTıkg. - 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19.750 lira 32 kuruşluk 
v er munase e y e ug n a sım . . . . . . 

t d d l 
• 

1 
. muvakkat temınat vermesı ve 70.000 lırahk Nafıa su ışlerını taahhüt 

s a yomun a yapı acagı evve ce ı- d' ff k' 1 ı...· • ••• 

ı ıı d'l f 
1 

b t .. e ıp muva a ıyet e 11ıtırdıgıne ve bu kabil nafı• işlerini başarmakta un e ı en pro esyone ser es gu- • . . . • . 
1 

. b k 
1 

t fennı kabılıyetı olduguna daır nafıa vekaletinden alınmış müteahhlt-
reş er gerı ıra ı mış ır. l'k 'k 'b t · · · · 

K f t b 
.. ı vesı ası ı raz e mesı, ısteklılerın teklif mektuplarını ikinci madde-

urumumuz men aa ına ugun d 1 • • 
Saat 13 d E Ü O t k 1 b h 

. e yazı ı saatten bır saat evvehne kadar sular umum müdürlüğüne 
e y p r ao u a çesın- kb k b'l" d . • de bü ·ük •

1 
ü ,

1 
• 

1 
k ma uz mu a ı ın t vermelerı lazımdır. Postada olan gecikmeler 

:i yag ı g rey er ) apı aca. - kabul edilmez (2473) (4557) 
tır. Bu gilreşlere Köse oğlu orta__.._ ____ ·----------------------

hakemliği yapacak: Koç pınarlı İb- - - - - - - -
rahim, Molla Mehmet, Adapazarlı 
Arif, Afyonlu Silleymım iştirak ede 
cektir. Ayrıyeten Tekirdağlı Hüse
yin ve Millayim pehlivanlar davet 
edilmiş ve iştirakleri temin edil
miştir. 

İstanbul Dördüncü lcrll Memur
luğundan: Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kinklık ve bütün 

ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınal:iilir. ------
y API iŞLERi iLANI 

lstanbul Radyosu 
24 - TEMMUZ - 935 - PAZAR 

PROGRAM 

ÖiJe ne9riyat: - 12.:~0 - Plakla Türk 

musikisi. 12.50 - Havadüı. 13.05 - Plakla 

Tlirk musikisi. 13.30 - .Muhtelif plak neş-

riyatı. 14.00 - SON. ' . 
Ak9am ne9riyata - 18.30 - Hafif mü

zik: Tepe başı Belediye bahçesinden nak

len. 18.50 - Konferans: Fatih Halkevi na
mına, Sırn Enver (Lozan). 19.20 - Nezi
he Uyar ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi (Uşpk, Hüzzam ve h:ılk türkü
sü) 20.00 - Grcnviç rasa~hanesinden nak
len saat ayarı. Keman kon'!leri: Konserva
tuvar profesörlerinden Ali So:r.in Viyolo
nist. 

1 - Betoven - Sonat re majör. 
2 - Şopen - Noktürün. 

3 - Rubinstayn - Romans. 
4 - Rundc~cr - Piyero - Serenat. 
6 - Albeniz - Malıırrenyıı. 

6 - Hubay - Pcrpetınm mobile. 
20.40 - Hava raporu. 20.43 - Ömer Rı-

za Dotrul tarafından Arapça söylev. 21.00 
Saat ayarı. ORKESTRA: 

l - Verdi - Travyata, fantezi. 
2 - Friml - Endiyan lov. 
3 - Löfor - Tandr b:ıbiyyaj. 
21.30 - Kliisik Türk mıısikisi: Nuri Ha

lil ve arkadaşları tarafındsn Tllrk musiki
si. Tahir Buselik faslı: 

1 - Peşrev: 

2 - Beste: Bnşıma döndükçe bezmi 
meyde nalclcr benim, :'.\tehmeclın. 

3 - aŞrkı: Görmesen: glil yüzlinü bir 
gece ey mahl canan, Muallim Ki'ızımin. 

4 - Şarkı: Nim nigahı çeşmi mestin 
kalbimi nııliin eder, Hafız Ahmet. 

5 - Şurkı: Geçti o g-amli eyyamı ser
ma. Rahminin. 

G - Şarkı: :r-\azlım ne kadar gfilcr yü
zlin var, Hafız Arınedin. 

7 - Şarkı: Seni candan severim aşkı
na kurban olurum, Hafız Ahmet. 

8 - Y. Semai: O gül endam bir nl ~
in bürünsün yürüsün. Hacı Sadullahın. 

9 - Saz' semaisi: Kemani Rızanın. 

Daima Radyolin 

o 
o 

Doktoru 

Diyor ki: 

- .. ~'\ • ~ : \. ~. - 4 • ..~ • :ıı_· . • ... 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
satılmasına karar verilen 33 paket 
yirmilik yaka, 16 paket Samsun, 
19 paket Boğaziçi, 23 paket Sipahi, 
5 paket Bozkurt, 24 paket Yalova, 
18 paket Kalın Yenice, 38 paket ka 
lın Tiryaki, 65 paket ince Tiryaki, 
86 paket mantarlı ve sade Bayan, 
3 paket Yüzlük Çeşit, 2 paket bü-

Nafıa Vekiletinden: 22.10 - MOzik varyete: Tepebaşı Be - --------------------------
led~c bahç~inden nak~n. 22.60 - Son ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
aberhler ve ertesi gfinün programı. 23.00 
Saat ayan: SON. yük çeşit, 4 paket yüzlük Birinci 1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Devlet mahallesinde yapı-

nevi, 38 paket ince Yenice, 80 pa _ lacak gümrük ve inhisarlar vekaleti ikinci kısım inşaatıdır. 
ket Bafra Maden, 87 paket kalın Keşif bedeli 720 !}96 lira 15 kuruştur. ANKARA RADYOSU 

Serkldoryan sigaraları ve 5 paket 2 - Eksiltme 8 - 8 - 938 pazartesi günü saat 10 da Nafıa vekaleti Öile netriyatı: - 12.:rn - Karışık plak 

Bafra tütünü 2 - 8 - 938 sah günü yapı işleri eksiltme komi-.yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla- neşriyatı. 12.50 - Pliikla Türk musikisi 

saat 12 den itibaren arttırma ile caktır. neşriyatı. 13.15 - Ajans habereri. 
PangaJtıda Hamam ittisalinde ki 3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32 589 lira 85 kuruş At.tam netriyatı: 18.30 - K'lrışık plak 

Devlet Demir yollan İlanları 

Muhammen lıed•)li. 1400 lira olan 50 adet manyeto Ju ırıa~:: 
fonu 8 - 8 - 938 pazartesi günü aaat 10.30 da Haydarpaşada pt 
sı içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satıJl 
nacaktır. 

Bu işe girmek isti;•enlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ı .. " ..... ~ 
ralık muvakkat teminatl:ıriyle birlikte eksiltme günil saatin• 
komisyona müracaatları lnzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 
taraf1ndan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

tütilncii dükkanı önilncle satış ya- luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden 1938 senesin - neşriyatı. 19.15 _ Türk mu~ilmi ve halk 

pılacnğından taliplerin mahallinde de a!ınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ve bir defada yapmış şarkılan (Mukadıler) 20.00 - Saat ayarı 
hazır bulunacak memuruna müraca oldugu buna benzer en büyük iş bedelinin 400.000 liradan az olma- ve Arapça neşriyat. 20.lb - Türk musiki
atları ilan olunur. (9187) ması. Ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis ~ya mimar olma- ai ve hıılk fnrkılan (Sallihattin) 21.oo _ 
----·---------- sı veya bu şartlan haiz mühendis veya mimarlardan biriyle mü~tere- Şan pliikları. 21.15 _ Stüdyo snlon orkes-

ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi rn.zımdır: trası: ---------------------------
Fatih İkinci Hukuk Mahkemesi 

Satıt Memurh.:ğundan: 
Mahmutoğlu Halil, Aliye kızı 

Hatice, Hasan kızı Fatma, Hatice, 
Tevfik Asım ve Evkaf vesairenin 
şayian mutasarrıf oldukları Fatih
te çıkrıkçı Kemalettin mahallesinin 
Devehanı sokağında 69, 67, 65, 63, 
61 No. sağı 20 metrelik yol solu 
1913 harita No. mahal arkası 1911, 
1911/1 harita No. arsalar cephesi 
30 metrelik yol ile mahdut 120 met
re murabbaı sahasında ve 1720 lira 
kıymetindeki arsa izalei şuyu zım _ 
nında açık arttırma suretiyle 
1 - 9 - 938 tarihine müc;adif perşem
be gilnü saat 10 dan 12 ye kadar 
şeraiti aliye dairesinde mahkeme 
başkatibinin odasında açık arttır _ 
mn suretiyle satılacaktır. O günü 
muhammen kıymetin l1. 'i5 ini bul
madığı takdirde en so11 :ırttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
16 - 9 - 938 tarihine müsadif cuma 
gOnü nyni saatte ve ayni yerde art
tırmıya devam olunarak en çok art
tırana ihale edilecektir. 

l - İşbu gayri menkulde mü -
seccel ve gayri müseccel hak sahip
lerinin tarihi ilandan itibaren 20 
gün zarfında vesaikile beraber sa
tış memurluğuna müracaatları aksi 
takdirde gayri müseccel hak sahip
leri paylaşmadan hariç kalırlar. 

2 - Aı·ttırma peşin para iledir. 
iştirak edecekler yüzde 7 nisbetinde 
pey vermiye mecburdurlar. 

3 - 1hale tarihinP kadar olan 
maliye ve belediye ve evkaf vergi-
leri ile sair borçlar hicsednrlara ve 
% 2,5 dellaliye ile 20 '>c.'nelik evkaf 
ve taviz bedeli müşteriye aittir. 

4 - Müşteri bedeli ihaleyi ze
rnanında vermezse ihale fesh edile
rek gayrimenkul yeniden arttırma
ya çıkarılarak en çok arttırana iha
le edilir ve iki arttırma arasındaki 
fark ve zarar müşteriden bila hil _ 
kiim alınır. 

5 - Şartname bugünden itiba
ren herkesin görebileceği surette a
çıktır fazla rnalOmat istiyenler sa-
tış 100 No. ile memuriyetimize mü
racaat edebilirler . (9184) 

Sahibi ı A. Cemale:ttm Saraçoğlu 
Netriyat müdürü: Macit Çetin 
B ... lclıtı yer: Matbaai Ebibaiya 

4 - Eksiltme şart.namesi ve buna müteferri evrak 3n lira 5 kuruş ı _ Fctras _ Erinn<'rung 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2573) (4737) 

2 - Sieılo - Leuchkafc-rchcn~ Hochzcit 

3 - Jozef Cung'l - Zephyr - Lütfe. 

4 - Sicde - Die Liebeııbot~caft. 

6 - Strauss - Die FIP.clermsus. 

22.00 - Ajans haberleri ve !lon. 

ır=ALillMll>ii ZILiillLEIH 
K'°'RSI 

CELllll 11;; 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan· 

Tasınlanan E,yanın 

cinai Miktarı tutarı İlk teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

Yangın söndürme 
makinesi 50 tane 900 00 68 00 
Rizarba marka 
otomatik terazi 10 ,, 1890 00 1-12 00 ,, ,, " 

1. - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde 
eksiltmeleri yapılacaktır. 

2. - I<:vsafları komisyondadır. Görülebilir. ~ 

3. - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları .;e ~ 
ni vesikalariy1e birlikte Galata eski ithalat Gümrüğü binasındaki9'J 
misyona gelmeleri. ~ 

Ege Tiyatrosu 
temsilleri 

Nurettin Gençdur 
ve arkada.ş1arı 

24 twımuz Puzar 
akşamı 

Yenişehir Aile bahçesinde 
Cellat Kara Mustafa 

25 Temmuz Pazartesi akşamı 
Yeşilköy İstasyon bahçesinde 

Lokman Zade 
Ayrıca Sabriye Toksesin 

Kıymetli konseri 

DOKTOR 

Besim Ruşen 
KANATLI 

Cerrahpaşa Hastahanesi r·a
hiliye 1\1 ütehası:;ısı 

Hergün öğleden :;onra ha:;tala
rını kabul eder. 

Çarçıkapı Tramvay durağı 
Ahunbey apartmanı No. 2 

Doktor Şükrü Fazıl 
ilkel 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Mütehassısı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

Pazardan maada her gün sa
bahtan akşama .kadar hastala
rını kabul eder. 

Telefon: 21583 

BAYANLAR J 
Dudaklarınızın 

rujları sizin için 


