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. Sa1faı 2 YENi SABAH 

« Yeni Sabah » ın tarihi tefrikası: 9 

4 ~ • Türkler karşısında 
Çin ve Japon 
boğuşması 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE 

Napolyon Bonapart ea, tarafı birincide Almanyaya gidecek 
Şimdi Japonya bütiln hırsile Çini dl- h et. m ,. z 

Hariciye vekili 
şehrimize geldi 

Memleketimizde 
yabancı sermayeler 

Yeni Fransız Elçisi 

dik didik etmeğe uğraşıyordu. Çünkü ey 1 
kendislıii kuvvetli, Avrupa ile Aroe- }al' 
nkayı zayıf görüyordu. ıki sene son- ithalatımız kadar ihracatımızı Saraya gitti ve Celal Bilhassa Avusturyalı 

Yazan : Ziya Şakir 
___ , 

ra, koca Jehoı vilayeti, çinden kopa-' Bayarla görüştü 1·ş go··rmek istiyorlar 
rılarak Mançukuya ilave edildi. Daha j arttırmıya çalışacak rııuhtt 
sonra, Şarki Hopci hükumeti tesis Bu ay sonlarına doğru Almanya ile .. Harıciye Vekili Tevfik ~ü~tü Aras Son günlerde Avrupanın ur'f'. 

1 k 1 d b ld olunarak dört milyon Çinli daha Ja _ nramızda yeni metin üzer.i~de d~n .snhah Anka~ad.an şehrımıze gel - memleketlerile bilhassa ,Avu~t tb' 
Şark ffieffi e et erin e Ve a 0 UğU pon ordusunun istifade edebıleceği bir arilaşma yapmak üzere Hancıye mıştır Tevfik Ruştu Aras Haydarpa- dan bir çok sermayedarlar ticatCıJe 

1 k • b' · le k ld Bu usul ba~t-a Vekfileti Umumi Kfıtibi Numan Rifat şada karşılandıktan sonra Dolmabah- ne ve fabrikalarını Türkiyeye ıın s$ . . F 1 gemı· ere arantına ır vnzıye so u u. il"' • • •. k . ursC IÇID raOSJZ ar vilayetlere de teşmil edildi. menemencioğlunun reisliğınd~ bir h~ çc sarayına gıt~ış. c~ Atatur tara - mek üze~e Ticaret Odasına rıı ,rıf 

k 1 d Ç. .. · d ki J pon salgını yal- yetimiz Almanyaya gidecektır. Yem fından kabul edılmıştır. etmektedırler. Bunlar arasında '·t Oyuyor ar 1 ın uzerın e a . . A .. k F"' ter" 
· · I" t h t · h' t · or yapılacak anlaşma He Almanyanın bi- çe sarayına gıtmış ve tat ur tara - nadan iki firma hasır ve or .. ~ ruz arazı u u a ına ın ısar e mıy - . . . . . . nı ) 
. d ç · 'd A "f "kfsadi ta- ze yaptığı ithalat kadar biz.den de zımlcrını arzetıkten sonra Başvekıl ve kadın şapkaları fabrıkaları ~. ~ 

- Biz, Fransa hükfuncti ile her- hümayunda cemolsalar, ol aralıkta u. . mı~ .ı iharl~lnuduzuknuh, ı kı tl d nıal çekmesi temin edilecektir. Celal Bayar'la da görüşmüştür, li firmalarla müştereken Tür~ 
b dd d h. .. 1 u· b h mamıyetını a e ece are e er e V" 

hangi şekilde olursa olsun, ittifak e-ı u ma e a ı soy eş ır, u usu - 1 d --o·- --<>·- kurmak istemektedirler. BundaP ı 
deriz. Ancak şu şart ile ki; bu ittüa- sun ketmi, Vzzat tarafı §ahaneden yapı ıyor u. DENİZ lŞLERİ TİCARET HABERLERİ ka tuvalet sabunlarile, nebati yıı!~., 

k d- ı t bih t k'd b l Japonyanın Şimali Çıne böyle so- ııı»· kımızın başlangıcı; Fransa hüku.me- en u ere e.n. . ve e _ı uyuru sa, mal eden meşhur iki fabrikada ı 
-h if ed kulması ve orada ilerlemesi neden h ı• d k" J J tinin, Avrupadaki lıaıplerinin hıtam zannımıza gore, a ara şa emez - b'ır fütuhat Vapur dumanlarına karşı para a:rın e ı a tın ar caat edenler arasındadır. 

bulduğu günden itibaren başlamalı.. ler. ileri geliyor? Bu yalnız •• 
1 

d I k 
dır. Zira; biz, bir kere bitaraf kala- Birkaç ses, birden yükseldi: hırsının neticesi midir? Uzak Şark bir aletin tecrübesi erıtı me en satı mıyaca - f -o-
cağımızı bütün devletlere bildirdik. - Raşit Efendi hoş buyururlar. meselelerile yakından alfıkadar .. olan- ilk defa Şirketi hnyriyenin 68 nu Maliye Vekaleti para halindeki al- MlJfEF:I~~ ~kr h ·ııeri 
Şimdi bu sözümüzü geri slırsnk, hay VakıA, bir güzel mülahazadır. Acaba lar budiş~ i?1°1. dled ~aşka .db~~ m~~aha- maralı vapuruna takılan duman maki- tmların alım satımı hakkında yeni bir Dahı ı ıstı az ta vı 7 l • 
siyetimizi lekedar ederiz. kangi maddeyi vesile etsek. ı.anın a amı 0 ugunu 1 ıa e ıyor- · in ··b 1 · 1 kt r 3322 Numaralı kanun ile 2 ,, 

l J k rt rd r1 · S t nesın tecru e erı yarın yapı aca ı • kararname neşretmiştir Evvelce bu r,1cf" Demişlerdi. Devlet, o sırada birhayli gailelerle ar. apon as e ı e en ovye Bu makine vapurların bacalarından . · tarihinde Maliye Vekruetile ~ 
V t b k b k t ,. 80··zıer kara meı::gul ı'dı', Tuna sahillerinden, Hint Rusya ile harp ihtimalini düşünüyor- ışle yalnız bankalar meşgul olurken B k lan d aktcttiklcri er en a • u a ı :ı-· - :ı- duman çıkmasına mani olmakta ayrı- . . . an .asının ara n a ·Jtt9 

sında, teklifinin şeklini değiştirerek, denizlerine kadar uzayan o geniş ül- lar. Bu hnrbi muhakkak telakki et - ca dumanları hususi tesisat vasıtasilc şımdı kuyumcuların da para halınde kavele ile ihraç edilecek 1938 ~ r 
Fransa cümhuriyetinin, bütün muha kenin birçok yerlerinde korkunç şa. ~.eseler de herhalde ~~. ~ümkün gö- tekrar yakılacak bir hale getinnekle- altın satın almalanna müsaade edil - yesi günlerinin 1918 - 1334 ~ deli 
rip bulunduğu hükfunetlerle sulh ak kiler türemişti. ruyorlar. Svyetler Bırlıgı ıle Japonya dir. Yarınki tecrübede Deniz Ticaret miştır. Yalnız kuyumcular bu suretle tikraz tahvillerile tebdiline dun 
dettiği günden itibaren cari olmak ü- Meclisteki zevattan bazılan, bu arasında bir harp Çlkarsa Mançukuya MüdUrlüğil fen heyeti ile Denizbank alacaklar altınları para hainde değil tibaren başlanmıştır. ,.f t 
e ittifak akdm. ı· kabul etmic:: ve ış· lere dair fikirler beyan etti. Fakat muttasıl olan Şimali Çin havalisi sev- . . b 1 k • 1'• ··b d 1• 1 T kadft" ·~~ 

z re · :t" •• • • fen heyetı azaları hazır u unaca tır. ancak erittikten sonra satabilecekler- mu a e c emrnuza ... '/)J". 
o yolda müzakereye devama muva- beğenilmedi. kuJceyş bakımından buyük bır rol oy- Elde edilecek neticeye göre bu alet kez Bankası, İş Bankası ve ~ 
fakat eylemişti. Yine Raşit Efendinin zeka ve dira- nıya.caktır'. O~un için.' Japony~ .aske- bütün vapurlara konacaktır. 68 nu • dir. Bankası şubelerinde, 1 Ten1J1l e~ 

GİZLi l\IECLİS yeti imdada yetişti: rl lıderlerı ~ı.malt Çın . havalısınden maralı vapur aynca yeni denecek şc- -o- sonra da yalnız Cümhuriyct :M ,; 
- Abdülvehap maddesi için Medi- Rusyanın lstıfade etmesıne meydan kilde yaz mevsimi için tamir edilmiş • KÜL TÜR İŞLERİ Bankası Ankara şubesi tnrafınd~ 

(1795 - 1210) senesi zilkade ayı- nei Münevvereden tahrirat geldi. Bu bırakmamak üzere daha evvel dav - tir. dil edilecektir. Yeni tahvillerin ı~~ 
mn perşembe günü, Üçüncü Sultan madde hakkında müzakere olunacak- ranarak orasını Japonyanın elinde Muallim muavinligv İ ramiye keşidesi 1 Teşriniev,·cl 
Selim'in iradesile, Sadrazam İzzet tır; denilün Böylece huzuru hüma - tutmak istiyorlarmış. Şimali Çindeki dadır. 
Mehmet Paşanın odasında, gizli bir yunda cemolunduktan sonra, badehu Japon ordusu Çin ile Rusya orasına MAHKEMELERDE imtihanları .. 
meclis aktedildi. Ve meclise, Fransa işbu Fransız ittifakı meselesi söyle- girecek bir kama gibi telakki olunabi- Bu sene 

15 
Hazirandn başlanacak Denizcilik sergısl .1 

cümhuriyetinin elrisi Mösvö Verten ı::ilür. l'r d'yorlar Bir dayak ve bir Iazi d be T zn \:uf. 3 
J ıır 1 

• ı · olan orta tedrisat muallim muavinli- 25 l 'ran an ş emmu ır 
bak ile sefaret başkatibi ve baş ter- Raşit Efendinin mütalaası, derhal Japonyanın Çine son taarruzu. ce- mahku" mı·yet . d' devam etmek üzere Yugoslavl'ııd• 

d h ··k:1. t • k b 1 d"ld' ği imtihanlanna girmek üzere şım ı-cümanından maa a; u ·ume rıca • a u e ı ı. reyan etmekte olan muharebeler bu denizcilik sergisi açılacaktır. 
linden (Sadrazam kethüdası - Da- Bu karar; mahrem bir ariıa ile, facianın son perdesini teşkil etmekten Aksarayda oturan Ahmet adında bi- ye kadar muallim mektepleri mezun -

hiliye nazırı) Şerif Efendi, (Reisül- derhal Padişah Üçüncü Selim'e bil- uzaktır. Yalnız, şimdiye kadar muka- ri karı~ı Hikmetten ~şanmak iste":1iş lar~ndan 73 kişi müracaat etmiştir. KISA HABERLER 
kitap - Hariciye nazırı) Ratip E - dirildi. Fakat; huzurunda hükumet vemetten fıciz, teşkilatsız görünen ~e nçtıgı davada. Ha~~me ve ~aha dı • imtihanlara 15 Haziran Çarşanba .. . _ tiftı~ 
fendi, (defterdar _ Maliye nazırı) işlerin<len uzun uzadıya bahsedilme- Çin hiç beklenmedik bir metanet ve ger 2 kadını şahıt gostermıştır. Fakat günü başlanacaktır. İlk gUn Türkçe _ § Dun Tıcaret Odasında ı; 
İbrahim Efendi, defter emini Firdev sinden hoşlnrunıyan hükümdar, gön- şiddetle kendisini müdafaa ediyor. kocasından ayrılmnk taraftarı olmı - den 16 Haziran persenbc gilnü tarih, yapağı tüccar ve ihracatçılarınııı ~ 
si efendi, Tersane emini - Esbak re- derilen takririn üzerine kendi elile: Alınan muallimlerinin Çin ordusun • yan Hikmet, kendi aleyhine şnhitlik _' { b'l ~ . d 

17 
C rakile bir toplantı yapılrnıştı~1 ı [B.. ı l'kl b dd ff" . - cogra ya ve yurt ı gısın en, uma . U ııv• isülkitap Raşit Eicndi, &abık Tersn- oy e 1 e u mfl. e taa un e - dnn geri alınması Çinin mukaveme • yapacak olan kadınlara kın baglamış .. .. . . . toplantıda Ticaret Odası ını t.lıı; 

ne emini Odman };fendi g~bi, o dev- der. (Bilür adamlar) ile söyleşılsün, tini kırmak hususunda büyük bir le- ve dün Şehzadebaşından geçerken gunu nıaematıkten, 18 Cumartesı fı- tibi Cevat Nizami de hazır bııl . 

rin en mümtaz şahsiyetleri iştirak demiştim. İşte anlar, münasıp gör - sir yapacağına ihtimal verilemez. Halime ile diğer iki şahit kadına rast- zik ve tabii ilimlerden imtihan yapı- ve piyasa fiyatları üzeı.indc glifV 
etti. Ve, hazırlanan ittüak şartname- ~üşle~ .. (Sudılr) d_e.di~leri adcmlerın Çünkü Çin ordusunda esasen bir ka- l~.~~ştır. l:Ii.kınet, .. }>U~lnr·ı· kar~ısınd.~ lacaktır. . müştür. riJcS. 
si, madde mndde okunarak münaka. bılecAegı şeyler degı~dır. Bu, mukad- biliyet ve teşkilat bulunmasaydı ec- gorunce. delıye donmuş, üstlerıne .. h~- İstanbulda yapılacak olan bu imtı - § Knsımpaşa havuz ve fab o< 
şa edildikten sonrn kabul edildi. dema olan. İsveç ittıfa~ına. ktyas 0 

- nebi muallimleri esasen bir muvaffa- cum edıncc saç saça baş başa muthış hanlnr münhasiren tahriri olacaktır. nüdürlüğü bir kaç güne kadar ~ 
tkı. tarafın kabul ettigvi şartname ı lunamaz. Zırnb unun, şımdılerde ket- k' .. t zl d' H Al b' b - b 1 tı ffk et Ha b k b 1 d ~ M k nıhuıll 

' • A • • , v. ıyet gos ereme er ı. em man ır oguşma aş amış r. ı m • Bu imtihanlarda muvaffak olanların an an u un ugu er ez '-~ 
on beş maddeyi ihtiva edyiordu. Ve; mı vacıp~~r. Ve ~er~ bc~lvd~~ degıl, zabitleri çekildikten sonra, icap eder- limeyi bir hayli dövdükten sonra o- şifahi imtihanları da Ankarada Gazi nına taşınacaktır. ' 
iki hük-iımet kendi idarelerinde bu- 1 çoktan vucubu, alemın 1 ıı;ı şey - ç· d s t ıı· l · radaki mannv dükkfuuna saldırmış § Ad d b. k f brikas1 

• . . . . . se, ın or usuna ovye mua ım erı . b' E . .. .. d A- •~ ana a ır şe er a 
lunan memleketlerin muhafazasını dır ... Bunların, bırı ıktıza etmez. , 1 bT ve dükkandan kaptığı manavın maru "'r ıyc nstitusun e, gus1.41S ayı 

'l d S t O l Mütevekkilen aliıllah bu gece tem ae ge e 1 ır. zarfında yapılacaktır. iması. kararlaşmıştır. il'l 
tekeffül eö iyor t... .., aye s~and ı h' 

1 
.. b d 

1 
1 

1 
] - Hüseyin Cahid y ALCIN bıçağını Halimenin göğsüne sapla mal \ § Ingiliz büyük elçisi yarın 

veyahut Fransız memleketlerın en ır o unup mu a e e o unsun. isterken etraftan yetişenler tarafın €ylülde yapılacak olan imtihanlar .. 
1 1 

k . 'd ktir 
b·ırın· e bı'r tecavu .. z vukubnlursa, müt Diye, bir hattı hümayun yazıp, l' 1 h ızın e meme ·etine gı ece . , 

BELEDİYEDE dan bıçak elinden alınmıştır. münhasıran ıse mezun arına ma su~ § El kt 'k . f lr.k rııiııJfl ~ 
tefik hükumet derhal par<ısile, kara- takriri Sadrazama gönderdi. Ve bu Hıkmet dün Cürmü Meşhud zaptilc oacaktır. e rı ten ıs ım a res . bit 
ve deniz kuvvetlerile ötekine yar - (hattı hümayun) ile de, ittıfok şart - Otooüslerde bilet Dördüncü Asliye Ceca mahkemesınt:> -<>-- dırılması için İktisat Vekaleti ,-c 
dlm edecek·, maddı· \•e manevi hiç namesinin derhal imza edilerE:k Fran nun projesi h:ızırlıyarak ınecUSC 1~ 

fiatlarınJn farkları veriJmıştir. ı• t k 0 S onu d ~· fll}(P 
bir muaveneti esirgemiyecekti. Hü- sız elçisi ile mübadelesini irade etti. Muhakeme neticesinde Hikmetin nşaa OIDJ y miştir. Proje kabul edil igı 
tasa; (Türk - Fransız dostluğu), Ayın on yedinci gecesi, Reisülküt- Fatih - Şiş1i, Beyazıt - Kurtuluş, bıçak çektiği usulen sabit olamadığın- Belediya Reisi muavini Ekrem Se- elektrik 2 kuruş ucuzlıyacakW'·9 f tfıaaa (Sultan Süleyman - Kral bi- tab Ratip Efendi il~ Fransız elçisı Beyazıt - Maçka ve Aksaray - Yıldız dan bu cihetten beraet etmiş ve yal _ vencanın riyasetindeki inşaat komis- § İzmir fuarı münasebetile 1 

rinci Frnnsuva) devirlerinde nasıl Vertenbak birleşti. lttifak muahede- arasında işliyen otobüslerin tatbik et- , nız Halimeyi dövdüğü için 25 lira pa- yonu bugün de fen heyeti müdürlü - pul ~tırılması kararlaşmıŞtll'· ııf ı 
başladı ise, bundan sonr2 da öylece namesi iki taraf arasında imza olu- mekte oldukları farklı tarifelerden 1 ra cez.asına mahkum olmuştur. ğünde toplanarak şimdiye kadar fen § Galatasaray lisesinde okıJJ1l 
devam edecekti. narak mübadele edildi. dolayı dün Belediyeye bir şikayet vn· hceytinin resen cevap vermediği in- !anların pilav ziyafeti bu paıaf 

Cümhuriyetin elçisi M. Verten - Fakat Türk diplomatları, yalnız bu ki olmuştur. Şikayette, bundan on 15 yaşında bir katilin şaat isteklerini tetkik edecektir. , verilecektir. ~ 
bak, karalaştırılan şartlardan çok ittifakname ile iktifa etmemişlerdi. gün evel belediyede, kaymakamların idamı istendi 9 
hoşnut görünüyordu. Türk diplomat Ayni zamanda, o tarihe kadar Osman da iştiraki le kurulan bir komisyonun Edirneden p eşteye arıcılık kursıtJ1 
ları da, eski dost bir millet ile böyle lılar ve Türklere karşı kat'iyen hu - otobüs fiyatlannı tetkik ve en asgari Dün, i~am cezası talebile .Ağır C~ 

kuvvetli bir ittifak akdettiklerinden sumet eseri göstermemiş oian tngil. tarifeyi tatbik eden otobüs hattının fi. zaya verıle~ 15 yaşında bır gencın bazı zı·raat muallı·mıen• gı•ttı•Jet 
dolayı pek memnundu. tere hükumetile de mevcut olan dost yatını esas olarak kabul ettiği halde muluıkcınosını:_ ~aşlanmıştır. Davaya 

Şimdi iş, bu ittifaknamenin (Şeri- luğu ebediyen idame etmek iştemiş. otobüslerin bu müşterek tarifeyi tat- mevzu olan _hadı:e şudur: . 
Şerif) e uygun oldug~una dair, (Babı lerdi. Buna binaen; b'k . k f ki b' t .f .1 1 Bundan bır muddet evvel, bır ak -

ı etmıyerc ar ı ır arı e ı e yo · 
Meşihat) tan fetva alm1ya kalıyor _ (Şayet, Fransa Cumhuru ile İngıl- ki tt'kl . b'ld' .1 kted' ş şam Aksarayda kahvede oturan Re • cu ne e ı en ı ın me ır. ı· . . . . 
du tere devleti meyanında bir rcfcr vu k" . 1 . 'dd' .. ba t fık, Selahattın, Sabrı, Nurı, Hasan ve · - ayctıç erın ı ınsına gore zı o o - . . 

Fetva almak rr,üç bir iş deg~ildi. kuu Iazımgelirse Devleti Alıye bi- b" 1 B t .1 K k'' d Arif adında altı arkadaş sınemaya gıt-
to 1 us er eyazı ı e ara oy arasın a . . .. . 

Ancak şu var ki·, bu ittifakname, son taraf kalacaktır. Fransa Cumhuru, 1 k 1 kl tt'kl . h ld ımek ıçın sozleşıp yola çıkmışlardır. a tı uruşa yo cu na e ı crı a e . . 
derecede mahremdi. işbu ittilaknamede mevcut olan şarL b'" 1 . f d 1 d Yodla her nedense Refıkle Nurı ara -oto us er, aynı mesa c e yo cu an . 

Onun için Sadrazrım İzzet Mehmet lara göre Devleti Aliyeden imdat ve ki k 1 k•~d 1 G B sında hır kavga çıkmış, Hasan da on-• . sc · z uruş a ma .... ır ar. ene e- . . . t_. 
Paşa, bu cihete ehemmiyet verdi: yardım talebınde bulunmıyacaktır.] .1 0 B h t p 1 lan ayırmak ıstcmıştır. ~·e bu kavga 

yazıt ı e sınan ey veya u anga -
- Sizlerden, bu sırrın, harice te- Şeklinde - asıl ittifaknameye zeyl tı arasında bazı otobüsler yolcudan esnasında Arif de, tabancasını çıkara-

cavüz etmiyeccğinc ben kefil olabi- olmak üzere - ayrıca bir mukavele-
12 5 

k ' ld ki h ld d'. t rak kavgalı olduğu Basanın yüzüne 
, uruş a ı arı a e ıger o o - . . . .. 

lirim. Lakin bu bapta fetvayişcrife - name 4aha tertip ve imza etmişlerdi. b" 1 1 d 15 k 1 kt J dayamış ve bır el ateş etmıştır. Sol go-
us er yo cu an uruş a ma a ır- ~ 

ye müracaat olunacak.. Şeyhülislam * lar. I ıünden vurulan Has~n ~ald.ı.nldıgı 
Efendiye ifade olunsa, fetva verebi- Bu mukaveleler; Fransa Cuınhu - 8 1 d' b 'kfı t .. . du" n 1 Ceralıpaşa hastahanesınde olmuş, A· e e ıye u şı · ye uz.erme . . . 
lir mi? Yoksa, Kadıaskerlere dahi riyeti ile Osmanlı hükumeti arasın. k f' . .. f be . d t h rıf yakalanarak mahkemeye vcrılmış-
ifade olunmak mı iktiza eder? .. Mu- daki dostluğu, bir kat daha klıvvet _ k~ky ıye~ scky~e er şku sın en tal .. - tir. 

i ı etıruş, omısyon ararının o o lUS .. • • 1 
kaddema, svcç ve Prusya ittifakları lendirmişti. Artık, Osmanlı memle - . k tl . t bl"ğ d'l' dil d'.. . 1 Dun mahkemede okunan ılk tahkı-

1 şır e enne e ı ' e ı ıp e rce ıgını, . . . 
nasıl oldu? .. Şimdi, yme olveçhi e mi ketlerinde yaşıyan Fransızlar, o mem d · ı . b f kl f' t k d kat karamamesınde Arıfın suçu ken-

e ı mışse u ar ı ıya er nrşısın a . . . . . . . 
olmak lazımdır? .. B11rası dahi müla- leketlerin sahip ve maliki olan Türk. t h k t d'd' •. . dı ıtırafı ve şahıtlcrın ıfadelerıle de -
h "Za olunmalıdır. l d f k b' h l l l d' ne sure e are e c 1 ıgını sormuş - · b tt ·· ··1d··-·· k d d'l " er en ar sız ır a e ge mış er ı. . receı se u e goru ugu ay e ı -

Dedi. Fransız tüccarları, bu büyuk dost. tur. mekte ve katli taammüden işlediği ne- famailcc köyünde basta bir arkovanının temizlenmesi 
Bu gibi işlerde en derin vukuf sa- luktan bol bol istif,\.~e ediycrlardı. Divan yolundan Beyazıta ticesine varıldığı bildirilerek ceza ka- -.:tif 

d E'd (H i) Tr k d B Hakkı Ancı da biriikte gitı1lı• .. ı hibi olan Raşit Efen i, cevap verdi: Mazhar oldukları çok geniş istifaje. gı·den yol nununun 447 inci maddesine göre ce- 'ı rne usus - a ya an u- cJı5> 
M k dd ı P d t l k k g.d ek o Bı' ... uı· cı' posta do''ı1Unce ıce.11• 1~.) - u a ema, sveç ve rusya den dolayı vasi mikyasta tıcarct iş _ zalandınlması isteniyordu. Bu madde apeş eye arıcı ı ursuna ı ece - • lif·, 

ittifaklarının akdı, muharebe esnasın lerine girişiyorlar; iç Anadoludan Şehir mütehassısı Prest son gün- taammüden işlenen suçlulara idam ce- lan 6 ziraat muallimi bu sabah hare- da kalacak ve Trakya Kü}tur \ 
da idi. Olvakit, Şeyhülislam Efendi- kervanların sahillere taşıdıklnrı er- !erde, şehir _ plan~le Divanyolundan zası tayin etmektedir. ket ettiler. Peşte Elçiliğimizin dela - menleri arasında arıcı olant~ttsl' 
nin konağında, umumi tir meşeveret zak ve zahireleri, derhal gemilerine Beyazıta dogru gıdecek olan cadde- Arifin yaşı tetkik edilmiş ve 15 ya- letile çiftlikte çalışacaklardır. Kurs posta gönderilecektir. Macarı~tl' 
olup, madde karar buldukta, meclisi doldurarak Fransa limanlaıına gön- nin istikametini tesbit etmekle meşgul şını bitirmediği anlaşıldığından mu - sonunda ayrıca cıvar köy ve çiftlik - ar.ıcılık kooperatiflerinin en t 
meşverette hazır bulunan sudur ve derı"yorlardı. olmaktadır. Bu cadde üzerinde Çar- h k . li Is d d d'l k f 1·1 . . k l öğrc 

a emeye gız. ce e e evam e ı - ferde köycülük ve küçük ooperati - ı eını uran ve tutan arın ~f 
rical imza ve temhır eylemelerile, Fransızların nail olduktan bu im- şıkapıda bulunan Sadrazam Kara . f k .... lm .. t" p.ra. 

m==e=sı=m=u=v=a=ı =g=o=r=u==u=ş=u=r=. ====== leri tetkik edecelerdir. Bilhassa Mn- Ier oldı~~u muhakkaktır. _1,f ol şakka fetva makamına kaim ol - ti yaz, başka devletlerin kıskançlığını Mustafa paşa türbesinin tarihi kıy - eıv• 
b. · d k 1 ·· Af k · t d iler· bı'r hız alan ko"yler 100-150 kovan sahibi ö11retıı1 muştu ... Hnlbuki şimdı. muharebe mucip oluyordu. Sefirler, her gün metine ınaen yerın e aması muna- aDUDU carıs an n 1 - 0 . ko''ııfl 

esası dağildir. Maddenin ise, Babıfıliye baştercümanlarını gönde- sip görülmüştür. Bu sebepten dolayı de arıcılık, balcılık, tavukçuluk yu - dır. Bizde de 30-40 yenı 
ketmü ihfası elzemdir ... Eğer mesele rerek şikayetlerde bulunuyorlardı. cadde Atik Ali paşa camisinin önün - Baş tarafı birinci sayfada murtacılık, hayvancılık, tavşancılık, yen Arıcı muallimler vardır· fJf. 
Meşihat makamına gönderilse; ka _ Fakat; Babıatnin kurnaz diplo _ den iki istikamete ayrılacak,, bir yol tafetin azami derecesinde müsnmeha- tavşan tüyü ve derisi, kuru meyve Ağustos ıı:ıyının başlarında (ol' 

zaskerlerle müşavere edildig-ı tak _ matları, bütün bu şikayetlere rnüna- türbenin sağından, şimdiki caddenin bir zihniyetle vücude getirilmiş -
1 

k k 1 k 1.0n$ 
marmalat, aile konserveciliği hakkın- de açı aca i ·inci arıcı ı r-- ~ 

dirde, maddenin intişanna sebelı O- sip cevaplar vererek diğer de\·lctleri geçtiği yerden, ikinci yol da türbenin ti ütUn esaslan müsait karşılandı-
1 

ııcıı 
lur mu, olmaz mı? bilemeyiz ... Lakin, de gücendirememeğr. gayret göstri. arkasından geçecek, ilerde bu yollar ğına göre layihanın Pazartesi ğünü ay- da pratik dikkatJi bir müşhede yapa - Pcşteden dönenler de bu kull )c 

1 

• caklardır. Daha önce Macaristanda bu- bunların raporları okunnra Şeyhislfun Efendi ve sudCtrı 1zam e- yorlardı. tekrar birleşecek cadde Beyazıta uza-,nen kabul edileceği kanaati umumi - ~ııt· 
fendiler, ahar bir mesele için huzuru (Dah.ıı vnı) nacnktır. dir. lunan Halkalı ziraat mektebi muallimı daha geniş kararlar alınnc 



·~i il 1 

3 liAZIRAN 193v YENi SABAH 

İngiliz kralım 
Parisi ziyareti 

-----B .... 
utun Pariste pek sıkı 

tedbirler alındı 

Cuma musahabeleri 

• por pe ı 

Yazan : Selim Sırrı T ARCAN 
11 

Majeste Jorjun Paris ziyareti mü
ll.Sehetile bütün polis ve Emniyet u-

l'nUJniye kuvveti . -~ be dilini. Halkın içinden şöyle rasgele yüz mecburdur. Eğer teneffüs boruları 
lerd· erı sc.ıer r e ş - . . . . 1 ek ır. Bu zı' ._.,.,...,..t d 1 .1 b. ih kışı ayırsak ve hepsırun ekzersız yap- şiddeti bir zersize tahammül ede -
ti ... ~"' o ayısı e on ın - . . . . 
Y~t zabiti çağırıldıklan takdirde a- mıya olan kabılıyetlermı mukayese mıyorsa vücudü işletmekten vaz geç-

sayış ve emniyet' t . k klar edecek olsak adale kuvvetleri ve yor- mek değil, hareketin dozunu azaltmak 

400 bin İngiliz 
staj görüyor 

lngiltere hava müdafaa
sına hazırlanıyor 

Londra, 2 (A. A.) - Avam Kama
rasında hava müdafaası hakkında ce-.L ı emme oşaca - k ı 

"ll'. gunluğa mukavemetleri arasında ço ve tedricen ciğer erin teneffüs kabi -
p reyan eden müzakereler esnasında 

•ar. is helediyesı· '"aJ'este JorJ'un geçe büyük farklar görürüz. Fakat bun - liyetini arttırmak iktiza eder. Büyük ee m Sir Samuel Huare, hava hücumları-
gı Yollarda balkon ve pencerelerde Jarın teneffüs kudretlerini veya so- cehıt sarfını icabettiren sportif ekzer -

Se'"' na karşı bir muhafaza teşkilatı vü -

Sayfa: 3 

• • 
lngi tere ta ya an 
ayyare mi alıyor? 

İtalyanların para sıkıntısına çare 
bulmak için razı oldukları anlaşılıyor 

ı; ..... e gelecek misafirlerin ev sahiple- luma tahammüllerini deneyecek ol - sizlerden vaz geçilebilir, fakat yürU - . _ . . . .. 
ta f kı dah k b k "b" "dd t 'kt . . k cude getırmek uzere ıkı mı iyon go - Londr. a, 2 (A. A.) - Si vasi mah - l tedirler. Bu mahfeller, Romanın bazı 

.ı, 111 ından hüviyetlerinin tetkik e- sak o vakit bu far n a ço te a - me gı ı ııı e ve mı arı sızın ta - .. 11.. 'ht ' ld v . d ... 
u..ılın · d' · ı ab' l 1 ~ k · nu uye ı ıyaç 0 ugunu ve şım 1- feller, Italyan binbaşısı Caproni'nin 
tu e.sı lô.zımgeldigvini bildı·rmistr. BU rüz ettiğine şahit oluruz. ırın ze t ı o an ve so ugu esmıyen d b. .1 k. . . b h mali kolaylıklar mukabilinde fazla 

n b :ı: b' f ı· ' f d ı en ır mı yon ışının u ususta va- Londraya gelişi ile İtalyanın İngil -
ına, apartıman ve pencereler em- Herkes yürüyebilir, hatta mecburi- ır an ıyetten ıstı a e her znman k. 1 d t · b t .. · . ~ ld ' miktarda inşa ettiği tayyarelere Lon. 

lllyet k .. "l" f 1 1 b'l mümkündür. ı o an ave e ıca et et ıgın: • ır- tereye tayyare sipariş etmesi ihti -
c . uvvctlcri tarafından gözctlene- yet goru ursc en zayı 0 an ar ı e u- miı:tir. Hava hücumlarına karşı alı- drada bir mahreç bulmak arzusunda 
~ittir B " dd t .. .. - d ı F s 1 k 1 h :.' mali oldug· una dair halk arasında son 
h . u evlere giree<>k olanlar mu- zun mu e yuruınege ayanır ar. a- o u suz ar yormayıcı ma iyette ha-, nacak ihtiyat sistemi mucibince bil- l l d - 1 f ' . 1 ıtkkak p l t k t h k k h tt~ hayatını k tl · k aldı ı zamanlarda dolaşan muhtelif şayia- 0 up 0 ma ıgı ' Y ıyetıni sua e şa -

o s en birer müsaade almak a er es oşamaz, a • re e erı ço zaman yapm ı r ar • hassa sıhhi imdat sahasında gosteri- . .. .. 
~ecılllr:iyetinde kalacaklardır. Kahve- kurtarmak için bile olsa, otuz adım Kuvvet ve sUrati icabettiren hareket- len vazifeleri öğrenmek için 400,000 !ar. arasında hır munasebet gorınek- yan görmektedirler. 

~r kbUtUn salonlarını ve camekanları- sıkı koşamaz. Halbuki koşmak ta yü· lerdcn de sakınmalıdırlar.Hele teneffüs kadın ve erkek staj görmektedıtler. \ 
ied npatacaklardır. Hatta o gfüı vazi- rUmek gibi sevkıtabii ile öğrenilen bir hareketleri onlar için çqk faydalıdır. Sir Samuel Hoare, halkı maske tak. Memur ve m ·u·stahdem 
a<Ie a~ ~lan kimseler Lile polis müsa _ mümaresedir. Öyle ama ne yapalım Mal<lmdur ki tabii halde nefes aldığı- mağa alıştırmak üzere 300,000 maske 

teU sın~ istihsal etmiş olacaklardır O- ki koşmak soluk kesiyor. Soluk kesil- mız zaman ciğerlerimizin tekmil hile- dağıtılmış olduğunu söylemiştir maaş 1ar1 hak k 1 n da 
le .er lS<ı 26 Temmuza kadar misafır- mesi ise başa çıkılmıyan yorgunlu • releri faaliyette bulunmaz, bir kısmı Dahiliye müsteşarı Geoffroy Loyd, ' 

11nin hu · " b' ''d' h h ı k ı buı; . vıyetlerini göstermek mec _ gun ır nev ı ır. emen emen ata ette a ır. Halbuki memleketin 100 mıntakaya taksim e- ----
l'ıl YCtindedirlcr. Sokaklara yapıştı - Soluk kesilmesi iki sebepten arız O· kolları yandan yukarı kaldırmak su- dildiğini, bu mıntakalardan her biri- Maaş kanununa müzey-
\'e nuş olan afişlerle polisin müsaade lur. Ya yapılan ekzersiz bunu tevli) retile alınan geniş nefesler sayesinde nin düşman bombardıman tayyare - l k ) " •h 
Jaı. ~ek için ihdas etmiş olduğu büro- eder. Mesela bacalarının tabammü - oksijenli temiz bir hava ciğerlerin sat- !erinin geldiğini haber vermeğe me- ye anun ayı ası 
~lan edilmiştir. lüne rağmen var hızıyle kimse beş da- hını adeta yıkar ve ciğerlerin bütün mur santrallara doğrudan doğruya Ankara, 12 (Hususi) - Maaş ka -
~ kika koşamaz, behemehal soluğu ke - teneffüs kuvvetlerini faaliyete mecbur bağlı bir telefon santralın1 merbut nununa müzeyıel kanun lfıyihası 
l"\tatürk serbest gu .. reş silir, veya. oşan adamın yaşayış şart- e_der. Bu teneffüs ekzersizleri bilhassa. bulunduğunu tasrih etmiştir. Meclis ruznamesine alınmıştır. Layi-

1 ha esaslarına göre bir Vekillet veya tnu .. sab k larına tabı olur. Bunda da mesela çok şışmanlara çok lazımdır. Fazla yağ _ Kuvvet i işaret düdüklerı mahallf a alan yarın 1 idarenin kadrosunda gösterilen her kimseler kırk ayak merdiveni mola ]arı yakmak için teneffüs hareketleri makam arın emrine verilmiştir. 

b 1 
hangi bir memur ve müstahdem kad-

aş ıyor verrned~n bir nefeste çıkamazlar •. Vü: en güzel bir vasıtadır. iNGİLTERE _ İSPANYA roda muhassas maaş veya ücret!e 0 

6\ı~~türk kupası serbest güreş mü _ ~utlarıdıdmn~.ı ~lanl~ ayru br:"erd~venı Nefesin çabuk kesilmesinden do - Londra, ı (A. A.) - Muhafazakar Vekalet veya idarenin her hangi bir 
"1nk alarına Yarın büyük merasimle ~rmt an h'~~nm~ en zl kırd ne este layı tel5.şa da lüzum yoktur. Vücu - meb'us Morris, Ticaret Nazıımdan kısmına dahil vazifelerde münhal ol-
~da b 1 k ç ar ar ve ıç ır ra atsı ı uymaz- dünü hiç işletmemiş olan bir kimse istizahta bulunarak Franko nezdine masına bakılmaksızın istihdam olu _ 

.,.,.. aş anaca tır. 1 •rıtisahakaı .. . . ar. birden şiddetli bir hareket yaparsa el- ticaret ajanları gönderilmiş olmasını nabileccktir. Bu suretle istihdam e-
tafından ''Ü aralli Türkıyerun her ta - O sebeple hangi nevi ekzersiz olur- bette ki çabucak tftkati kesilir ve İngiltere ile İspan'-·a arasındaki tica-llı<ı J z e · e akın ·· • gir .; dilenlere vekalet maaşı ve ikamet 

kted.ir M·· by Y gureşçı - sa olsun, ister koşmayı icabettiren , soluksuz kalır. Bunda korkacak bir ret münasebetlerini iyileştirip ylcş- yevmiyesi verilmiyecektir. Yukarı 
tı.\n~ • usa akaların sonunda ka- ls k 1 d ·"'cak takı bir futbol oyunu o un, ister boks gi- şey yoktur, sebat etme lzımdır. Ted- tirme iğini sormuştur. derecedeki vazifeler maaşatı karşılık 
•kırı kl: illa Atatürkün koyduğu bi, eskrim gibi, yüzmek gibi, kürek ricen ciğerler de adaleler gibi idman Nazır buna cEveb cevabını ver gösterilmek suretile daha aşağı de _ 
k Pn ve fert 't'b ·1 b. · ·ı·k İ ·1· h a~atıa 1 1 arı e ınneı ı • çekmek gibi bir mücadele sporu ol - eder Yalnız tedrice riayet şarttır miş ve ngı ız ticaret menfaatleri U- recelerden memur tayini caiz görül-
f caklarn d F d · ta • • ınd..ın kon k a e erasyon ra • sun başlangıçta daima ihtiyatlı dav - Çok defa bir silrat yarışında, bir susunda bu tayinlerin çok kıymetli mektedir. Asalet veya vekalet nami. 
tilecektir. an upa ve hediyeler ve- ran~ak ve nefesi çok zorlamamak boks maçında, bir futbol maçında neticeler verdiğini söylemiştir. le verilecek paranın mecmuu asalet 

d 
l\Yni zam d b .. . . lbımdır. bir güreşte, bir yüzme birinciliğinde fizyoloji mütehassısı tabipler bunu doğ. ve vekalet suretile- idare edilen me. 

ad an a u gure~lerd~ iStı - ı. h 1 .. · d h · · "k k · ı görüle · .. Soluk :.Kesilmesinin teza tir erini musabakaya veya maça gıren genç - ru bulmuyor. Hele eserlerile çok tiöh- muriyetler en angısı yu se ıse O-
Çalı... n gençler serbest gureşe h k b l İ 1.'kl f l zıl b' d f k. d k" g :ı•ırılaeakl d G" 

1 
. er es i ir. nsan güç u e ne es a • erden ba arının az zaman sonra so· ret alınıı: Doktor (Lagrange) buna nun ır erece ev ın e ı maaşı C-

t.ı t' d ar ır. uleş erın cereya- b l 1 k ld kl .. .1 . . "' k .. ı · 'f 1 d d ·· a y0 ile d ed'l . Jır, tıkanıyor, bayılıyor gi i o ur. Ni- uksuz ·a ı arı goril lir. Bunun fı- çok muteriz. O: cCiğerlere sevkedile- çemiyece ucret ı vazı e er e c uc. 
e neşr ı ecektir. h t ~Ak t' k ·1· b l b · l ·ık b b" d c·· l ctı'n tekabu" l et,·g·ı· derece maaşlar• aye w a ı esı ır oy u oyuna ye- zıyo OJ se e ı şu ur: ıger er nor- cek havanın geniş yollardan gitmesi r -

'( -o- re serilir. Sebepleri de çok basittir. mal bir halde iken sükO.netle hava a • daha makuldür. Soluğu ke!iilen bir in- bu hükm esas ittihaz olunacaktır. 
er)i mallar sergısı Ciğerler gaz mübadelesini layıkile ya- lıp verir, müsabaka veya maç başlar san içine bol hava çekmek için sevkı- Muallimler bu hükme tabi tutulmı-

Sanay· . pamaz, içerdeki asitkarboniği dışarı başlamaz vilcut birden şiddetli hare- tabii ile ağzını açar. Havanın ısınma yacak, ancak bir muallim, dersin ma-
loplan 1 Bırliğl idare heyeti buğün 

1
• atamaz ve kana Hizım olan oksijeni a- kete geçer. Ciğerler de bir anda şid • keyfiyetine gelince bunu da mAnasız hiyeti ne olursa olsun resmi ve hu -

arak Gala•- d ı cak 
1 1 b d 1 d ı · f ı· t b 1 h" ı · susi müesseselerde haftada Y. irmi tıuıı ı.<ısaray a açı a o- ı amaz o ur. Bu mü a e e halitabiide et ı aa ıye e aş ar ve ucre erın bulurum, taze bir hava doğrudan 

cu Ye ·1 1\w ı h d k · ı d dört saatten fazla ders deruhta ede-~ rı ınallar Sergisinin gilnU i- kendiliğinden otomatik bir şekilde o- epsine bir en o sijenın sürat e u- doğruya ciğerlere temasından ıarar 
Sergi komitesini seçecektir. 

1

lur. Fakat adale fazla faaliyete gelince hulü onları fıdeta şaşırtır. Binaenaleyh gelebileceğini aklım almıyor.:P diyor =m=i=y=e=ce=k=t=ir=.============== 
-o- ltabii bütün vücut makinesi fazla ok _ sükOnetle faaliyette bulunan ciğerle • Doktor (Trousseau) da burundan ' t b 1 d 

Nakil sijen sarcına mecbur oıur. <Çalışan bir rin birdenbire cebrt teneffüse geçmesi neres alınmasına tarar1ar değil. o da: S an U ra YOSU 
Vasıtalarının uzuv hayali maddeler, yakar ve on - doğru değildir. cCiğerlere sevkedilen temiz hava ay- Baf tarafa birincide 

muayenesi lar oksijenle yakar), bu suretle gaz Bu hadiseyi bilen sporcular gU - ru zamanda burundan ve ağızdan ge- dur: Hükumet Ankara istasyonunun 

Yugoslavyadan 
alınan tazminat 

Kızılay cemiyetine 
terkedilecektır 

Ankara, 2 (Hust\Sİ) - Yugoslavya 
hiikCımetinden alınan tazminatın Kı. 

zılay cemiyetine verilmesine dair ka. 
nun layihası ruznameye alınmıştır 

Layiha esaslarına göre madde l -
2382 sayılı kanunla tasdik edilmiş o.. 
lan ililafname mucibince Yugosla\'
ya hükumeti tarafından verilen tnz. 
minat, teraküm eden faizle birlikte 
Heybeliadadaki \'erem sanator)l)plU 
ve Haydarpaşa Nümune, İzmir emra
zı sariye hastahanelerine mülhal: o. 
larak en çok yatak adedi temin et -
mek suretile vücude getirilecek ve -
rem pavyonu ve daireleri inşaatına 

ve bu hususta icap eden tesisata sarf 
edilmek üzere Kızılay cemiyetine ve
rilecektir. Cemiyet inşaatı ve tsisatı 
vücud getirdikten sonra bunları dev. 
redecektir. 

Hükumet, mucip sebepler layiha -
sında ezcümle şöyle demektedir: 

İtilüfnamenin akdınden evvel ınii
racaat etmiş olan 55/5 : vatandaşa ait 
beyannameler hakkmda Yugoslav lıJ 
kiimeti, bir kısmının hiç bir malı lıu
lunmadığı, bir kısmın.ın mallarını 

satmış oldukları, bazılarının hiç mal 
sahibi olmadıkları ve mwtebakisinin 
de teminat beyan ettikleri şeklinde 
mütalaa beyan etmiştir. Hangileririn 
ne derecede ve ne kıymet ve hak s:ı
hibı olduklarını tcsbit etmeğ l{arar 
vrecek vesaikı mevcut olmıyan 8786 
müracaat sahibine eldeki 76 bin kil-~led· mUbadelesi silratlenir, vücut içerde bi- reşe, boksa, yarışa balilamadan ev • çerek gıdebilir. Şehikin buruna tah- inşası bittikten son.ra, filhakika. lstan-

ıı~atı ıye, §ehirdeki bütün nakil va- riken kötü gazları çabuk atamayınca vcl biraı avunurlar yani cilde yakın sis edilmesi doğru değildir. Limonata bulda da bir yeru i~-ıasyon vilcude ge- sur liranın tevzıinde haklı bir ölçi!yc 
~p ed nın senelik muayeneleri için i- (auto - intascication) tesemmümü pis kanı daha süratle kalbe sevkeder- içilen incecık bir kamışı dudaklarını- tırmeyi düşünmektedir Fakat şimdi- istinat edilmiyeceğı ve hepsine .nÜ-

lıııua;: hazırlıklara başlamıştır. bizzat hadisesei vukuı.ı gelir. Soluk ta ler. Kollarını, bacaklarını gövdelerini za kıstırıp bir müddet nefes almayı lik bir büyilk masraf için tahsısat ay- savat darcsinde taksim yoluna git -
\..~-ıa nelere Hazı"ran 26 sına doğru k .1. h f ' f h f'f · ı ı· ı .. b d - mekte de ı·sabet olmı"acagı· a· şikal' ~ nacak esı ır. a 1 a 1 ış e ır er. uç eş a ım saga tecrübe ediniz. Birkaç dakika sonra rılınış değildir fstanbulun bugünkü .; -
lıi ın tır. Evela otobüslerin fen- Bazı kimselerden fUnu işitirsiniz : sola koşarlar, nıhayel kollarını yana adeta boğuluyor gibi bunaldığınızı istasyonu ise harap ve iptidai bir hal- dır. Esr,•m ekserisi memleket tıari. 
taltsi :aYeneleri yapılacak, sonra da _ Biraz cimnastik, biraz spor yap- kaldınrmık suretile gen.iş nefesler a- hissedersiniz. Çünkü ciğerler kend:.Si- dedir. Uzun mliddet çalışmasına im- cinden gelen muhacir ve mülte,··!r 

e §ahs · b 
11 1 1 

d ti 1 sırasında iskana tabi tutulmuş olac:ut 
Yen 

1 
a aıt otomo i erin mua - mnk istiyorum hatta hiç olmazsa te- ır ar on an sonra yarışa veya m sa- ne lflzım olan havayı a amaz. Ciğer · kan kalmamıştır. Nitekim diin de, sa-

e Crj • . l'lııın Yapılacnktır. Nakil vasıtala- nıs oynamağa yeltenıyorum amn gel bakaya girerler. lere geniş yoldan bol hava göndermek at biri yirmi geçe, İstanbul neşriyatı 
1 t'i . kolaylıkla muayene edilebilme _ görelim çabuk kesiliyorum, iki dakika Fakat nasıl nefes almalı? Çok ba - lazımdır.> diyor. ansızın duru vermiştir. 

ları gibi heyeti umumiyesi memıc -
ket içinde yerleşmiş ve birer iş sahı. 
bi olmuşlardır. ~ ıçın lnuhtelif yerlerde muayene fazla koşacak olsam tıkanıyorum! der- slt göriinen bu iş de bir meseledir . Yalnız muhakkak olan bir iey var- Bundan başka, Ankarada günde -

l'a!U:~nları kurulacaktır. İstanbul ta- ler. Bize vaktilf! fsveçte cimoastik yapar- sa adaleler gibi ciğederin makul ve yirmi dört saat çalışacak mükemmel Binaenaleyh Yugoslavya hükl'ıme. 
llJ. • Eıninönünde ve Sultanah _ Bu gibilere yegane tavsiyem önce güzel ken hocalarıınız. ~ehiki burundan a - mutedil ekzersizlerle inkişaf ettiği - bir stüdyo vücude getirilirse abone - ti tarafından verilen mevzubahs taz
ö ~te, Beyoğlu d F' t . ce bir hekime muayene olmak, eğer uz- lıp, zefiri ağızdan çıkarmayı öğretmiş- dir. İyi bir sporcu olabilmek için bi • lerden pek çoğunun Ankarayı İstan- minatın, memleketin içtimai büııye
i;jrı .'rıde, R:adıkön .. a dve B ;ad. gar:~ının vt bir rahatsızlık yolu;a, hemen cim • !erdi. Biz. de yıllarca bu hareketi ta- rinci şart soluktur. Her gt>nç bilmeli· bula tercih ederek dinliyeceğine şüp- sinde fertlere şamil yüksek vazifr?lr: ·· 
bl\linde birer . ytun e eke ıyle ıkntası nastiğe başlamak, pek tabiidir ki in - lebelerimize göstermiştik. Havanın bu- dir ki: he yoktur. İstanbul radyosunun kil - deruhte etmiş bulunan ve her türliı 
Qu • ıs asyon ruru aca ır. ' k · d b. h ı l. ı ı·h ısta8,,0nl d san vücudünü işletince nefesi de sık- runun dolambaçlı yollarından geçere Insan ünyaya ır şe ık i e ge ır çilk bir masrafla ve sürat e ıs a ı felfıketler karşısında vatandaşi 1rın 
lt.i " ar a b" ··h d' 1 · ~r fen ırer ınu en ıs e ı- laşır, adalelerimi7.Ic ciğerlerimiz ara- ciğerlere gidesiye kadar biraz ısınma - ve bir .zefir ile dünyadan gider. Hayat mümkün olmıyacnğına göre, Ankara yardımına koşan Kızılay kurumun:.ı 
tortıobn tnernuru hazır bulunacak, o- sında sıkı bir rabıta vardır. Adale bü· sını ve hazan tozlu havanın burun de- daiınt bir (oxidation) tahammuzun- istasyonu faliyete başlar başlamaz bu- verilerek faydalı ve müsmir bir haL 
~ltlerd·' ve otobüsleri muayene ede- ylik bir enerji ile işlemege başlayın • liklerlndeki klllardan silzülerek git - dan ibarettir. radakinin kapanacaiı haberlerine i - de kullanılması için işbu kanun l&yi. 
'-..ır. ,en ciğerler de faaliyetini arltırmağa mesini sebep biliyorduk. Halbuki bazı Selim Sırrı TARCAN nnnmak lazım gelir. hası tanzim kılındı . 

...........; 
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8
":1ir hastalığı... - Bu hastalığını bana teşrih ede -
lnir r h d h 'evceıe a atsızlığın<ı uğrıyanların bilirsP.n belki endişem önün e az1 

habbett~den, çocu-:tlarından mu _ hallerim tevile yol açmış. Evet belki, 
Çe Yıla:rı .~esi:ir mi? Onları gordi.i..k- belki beni müsterih edebilecek bir 

- l3u gormuşe mi dönerler?... sE>Jamete çıkarmış olursun. Çünkü 
kat hi rahatsız.lığın envm var. Fa- Mailciğim. teselliye, sana itimada 
<l Yanet b · - h a11 ne Vak· enım senden, çocugum. pek büyük i tiyacım var. 

- M . ıt muhabbetim kesildi? - Pekala amma ne söyliyeyım? 
1erıne ~1\ heni söyletme ... Öyle hal- nasıl teşrih edeyim bilmiyorum ki. .. 
tırrı ıti ~ e. zamanlarına dikkat et _ - Sen teşrih etme. Yalnız benim 
~İııde 're:;ı~at gö~me çarptı Kal • sorduklarıma cevap ver ... 
b'tı11a b alade bır değişiklik oldu- Mail bu tehlikeli isticvabın vaha -

en de y · · k k k - l{alb· e~ın edebilirim metini düşünerek sözü ısa ·esme 
l'l'ıaaı. Ltı.k~md~. hı! bir tahavvül ol _ için zihninde çareler ararken Saibe, 
<lar sık 

1 
n Yuregim bazı bazı o ka. zevcinin elini kendi ellcrı arasına al. 

d g.. 1 lıyor ki .. seni de Makbuleyi dı. Güya bir tekdir maksadile sıktı, 
_ 

0~~.miyecek bir hale 'geliyorum. sıktı. Var kuvvetile, dişleri biribirine 
b Ureğin · . geçecek bir tazyikle sıktı. Nihayet 
ır sebeb· nıçın sıkılıyor' Bunun .. ·· · ı olmalı? yorularak gevşetti. Baygın, suzutt, 

b ._ :Silmem? ·:· yorgun bir nazarla kocasına hakt~. 
ana de. · hır hastalık. . Bunu Elini tekrar yakalıyarak çektı. Ta 

ta gıl ben· t d - · d'. B"f' l e SOrm 1 ' 
1 P avi Pdeıı ookto _ kalbinin ilzerine gotür u. u un 1 -

a ısın .. " · · d k' aralara · , lccanlarına, bulun ıçın e ı ) • 

miıessir bir ilaç imış gibi o eli yüreğı 
üzerine şiddetle bastırdı Kirpikleri
ne dizilen elmaspareler arasından, 
tarif olunmaz mahzun bakışla baka
rak: 

- Mail, burada.. kalbimde senin 
için nasıl nihayetsiz bir muhab -
bet olduğunu bilsen? .. Bana bir keli. 
me yalan söylemenin ne büyük bir 
cinayet olduğunu anlasan? .. 

Mail, korkudan, teessürden titri -
yordu. Saibe devamla: 

- Yalan hazan işe yarar. Ben şim
di belki hakikatten ziyade ona 
muhtacım. Fakat derdine deva iste. 
miycn, ilaçtan iğrenen hastalar da 
olmaz mı? İşte ben de öyleyim. Fikir 
ve kararım işte yarım saatte birkaç 
şeklC' giri:yor. Ne düşüneceğimi bile
miyorum. Artık söyliyeceksen doğru 
söyle, hakikati gizliyeccksen hiç söy. 
leme ... Kaç zamandır bana gösterdi
ğin soğukluk nedir? .. 

- Ne gibi? .. 
- Ne gibi mi? .. Bunu tafsilP. kal -

kışsam ciltler dolar... Kıskanan bir 
kad \ıın gözünden hiç bir şey kul'tul. 
maz Mail... Gönlünde bana karşı öy
le büyük bir soğukluk var h:i bunu 
belli etmemeğe çalıştıkça ha1in daha 

acayip oluyor. Gizlemek istediğin şey yata uğraşıyorlarmış gibı birıbirinin Mail birçok mühim suallere cevap 
daha zıyade meydana çıkıyor. Seni göğsünden gelen gümbürtülere ku - bulamadı. Kem kümledi. Mukni 
ailenden nefrete dilşüren hal nedir? lak verdiler Botta bir aralık Saibe. bir söz bulnmnyınca sinir hastalığı 

- Hayır .. kim<:eden nefret ettiğim kulağını zevcinin göğsüne koyup ıçi- nakaratını tekrar ediyor, biitün gara. 
yok... nin darbelerini dınliyerek ded! ki: betini yalnız o terkibe yükletnıeğe 

- Niçin evde durmuyor, mümkün - Bu «tıpırtı• Jarın doktorlukta uğroşıyordu. «Yiğidin kalesi inkar-
olabildiği kadar vaktini dışarıda ge_ birer manası var değil mı? Muhabbet dır» sözünü zavallı delikanlı kendine 
çirmeğtt u\raşıyorsun?.. le dahili hastalıklardan değil ınidır? düstur edindi. Fakat öyle inkar ki, 

- İçimde bir sıkıntı var Saibeci _ Onu anlamak için kalbin dılini o birkaç ay sonra bu inkarın tamamC'n 
ğim .. sinır hastalığı ... Kendimi evden noktadan niçin tetkik etmemişer? fen tadı tuzu kaçtı. Çünkü yalnız lafzan 
sokağa atıyorum da sanki gittiğım bu cihetten dP ilerlemiş olaydı ben inkar ediyor. Filiyatça aralarıudaki 
yerde durabillıyor muyum ... Oradan şimdi kulağımı şuraya koyunca işi - uygunsuzluk evvelkinden beter bir 
oraya dolaşıyorum Zaten !/!kim de teceğim darbelerden bütün yalanla- hale giriyordu. Mail yavaş yavaş ak
öyle söyledi Durma dolaş dedi. rını birer birer anlar; hakikati öğn•- şamları da gecikmeğe, sonra sonra 

- Hekim sana, zevcenden kaç; ço- nirdim. bazı geceler de gnybubete başladı. 
<'uğundan sıkıl. Böyle ne yaptığını Evvelden Saıbe. kocasının kendi- Şimdi sinir illetınin alfısı Saibeyi ya
bilmez bir halde serseriyane dolaş ne itiraf edeceği hakıkati ~öyletme- kaladı. Biçare kadmın gözü, kocasın
mı dedi?.. mek için ağzını tutar, o müthiş iti - dan başka cihanı, hiç kimseyi görmez 

- Serseriyane dolaşıp da ne yapı- rafta bulunmamasını ona rka eder - oldu. Kıskandıkça nazarında Mailin 
yorum? Şımdi'yc kadar bir gece dı - ken şimdi Mail isnatlarını reddPttik- kıymeti artıyor; zevci, gözüne dünya 
şarıdn kaldım mı? çe zevcesinde onu söyletmek i:lrzusu güzeli gibi ğözüküyordu. Her gün 

- Evet kalmıyorsun. Fa!rnt belki bılıikis artıyordu . mücadele, her gece sual cevap, her 
işte o kalamadığın seni sıkıyor da bu Çektiği elemlerin yukile biçare ka- saat serzeniş... Bu karı kocalıktan, 
hallere düşürüyor. dında maddi, manevi bir aksülamel bu hayattan artık Maile usanç geldi. 

- Biraz da insafı elden bır:ikma hasıl oldu. Her ne suretle o\ırsa olsun bu rnese-
Saibe... Saibe isticvabını o kadar uzattı, leye bir nihayet vermek cihetlerini 

Bir muddet dcrın bir sükiıt!a geç_ 1. öyle ağır noktalara getirdi ki arala _ düşünmeğe girişti. Yine bir g~ce gay 
ti. Bu ı.iikf.ıt esnasında sanki ikisinn rındaki bu esrarın bir roman sayfa _ bubetinden sonra ertesi akşam evine 
de dilleri cesaretten kalmış da biri _ 1 sında ifşası birçok mahzurları ola - avdet edince zevcesi Saibeyi ölü gibi 
birinP yalnız kalplerıle ifadPi l•iı:.sı- cağı için tafsilinden vaıgPçiyoruz. (Daha var) 
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Hatayda hakkın 
galebesine doğru 

Sancak hükumetinin dahiliye 
üdürlüğüne bir Türk geçiyor 
Baştarafı birinci sayfada 

ir kontrola tabi tutulacak ve 
evrileceklerdir. Bazı yerlerdeki 
ar tea!ıişe müsait olmıyan mın
ara nakledilecek ve bazı yerler
e yeniden bürolar açılacaktır. 

met, bütün cemaat şeflerinin de 
kile Hatay halkını süki\ncte ve 
rlar arasında bir kıtale müncer 
k tehlikesi gösteren vahşi mü -
leden vazgeçmeğe davet eden bir 
ııname neşrcdecektir. 

n vaziyetin gerginliği her taraf_ 
irçok bedhahların ve bu vaziyet. 
uurunu kaybedenlerin kontrolu 
nsız haberler yaymalarına sebep 
ştur. Öyle ki köyde bulunan ço-
dan, babasından veya akraba. 

an haber alamıyan ve· Usbecile
azgınlıkları yüzünden köylerine 
idemiyenler bu akrabalarınm öL 
Ierı şayiasını çıkarmak suretile 
funetin kendilerine muhafız ter, 
tmesini veyahut hiç olmazsa res.. 
ir haber alınmasını temin çare_ 

ne başvurmuşlardır. 
rap ajansı bir H;ı.lep telgrafında 
uda yeniden Türk kıtaatı gelcli-
bildiriyor. 

Antakyadaki Fransız hastahanesi t. 
rfından kabul edilmiyen 2 yaralı bu
gün Dörtyola gelmiştir. 

Antakya, 2 (Hususi) - Harbiye 
nahiyesinde tescile devam edilmek.. 
tedir. Dün Fransızların teşviki ile 
Türk olmıyanlar diğer mıntakalarda 
olduğu gibi burada da tedhişe başla
mışlardır. 

Tedhiş hareketinin başında bulu -
nan Usbecılcr reisi Zeki Arusi ile va
tanilerden reis Alber Beyluni, Sadık 
Maruf ve diğer aveneleri olduğu haL 
de sabahleyin İskcndenından Harbi
yeye gitmişlerdir. Fransızlar tarafın
dan silahlandırılmış olan çeteler de 
yollarda pusu kurarak Türk otomo. 
billerine atçş açmağa başlamışlardır 

Diğer taı/1ftan Türk cemaatine rey 
verenlere de kurşun ve sopalarla hü
cum edilmiştir. Bunun üzerine vak'a 
mahalline kumandan Kole gitmeğe 
mecbur olmuştur. Zırhlı otomobille 
gelen kumandan, bu çetecilere der
hal çekilip gitmelerini söylemiş, fa_ 
kat bir şey yapmadan kendisi çekil
miştir. Bundan sonra çeteler yine şir_ 
retliklerine devam etmiştir. Vak'a -
dan haberdar olan Türk Konsolosu, 
otomobil ile Harbiyeye gelmiştir. 

Bunu gören çeteciler, işin fenaya va. 
racağını anla~ıklarından derhal kaÇ
mışlardır. 

İstanbul Elektriği 
hükumetin elinde 

Baş tarafı birincide sınd~ yapıcılık rüştünün ve ka-
tır. Ancak şimdilik şirketin Belçika- biliyetinin şerefli bir iddiası ve 
lı müdürü Temmuz nihayetine kadar ifadesidir. Bundan evvel ayni su
vazifesini görebilecektir. retle ecnebi şirketlerinden imti -

3HAZIRAN 1938 

-
Tamşvar bugün 

Beşiktr şlakarşılaşıyor 
.<;.' 

RomeT ,i,~l~r hakiki kıymetlerini bu 
maçtj?$göstereceklerini söylüyorlar 

Şirkete müdür umumi olarak kimin yazlari satın alınan Demir yolla
getirileceği malum değildir. Komis - rL Sıi ve Telefon gibi müessesele
yon her tarafta devir ve teslim işleri rin idareleri ele alındığı andan -
ile uğraşmaktadır. Şirketin hatlarının beri muhtaç oldukları ıslahatın 
bir kısnu havada, ve bir Josmı toprak Fen ve zamana uygun esaslar da
ve deniz altında olması ve çokluğu hilinde Milli Teknik ve İdari un
devir işini uzatmaktadır. Metro ha - surlarımız "tarafından yapılmakta 
nının vaziyeti şimdilik meçhuldtir. ve İdare edilmekte olduğu göz ö- ~ ... ,.. 
Zira, bu han Tünel şirketini malıdır nünde tutulduğu halde ve yeni sa % 
elektrik şirketi buraya senede 26000 tın aldığımız elektrik Şirketini de ~ -

1 o ~~ 
lira kira vermektedir. muvaffeı.; .. , .ı . ·.,.~-" 1 bir aletin 

Maamafih elektrik şirketinin hükıl- derek işlet:·.~1; 1~~ ·~··· ~.. "" 

mete geçmesinden sonra hükilmetin naatim vardır. · 
bu hanı Tünel şirketi ile anlaşarak Yine satın aldığımız diğer Mü -
satın alınası ihtimalleri de kuvvetli - esseselerde olduğu gibi bu Şirke
dir. tten devir alınacak bütün memur 

Dün Nafıa Vekili Ali Çetin Ka· ve vatandaşların da vazife ve iş 
yadan şu tanılın Elektrik memur - cihetinden olan kahilcyetlerine e
larına gelmiştir: hemmiyet ve kıımıet • verileceği 

Nafıa Vekilinin 
tamimi 

şüphesizcfır. Kendilerinin de böyle 
Milli biı; daııv mahiyetinde olan 
bir müesseseryn maddi ve manevi 
vazifedar mes'ulleri olduklarını • 

İstanbul Elektrik Şirketinin sa nazarı dikkate alarak daha ziyade Beşiktaş takımı 
tın alma mukavelenamesi 23 Ma • dikkat. ve alaka ile çalışacakların· Fener bahçe ve Pera ile iki maç ya • bize tefvvuk bile etmektedirler. 
yıs 1938 tarihinde Şirket murahha dan eminlın. Ayni zamanda elek· pan Romanyanın Tamşvar takınu bu- Diğer taraftan Beşiktaş takımı ise · 
sı Hanri Spesiyal ile aramızda im· trik işinin Hükumet organları a- gün de Beşiktaşta Şeref stadında saat iki takıma ufak farklarla da olsa ye
za ve teati edilmiştir. Mukavele rasına giren ve Türkiyenin en bü 18 de Beşiktaş takınu ile karşılaşacak- nilen T~varlılara karşı tabiatile on
hükümlerine göre Şirk~t~ idare: yük ve en güzel şehirlerinden bi· tır'. ~omenler iki maçtaki mağlubiyet-,Iardan fena d~ğil hattıi daha güzel ne· 
sı 1 Hazıran 1938 den ıtıbaren fı ri olan lstanbul'un amme hizme- lerıw yorgunluklarına hamletmekte tice almak ıçın çalışacaktır. Dundan 
len teslim ve tesellüme başlan - tinin en önemlisi o1duğunu ve ve bu maçta hakiki kıymetlerini gös- dolayı bügünkü maçın da diğerleri ka
mış olacaktır. İstanbul halkının iyilik ve huzuru tereceklerini iddia etmektedirler. dar belki bazı noktalardan onlardan 

İstanbul Elektrik İşleri İdaresi na. Emniyet ve selametfrıe hizmet Tamşvar oyuncuları birinci maçla- fazla ehemmiyeti vardır. 

yni ajans bir Antakya telgrafın
kayıt neticesini Antakyada Türk. 
için yüzde 33, Arap ve taraiları 
67 olarak tahmin ediliyor. 
iğer bir Antakya telgrafı netice

aleyhlerinde gören Türklerin mu
en bir emir altında mühim karı
lıklar çıkardıklarını, bu sureti~ 

ıt muamelelerini durdurduklarını 

Nafıa Vekaletinin emir ve mura - edeceğini daima hatırdıı. bulundur rını oldukça yorucu bir vapur yolcu- Beşiktaşlılar bugürıtam kadrolarile 
=============== kabesi altında hükmi şahsiyeti kta b' 'f d' luğundan sonra hemen ayni günde ive en kuvvetli şekilerile sahaya çıka· 

h . b' "d" lük' t af ma ayrıca ır vazı e ır. ı ikin" • d h kl dır İki kurun . ·ı kll 

C• • M"ll ti aız ır umum mu ur ar ın İd . • 1. im. b l yapmış ar ve cı oyunu a emen ca ar . ta seyırcıer zev inin 1 e er d 
. k . areyı .es ım a a"a aş ar-

an ıdare olunması mu arrerdır. k k" "k b'" "k , l"k d I birgün ara ile oynanuşlardır. Buse - bir oyun seyrettirecekleri muhakkak-
! Bu hususda icabeden kanun pro· en uçu uyu a a a ar 0 an bepler hakikaten yorgunluk iddiala - tır. 

Ceml"yetı"ne· mu"racaatı jeleri ve talimatnameler hazırlan· yeni arkadaşlara, böyle bir tebli- rını haklı göstermektedir. Bununla Ayni zamanda öğrendiğimize göre 
· Ermeni, ikisi Arap olmak ü;)re 

birçok yaralılar mevcut olduğu
vaziyetin çok vahim bulunduğu_ 
bildiriyor. 
iğer taraftan Kudüs radyosu ta -
ından dün gece neşredilen bir tel. 
ita evvelki gün Dörtayak mahal. 
inde patlıyan bombanın Türkler 
afından atıldığı bildirilmektedir 
adiseleri tamamen tersine gös • 
eğe matuf bulunan bu haberle.. 

belki hiç bir kıymeti yoktur. 
Hadise, bildirdiğim gibi cereyan eL 
iştir. Bomba Usbeciler tarafından 
ilmış, yalnız br Türk kadını yara.. 
mıştır. 

dana, 2 (Hususi) - Hatayda Türk. 
e karşı yapilan zulüm son derece
. bulmuştur. Fesatçılar tarafından 

hrik edilen yüzlerce Arap müte • 
adiyen Türk evlerine hücunı et _ 
ektedirler. Dün Türklerden 4 kişi 

müştür. Yaralıların sayısı beUI de. 
ldir. 

Ha tayın her köşesinde müthiş bir 
sabiyet vardır. Fransızlar tescil 
uamelesini bir hafta müddetle te. 

ir etmeğe karar vermişlerdir. Fran. 
ızlar, bugünlerde Türk halkı kor • 
urmak için derhal idareyi ele al _ 

!ardır. Her yerde Fransız askeri 
özükmektedir. 
Fransız Delegesi Garo, dün tayya. 

e ile Antakyadan Beyruta gidip ak. 
am gelmiştir. Garo, Beyrutta komi. 
er Kont dö Martel ile görüşmüş ve 
zahat almıştır. 

2 YARALI GELDİ 
Dörtyol, (Hususi) - Ha taydaki fa_ 

ialarda yaralanan Türklerden olup 

Yeni "SABAH,, ın romanı: 

Baştarafı birincide 

Notada ezcümle şöyle denilmekte. 
dir: 

cSon günler zarfında Japon tayya. 
releri Çinin en kalabalık şehirlerin. 
den biri olan Kanton üzerine mUte • 
madi akınlar yapmışlardır Tayyare_ 
ler, askeri hedef teşkil etmiyen mın. 
takaları bombardıman ederek ve 
mitralyoz ateşine tutarak binlerce 
sivil halkı ve bu meyanda kadın ve 
çocukları öldürmekte ve yaralamak
tadırlar. 

Çin hükumeti 28 Mayıs 19:J7 de 
Milletler Cemiyetinin açık iehirlerin 
bombardımanını resmen takbih etti. 
ğini hatırlatmakta ve müdafaasız si.. 
vil Çin halkının Japon tayyareleri 
tarafından katline nihayet vermek ü. 
zere seri ve müessir tedbirler alma .. 
sını MiIIetler Cemiyetinden talep eL 
mektedir.• 

Japon tebligi 
Tokyo, 2 (A A.) - Japon mo.tbu -

atı tarafından neşredilen bir tebliğ
de Kantonun açık bir şehir olmadığı. 
bilakis iyice tahkim edilmiş olduğu 
ve Japon tayyarelerinin münhasıran 
askeri hedefleri bombardıman ettik
leri bildirilmektedir. 

Tebligde, Çin halkı arasında nü -
fus zayiatının •Obüsleri her tarafa 
düşen Çin tayyare toplarının atışın. 

dan. ileri geldiği ilave edimektedir. 
Çin sefirinin notası 

Londra, 2 (A. A.) - Çin Sefiri, 
Lord Halifaks'a Japon tayyarelerinın 
Kanton üzerine yaptıkları akınları 

protesto eden bir nota tevdi etmiştir 

-ıı. 

mak üzeredir. ğin tamlınini lüwmlu ve faideli beraber Romenler iki maçta da fena Beşiktaş klübü bu maçı herkesin gö· 
Elektrik Şirketinin satın alın - gördüm. bir takım olmadıklarını göstermişler- rebilmesi için fiyatları ber zaman -

ması ve Milli İdareye devrolun - Muvaffak~yetl~ dilerim. dir. Hatta pasları ve anlaşmaları ile kinden aşağı yapacaktır. 
ması. Türk Milleti'nin re Tüirk A. Çetinkaya 
gençliğinin Fen ve san 'at saha · Naha Vekili 

Güneş - Galatasaray 
karşılaşması yapılıyor 

İki su dubası 
Denizbank tarafından Almanyaya 

rı sipariş edilen 160 tonluk iki büyük 
su dubasırun inşaatı tamamlanmıştır. 

Denizbank amele servisi şefi Şükrü 

Palanın reisliğinde 30 mürettebattan 
mürekkep bir hey'et bu hafta içinde 
Hamburga giderek motörleri teslim 
alacaklardır. Motörler limana gelecek 
deniz vesaitine su vermek i~Ln kul -
!anılacaktır. 

Deniz Ticaret Miidürii Müfit Nec 
det Deniz dün akşam Ankaraya git 
miştir. Evvelki gün Vekaletten gelen 
bir telgrafta Deniz Ttearet Direktör
lüğü kadrolannda değişiklik olmadığı 

bildirilmiştir. Müfit Necdet Ankarada 
bazı fevkalade tahsisat işleri üzerin -
de iktisat Vekaletile temaslar yapa
caktır. 

-o-
2 boyacı katil 

Fatihte Haydarda Salihi öldürmek 
ve Fatmayı yaralamaktan suçlu bo _ 
yacı Vasin'in Ağırcezada muhakeme.. 
si ı İl · bitmiş ve karar bildirilmiştir. 

Mahkemenn kararına göre, hadi _ 
senin şu şekilde cereyan ettiği saibt 
olmuştur 

Uzun müddettenberi Yasin ile be_ 
raber oturmakta olan Fatma bir gün 
eşyalarını da alarak Sallh adında bi. 
rine kaçmı~tır. Halbuki Yasin Fatma 

May gözlerıni kaldırarak: -· Sahi 
mi? dedi 

ile evlenmek üzere Fatih evlenme 
memurluğuna da müracaat etmiş bu. 
Iunuyordu. Bu kaçişta;rr birkaç gün 
sonra Yasin, Haydardan geçerken 
metresi !"atma ile Salibe r;ıstlamış 

ve Fatmayı, eşyaları kaçırdığı için 
karakola götürmek istemiştir. İşe 
Salih karışını~ ve elini cebine götü
rerek: 

Milli kümenin son karşılaşmasını 
hangitaraf kazanacak? 

- Kadına ilişme, yakarım! demiş. Bu Pazar günü Taksim stadında ıbir hat halini almıştır. Ayni zamanda 
tir. Bunun üzerine Yasin bıçağını Güneş - Galatasaray takımları Milli kaleci Sacit te gittikçe yerine alışarak 
çekmiş; Salibi yaralayıp öldürmüş küme maçlarının son karşılaşmasını son günlerde güzel oyunlar çıkarmağa 
ve Fatmayı da hafifçe yaralamıştır. yapacak! ardır, Milli kümedeki dere- başlamıştır. 

Heyeti hii1'.:'me, Yasini 18 sene ağır celer üzerinde hiç bir değişikik yap - Bu suretle Gnlatasarayın hayli 
hapse mahküm etmış. fakat suçu, ması ihtimali kalmanuş olmasına rağ- kuvvetlenmiş olduğu inkar ediemiye
hem metresını ve hem de eşyalarını men bu maç bir çok hususiyetleri ile cek bir hakikat haline girmiştir. Bu 
kaybetmesinden doğan teessür ve muhakkak ki çok enteresandır. tahminler Ga1atasarayın evvelki neti-
hiddet içinde işlediğıni nazarıitibara Gün~ l<lübünün ilk kuruluşu sı - celerden daha iyi bir netice elde ede-
alarak bu cezayı 12 sene ağır hapse 1 d ı1 1 h . . . . . ra arın a yap an maç ar er zaman ceğine dairclir. Bugün Galatasarayın 
ındırmıştır. Yasın ayrıca Fatmayı ya G 1 ta k ·ıe ti ı 

a a sarayın azanmas1 ne ce e - bu maçı kazanacağını nasıl ki tahmin 
ralamaktan da 52 gün hapis yatacak, . k d be · · t d 

b • h' 1 nır en geçen sene en n vazıye e- edemezsek Güneşin de o kadar kolny 
müe beden amme ızmet erinden .. . lib' t c-· tar fına 
mahrum olacak ve 12 sene müddeıle gışmı~ ve ga ıye uneş a bir galibiyet elde edeceğini iddia ede-

mabcur bulunacaktır. geçmıştır. 
1 

1 
_

0
_ İki maçta Galatasarayı biiyük fark-

meyiz. Normal şart ar mu ıakkak ki 
Güneşin çok lehinedir. 

Köprüde düşerek yaralandı !arla yenen Güneş acaba bu defa da Fakat şampiyonluğu sigortalamış o-
Samatyada Yokuşçeşme sokağında ayni neticeyi elde edebilecek midir? .. .. . 

165 numaralı eevde otın-an 72 y~ında Bu kat'iyetle tahmin edilemiyecek lan Guneş takunının boyle sıkı bır 0 -

Hayriye adında bir kadıncağız dün bir noktadır. Çünkü Galatasaray ev- yunda daha fazla muvaffak olacağı
Köprünün Üsküdar · iskelesindeki velki iki maçtaki vaziyetinden hayli nı zanneetmiyoruz. Netice itibarilec bu 
merdivenlerden inerken düjmüş ve iyi bir durumda bulunmaktadır. Mü- haftaki karşilaşmanın çok hPyccanlı 

muhtelif yerlerinden yaralanarak sıh- dafaası LUtfinin iltihakile kuvvetlen- olacağını ve seyircilerin de temiz ve 
bi imdat otomobilile Haseki hastaha miş' muhacim hattı da Gündüzün i- zevkli bir maç seyredeceklerini uınu-
nesine kaldırılmıştır. lavesile daha müessir ve daha golcü yoruz. 

kat konuştı.r{'.ları bütün bu manasız ların hepsi seni kıskan.ıyor. Günde 
şeylerin altında aşkları fışkırıyordu. kaç ders veriyorsun? '!111 ................................ _ ............ ... 

'ı KAD_ı N LAR GÖ LU il te~;:~ g:::~:d:n ~i:~:di.~~:o~~'a:::. 
• _ He! ve May dans salonunu bırakıp 

çıktılar. Evvela tarasta hava almak 
Tercüme eden: Nebahat PEYAMİ SAFA yazan: VİCKİ BAUM için gezindiler. Ve sonra kolları biri-

Aşağıda, otelden iki saksafonun - Dün yirmi ders verdim. Kolla -
hıçkırdığı işitiliyordu. Yukarıdan i- rım koptu. 
neklerin çıgırakları geliyordu. Biri- - Görüyor musun? Bunların yarı. 
birlerine aşklarının nasıl başladığını sı muhakka iyi yüzme biliy~; sade 
anlatıyorlardı. seninle flört yapmak için ders alı -

mevsim flört edilecek bir kız eleği • 
Ilın .. hayır .. hayır .. • diyen sesi sustu; 
Başını Hel'in omuzuna ):ıırakarak ses
siz,.ağlamağa başladı. Genç adam ya
vaşça May'ın arkasını okşuyordu. Bu 
hıçkırıklar Hel'in benliğini altüst e
diyordu. Hayatında böyle bir heye • 
canı yalnız bir defa hissettiğini hatır_ 
]adı. Üç sene boşa çıkan birçok tec_ 
rübelerden sonra ilk defa mı,ıvaffak 
olduğunu anladığı gün böyle bir he
yecan duymuştu. 

datınışlar. Eğer bunlara biri aşık o -ı doğru döndüler. Kont ince uzun elile 
lursa hangisine müracııat edeceğini tek gözlüğünü kaldırarak azametle: 
şaşıracak.~ Bobi güldü ve : cİkisine •Durun bakayım, bu çok şayanı dik
birden.> diye hüküm verdi. Hel göz- kat bir şey Siz meslek bakışile görü
lerile sudan çıkıp kumların üstünde yorsunuz! Eneteresan! .. » 
gezinen kızları takip Hel sabahtanberi dışarıda dolaşı-

Gezinen kızları takip ederek mü _ yordu. Muhakkak güneş çarpmış oJa_ 
nasebetsiz bir tarzda mükalemeye caktı. Başı yanıyor ve sanki içinde 
karıştı. Alnı küçük kırışıklarla doL beyni kaynıyor gibiydi. Dişlerim sık
muştu. ~ ' tı ve: •Yüzme hocalığı mesleğım de-
Anlaşılmaz hisler kalbine dolarak ğildir. Mühendı\ım. İsmim doktor 

ona sıkıntı veriyordu, Adeta hiddeL Hel'dir. dedi ve çıplak topuklarını 
le bağırdı: •İkisini biribirlerınden birleştirerek eğildi. 
nasıl ayıramadıklarına h vret ediyo- Bobi ve Kont hayret içinde sela • 
rum. Halbuki tamamile biribirinden mını aldılar. 

başka. Esasen birisi ötekinden çok 
fazla güzel. Kıyas edilemiyecek dere_ 
cede güzel! Vücudü ötekinden daha 
iyi yapılı ve çok daha muntazam. 

klı. Demek ki 

v 
Ürben Hel Maya: •Hayret! diyor

du. Seni görür görmez aşık oldum. 
Sana ilk defa gölün gezinti yerinde 
tesadüf etmiştim. Sonra iskelenin 

birinin belinde gezinti yerine kadar 
ilerlediler. Sıraların üstüne oturmuş 
gevezelik eden insanlar vardı. On _ 

!ardan uzaklaşarak çam ormanına gir 

diler. Kuru çamlar ayaklarının altın. 
da yumuşak bir halıya benziyordu. 
Birdenbire sustular. Çeşmenin önün_ 
de sıkılgan ve beceriksiz ilk defa bi
ribir !erini öptüler. 

•Ttriyorsun sevgilim• diyordu 
May. Büyük bir şimşeğin karanlık 

bir gökü parlatması gibi Hel'i tutuş
turmuştu. Genç kız orada hararetli, 
gözleri yarım kapalı, kolları yanına 
düşmüş duruyorllu. cEvet, diye ce -
vap verdi, Hel, biraz titriyorum .. > 

Dağın küçük bir çıkıntısına gel -
dikleri vakit saat on biri vurdu. Yü
rümekten yorulmuşlardı. Oradaki sı
ranın üzerine oturdular. Elleri biri.. 

1 

Gölün üstünde küçük bir fener do- yorlar .. dedi. Hiddetle dişleri arasın
laşıyordu. Öteki sahilde Dobbersberg da çam dallarını didikliyordu. 
şatosunun birkaç peırt:eresfndC' ışık - Benimle flört etmek için mi! .. 
vardı. Hel gülmekten kendini menedemi -

Hel, hiç bir vicdln azabı ıluymıy<ı.. yordu. Sen deı::;,i beni kıskanıyor -
rak kendi kendine: ~Puk beni bekli- sun? .. 
yor!• dedi . - Ben mi? Hiç bir zaman! Ben o 

May, genç adamın bu d(işü.ncı>sini kadar budala mıyım? .. Mahsus söy -
keşfederek: cKarlo, bana her gece lüyorsun! Beni de bir flört mü zan
senin küçük Barona gittiğini söylü- nediyorsun ? .. 
yor. Şimdi artık gitmemelisin. :iste -1 May, yaşların hücum ettiğini hisse
miyorum ... Belki aktrise gidiyo1sun. derek gözlerini oğuşturdu. Ve: cBöy
Söyle hakikaten gidiyor musµn?» le beni hemen öpünc~ .. Hel beni de 

- Onun hiç ehemmiyeti yok ca _ flört zannetmeni istemem. Ben eğ -
nım .. diye cev''° verdi. lenmek, ve gülmek için seni sevmi -

- Seni oraya çeken şey nedir? yorum Hel. Benimki çok ciddi bila-

Flört filan mı? 1 
kis ... 

Biraz Hel'den uzaklaştı. Ve karan
- Flört bile değil May, seni lemin 

lıkta onun gözlerini arayarak bekle-
ederim. .. di. Başlarının üstünde bir kuş kanat. 

- Karlo boyle şeyler keşfetmekte 
1 
larını açarak uçtu. Aşağıda on biri 

irdir. Bili or musun seni müthiş yirmi treni küçük bir oyuncak gibi 

Öteki kolile de May'ı sararak onu 
kuvvetli ve sıcak bir çember içine 
aldı. Bu çocuk başların altında ne ka
dar ciddi bir sevgi saklı olduğrn:u 

anladı. Ve: 
- Bfr mevsimlik flört mü? Ha -

yır sevgili:rıt; bizim aranuzrla böyle 
bir şey yok. Biz ebediyen biribirimL 
zin olacağız dedi. Ben bunu, daha se
ni ilk defa gördliğüm zaman anlamış
tım. 

- Neye sesin birdenbire ihtiyarla. 
dı .. diye cevap verdi. May, canını sık. 
ıım? Beni ciddi surette sevdiğini 

b;liyorum. Esasen Karlo ile benim a
ramda farkı anlayan yalnız sensin. 
Ötekilerin umurunda değil. 

aha var) 

ııt 

e 
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lstanbul Radyosu il! 
!:Ydalı şeyler 

Ç~nlilerin garip adetle
;1nden bir kaçı daha 

Çocuk hikayesi 
~ 

Küçük •• • 

Öğle neşriyatı : 
Saat 12,30 Pltikla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 Plnkla Türk mu-, 
siki.si, 13,30 Muhtelif plAk neşriyatı, 

1400 Son. 

Holivutun siyah saçları iki yandan 
örgülü yıldızı kimdir? 

erbiy U b' 
ıı.ltl So e ır Çinlinin, bir ahbabı -
l~ frasına çağırıldığı zaman fevkal
~ ~tırdı ve gürültü ile yemek ye-

Çlrıl.i ttnuıuş. 
gay,t ~ocuklar, mektepte derslerine 
~Ue .. ~sek sesle çalışırlarmış. Bu 
lıru anı ogretmenleri onların çalıştı -

lier •:nı:u~ memnun olunnuş. 
~ti . Çınlının evi önünde şeytanın i
YQpılıgıtenıernsi için alçak bir duvar 

r. 
llorçlu 1 

iki df.!fnd ~.an Çinli borcunu senede 
l'tıı.cı a oder. İlk taksiti senenin bi
~ın ayında, ikinci taksiti de senenin n: flyı~da Verir. 
dÜŞrn Çınlı için en büyük intikam 

' 
anının kap .. .. "d' k d' ini old" ısı onune gı ıp en ı-

het'ke. urnıesidir. Bu suretle dilşmanı 
8 taraf d bı~. ın nn lanetle karşılanır -

Eğlence ....... ------

Güneş batmış, fakat ortalık henüz 
kararmıştı. Gök yer yer kırmızılaş -. 
mıştı. Hiçbir ses duyulmuyordu. Yal
nız hafif ve tntlı bir rüzgar insanın i
çine garip bir hUzün veriyordu. 

Bny Hasanın Jokey'i Fel".ruh, ılık 

havaya rağmen oturduğu yerde biraz 
sıkıntıdan , biraz da hastalıktan tit
riyordu. Karısının akşam yemeğini ha
zırladığı bitişik odadan neşeli çocuk 
sesleri geliyordu. 
Nurı ile Nuriye , bu ikizler kamı 

acıkan en küçük kardeşlerini oyala
mağa çahşıyorlardı. En bi.lyükleri 
fıahriye de annesıne yardım ederek 
yemeği hazırlıyordu. Bu minimini -
ler eve büyük bir neşe veriyorlardı 

ama; iştihalan da verdikleri neşe ka
dar çoktu. 

Hastalık zavallı Ferruhun yakası

nı bırakmazsa bütün bu küçücük in
sanlar sıkıntıya düşecekler ve aç ka-

su varı 

haber aldı. Seyahatten dönen patron 
bay· Hasan aldığı telgarafı cebine a -
tarak Ferruhun oturduğu eve koştu. 

lacaklardı. Onun gittiğini z.annediyor ve karı-
Evin hasta babası bunları düşilnür- sına müjde vermek için acele ediyor, 

ken kapı açıldı. İçeriye en büyük oğ- du, 
lu Demir girdi. On beş yaşında olan Bir koltukta uzanmış olan Ferru -

llu Demir insnnı şaşırtacak kadar boy , hu görünce ağzı hayretle açıldı: res· 
~'1ye ~ lllıdc tavuğu, horozu ve pas- pos ve çehre itibarile babasına benzi- - A.' sen burada rnısı~? Tren daha 
~ :~rtasını boyayın. Bunu ya- yordu. HattA sesi bil etıpkı babasınınki gelınedL Sen ne:le g~~n? 
~tıd li.~ resme alışır ve renkler gibiydi. - Hasta oldugum ıçın Anka.raya 

a bılginiz artar. Ayağında çizme, başında kasket gidemedim ben. 

Akşam neşriyatı: 
Saat 1830 Plakla dans musikisi, 

18,45 Kızılay haftası: Konferans : Dok 
tor Kazım İsmaıl (Barışda. Kızılay), 
19,00 Pliıkl:ı dnns mu!'ikis., 1:1,15 Kon
ferans : Ali Karıh Akyüz (Çocuk ter-

biyesi, 19,55 Borsa hal•crleri, 20,•)0 
Muzaffoı· Ilkar ve arkadaşları tara • 
fından Türk musikisi ve halk şarkılan, 
20,45 Havo. BlJoru , 20,·1!3 Ome'" R·7~, 

tarafından arabca söylev, 2LOO MU
zeyyen ve arkadaşlan tarafından tli -
rk musikisi ve tıalk şarkıları (Saat 
ayarı). 21,45 Orkestra · 1 - Glinka : 
Ruslan o ludmila üvertUr, 2 - Verdi: 
Travyata, 3 - Bosk : Rozmus, 4 -
Sindinğ : O prcntan, 22,15 Ajans ha
berleri, 22,30 Plakla sololar, Opera ve 
operet parçaları, 22,50 Son haberler 
ve ertesi günün "'"ogramı, 23.00 Son. 

Avrupa Radyosu 
SENFONİLER : 

20 Berlin kısn dalgası : Berlın - fil-
harmonisi, Piyano (Beethoven). 

HAFİF KONSERl~ER : 
7.10 Berlin kısa dalgası : Neşeli sa

dal:ır (8.15: Keza). 11.45 Berlin kı -
sa dalgası: Sesli film musikisi. 13 Ber-

lln kısa dalgası: Hafif musiki (14,15: 
Devamı). 14.30 Bilkreş: Enc;trtimantal 
plak konseri. 17 Bertin ktsa dalgası : 
Polonezler (Beethovcn).ö 17,45 Ber-

lin kısa dalgası: İş sonu konseri (18.50 

Devamı). 19.35 Peşte: Çıgan orkest -

rası, 21 Viyana : Viyana fnntazileri. 

21.45 Berlin kısa dalgası : Seslı film 
musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
babasına: - Nasıl olur? Telgrafta Selimi ~e- 13,25 Bükreş ; Seçme operet mu-

- Selime talim yaptırdım. Öyle lyl nln koşturduğun yazılı. Hem de ak- sikisi. 
yetişiyor ki, dedi.. Bay Basanın seyi- rabamdan biri seni gözlerile görmüş, 
si bu seferki koşuda Selimin muhak- O anlattı. 

kak birinci geleceğini söyledi. - Ben Uç gUndUr bu koltuktan kı-
Zavallı hasta adam inliyerek: mıldamadun. 

(Plfilc) 20.55 Peşte: Wagne'rin cWal-
küre> operaSlnın 2 inci ve 3 lincU per 
deleri. 21.20 Bükreş : Donizettinin 
«Don Pnskah operası. 

ODA l\IUSIKİSi: - Üstüne binecek kim? Doktor a- Bay Hasan ateş yilzünden Ferruhun 
ta binmek değil ya iki adım yürüme- sayıklamakta olduğunu zannetti. 20.20: $adalı kuartet konser. (Ha -

>ı,,.. 'L· me bile müsaade etmiyor. Zaten a - Kar bir k "" k k mese fif eserler). I..~ ·"• ı..ı '?.>- • • .. •• • ısıru oşeye çc ere -

Jan Parker 

Paramunt film müesseseinin en lkullanmnsını sevdiği kadnr da ata ve 
gözde bir yıldızı vardır. Oda: Jan Par- ava rr.eraklıclır. Sabahleyin saat beş -

kerdir. Holivutun en şık giyinen ar - te i~ba~ı yapan Parker akşamları da 
tistlerindcn biri olan beyaz perdenin beşte ıştcn kurtulur ve gezmeğe bu 
bu gUzel yıldızının bir çok hususiyet- suretle vakit bulur. Eğ<::r, birgün bu 
leri görünür. Bundan dolayı Jan Par- gezintilerini ypanuyacak olursa, ken
ker en aristokrat salonlarda ve diller- disinde büyük bir neş'csizlik ve kır-

de destandır. gınlık hisseder. 
Ev işlerinde büyük bir ihtisas sahibi Artistin şimdi çevirmekte olduğu 

~ 1•. "'Utup kSc:ifini arıyor: on - teşım hıç duşmuyor. Dıye cevap ver-
1 

. d __ 1 k . tedi F k t ka RESİTALLER : 
11ıq llOlc'Usu ıı ' • eyı on an wuama ıs . a a -

~ l'ıil'er nu almış mutlaka bul - di, dm da aynı §eyleri tekrarladı. Nihayet 9.30 Berlin kısa dalgası = Org resi- başında saçlarının uzun olması gelir. vimli Jenn Parker resimde gördüğü -
erell:ı.iy llldc. Fakat bir türlü onları - Bu sabah daha iyi görünüyorsun b H an· tali. Bu devirde saçlı kadın kaldı mı? Hele nüz tuvaletle görünmektedir. Para _ 

olan artistin boyu, gözleri ve saçları filmin adı Barriere yani (Tahta perde) 
fevkalade güzeldir. Hususiyetlerinin dir. Bu filmde baş rolü oynıyan se -

bıııahor. Bakalım siz bu iki seyya- baba.. · ay s~· l ·d.kl .. d h' b" 11.45 Berlin kısa dalgası : Piyano sinema yıldızları arasında bazıları ona lmount şirketi, bu filmin güzel artisti-ilecek . . . 0 . . bir . il'k lficlım S ğ - oy e ı erınız en ıç ır §ey 
b• nusınız?. - gcçıcı ıy ı ev · 8 anlaını or d-.:ı: Şu telgrafa bak musikisi (Piyanist Arnaldi çalıyor). demişler ki: 1 . .. V• t d'l lm · 
lllt g • d • ciğerim henüz hastalıktan kurtul - y um. ı;u.ı. • • • - Saçı uzun olan kadının aklı kısa nın gostere<:egı sana a mua ı .. o ası ı-

Şi . arıp te avı d .1 B h ld d d ıkrn k da bana hak veri. 16.30 Berlın kısa dalgası: Brüno Wıl- p k b · ·zı l l t çin, büyük fedakfirlıkları goze almış. ı.. • tlldıye k muş eğı .. u a e o a an ç a d k .... d b' b" ik . olur!. Jan ar er u so ere a ay e -
::Stalaruı a~ar sıtma tedavisinde benim için ölilmdilr. Bizim patron O sıra a .a~ının onun e ır .. ~ • d'ın eserlerinden ıarkılar. 18.15 Ber - miş ve saçlarını asla kesmemiştir. İş- Hülasa Holivutun gözbebeği olan Jan 
'"..ı'"l atc~ıni banyo vasıtası'le dil- ba H d h t 1 S ı· 1 let durdu. Bısikletten atlıyan bırısı ça- lln '-·~- dalgası . Ya .. lı enstrüman . k .. p k . d b'lh . ·mı •-'"• erdi ~ y asan a as a anmış. e ım n . . .. . . &UMt • .• te bunun için Paramount şir eti, gu - ar erı ora a ı assa şu ısı e .... -

d · Artık bu banyolara hacet k . ı· k d'-i . d f bucak içeri gırdı. Pardesusünil ve kas- tal k 1 21 B"k K l "" t kt d 
1 ı. oşuya ış ıra etme ıg nı uyarsa e- . . w . onser . u reş : eman so o.. zelliğine bu hususiyetlerini iıuve e • ru ma a ır ar: 

~'- h ld k k Z t b . yU ketını çıkardığı zaman oradakiler kar- 1A p k ri fed 1-"-lıklar S çla . ah 'ki d .. ..1 .. <r A.. na a e ıuıca a en enım - (Pakla). 23.30 Pragw· iyano onse den -....ıst içı'n büyük aıuu- a a n sıy ve ı yan an orgu u ttsı,,. VU.sturya}ı doktor bunun ça - U d 'k" k ·· k d B şılannda yüzü makyajlı Demiri gör · cu" 
t. ~ IÖYle z m en ı 1 oşuyu azanama ı, u .. . . <Skryabin, Dvorak). 2-1.10 P~te : Ma katlanmaktadır. Jan Parker otomobil ilahe ... lıı.... hulmna Ateşi çıkan has- k d k ak h h ld 'yl 1 duler. Bu halıle tıpkı babasına benzı-.... , lllın't -y· oşuyu a açınrs er a e ı o - k 
' ecı· hararet yapan iğneler p- mıyacak yordu. ;;~; :ılan, 

lltat .. ~Yor. Ok. d ü ilim b ba ğ Ba O zaman it anlaşıldı, 
•·- .. -~ asıl t · kmad bu - a ar z e a cı un. Y Ferruh· 19.15. BUkTeş : 23,30: Viyana. 23.45 ~ ı '~ .. a eşı çı an Ha.san iyi kalpü bir adamdır. Seyis • 
~le. \>U \rticudünü kaplıyor. Bu su- Ali onun sağ koludur. Gidip onu bu- - Benim yerime Selimi koşturan Peşte. 

Bir delikanlı sevdiği kadının 
kocasını vurdu "11 ,.._, CUt sağlam kalıyor ve hasta 1 d bl dU il lim sen miydin Demir? diye oğluna ba - =H=lk================= 

""fl du , ayım a r şey ş ne . d a evinde 
'hı ~ur }{ Yrnuyor. Demir çevik adımlarla odadan çık- ğır l. - Evvelki gece kadın yUzünden Gala- miş ve ilk tahkikatta hadisenin bu şe-
"""'-~ b· u~~p kAşiflerinden biri • b. - Evet babacıgım, Ali Ankarada Eminönü Balk.evinden tada bir cinayet işlenm~ ve bir deniz- kilde ve bu sebeple vuku bulduğunu 
~"ft~ bi ır~un tayyare ile Afrikada Çocuğu gittikten sonra baba karı • beni bir yere götilrdU. Orada yUzilmU Evimize bağlı klüpler arasJndakl ci ağır yaralı olarak hastahaneye kal- itiraf etmiştir. Diğer taraftan adliye 

ht• hıelrniyerek aslanlarla dolu sına dert yandı: boyadılar. Kasketi de burnuma ka • takımların 5/6/938 Pazar aünü ya - dınlrnıştır. HAdise şöyle olmuştur: tabibi Salih Haşim yaralıyı hastaha-~~- ~ k 
Ç' "'il y «Çocuğun aklı ermiyor hiç ... Bu dar çektim. Boyum sana hem.ediği l- pacaklan futbol maçları fikıstürü: Arap camiinde Şarap iskelesinde nede muayene etmiş ve yarayı ço ltı<Ie ""'· orguııluktan tayyarenin i - ı ı d ı k b ı ki hl k l b ı K b" · lııad ll ı..:~"Inll§ kalmış. Uyandığı za • iş er nası ilze ece i mem .. Bu çin hiç kimse işin farkına varamadı. Yıldız - Unga saat 9 B takımı Al- bağlı Eskişehir anbanna ait Pendik t~ i e i u muştur. urş~ . ır mı -

ı.k ""qlllı ık seferki ikramiyeyı kaçırırsak elimiz - Yal S lim b" hır nl 'bi ol- Karagümrük stadı : motörtinde tayfa Rizeli Celal oğlu Mu- lımetrc daha yukandan gırmış olsay-~tı b ç arıp şo'"yle pencereden ruz e ıraz çı aşır gı k d' d h ı "l" .. . • d v• 1 ~ akı de ne var ne yok tükenecek. Artık on- _ . . tıok _ Demi'r<ml\r 10 30 B takımı Yıl- hittin bir kadınla evlenmiştir. Fa at ı er a o umu ınuıç c ecegı ana • fyarehı- ll.ca bir de görmüş, ki du. O zaman· kulagına eğildım ve se - ··-~,.- • . . d fı im 
~ """' etraf dan sonra halimiz berbat..> . . . . .. dız - Uinga 13,30 A takımı, Altıok • Galatada Necatı Bey caddesın e - şı ıştır. 

· ını on iki aslan sar- nın sesıru taklıt ederek tatlı sozler . 1 r nında yatan .Mustafa oğlu Tahkikata Müddeiumumi Mua\in • lıa Karısı içini çekti. O da bu vaziyet- .. 1 d' 0 ki .. li din b b Demırspor 15 A takımı ranca a ırı 
l'tıi Yvan1 soy e ım. va l gorme Y a a., · Mehmet Fethi adında yine Trabzonlu lerinden Orhan el koymuştur. ~Ye başıaar da onu görünce kUkre - lerini düşünüyordu. Halleri ne olacak- Neler yaptı. En kuvvetli rakiplerini Saha komiseri : Süreyya Birol. bir delikanlı da bu kadını ötedenberi 

'~~~ §Öyı:'~.ar. o zaman kadının tı. Bay Hasan, . sıhhati sarsılmış bir gerıde bıraktı. Halıcıoğlu Stadı : Hakem : Ahmed sevmektedir. Bu yUzden Muhittinle Nöbetçi eczaneler 
ı. ırıın alt ır çare gelmiş: jokey'i artık kullanamazdı.. Bu beş İrinden bütün bu ic:lere pek mem . Akın. M hm t F th' da ara sıra kav 1 1 dd 
11tl'ı .. ~~ h· ında bulunan erzak torba- ... ... Ak H l ğl s t 14 B ta e e e ı arasın - Beyoğlu cihetinde: stikla ca e • ''"<tll çocukla ne yapacaklardı? ınspor - a ıcıo u aa M hm F th" 
hltıtıd lt un t b lı b d 1 l nun olan bay Hasan: kınu, Akınspor - Halıcıoğlu 16 A la· galar olmaktadır. e et e ı, s~v- sinde (Galatasaray), Tünel başıncllı 
bjı; aki aslanın °~ as~ a p u~u en Ka ının gözlerı do u do u oldu. Ağ- - Bu doğru hır hareket değildi am- diği kadının rakibi ile evlenmesıne (Manko\•iç), Galatada Okçu Musa 

l .. er ası nı uzenne serpmış. lamamağa uğraşarak kocasını tesel- kımı. l h U1 d d·-· irin' 
"l!~a~ b· a ar kendilerine doğru hem ma, dedi. Saha komiseri : Fethi Tulpar. bir tür il ta amm e eme ıgı s caddesinde (Ycniyol), Fındıklı traın-
\>a~it ~ ıt aslanın g ld··· . .. d"kl . liye çalıştı· - Ne yapalım Bay Hasan ne olursa ol Muhititni öldil"meği ve böylece ka - lvay caddesinde (Mustafn Nail), Tak-
L Ork e ıgını gor u erı B f · · b. · · Rami Stadı : 

1 
b 

O\ild Ud - u se er senın yerme ırını ge - sun bu işin içinden sıyrılmak lazımdı. dına sahip olmağı tasar amış ve u sim Cümhuriyct caddesinde (Kürkçi-tı.ı •ıı aslanı an kaçışrruçlar. Böylece tirirler, dedi. Rami - Alemdar 15,30 B takımı, 
1 20 

.. 
1 

b' t b 
~ını.ı~ " ara Yemek olmaktan kur- Görilyorsunuz ya bu evdekilerin hepsi maksat n gun cvv e ır a anca sa- yan), Kalyoncukullukta 'l(Zafiropo -

ıı e •- - Kimı· getirecekler,· öteki arkadaş Rami · Alemdar 17 A takımı. t ı-tır Bundan sonra Muhittini ) F v d (Ert l) ş· li «lYYarcsile uçmuş gitmiş. yiyecek ister. Çalışacak kabiliyette o- ın a """ · k 
1 

los , cruzaga a uğru , ış 
b memleketıne gitti. Selimin de nasıl bir Saha komiseri : Ziya Tilzüner. öldUrmek için münasip bir fırsat o - Halaskar Gazi caddesinde (Asım), 
llU h f at olduğunu biliyorsun; ona 'benden lanlarsa· pek az. Bukadar kişinin bo - BEŞİKTAŞTA KONFERANS lnmağ başlamış ve nihayet bu fırsatı Knsıınpaşada (Vasıf), Hasköyde (Ba-

h.ii .. _h a atakı" yu
00

zme g· azını doyurmak için çabalıyacak an- B ik alk • d lki l · ı·şıı·r ••ı ~ başkası bınemez · · eş taş il evın en: evve - gece e e. geçırm . · rut), Beşiktaşta (Nail Halit), Büyük-
i:;lattb akaları yapılacak Bu sırada Demir tekrar odaya gir- cak iki insan var. 4/6/938 Cumartesi gecesi saat Mehmet Fethı cvvclkı 8.kşam .saat derede (Nuri), Ortahöy, Arnavutköy 

fırıd lAl Den· . . Kendisi gibi atlan 'even bu zeki 20.30 da Üniversite profesörlerinden yirmi bire doğru Şarap ıs.kelesın_ de ve Bebek eczahaneleri . .,k an ha IZcılık Ajanlığı tara - di: 1 k • b H f zl 1 ...,. ır ~ırlan.a f ve ça ış an çocuga, ay asan a 8 Mustafa Şekip Tunç tarafından Ru- bağlı Pendik motörüne ge mış ve ıçe- İ b 
1 ) tıre bu p n aaliyet programı- - Baba biz yarın Ali ile Ankaraya bir söz söylemekten çekindi. 'd yatmakta olan Muhittini: •Seni stan u cihetinde: Eminönlinde 

l allılcalt aıar günü Şeref stadında koşuya gidiyoruz. Selimi oraya kadar Ü hiyata dair milhim bir konferans ve- rı e 
1 

b" h . (Salih Necati), Alemdarda (&at), 
ıoıaı.ala ... lllevsirnin ilk y·· .. midini büsbütün kesmişken oğlu . . .. . kahveden çağırıyor ar, ır emşerı (Ha'-·dar), Fatihte (İsma-
1111' ., Yüırne b.-. uzme mulsa· ben götilreceğim. Ali Ankarada başka sayesinde kazandığı mükafat Ferru - bnlecek fvedonu ~ll~beb" n ~osterıt g:lu - gelmiş> diye aldatarak dışan çıkar -ıKumkapıda ,J 

. , <t11tas1 Yiiz·· -..vuzunun hazıra - bir jokey bulacak. Sen merak etme . bun daha çabuk iyileşmesine yardım u tara ın an mı ı ır pıyes temsı e- mı tır. Biç bir şeyden haberi olmıyan il Hakk1), Aksarayda (Ziya Nuri), 
J<ııılııt .. Unden tehir edilmiştir. İşler yoluna girer. dilecektir. M~hittin dışan çıkar çıkmaz tenha so-,Şehremininde (Hamdi). Karagüm -
l'ldq Ya~::akbaikaları Moda havu - - Buna pek inanamıyorum ya.. etti, d kakta Mehmet Fethi hasmının üzeri- rükte (Arif .. )' Sam.atyada .. (Ridvan), 

l'·•l(J Demire gelince; onu pek seven bay Kamplar mektepler e d H (H k 
tl

t ol .... _... stcnıişsc de oranın da _Sen üzülme babacığım·, böyle dil- ne üç el ateş etmiştir. Kurşunlardan ,Fener e , usamet.tm .. ). Eyupte i • 
~<lCl<Ugı Hasanla babasının gayreti sayesinde J k A la ) K k d (Y 

e ~ı anlaşılmıştır. Bu su - şünme. Her şey düzelecek, Ben sana O aca biri Muhittlnin boynunun sağ tarafı- met t maz , Uçu pazar a or -
ta Sort~c mevsiminin açılması bir birkaç sene sonra rakiplerini en ziya- Geçen sene olduğu gibi bu sene de na rastlamış, diğer ikisi boşa gitmiş -,gi), Bakırköyünde (Hiliil). 

"•Ya kal söz veriyorum. de korkutan bir jokey oldu. k l tı... Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda: Üs-llı·.. ...., rnış o;naktadır. Ateşten yanıp tvtu§an babasının lise ve orta me tep ta ebeleri için ça- .. Ö 
. • layhı _ .. söz söylemeğe takati olmadığı için faz- Kendisine ve kfardeşlerine karşı dırlı kamp kurulmıyacaktır. Mektep- Silfih seslerine yetişen polisler ,küdar çarşı boyunda ( mcrdKenüan), 
Ye ~e· . Otedenberi, Vali ve Be la konuşamıyordu. Sustu. Birkaç gün pek cömert ve müş ik davranan oğlu ler kendi vesaitile kendi binalarında Mehmet Fethiyi yakalamışlar ve Mu - Kadıköyünde Yeldeğirmenin e ( ç • 1 lt~u:ği~~hititn Üstlindağın hu- geçince kendini biraz daha iyi his - Demiri gördükçe annesinin gözleri sc- kamp kuracaklar ve talebeler mek - hittini sıhhi imdat otomobilile Beyoğ- ler), İskele caddesinde (Büyük Ec -

)' 'ifed ı Yapan vedat Ubut setmeğe başladı. Oğlundan sabırsız - vinçle parlıyor; ve artık hiçbir zaman tepcrinde askeri muallimler tarafın - lu ZikCı.r hastahanesine kaldınruşlar- 1uıne), Büyükadada (Şinasi Riza), 
1ll ed.ilrn~a.lınarak başka bir i~ lıkla haber bekliyordu. oğlu sağ kaldıkça sıkıntıya düşmiye - dan ders görerek kamp müddetini ik- dır. 'Heybelide (Halk) Kuzguncuk, Bey -

Nihayet umduğundan daha iyi bir ceklerinl dUşünUyordu. mal edeceklerdir. Mehmet Fethi dün 'adliyeye veril - lerbeyi, Hisar ve Beykoz eczaneleri. 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri 

~HAJAN,, FAR·E .. ZEH/Rİ 
. ~ •• ... r~ • • 

ile öldürünüz 
Mocun ve buğıiay şeklinde olup bOyük ve kü~:Uk her nevi ftıreleri 

&ıçlanurı .clerhul öldllrllr. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmoğe ve 
herahngi bir gıdaya snrerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Macun ve buğday kutusu 10 büyük 25 dört misli 30 kuruştur. 

EMLAK SATIŞI 
lstanbul Emniyet sandığı direktörlüğünden 

Haşimenin Sandığımıza 18.045 hesap No. sile 500 lira borcundan dolayı bl
ricin derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapı
lan takip üzerine 3202 No.lu kanunun 46ıncı maddesinin matufu 40ıncı mad
desine göre satılması icabeden Galatada Sultanbeyazit mahallesinin Yenişe
hirli (muhammin raporuna göre yeni şehirli Hocatahsin, tapu kaydına göre· 
Yenişehir sokağında eski 8,8 Mü. yeni 60, 62 No .. lu kagir bir evin tamamı 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur.Satış tapu sicll kaydına gö 
re yapılmaktdır. Arttırmaya girmek isteyen 190 lira pey akçası verecektir .. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş 
vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi6/6/938 tarihinden itibaren tetkik 
etmek isteyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumu izahatta şartnamede ve takip dosyasında var
dır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri
menkul hakkında he şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 
11 7 938 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kiiin Sandığımızda 
saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek
lif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile 
sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra
nın taahhüdU bakı kalmak şartı le 28 7 /9:!8 tcırilıine müsaclı! Perşembe günU 
aynı mahalde ve aynı saatta son arttırma ·ı yapılacaktır Bu arttın11ada g<ıy
rlmenkul en çok arttmının iistünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olınıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin ve haklarını ve husu
sile faiz ve ma~arife dair iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi giln içnde 
evrakı müsbtelerile beraber dairemize bildirmeleri lhımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmiyanlar satış be
delinJn paylaşmasından hariç kıllırlar. Daha fazla malumat almak isteyen
lerin 937 /54 dosya numarasile Sandığımız Hukuk tıleri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

DiKKAT 

1 

TENi .!ABAH 

arangozlar ve inşaat mütehhitlerine müjde 
Son sistem makinelerile ve yegane Türk 
mütehassıslarınızın gayretile imal edilen 

Kuru Kontraplak 

KURT 
MARKA ı~' 
~~~~~~~~z/ı 

)!'. " .. Wh · q4t1:1ı fJ 
~~'r..' r////r'/: w,....ı (ı 

.......... ~.,,.. vıııl~///~j~/ı i 
0 , 

Güzel, sağlam 
ve neş'eli 

çünkü 

• 
BARUT FİYATLARI UCUZLADI 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av 
barutu satış fiyatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 

· Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketin her tara
fında aşağıdaki fiyatlarda satılacaktır. 

Eski fiyat Yeni fiyat 

Birinci nevi av barutu 500 
250 
500 

250 
100 

Gramlık kutu içinde 115 
60 

110 kr. 
55 ıt 

90 ıt 

45 • 

• ,. > 

İkinci nevi av barutu ,. > 95 
,. 
> 

-.00 
-.60 
-'60 

,. 
> 

> > ,. 
,. 

ADEMi 

> 

> > 

50 
22.50 

iKTiDAR 
ve Bel Gevşeklliğine karşı 

18.15 )) 

HORMOBiN 

+ -420 
3,60 

abletleri her eczanede arayınız (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Yeni Sabah: Mayıs 1938 Farkları 
Tari bi 

21/5/9'.~8 2977 
> 2983 

2;) ıt 

26 
2977 

3078 
3008 

No. su Mülahazat ---Vakıf Paralar İlanındaki 

> 
Belediye 

Defterdarlık 

Belediye 

14 S. Noksan Ölç. Zam. 
12 , > » > 

3 S. Fula Olç. Ten. 
2 ıt > > 
2 > > > 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınn gayrimenkulü ipotek göstermek is- 1.50 
teyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikra;t yaparak usulilne ııöre -.60 

27 > 
29 > 

3116 
3105 
3087 
3142 

Emniyet Sandığı 
Dul ve Yetim Maaş. 

> 

• 
• 
• 
• 
> 

6 

2 
3 
2 

, 
> 

> 

> 
> 

> 
> 
> 
> 

kolaylık göstermektedir. (3276). -.9~ , 
> 

Belediye 
Belediye 

> 
> 

> 
ıt -.60 

~~~~~s~~~~~~b~~~ı ~~~~~le~~~i~~e~s~~ ~~~l~~n~l~~r~ı ~~I s.ıo 7.80 

1 
7,80 
5.70 

Zammı lazım gelen 
Tenzili lbım gelen 

Senelik muhammen fJlı temi 
kirası 

Beyoğlunda Kemerhatun mahalelsinin Çukur so-
kağında 47 N. Ev. 180 

Beşiktaş Hasfırın sokağında 9 N. diıkkan 48 

> > > 7 > > 48 

Kocamustafapaşada Kocamustafapaşa medresesı 240 

Un.kapanında Elvanznde mahallesinde Hacı Yakup so-

nal 

13,50 

3,60 

3,60 

18,00 

kağmda 24 N. 6 odalı Ev. 144 10,80 

Yukarda semti scnelık muhrunmen kiraları yazılı olan mahaller ayrı 

ayrı kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuş ise de bellı ihale gü

nünde giren bulunmadığından pazarlığa çevrılmiştir. Şartnameleri levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk temınat mak
buz veya mektubilc beraber 9/6 938 perşembe güni.ı saat 14 de Daımi En -
ciiınende buunmalıdırlar. {i) (3300) . 

1/Haz.iran/1938 tarihinden itibaren Eminönü Kaymakamlık ve Belediye 
Şubesi çevresindeki Belediyenin Alemdar ve Kwnkapı Tahakkuk ve Tahsil 
Şubeleri tevhit edilerek Şehsuvarbey mahallesinde Gedikpaşa Caddesinde 
145 numaraya nakledildiği ve Beyoğlu Kaymakamlık ve Belediye Şubesi da
hilindeki Kasımpaşa ve Hasköy şubeleri de keza birleştirilerek Kasımpaşa 
da Camii Kebir mahallesi Bahriye Caddesinde 69 numaralı binaya taşındığı 

ilin olunur. db d263>. 

U:>lıııU&h.a""" J -· scsıerııe uı.uu u ... - ... -

i .10 
334.50 

2.10 Zanunı !Azım gelen ---336.60 
1 84.15 % 25 Komısyon. 

252.45 

En şık ve en sağlam karyola ... ~ 
lardır. Somyeleri dünyanın en 
rahat somyeleridir. Fiatlar ehven· 
dir. Fabrika salonlarındaki meş· 

Fransızca ve İtalyanca da 
bilen kibar bir 

ALMAN MÜREBBİYE 
Yükıek bir ailede yetişkin 

çocuklar için mürebbiycliğe 

taliptir. 
İstanbul rn No.lıı Posta kutusuna 
murn<·aat. 

heri ziyaret ediniz. 

Sirkeci, Salkımsöğüt. Demir
kapı caddesi No. 7 Tel. 21632 

Sahir opereti ve Halk te'llsilleri 
4, 5 Haziran Cumartesi Pazor Şeh

remini İnşirahBahçesinde 6 Haziran 
Pazal'lesi Beşiktaş Suadiye parkta 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· ~n~il~rden evv~ Sahir caz k~cri 
Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu lhami Safa 

Neşriyat mUdUrü: İlhami Safa 
Basıld ıt yer: Mtbaai F.buzziyaa 

amatörlere ihtiyaç vardır. 
Cağ.ı.loğlu Yokuşu 44 numaralı 

, püroınuza müracaat.. 

, ' 

Paris 
Nev-yorı.: 

ÇEKLER 

Mih:ıno 

Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşovıı 

Buda peşte 
Bl\kreş 

Belgrad 
Yokohanıa 

Stokholm 
I.ondra 
Moskova 

Kapalllf 
3.4950 

126 ......... 
6Ji2f,O 
21.287:1 

J .14 
28.68 

1.5~l7Ô 
6H.4675 
4.37[.,0 

7.5v75 
50.:i57~ 
23.706 

24.92 
0.9375 
2.86 

36.2926 
32.1226 

6.2.1 
23.7776 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 
. ··111, 
Pazardan başka günlerde Or. Jr 

·sonra saat (2.5 tan 6 ya) kad~ 
tanbul Divanyolunda (104 J1 ~ 
ralı hususi kabinesinde hastııl ,'!' 
sabah c9.5 - 12» hakiki fık'' ır 

t~ 
mahsustur. Muayenehane ,.c c"'...,ıeı1 
kabul eder. Salı, cumartesi gı.ı 

fon: 22398 - 21044. 
- ___/ 

.. ZAYİ ,ı· 
Üsküdar Malmüdürlüğiinden ti 

makta olduğum maaşıma aid ber11

0,ıı 
mı kaybettim. Yenisini alacağıf11 
zayi beratın hükmü kalmarnıştır;.11, 

Harp malulü Tayyar Altın 

Zührevi ve cilt hastalıkl•'1 

Hayn Omer ı 
Ö 

cıtı" 
ğleden sonra Beyoğlu A~a 

43
ss 

çarnsmda No. 133 1 elefon: 

----~~ 

Doktor Feyzi Ahıtted 
Deniz hastahanesi Cilt -1e 

Zührevi hastalıklarımutah• ilSJ 
Ankara Caddesinde: He~ 
öğleden aonr Telefon: 


