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HATAY DA 
Ermeniler ve Araplar 

geri gönderiliyor! 
Parisin Tan gazetesi iki memleket arasındaki 

iyi mUnasebatın bozulmıyacağını yazıyor 

ABONE ŞARTLARI 
Türki:r• Ecnebi 
900 Kr. Mneliii 2400 K. 
500 Kr. 6 aylıfı 1200 K. 
260 Kr. 3 a:rlaiı 600 K. , 

90 Kr. 1 a:rlıiı 300 K. 
Poata ittilaadıaa s irmamit mamle • 

ketler içia 28 , 14, 7 ,5 'H 4 lira. 

HER YERDE 

3 
KURUŞ 

Çekoslovakyada IÜ } k tt .-d- d- ti• 
Yaman bir nümayis: ç mem e e .. e şı e 1 

"Hazırız, teslim tayyare hucumları 
1 .. ' o mıyacaoız.,. 

Sosyal Demokrat 
partisinin 60 ıncı yılı 

Prag, 6 (A.A.) - Çekoslovakya 
Sosyal - Demokrat partisinin kuru
luşunun 60'ıncı yıl dönümü münase
betiyle dün 150.000 kişilik muazzam 
bir alay hilkOmet merkezinin sokak
İarından geçmiştir. Bütün şehir bay
ram günlerine mahsus bir manzara 
arzetmiştir. Havanın hük<lmet 
merkezindeki halkı şehir ha -
ricine sevkeden bir güzellikte olma
sına rağmen, halk sokaklan doldu
rmuştur. Hudut civarındaki mıntı -
kalara mahsus teskilatın k.rmızı ren
kte işaretleri hararetle ı;atılmakta idi. 
Sokololar, omuzlarında tüfek ve elle-
rinde: yaşasın ordu .. hazır duruyoruz. 
Teslim olınıyacağız .. ibaresi yazılı lev
halarla geçmişler ve şiddetle alkışlan
mışlardır. 

• 
Iran ve Mısır 
lran Başvekilinin 

Mısır seyahati 

Fransada meçhul tayyareler bomba 
attılar, Madrit ve Kanton yine ateşe 

verildi ve birçok biçareler öldü 

Çinde tayyare bombalarile yakılan bir tehrin bir köıesi 

Fransada on bomba 
atıp gittiler! 

Tuluz : 6 (A.A.) - Dün sabah 
Fransız toprakları üzerinden uçan meç 
hul tayyareler sabahleyin saat 6 da 
Aks-Les-Thermes civarında Orgeks 
ismindeki küçük kasabanın üzerinde 
görünmüşlerdir. Adetleri dokuz olan 

1 bu tayyareler, üç grup halinde uçmak 
ita idiler. Tayyareler, civar dağlrın ya
l nından geçerek kaybolmuşlar fakat sa
at 8 de tekrar görünerek on tane ka
dar bomba atmışlardır. Vali ile Ariej 
jandarma kumandanı tahkikat yap -
maktadırlar. Bir bomba ile ortasında 
- U - harfi bulunan bir pervane bulun 
muştur. Şahitler, tayyarelerin uçu 
motörlü ve kurşuni renkte olduğunu 
iöylemekte ve hiç bir işaret 

(Sonu 3 üncü sayfada) Çinde düşen bir yangın bombaGı 

B. Millet Meclisinde 
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" Sayla: 2 

~Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 13 -----~ 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan : Zıya Şakir 

Selim ellerini vurdu I 
Bir anda serdap köşkünün üstüne 

derin ve hazin bir sükun çöktü 

TENi SABAH 

(IST NBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 
"Ademi Müdahale n 

etrafında 

15inci yıl dönümü 
için hazırlık 

•• 
Uvey kızını öldüren, 

sarhoşun muhakemeS1 
İspanya işlerinde Ademi Müda - Bu sene Cumhuriyeti • de 

hale komitesinin toplanarak ver - v M •• dd • ,.. • •dd• H dıse 
diği kararın tatbikat sahasında a - çokparlakkutlulıyacagız u eıumumının 1 ıas1: a 
lacağı kıymet ne ol~rsa olsun, ~i~ Cümhuriyetin 15 inci yıldönüm~~ü Cezayı hafifletecek sebep yok 
taraftan İspanya facıası vehametını parlak bir şekilde kutlulamak ıçın ~ 
arttırmaktadır. 23 aydanberi de - !memleketin her tarafında hazırlıklar Kadıköyünde üvey kızı Reyhanı öl-f dın yine Sudinin odasına gir ed 
vam eden dahili harp muhtelif saf- başlamıştır. dürmekten suçlu Cevadın muhakeme- ı ve kapıyı kapamasından şüphe 
halar geçirdi. Cumhuriyet hüku - Muhtelif vilayetlerden gelen haber- si dün Ağır Ceza mahkemesinde bit - arkasından gitmiş ve odaya 

n:ctinin kuv~e~eri çok çeti .. n im - lerde kutlulama merasimini idare et- imiş ve Müddeiumumi iddiasını söy - koc:asmı: c- ~udinin odası~~ 
tıhanlar geçırmış. bulundugu bu mek üzere şimdiden birer komisyon }emiştir. ginyorsun? Bırak ta yatsın t: JI 

Selimin dudaklarında, tatlı ve mem- mıştım ki, cevap geldi. yerleri iste; istemez bırakmıya me~ teşkil edilmiştir. İstanbulda da Şehir 1 Müddeiumumi hadiseyi şöyle hü - dışarı çağırmıştı:. Fak~t. ee..,a "sıl. 
nun bir tebessüm belirdi. Götlerini, - Gelen cevap nedir?.. bur kaldıgı zamanlar olınuştuı · Meclisi 15 inci yıldönümü kutlulaına Iasa etmiştir: burada oturacagınu diyınce .. .,, 
hanende ve sazendeler üzerinde gez- - Sultanım: mühim~r. Fakat yabancıların da tasdik ettiği i ·n ica eden masrnflarn karşılık 0 - c- Cevat 3 - 4 sene evvel karısı hiddetlenmiş, ve Sudinin öiınW )j I 

dirdL Takdirkar birkaç cümle söy- 3 üncü Selim; .bu .bır .. ~ek kelime- üzere Cumhuriyetçiler için bu çe- 1;1rak ~tcede mi.ihim bir yekun ayır- Sabiha ile tanışmış ve evlenmiştir. için cRahmetli söylerdi, tev~e-; 
}edikten so?ra, yandaki od~ya geçti. den ürkerek h_a~ık~tı A ogre~mekten_ tin imithanlar yenid7n_ kalkmmı- ınışhr. • Sabihanın evvelki kocasmd~~ .~~~uk- ğ~ıiş> gibi ~~~rl_e _münev..,er~ 
Sadı·fızam izzet Paşa, padışahın her korkuyormuş gıbı sukut etmış .. Ko ya gurur ve metanetım bıı-akmı - t 

1 
l<l k" k 

1 
l h 1 kl ları vardır. Bunların en buyugu 18 dısıne bahsettıgı iki erkek ar /. 

al alın ·· · d l ' stan >ll a ı ut u ama azır ı a - i.ın' 
an vürudü ihtimaline binaen, dakika- yu kurar sak ın uzenn e, 0 gun !yarak yeniden hücum ve muka - .

1 
. d"lik C H p .1a et idaresi yaşlarında olan Reyhandır. Muhake - gayri tabi yakınlığı şaret ve 

Jardanberi elleri derin bir hüm1etle birer elma gıöi parıldayan penbc ya- vcmete vesile olmuştur. Bunların rı e şım ı k · dı · y "~ ~ me safhatından ve şehadetlerden an - mek istemiştir. :,1, 
gogs··- ünün •üzerinde kavuşturulın~ o- nakları birdenbire soluvermişti. hariçteki taraftarları kendilerine ~eşgulkoım:ı ta r .. 

1 
a ktiı~ aKa~ıca }aşıldığına göre Cevat, içkiye olan cCevat karısının busözlel 

+__ _ •• • hır de omısyon seçı ece r. omıs - • .. . . ,Stil 
lnrak ayakta beklemekte idi. Sadırazam .ız.ı.et Paşa, teessur 'e yardım göndermekten geri kalma- , __ Halk leri .. .11 • ı·- fazla düşkünlüğü sebebile vazifesine munfeıl olmuş ve Sabihaya: ,ı.ı, 

~ h .. b. la ·· ·· yon azaıarı ev mumessı en .. ._.....:1- JJ"' 
Selim; sükunet muhafaza etmege ça eyecanıru gösteren ır tavır sozu- jmıc:, onların mukavmetine bu suret 

1 
p . .. essill . d ürekkep muntazam devanı etmemekte, maaş a- tu kız.ına bak, onun başkaıar:'~.ı _J 

+__ do~ d tti· ..,.. e arti mum erm en rn ık· aflı .ili .. bett DU'~ lışmakla beraber, uzet Paşaya gru ne evam e · le hizmet edilmiştir. Bu mukaveme lamamakta ve aile Sabihanın evve ı r ve çeş munase e l"':. 
ilerliyerek Adeta telaşlı bir sesle: - MalUmu ph.aneniz • ~ale~ Fra~- ti kırmak, hükumet tarafındakileri olaca~m:· .. .. .. ü- kocasının arkadaşları olan artistlerin sı:ıa mani ob diye bağırmışUr:-._.,1 

- Hayrola vezirim? .. Böyle vaki~ sacla.. Na~ly~ ~n:ıpart ısmınde hır ümitsizliğe düşürmek için mfü·a - .~5 ıncı yıldonumu Rnkadara da b ayda yaptıklan 16 liralık bir yardımla b~ odada ~u~unan ~~han ~· 
siz z.iyaret, mühim bir sebeplen ilen Generallerı tun:mi§tir·. Bu_ Napolyon, caat edilen çare ise havadan bom - ytik merasmle kutlulanacaktır. Üç geçinmektedir. Cevat Sabibadan rakı kı bu ağır ıttihamı ışıtince sı.ıd(); 
gelse gerek. İtalya ve ~enedik canaplerınde ~n- balar atarak kadınların, çocukların gün sürecek_ olan Cümhuriyet Bayra- parası istemerte, bu yüzden aile i - da~ gir~ .~~ .. ü~~Y babası # 

Dedi. dığı bazı !utuhattan mağrur olup şım- öldürülmesi olmuştur. Bu suretle mmda ilk gün muazzam bir geçit res- çinde sık sık -kavgalar olmakta ve cBenun kolulugumu nerede f: ~ 
izzet Paşa; yerle.re kadar eğilip doğ- eli de, (Ümu d~nya) 0~ _(Mısır) 1 !iki taraf arasında açılmış olan u - mi yapılacaktır. Buna ordu. hava, de- aile hayatı çekilmez bir hale ge1miş diye ağır k~.fürl~~ çı~mıştır·. ~ 

rulduktan sonra, ağır ağır cevap fetheylemeye nıyet eyleınqtir. çunım gittikçe büyu··mektedir. Bir . tler" • . . k d k bulunmaktadır. Ev kirası parasızlık - kızının bu s&clerı uzerıne: cSeJı1. , 
3 .. .. Selim bird b" rsıldı nı:& kuvve muz ışüra e ece • ··ıd·· .. .. d . K d ,:S-

verdi: uncu • en ıre sa · memleketin evladı arasında böyle . . . . d b 1 _ tan verilemediği için sık sık yer değiş· o ururunu eınış, ız a: . ~.rt. Göz] . • bu-.:n. bi ha ti k g<'nchk gruplanle 5000 ncı e u u b . ur .,... 
- ŞevketlQ sultanım!.. Eğer masla- erını ,. ..... r yre e açara kan dökillmesi kadar 0 memleket tirmek mecburiyeti Jı:endini göster - yapamazsın> ceva mı verınış · ..,,, 

hat mühim olma.saydı, zatı phaneniz.i bağırdı. . ı ·çı·n bu··yu··k bedbahtlık olmasa ge:- na~r. . . .. mektedir. Nitekim Mdise günlerinde lu yerinden fırlamış, odadan~ 
N ıl ... 1? M ? [c:tanbuldan Izmırden Turkkuşu . . R h ka da .... Şu neş'eli zamanınızda rahatsız et - - as ·· .1'4ası ·· ısırı mı.·· kt" 1 · • · · tı ası ' ' de yıne evden çıkmak zaruretı hasıl ey anın ar sın koşup ,.,.. -·~ 
E 1 re ır. spanya ışıerının ya şm t k•ıAt 500 genç iştirak e- d :k ~ 

mezdim. Affınızı istirham ederim. - vel, su tanım. · · b g.. ·· baş urulmak isle - eş ı a ınn mensup .. .. olmuştur. İşte yeni eve taşınacakları dan yakalamış, sofadaki san ı il" 
Selim birkat daha hayret etti. Ade- - Bunda, bir ~ehiv .. Veya, hilaf ıçın u unuf k ~ ·n İ - decek. ve ayrıca 2SQ paraşutçu de me- tarihten bir gün evvel suçlu Cevat. ne başını arkaya dayıyarak at~1~ 1.sa .... _..:r.. nen Te muva ı goru en çare 5 rasim esnasında tayayrelerden ath - t lind k. b ... bac..,... 

ta, heyecana kapılarak pencereye doğ- 0 ~. o;;A. •• •• anyadaki yabancı askerlerin çı - yine sarhoş bir halde akşam saat 20
1
ya ı~ıı ve e e ı ıçagı 

ru ilerledi Sedirin köşesine yerlqti. - Fılhal, akla oyle gelur, sultanım. kp ılın başlangıç lrnak ·· . yacaklardır. sıralannda evine gelmis ayni evin bir na dort defa saplamıştır.> ~~ 
• • • • 1..n... • ar asına o uzere . ı__ı_ ·-' k lik ~· .. . • ., ,,. 

Sadrlzama da oturmak ıçm yer Amma, ha .. 1&attir. b 1 ikd ltm kt Muhtelif ycrn:nıe , .. t'llaca şen - odasında oturan Sudiye israr ederek Muddeıumumı bundan .sonr """ 1 

~- • b . un arın m arını aza a ır. . . m1a la k · . , __ ..ı, t ,,,,. 
gösterdir. - Canım!. Mısır ıethı, kolay fr ış İ .1. İt I l t t lcr ıçın ayrıca progra r yapı ca - kendisine 2l lik bir şişe rakı aldırmıs Iunun öldürmek kasdile ~e ~ 

.. .. . -'~'-? B birdenb" hükmedil ngı ız - a yan an a~masının a 1 :-;• di"'· . .. k.. ... .. 
1 

,,dl _,,J İşiteceği şeylerden urküyorm~ gı- ıı~··· una, ıre - biki için İspanyada harbe karlŞC:ın tır. ionu da içtikten sonra Sudiye yeni çı- gını, çun .. u eger boyle o sa;)"'.~. 
bi, gözlerini duvarlarda panl .parıl mesın. ı .. . İta1yan'ların geri alınmaSt şartı -n- kacakları ev sahibine karşı kendileri- zını Y~:ır~ıgı sırada ba.cakl.at v~ 
perıldıyan rengArenk nakışlı çınilar . -:- s.ultanım .. Hükmeden, bnler de- vardır: DENİZ İŞLERİ ne kefil olmasını teklif etmiştir. Sudi, açıky~~gs~den. ve ka1bınden ,p 
üzeri:-de gezdirdi. Adeta güçlükle: gillı. ki ... Ferman buyurulursa, arze- İ , k d d . _ bunu ertesi günü düşünebileceğini lec~gını soylemış, raporlardan ~ 

- .Mühim maslahat mı?.. deyim. de sphandyatlnm d arMa.ıanı tlve eru~ş Duman aleti her vapura "öyliyerek odasına çekilsim Cevat taılaşıldığı veçhile Reyhanın baS ';!. 
ı verdi: 3 üncü Sclim boğulur gibi cevap n u u an a ı e erarası - ? L • • , 1 d kt k .k. saat 
zzet Paşa telaşlı telaşlı cevap - . kil edilecek komisyonların kontro- takılamıyacak • arkasından yine Sudinin odasına git - ye yar~ nn ~ . an anca ı ı .. ıtıl 

- Beli, şevketli sultanım... Eğer verdi: .. ıniştir. nakledılmesının fazla kan zıya 
. .•. ühim 1 Ha ha lu altında bulundurularak harp Şirketihayriyenin 68 numaralı va - ölümü inta eu·-· . .. 

1 
miştif· 

arzetmek ıstedıgnn madde m o - - y, y... etmekte olan iki taraftan her biri- t 1 1 duman makinesinin «Burada Sudi ile Cevat ailesi arasın- K kç .ı~ını s~: e esill' > masaydı, bö}"1e vakitsiz nhatsız et- - Fransa cümhurunun ( Tulon ) . • .. . .. . puruna a u an . . .. . . . ızmın endısıne kufretın ı' 
denilen tersanesinde. azim cenk hazır- ne sılah ve mühımmat gondcril - yapıl-•ı muvaffakıyetlı tecrübelerı ra- da me\-zuubah hır hadiseye temas et- ne s 1 - .ttih la ını~fl mez.. Snbahı beklerdim. . • İn d • • A • • •• uç unun agır 1 am r 

_ Sakın Yeniçerilerin yine bir fe- lığını haber alan Paristeki elçimi% Se- mesıne mfını olunacak:t~. B~ - porla Basvekil Celal Bayara ve Iktı- ınek lazımdır: Sudmın karısı Munev- olduğunu ilave eden iddia ".,,J 
sat · · olmasın. yit Ali Efendi, bazı gfina şüı,eye ka- giliz plam geçen Teşrınevvelın - sat Vekaletine bı1dirmiştir .. ~akat b~ \•er hadi~eden iki gün evvel vefat et- hadisede tahrik ve ceza azal~ 

_ışı Hayır şevketlim. pılıp el altından tahkikata girişmiş. denberi ka?ul edilmişti. F~kat ~- iiletin bütün .~rla~. tatbiki 1:>3zı ~ı· miştir. Ölmeden evvel Cevadın karısı talebinin mevzuubahs olarnıY' 
_ Yoksa Nemçe tarafından bir ka- Filhal. bu hazırlığın evveli Rumeli panya i~lerın~e adım atabılmek ı~ he~lerden muşku1 gorulmektedı~. Bıl~ Sabiha ile konuşurken, Sudinin Çe - beyan ederek Cevadın ceza ~~ 

ra haber mi" geldi. sahillerine ve sonra Mısır c.ani'bine çin İngıltcre ıle İtalya arasındaln hassa Ak.ay vapurlarının makınelen vatla aralarındaki gayri tabii yakın - nun 452 inci maddesinin ilk ~ 
_ Hayır sultanım, hayır .•• Gelen müteveccih olduğunu öğrenmiş ... O 1~ Nisanda imzalanan ~tilafın ak~ Şirk~t vapurlar~~ ~ka t~~a l lıklardan bahsetmiş ve bu yakınlığın göre cezalandırılmasını istemiştir·; 

haber, Fransa canibinden. aralık bizim iş'anmıı. da vaki ohmca, dıne k~dar _zaman g~. oldu. ~ 1 oldugundan bu ile·ün· ~ası ıçın fena maksatlra dayandığını söylemiş - Muhakeme müdafaa için tali1' 
Fransa en aziz bir dost ve mUtt~ meseleyi Fran$t cümhurundan res- panya ışlenne karşt Ingılterenın, çok fazla masrama ihtiyaç gootermek- ı tir. İşte o akşam Sabiha kocası Ceva- rniştir. 

fikti. Böyle dost bir memleketten ge- men sual etmiş. Fransa'nın başlangıçtan beri i1e· te ve arıca da makinelerinde mühim 
len habere sadırazamın bu kadar te- Selim, büyük bir t~liş ile, acele, a- ri sürdükleri ademi müdahale po· tadilat y~ptlnıası. !hun gelmektedir. ~ti. 
}fış etmesi, padişaha hayret vermişti. cele sordu: litibsı şimdi yeni bir tecrübe da- Bunun için aletin bütün vapurlara tat- Dairelerde mesai Sarhoş hamalı e1· 

- Allah AJlaaah ... Bu rütbe tela~ - Ne cevap venni~r?.. ha geçtirecek demektir İspanya biki meselesi aynca tetkik edilecektir. 

veren haber, ne olsa gerek, vezirim. -c Filhakika, bir hazırlığımız var- mes'eleleri Milletlerarası di~r bir Gizlice muş·· teri taşıyan Saati almadılar 
Hayırdır inşallah. dır. Ukin bu hazırlıktan niyet. Mı . takım mühim işlere bağlı görün-

Dedi. sır d~dir. Başka hususat içindir.> düğüne nazaran bunun neticele • nakil vasıfalan _.Af 
İzzet Paşa, söyliy-eceklerini zihnin- demişler. ri diğer sahalarda da tesirlerini Snn ~lerde Ymıiz Ticaret Kanu - Yaz tarifeleri Üzerinde Kapının önünde Uf~M 

de topanama"k için, birkaç dakika - E .• Madam ki öyledir •. Bu mer- göstttecektir. nun!! aykırı olduğu halde bazı küçük t d•J b } 2 ı· ahi~ of'J· 
tebe telaş ed~k ne var?. a l e Se ep 0 uyor Ve Jray a m KUJ1l 

gözlerini yumarak sükut etti. Ve sonra deniz vesaitinin grzHcc limanlar hari- ıı..i f 
~:..~ .. ~. söze .,.,..,.i: - ŞevkedQ sultanım!_ Seyjt Ali . . . 

1 
15 Haıirandan itibaren bütün dal- Hmal İhsan adında biri c~'"':" ..,1 ~ ~ -·~~ f d k l Tu··rk Bulgar demı"r cınde ve lımanlıır dahilınde yo cu 

1 
. 

1 
. . .. . y, _ Sultanım! .• Vakıa .. halen.. Fran- e en i u unuzun gönderdiği mektıı- . I d rre erde ınesaı saat ennın b te sona ce bir hayli irm;c: ve geç vakit~ 

b mh d "f naklıyah vaptıtdarı anlaşı makta ır. - · d k 'd _,_ ~··~ sa cümhuru dostumuz ve müttefiki- a nazaran, cu ur ehlinin beyanatı yolların a tarı e · A • • • erecegı hakkın a An ara an gaen raydaki evine gitmiştir. ihsan ;I 
mizdir. Ve yine de, biz.im nazarımız· bir cevabı savap değılidr. Dostlt.ık .• . .. Bu vesaıtte _yolc~arın selametı ıçın lbaberler üzerine vesaiti nakliye ida - çalmşı, fakat pencereden baJcatl 
da öyledir. Amma ve lakin, son :z.a. yüzü gösteren cumhur müdiranı, ha - Turk - _Bul~ar ~ı~yoR=nnda muş· kıntatma alctleı ı bulunmadıjından releri müşkül vaziyete düşmüşlerdir. onun sarhoş olduğunu görünce: 1 
manlarda zahir olan bazı ahval, elim- kikati ketmetmişlerdir. terek tarıfe ıhdası ıçrn dun Sdfyada Deni1 Ticaret Direktörü tarafından Bunlardan Akay ve Şirketi Hayriye Yine fitil gibi sarhoş olınu~vf 
hur ehlinin dostluklarından, emniye· - Alla, Allah... temasla'":' ~şlanrruştır. !oplantı~a~ hütilrı liıuanlarda tedbü-.lııes ahnnıa - yaz tarifelerini hazırlamıya başlamış- içeriye almıyacağun!. demiş ,,e 
tiınizi selbedecek hale gelcll ... Birkaç - Netekim; AH efendi kulunuzun hüku~ımız namına Nafıa Vekalctı ğa başlannuştı.r. ken bu haber il.zerine ~bşmalarını açmamıştır. ~ 
defa elçilerden sual edildi. Fakat mez- ifadesile , elımize ge~n bir havadis tari!cfer müdürü Naki ve diğer bir zal Bu arada dün de limannmzda bu durdurmuşlardır. Çünkü tarifeleri ye- İhsan, kansından bir haylı 
burların, adeti efrenç üzere (politika vnr.ıkasındaki ilan münı:lerecatı bir - iştir.ık c·tmekte~ir. Bundan so~ra iki şekitde gizli yolcıı ta§ıyan bir motör ni mesai saatlerine göre tesbitlCri. la- bulunmu§Sa da kapıyı açtırınsi' ~ 
lisanı) deyu, sözU ağızlarında gevele- birine uygun gelmektedir. mem.!eket demı.ryollarmda müşterek yakalanmıştn-. Homör mnindeki bu zımgelmek1edir. Yaz tarifelerinin tat- vaffak olamamış ve geri döniiP 
meleri yüzünden, hakikat öğrcnile - 3 üncü Selimin hayreti, gittikçe ücret tarifesi tatbik edeceklerdir. Bu motör Haydarpaşadan içine aldığı yol· bik zamanlan da yaklaştığı için iki i- meyhanenin yolunu tutmuştur. ~ 
medi... Hatta, halen maslahatgüzar artıvordu. Yioc büyük bir telaş ile suretle. mesela fiyat değişiklikleri iki cuları Sirbciye gôtüriirlen görülmüş dare telaşa düşerek elbirliğiyle ve ki saat kadar meyhanede tek:t~ 
olan Rofen, bir iki defa celbcdildi. sordu: tarafckı da ayni zamanda başlıyacak - ve liman memurları tarafmdan tutul· . • .. v k .. A k hayli içen Ihsan yine yola ıtoJ ; 
Ri tlcr do _ Ne 1·ı:ı.nı?. .. tır: muştur. kat'i vazıyetı ogrenme uzere n a- . . k yf tP' .J c "vayc e na:ıaran, nanmanız .. . . evının apısıru çalmıştır D-a ,,. 

ihzar ed 1. . V b haz lıv hita k bir k"' raya miiracaat etmişleıdir. Gelecek d L b •. b-t·· h.dd 
1 

· t.. ~Jc i ınwş. e u ır gı.n · · _ Fren çe gıw.etc ctğıdmda , euı us u un ı et enerc~ 
nnnda, ansızın Arnavutluk sahillerine Tulon limanındaki Jurzırlrkların Mı - T H Jk • f aJ habere göre derhal yeniden tarüele- açmamış ve İhsan sokakta ~ {. 
gönderilecekmiş. Bu ne haldir?.> diye sır tarafına taarruz eylemek ihtimali arSUSta a CVJ a iyeti rini hazırlamıya başlıyacaklardır Ma- Geceyi geçirecek başka hiç bit;/,. 
izahat istenildi. Fakat Rofen, külliyen _ .. . _ amafih saat 14 meselesi kat'i~irse olmıyan İhsan, «Belki bayan ""' 
• LI!- --'erek u~.- c··mh oldugu münderıç. Bu Uğıt ta bugün 

1
. .. ·a·r k . ~,J 

111111..UT eu : c .. ~. u urumuzun, tarifelerin yeniden yapılması icabede- ge ır> umı ı e ·apının öniıne fJ", 
sizlere zerre kadar kasdi yoktur. Dost- divan baştercümaru tarafından nıa - ceği için Boğaz ve Marmara iskelele- boyuna .. uzanmı~ .. fakat bi~·at ·~ 
luğumm,. dosluktur. Dü.şmanlaruım. karnımıza gönderildi. sarhoşlugun tesırıle derin bır ll) 

ri arasındaki yaz seferlerinin gecike -tnrahndan çıkan eracife :iruftımayın. Sclim artık fena halde sersemle - dalmıştır. . . W 
Hakkımızda suiniyete kapılmayın_ mişti. Başı, adeta omuzlarının ar.ısına ceğinden korkulmaktadır. Sabaha karşı devriye po)iSl 

Şayet hilafı zuhur ederse, her türlü gömüJüvennişti_ Çünkü hükumet, -o- kapı önünde uyurken bulınuŞ ~-e 
mes'uliyeti kabul ederim.> deyu, te- . · b" · tt değildi B" k MAHKEMELERDE kalayıp mahkemeye vermi,ştİf· . di Faka b" b . zaten ıyı ır vazıye e . ırço B. . S nele 
mmat ver ... t ız, u tem.mata ") ırınci ulh Ceza mahkemcs 
inanmadık. Bir mahrem vasıta ile Pa- h:ırici gailelerden 'başka. Rumelinin Ağır cezaya ven en gusu yapılan İhsan sarhoşlukW~ı.ı. 
risteki elçimiz, Seyit Ali Efendiye el bütün emnıyet ve asayişini tehdit e- mütecaviz bir odacı yı iki lira ağır para cezasına ~· 
altından haber yolladık. den (P~ oğlu) isminde bir türecli . . . . cdi!mi<rtir. İşin nksiJiği byanıD . 
Sadırnuımın sözleri ehemmiyet kes- de hükfuneti derin derin" düŞündür - Dün Ünıversıle odacılarından hırı sına hSla kapıyı açmıyacağını fP) 

bettikçe 3 üncü Selimin de dikkati mekteydi. Şimdi bunlara bir de bu 14 yaşında bir ~'Ocuğa tecavüz etmek mesindedir. 
artıyordu. Osmanlı h"'-"mdan, hu··- '"·- 1 suçile yakalanmış ve Birinci Sulh Ce- _

0
_ UAu ıvı=ır gai esi inzimam ederse, vaziyet 

kiimran olduğu hükfunetm harici si- büsbütün müşkülleşecekti. ca mahkemesinde sorgusu yapılarak TiCARET HABERLE_13! e 
yn.sctine taaTIUk eden hadiselerden ta- tevkif edilmiştir. Hadise §Öyle olmuş- _ b" 

Selim, ellerini birbirine vurarak y se il 
~ıkile haberdar olmadığı için, şimdi tur: aş meyva ve . 
veziri azamının söylediklerini Adeta - GelL Üniver ite odacılarından Yaşar, Devlet Demiryollan idat~~ 
bir yabancı gibi dinliyordu.. Fakat Diye, seslendi. .. Kapının aralığJ.n - Halke'ri doktoru bir k8ylü fOCafu muayene edıyor l hemşerisi Mehmet ve Mehmedin 14 meyva ve sebze naklinde kul tıP 
söylenen sözlerden, ve sadu:azamm te- dmı görünen musahip Sait efendiye : Tarsus, 3 (Hususi) - Halekevimizin üç köyde köylü ile CUmhuriyet rejimi, yaşındaki oğlu Ömerle bir odada otur- üzere Almanyadan 20 vagon sB 
lAş göstermesinden vaziyeti mühim - Bu akşamlô fasıl kAfi. Cümlesine köycüler şubesi faydalı mesaisine baş- kiı1tür, sıhhat, iktısat ve imar bakım- maktadırlar. mıştır. e 

2 
, 

bularak endişeli bir tavırla sordu: teşekkürler ederim. Varsın, haneleri- lamıştır. Bu sene için geçen yıldan çok larmdan hasbihnller yapılmış, konfe- Yaşar polisçe yakalanmıştır. Yaşar Ayrıca Frgorifik te!!isntlı 1 rıl' 
- Cevap geldi m?.. ne gidip istirahat etsinler... daha zengin bir mesai proğramı ha- ranslar: verilmiş v~ hasta köylüler ka- hazırlık tahkikatının tamamlanmasın- da sipariş dilmiştir. Bu v:ıg~~tııiı' 
- Akşam namazını kılıp, ömür ve Dedi. zırlannuştır. Civar üç köye yapılan ilk fie meyanındaki doktorlar tafamdan dan sonra Ağır Ceza mahkemesinde bir kaç güne kadar ım:mleketııll 

afiyeti şahanenize düayı henilz bitir- (Devamı var) j ıeziden ivi neticeler alınmıştır. Her muayene edilmiştir. muhakeme edilecektir. '1e5i beklenilmektedir . 

- ·mı anıauıııı.• ' --- -• ı• -L''-1. LI~·~ ... - ---•••• ---
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1 -Y E N I ~A B A H 

im k e er Türk 
Aşçı buhranı • J { İstanb • • J.., l 

Bereket ulda ~ir aşçı buhranı var- m l erını aş ı auşman arı 1 •• 
buna Versın ki aile hayatımız I u 
kuruı~aYanabilecek bir şekilde (Baş tarafı birinci sayfada) Ç 
l'oruz. ~~tur d~ tesirini hissetmi- ültür direktörü ecnebi Ve azlık ken dünyadaki Türk düşmanları· 
kalına ırb' çogumuzun babadan 1 nın bir insaf veya mahcubiyet duy t 
l'a bir Ya 1/r ~acısı, ya bir kalfası, ffiU••du··rıerı·nı·n maaşlarJDa zamettı•rdJ• • mıyacaklarını pek ala biliyorlardı. ayyare 
lnıı, ka e~ atlıgı vardır. Anaları Zaten böyle bir gayeyi akılların • · 
ı:ıiş· rı arımız ekseriy yemek d b'l · · k 1 l 

memlekette ı det 
hücumlar 

81~1ttnesini bilirİer Mutf:ya sık Ecnebi ve az.lık mektepleri müdür- Bu formülden evvel 18 liraya kadar an 1 e .geçırmıyere. on ~r. ya -----------

b Uğrarlar v . k d kg. b leri, dün, Ki.iltür Direktörü Tevfik maaş alan muallimler, 30 liraya kadar nız kendı prensıplerıne tabı ol Fransada meçhul tayyareler bomba 
\1 ,.;:ıd . e o a ar ı azan K t d' d l ak . 1 "d'' l d K"lt" . muşlardı li' ·""' en aşçıyı b'l k l u un nez ın e top anar yenı sene maaş a an mu ur er var ı. u ur ı- · . l k .. l" 

li~~t faydasını d ~ ek~ açtırır ar: bütçeleri etrafında görüşmüşlerdir. daresi bu maaşların, bir hademe ay • Edoua~? kDl rıadu ~ açıT~~ ksloyd~ attılar Madrı·t ve Kanton yı·ne ateşe 
• ol;&ll a a ın <1r ememe B k "d" 1 . d b' k lığ 1 b'l W • • • • 1 illi" yor cTur er aıma ur er ır» si . cemilerin k . . u me tep mu ur erın en ır ısını, ı o a ı ecegını, yem nesı e m . ) . d . T'' k k l 
Ilı ö" . e yeme pışırıne - .. k d . eliyor. (1 Bız aıma ur a a 

SOf gretırler Aile . . k beraber çalıştıkları Tür çe erslerı kültürü, milli terbiyeyi verecek mü- y b ı 'ft'h ed Y• verı·ldı· ve bı·r çok hı.çareler o··ıdu·· ray,, t · reısı, a şam lli 1 . . .1 . . takd' 1 cagız ve ununa ı ı ar ecegız. 
d. "' O Urduy y mua m erının mesaı erını ır e ne er 'nsanlara geç'ınecek b' r •l'le . gu zaman agız ta - .. . . vv ı • ır pa a Bizde deygişen şey dünya hakkın -
Aı._. liYecek b' karşılamakla beraber butçelerının ·ı · · t'ğ' · ...... d b .cıl\Sin· .. ır şey bulur. w . . . verı mesı ıcap et ı ını gozonun e u- daki menfi metot ve zihniyettir. Baf tarafı 1 incido ve izciler bulunmaktadır. Diğer bom-

ı duşü .. . darlıgından dolayı kıdemli muallım - ı d k k "d" ı · d · ' ltıek · . nun: Evın bayanı ye - . . . .. . un urara me tep mu ur erı ve aı- ı Fakat kalbimizle ruhumuzla tam . balar nehir kenarında pek kalabalık bir 
had Pışırmesini bilm· Ö l b _ lere zam \'eremıyeceklerını soylemış- mi muallimler için asgari bir maaş T" k l k k l' ğ d .. h taşımadıklarını ilave eylemektedırler. h U 1 S , d" .. t'" H _ 
a~,. an kalma ha fıyl~r. dy e ka ]erse de Kültür Direktörlüğü bunla - f "lil k b 1 t . b kt l du'rl o arl~d' a aEscak_ımız a şlupd e Meçhul tayyareler tereddüt etmeden ma a e .~h~n d'ampan a uşmu~ ur. a . 
'Y\IYı h' ı cı a an a yo , b h kk ld w ormu a u e mış ve u me ep e- e ı meme ı ır ı zaman ar a • sarat mu ım ır. 
al ıznıetç' 'd h . d rın, u zaının a ı o ugunu, mu- b'ld' . . ' l . nehrin mecrasını takip ettikten sonra 

'Yorsu ı ı are anesın en 11. takd' d'ld'ğ' . .. d" v.. kit re ı ırmıştı. Türklere isnad olunan zu ümlerı 1 d' Hankeu : 6 (A.A. } - Muhasaına-
ı.. nuz İşt b k a ım ır e ı ı mı gor ugu va y • • ,.. geldikleri yoldan dönmüş er ır. 1 . . · 
•Unç huh · e o zaman u or- d h k 1 ğ be t k Bu formüle göre azlık ve ecnebi eger Avrupalılar da ırtıkap etme- tın başlaması tehlıkesıne karşı bır 

8!!ttniye bra~ı bütün şiddetiyle his- af~ ç:.d ç\~şaca 1:; 
1 

yan e me ;u- mekteplerdeki müdilrler asgari olarak mişlerse ve tarihte zulmü yalnız İspanyada ihtiyat tedbiri olmak üzere İngilizler: 
tehanecıe aşbarsınız. Bu defa ida - re ı .e. ı beUıntüı mua kımt ere z~md" v1erı. - 40 lira muallimler ise asgari olarak 30 Türkler icat ve tatbik etmisse o Valans : 6 (A.A.} - Franko tayya- Amerika'lılar ve diğer bazı ecnebiler 
la n ulnc v k d mesını n me ep mu ur erme • l h' . d b l • d" , k'ı. 1 ak d l Ş Çatlasa b' agınız aşçı a ın, k b 1 ttir . f lira maaş alacaklardır. zaman a ey ımız e es enen uş - releri dün akşam Sagonte şehrini iki Çinlilerle mes un o mıyan mınt a a 
a oturarn ır buçuk iki aydan faz- nRu e mış ır.. kt 

1 
. d b" Ku"lt·u·r ı"dares·ın'ın manlık hissine itiraz etmeyiz. E- defa c::iddetle bombardıman etmişler i- bir tahaşşüt kampı tesis etmişlerdir. 

l'l<!t. aı Niç" . ? S b b' . um ve ermem me ep erın en ır bu kararı, akali- ~ h 'bl h . h 
h 1( iyi b'J · ın mı. e e mı . . . liyet ve ecnebi mekteplerdeki müdu"r douard Driault'ya Haçlılar sefe se de kimseye bir şey olmamıştır. Çin'liler, gayri mu arı ere şe n ta • 
··r f ı emiyo .. 1 ı kısmı da kendı muallımlerıne ve mek- . . . 1 , . w · · k di l B 
~r~ ~k ·one) aşçı ~~ a~at ~~ e. tep müdürlerine verilecek maaş hak- ve muallimleri sevindirmiştir. rindeki mü'min Katolik ordusu F_rankıstler aynı zamanda Va ans. : lıye etmegı ta"~~ye e~;"e ~e rf eri ~n.. 
o de !erin kah a ın slı ıtnv ı ı .ıbr: kında Hususi Tilrk mekteplerinde çal•<:<>n nun kafir Müslümanlara karşı ir- ın cıvarını da bombardıman ederek ıkkı tarın mikdarı 'lır mkı Yd~n an aza o a-

a hiznı . . veye a ış ıgı gı ı Kültür idaresinin tesbit ettiği ~ k evi tahrip etmişlerse de evdekiler va rak tahmin edı me te ır. 
~~Ştır. }J ~tçı ıdarehanesine alış • formülün kendileri için ağır olacağını muallimler ise, ders mikdarları ne o- tikap ettiği zülümleri hatırlatma tiyle kaçmağa muvffak olmuşlardır. 
1% alınc: tada veya 15 günde bir söylemişlerdir. ~ültür idaresi bunla - lursa olsun asgari 40 lira maaş ala - pek eski zamanlara çıkmak olur. Madrid : 6 (A.A.) _ Asiler, saba _ 

18 
bomba daha 

lır! soluğu idarehanede a- rı da ikna etmış ve yeni formülü bu caklardır. Bu mekteplerdeki müdür _ Fransız muharriri bu zahmeti ih- hın ilk saatlerinden itibaren şehri bom , Fua : 6 (A.A.l - Dün sabah Or -
- Oı· d mektepler de kabul etmişlerdir. ler, asgari 50 lira maaş alacaklardır. tiyar etmeden de Fransız müstem~ bardıman etmektedirler. Obüsler şeh- jeks civarında Fransız arazisinin üs • 

. l)İYec~~ ~e yapar1ar? . leke memurlarının modern za - rin merkez mahallelerine düşmekte tünden uçan milliyeti meçhul tayyare. 
~et!er. a ınıı. Hiç ... kahve, sigara Muhittin Üstündağın açık Halayda manlarda Afrika'da irtikap ettik - dir. ler, ariyej departmanının içerisine doğ 
~htirler a~anlarını tatlı tatlı çe- teşekkürü leri çılgın vahşetleri daha kolay ru 25 kilometre ilerlemişlerdir. Bu 

:nfer rn~r kolnra hep ev değişti - V r B l d' R .. Ü t" D w• Bat tarafı 1 incide hatırlıyabilir. Çinde tayyareler, İspanya'ya döneı'ken 18 
t ltıt gezer at ıdır. Bu suretle semt d a 

1 ~e :k~' ıye k:ı~ s ~: k ag - la beraber Dahiliye Müdürlüğüne ge- Anadolu hezimetinden sonra, Kanton:6(A.A.} _ Bu sabah ya - bomba atmışlardır. Bunların sikleti yüz 
lıiltlar İ>·:hdili hava eder, insan an ~ult eş~ ~:dm:. u uu d~ ı : 

1 
çen Halk Partisi azasından Abdür _ Yunan hükumeti bazı nazırları pılan hava akını esnasında hastahane kilo olduğu söyleniyor. Telefat yok • 

Ade, ıs' gu·· uşBünün bir hafta, Şiş- cktu alna mhef . e ut ç hs.cne ır. yapltı - rahman Melek emrine polis kuvvet - tevkif ve idam ettirmişti. Edouard civarındaki binalardan Kmlhaç'a ait tur. Kesilmiş olan yüksek tansiyonlu 
<"\ ad n og'" · · d b" ma a o an arıya ı ımayesı a ına . . , r a, 20 .. azıçın e, ır ay . w • }erinin de verilmiş olması müessir ol- Drıault ıdam vak asından bahse- binalara bir kaç bomba isabet etmiş ve hat Pirene demiryoluna elektrik ce -
C!na lrıtdır?gun Suadiyede kalmak al~ .. bul~nan Isko?yalı kfıgıt fabrı - maya tedhişçileri ürkütmiye başlamış- derken biz Türkler'e gayzını gös- elli kişi kndar ölmüş ve yaralanmıştır. reyanı vermemekte idi.Bu yol, harap ol 
~çı k d katoru Mister (Davıd Russell} den al- tır. teri yor: Bunlar meyanında hastahanedeki de>k- ı madığı gibi üzerindeki münakalat da 

~y \!arda ınların bilmedikleri bir dığım bir mektupta memleketimizde- Antakya 5 (Hususi) - Hatay va- cHepsı'nı'n zavallı vu"cutları kan- 1 J Ih 1 k · ı · · r. ır· y tor muavin eriy e kızı aç memur arı esı memıştır. 
•tıı tQtlıla. emek pişirmek. Sa· ki son zelzeleden çok müteessir olduk- tandaşı diye getirilen binlerce Erme- 1ı çukura düştü. Onları kasaplık 
llı!!kJer r, dolmalar, nadide ye • lannı yazmakta ve felaketzedelere u - ni ve Arabın geldikleri yere gönderil-b san et gibi, Türkler tarzında, bir ara-
htasit Yeın m~yın. Her günkü fak bir yardım olmak üzere reisi bu- mesi hazırlıkları başlamıştır. Bunlar 
. ~ela_ pi]~klerı bile bilmezler. lunduğu (Walker Trust} namına be - çıkarıldıktan sonra huzur ve sükunun baya yüklediler ve, başka mera -

Şil'itl~r avı Ya tıkır tıkır diri pi· nim vasıtamla elli İngiliz liralık bir daha ziyade avdet edeceği umulmak - sim yapmadan, mezarlığa götür -

Devlet memurları Devlet mallarının 
nın aylıkları kıymetlenmesi 

t~a.biisbu'~tau" lapa yaparlar. Balığı, çek göndennektedir. tadır. tüler.» 
tr n k J> • 6 ( ) y 1 d J kl l Ankara, 6 (Hususi) - Devlete ait itler h· uruturlar, ya çiğ ge Para, tahsis masrafına sarfedil- _ arıs : . A. A. Tan, gazetesi unan ı ost arının yaptı arı Ankara 6 (Hususi) - Dev et me-

çı... · oır · b J • icareteynli ve mukataalı gayrimenkul-
".1 r, "ttes·ıgu.·n. yemegyin tuzunu ka mek üzere Kızılay'a gönderilmi-•tir. aşynzısınc u dıyor ki: Hatay mese- bir hareketi bile takbih ederken murlnr aylıklarının tevhit \'e teadülü-

c " " l · · 'k' ı k Jerin kıymetlendirilmesi hakkında ka-
tolh~r, 

1
• gun de unuturlar. En- M l d b" k esının 1 1 mem e et anısındaki ıyı biz Tiirklcrin tarzından da bahse- d 1 k b wl t l' ·cq em eketimizin uğra ığı uyü a - ne air o nn anuna ag 1 ce ve ın nun layihası ruznnmeyc alınmıştır. 

e:. ... :ı ... spanak gı'b"ı h 1. . 1 d 1 mllnasebet üzerine şayanı eser hiç diyor! "'ll...,
1 

za met ı ış er cıya iştirlik etmek ost uğunu gös - b" . • Maarif vekaleti kısmında değişiklik ya- Layiha esaslanna göre 1937 sayılı bi-
J\,..1 nı sıkar. ır tesırı olnııyacaktır. Eserdeki bütiin garazkarlıkları 

• 1 k s f teren bu zat ile mensup olduğu te - Cenevre uzluşması ve Türk_ b .. vd k k b'l d Y•ı pılması hakkındaki kanun layihasıruz- na vergisi kanunun üçüncü maddesi 
~'t!t..~k b·o rada agvız tadı'yle yemek Kekku"'le Sayın gazetenizle açık te - u sutuna sıg ırma a ı egı . "' ,,. Fr0 n ı·· garurıtı· ·ı·ı f · 'k· 1 namey" alınmıc::tır.. Bu degı-·şikligwe mucibince vergiden müstesna tutul • " s •. .. ı ı u rıameı:.ı, ı ı <ev- Onlar da sonraya kalsın. "' ,.. 
;~ir. O ~atald ih, bir tesadüf mesele şekkürür zevk~e bilirim.• letin macldi ve manevi menfaatleri- Hüseyin Cahit YALÇIN göre devlet matbaası kadrosunda na- muş olan devlete ait ~~kataal~ bi.n~ -
. ll'ıeğin t ar şansınız olacak ki nin vikaye edilebilmeleri i~·in kilfi 'kit işleri musahibi 40 nihayet işleri şe- ların maktuaları Malı) e Vekaletı ıle 
6i~ de gel U~u fazla kaçmıyacak, ek Pamuk ipliği buhranı derece geniştir. elverirki, sancak l J) La Question d'Orient, 1938, fi 30, satış işleri şefi 30, hesap memuru Vakıfları Umum Müdürlüğü tarafın-
Ilı l'llıyecek k . k • b .. d• ahalisi hOsnnUnyetine ve siuasf ol- savfa 108 1 d h d ru 25 dan tayin olunacak birer ehli hi:bre -
L SU ne ço pışece ne ş goster 1 J , · • vezne ar, am eşya epo memu 
itli hı da k ' l yıne a ğunhığuna delil versin. r nin bu binalara müttefikan takdir e-

tu olacak ararında olacak, ne Pamuk ipliği sıkıntısı piyasada yine İmtihanlar devam tahsildnr ve levazım memuru 22 ıra decekleri kıymet üzerinden he:;ap edi-

to~U kadar ne yağlı! kendisini göstermiştir. 12 ve bilhassa Konservatuvar planı d. maaş alacaklardır. lecektir. Bu iki ehli hibrenin tak-
t'İdj llttınas f zıt şeylerin bir araya 10 numara ipliklerin mevcudu çok a- e ıyor dirinde ittüak edemediği kıymetler İs-
bi r. İşte ı evkalfıde bir talih ese- zalmış ve en çok kullanılan bu iplik _ Belediye tarafından Istanbulda yap Dahiliye vekili şehrimize tanbulda en büyük Nafıa memurunun, 
~: talih il ancak böyle müstesna lerin fiyatlarında da yükselme başla • tırılacah konservatuarıı ait plan, bir Lise ve orta mektr.plerde imtihan • J • diğer vilayetlerde mahalli belediyele-
a P ~~l'l1eke ~dı tuzu yerinde iki mıştır. Bu vaziyetin pamuklu mensu _ ecnebi mimara yaptırılmış, Nafia Ve- larıı devam edilmektedir Her mektep, ge ıyor rin gösterecekleri üçüncü bir ehli 
h~ kad Yıyebilirsiniz. Yoksa cat üzerine de tesir etmesi muhtemel kaletine de tasdik ettirilmiştir. Fakat kendisine lazım olan mümeyizleri, ya Ankara 6 (Hususi) - Dahiliye Ve- hibrenin iştirakile ve ekseriyet kara-
)11 beğen:' d~r~~ arka yemekleri görülmektedir. Alakadarlar bu vaziyet sonradan İstanbul'un imarı mevzuu - kendi muallimleri arasından, yahut ~ili Şükrii ~nya ~ugün şehrimizd.en rile tesbit olunacaktır. Mülhak ve hu 
•tıııı açı e. ığinızi görünce, siz ağ· karşısında İktisat Vekaletine müraca- bahs olunca planın yeniden tetkiki lü- ta başka mekteple görüşerek, kendili- Istanbula muteveccıhen hareket ettı. susl bütçelerle idare edilen teşekkül

ltıışlar1 p hır kelime söylemeden, 0 ta etmeğe karar vermişlerdir. Vekale- zumu hasıl olmuş ve bunun için şehir l ğinden semçekteclir. lbe imtihanları- İstiklal harbi malullerine lere ve belediyelere ait olup da ver-
b ......._ "i :ı Çatar ve size: tin bu hususta derhal tedbir alarak bu mütehassıs Pro t'a ha,•ale edilmiştir. nı miiteakip yapılacak olan ol~unlı:k • •• A • giden stisna edilen binaların muka • 
Utıu b oo ... der On b v numaralı ipliklerin mevcut iplik ve 1 Prost projede e~aslı tadilat yapmıştır. . t 'h 1 .. d .1 k .. . verıJecek mukafat talaarına esas olacak kıymetler dahil 
~ eğ . u egenme,, . ıın ı an arına gon erı ece mumeyız-

l)· l'a iM enme... Ben bu kadar •pamuklu mensucat fabrikalarında faz- Tesbıt edilen ku:;urlar bilhassa kon - ler, Kültür idaresi tarafından ve lise Ankara, (Hususi) _ İstiklal harbi Vakıflar Umum Mi.idürlüğü ile ala -

'~orutn~rnern. Verin hesabımı gi- la mikdarda imal edilmesi hakkında esrvatuarm cephe kısmında görülmüş muallimleri arasından secılecektir. malullerine verilecek para mükafatı kalı dairenin tayin edecekleri 'biı·er 
Cid · emirler verilmesi beklenilmektedir. tür. Prost projede yaptığı tadillitla bi- · . ehlihibre marifetle tesbit olunacak -

ı ,. erse ne l . . . § Kültür idaresi mimarı Şemsettin hakkında kanun layıhası ruznameye a -
ıı:,. E.c::asen bir müddet evvel Ankarada nanın cephesını daha fazla genıslet - l . dır. 
l'ııi Şe~lerd, t o ur, demeyin! Baş- pamuklu iplik fabrikatörlerinin de iş- miş ve projeyi ikmal ederek b~ledi- ile, yeni yapılmakta olan ilk ve orta lınmıştır. 4 subayla 25 e;e verılecek -o-

Yoruın e<:rübe etmedim, bil- tirakile yapılan toplantılarda fazla ye fen heyeti riyasetine vermistir. Bi- mekteplerin inşaatına memur edilmiş 4.200 liralık para mükafatı 1937 mali 
l'ııuu arnmQ • 2 4 Nafia vekili Ankarada (j~l'li aka, evet 1 aşçı meselesinde mikdardn iplik imal edilmesi ve fiyat nanın b~ sene içinde in~ası mukarrer 

1
olan zevat dün Kültür Direktörü Tev- ~:ılı . dü~.unu .umu~iye bütçesin~ 7 

ata•~. mutlaka gelen gi spekülfı.syonlanna mani olmak için bulundugundan proje tasdik edilmek fik Kutun nezdinde toplanarak in=a- uncil muteknıt, yetim, maaşları '\:e tah- Ankara 6 (Hususi) - Nafaa Veki-
•ı..ıtırl ,..-
Orh ·· fazla mikdarda stok mal saklanması, üzere tekrar Nafıa Vekaletine gön - tın vaziyeti hakkında görüşmüşler _ sisatları faslına mevzu ittihaz edilerek 1i Ali Çetinkaya bu sabah 8-20 trenile 

an Seyfi ORHON kararlaşmıştı. derilmiştir. dir. tahsisattan tesviye olunacaktır. Derinceden şehrimize dörunü~tür. 

~~~!!!!!!!!~~~~~~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~--~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 15: o -~ zelliğini kaldıralım da şöyle sadece vaze} bir yelek. Sırtta ceket, belde §ardı. - Aman yetiş mirim! .. il s A D F hattına hır göz atalım... işte karga - kuşak... Bu para ile potinler lostra edilir . Tehalük ile beyin ellerine yapışır._ 
'-..._ ..._ cıktan burgacıktan biraz farklı cılız , Bu kıyafetin kalem efendiliği sıfa-1 Mahalle kahvesinde çekilen tebeşir - Ya nasıl yapışmasın, Maide fülüs kı -

'y ,.._ ~ MAHALLE KARILARI kaidesiz, mektepte iyi pi~irilemeıniş , tına yaraşmıyacağını · mümeyyiz bir ler epeyi patırdı, gürültü ile ve bir da- tır ... O da araya girerse hesabın ge • 
"c.an. fi" Çiğ, tatsız bir yazı ... Mümeyyiz efeen- kaç defa nazikane ihtar eder. Hayati ha i kahveye adım atmıyacağı yemin- diği ferah ferah kapanacak ... 

~Iİ-<leı" • Useyin Rahmi GÜRPINAR No. 33 di bunu kalemde de pişirtmeğe mu - bu haklı tekdire karşı şöyle tosunvari lerile sildirilir ... Semahati tutarsa a - Hayati sevinçten paluara süratile 
l',? Oğ ıll! şıka .. vaffak olamaz. Adamcağızın hergün bir avurt keserek çekilir. rasıra evdeki Ceylaana (kedi( ciğer de parmaklamı şıkırdatarak karagöz baş-
\ :ı-1! lan kara .. :~le girişir ... Oy le - A oğlan aylığa geçti bize bakmı-1 kafası kazan gıbı kaynar. Fakat Haya- Mahut eğlentiye gitmek için ~rifa- alınır ... Eh insan hali but. Bazan öte- langıcı gibi birkaç çif caf caf... Çif caf 
~I ~itlik•- go~u hacıvadı bile def- yacak mı? . . . . 

l!l'lle ~n sonra • ·v· . . tının yazısı pışmez. Bıçare adam her ne hesabı tertip edenler meyanında ye beriye ufak asıntılar kalır ... Ala - caf, çif caf caf ... Savurrl . .:ıütan ı:onra 
liay ~lam~ nu? ... Her ıstedıgını Suallerıle üşüşürler... Hayati han- gün söylendiği halde Hayatiden satır- bu cHayati> efendi de vardı. Bu nü - küllühal herşey olur, Jakin caftos> der ki: 

' <ltııf ... gisine baksın? Önlerıne kuru ekmek M il b ~ti ı ın babası ta d w . ları başaşağıya götürmek kusurunu muneye bakıp da ötekileri de böyle masarifi kalmaz. O cihetten de hani - a· ey evleneli eğlencelerimi-
ıaca b nı ıgı bazı kım- doğrasa yetişmez... b' t" 1.. .d H . b d k k d k · h · t d k t H · · · · d ' .4. aşlar· ır uru gı eremez. aydı un an uçarı, külhani zannetmeyiniz. Onlar onu omşu an geçinir .. . Va tinı e- zın a ı aç ı. u ımanım, ıçınıız e 

~~ tııa4 • Üç sene de böyle elli kuruşla de - y h" bı.ıy Şu oglaru b' k 
1 

vaz geç... a satır atlaması, cümle beyden , efendiden delikanlılardı. Fa- ba etmez. Yalnız öyle külfetli eğlen • ıç onun kadar dünyalık tutan yok ... 
~ ~k e~tlılrnası. .. n ır ·a eme çı- vam .. . Sonra yirmi iki kuruş zam .. · yutma!ı. Hileli kantar gibi kalemin - kat öyle yerlerin şiddetle müpte1'sı celerde arifaneye girişemez. Fakat pa- Mangiz deyince Allah için dC'ğru süy
.. ~ cılet 

1 
kapının h Ik Yine aileler arasında bir sevinç, sü - den geçen şeyler de onda bir eksik çı- olduklarından aylıklarından , iratların- ralıca beylere çatar. İşini uydurur ; lemeli ya, elini hangi cebine soksa çı-

·•ıuı: er. .. a asını aşındıra- rur , bir ahenk ... Oğlan terakki edi - k H k Ak ı 1 d d s t 
1 
~e... 0 Petek 

0
• 1 b" ar. er satırı hem de çarpık olmak dan aldıkları para ceplerinde yarım çıt kırıldım birkaç zendostun arasın - arır. ar an yo uıı a ır. amaty:ı-

ı.,. ı. "'l.!te g anı ır kaleme yor!.. .. b' .. .. .. .. d b . d b' d"kkA. "'<ıle n k.ıbuJ tt" . uzere ır saatte yazar. Gozunu mus - saat durmaz, hemen oralara boşaltı _ da bir de öyle tosun, kabadayı lazım a izım e 1r u aan var; içinde 
li;,.va~~ Cider gel~ ırır. Hayatt ar- Ayda kazandığı yetmiş iki buçuk veddeden ayırmaz ... Dört satırlık bir lırd1. Bir insanın kese.sinde para bu - değil mi? Ya öyle yerlede de kavga, tömbekici oturuyor. Sözüınona irat 

\. l!ıdi baın1ın hnbnsı ~~· k .. v kuruşa mukabil Hayati kalemde ne iş tebyiz.de kan terlere batar ... Yazdığı lunması aylığın, iradın &okluğundan gürültü, çıngar zuhur etmek ihtimali işte! .. Aradabir damlarını. Hacı Mırza 
•ı;ıı. §ar 0·· e opmege asıl görüuor? Bir de o ciheti anlı,·alım . · k 'k · · d".kkıı. k' D d' '? A ~ ~1~ e<1 • leyi ~ . . k .; .; şey yıne e sı tır. Yıne çarpıktır. Bu değil aldığını idare sayesinde olur , var ... O zaman Hayati ortaya atılır. u ttn ırası... e ın mı· cem su-
~l:tt er ki iki b rıyı o adar ra· Bu delıkanlı rüştüye ikinci seneden tebyiz mümeyyize gider. İade olunur bir muvaffakiyettir. Binaenaleyh he- Tosunca raconu keser. Ya döğer, ya ratı asar. Lnfa ynnaşmaz. Cevap yok ... 

~ıı ı. en so.... uçuk sene müla - k l - d 'J . ld - d k . . 1 • T k 
"I l ••tn rnııhd a me çırag e ı mış o ugun an en- Gıder ıade o unur. Mümeyyiz bu Ha- sabı uydurmağa uğraştıklarını gördü- dayağı yer... Bu miihim vazifesinden o ur, tokur, tokur nargileyi çeker. 

a\ı~ifi umunun elli ku- · · l ' :tı a~ ne rn dinden fen ve ilim namına bir ~ey yatının e ınden artık el~man der. ğümüz zevat müflislerden değil müs- dolayı Hayatı arfaneden muaftır. Öyle kafa tutar ki biterim ... Artık da· 
ltbl'iltJ tcıbadan k uvaffak olur ... Hı - lstemiyelim.. Delikanlının kalemdeki kusuru riflerdendi. Onun ıçın ekseriya Bu Hayati de, arifane hey'eti teşkil yanamam. 4'Hacı ben buraya tokurtu 
<1ı ~ er ~ıığaı. onudan komşudan Kitabet fill\n <la nraştırmıya- bundan da ibaret değildir. Şekil ve kı- dört ceplerinde dört para bulunmaz • eden 'dijer zevat da Mailin bulunduğu dinleıneğe gelmedim. O Keşan töın -
t\JJ.:u~a~<!tlcrı , · c;;;ıc\ çayırında ku- lım, çünkü öyle şeyler hak getire. Bu yafeti yazısından ziyade düzeltilmeğe dı. Hayatiye gelince; maaş yetmiş iki dairede olduklarından onlar hesabı bekisini sonra tutsü.en> diye ukl-tar. 

~ltıd1 ~t~ll.t~ne e~ce ~r .. Kıyamet ... çocuk etse etse bir kalemde mübey - muhtaçtır. Başta darca Beyoğlu siyah buçuk ... Fakat çaka yolunda ... Ken- ,,.ş1rirlerk~n beriki de bir tesadüf o- cbetelirim> l.akar ki belayım. !t'!ir 
· ~ ktarı halı 

1 
e mek tutmağa yizl ik edebılir. Şöyle biraz yazısına sıfır bir fes. lpekli mintan ü~erine ca- di tabirince ko<'akarıdan, babasından !arak y:ınlarına gt.>lir. Maili görünce za nihayet lafa tenezzül gösterir. Ka . 

<ı •r, teyzeler: bakıılıın .. . Daha doğrusu yazısının gü- madanvari çift.. kavuşturmalı (Kru- ne ko~rabilirse işte böyle zora!d ya- lfo~;ıti: fasını sallıyarak: ıDe\·amı \'H) 
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Sarfa ı 4 YENi SABAH 

Ihtililcilerle arkadaş
lık eden iki kadın 

Güneş -Galatasaray 
münasebetile .. 

• 
iyileştikten son~a !. Biri Musoliniyi gençliğinde tanımış, 

« Frederik Bonte » den Çeviren : FAiK BERCMEN 1 t • •• t k• maçı 
~ . . . . _ . . ona para ve cesare yermış;· o e ı 

- Yapamıyacagım artık, çok ıztı -\ Öğle yeıneğınde, soguk hır ış ada- • • 

rap çekiyorum. Bu işe bir şekil ver - mı olan kocası: de LitVlflOfa kuvvet Ve metanet 
meli!. - Ha, bu sabah garip bir haber fırsattan istifade ederek fiatları 

arttırmanın fena neticeleri Bu sözleri duyan Beatıix içinden : duydum, dedi. Dün akşam Hugues aşlamıştJ. 
cYine başlıyor!:ıı dedi. Lacy odasında vurulmuş. 

Buklelerini diizelttiği aynanın ~.a~ı- Masa başında ~ikk~tle yemek yiy~ 
1 

İtalya Başvekili Sinyor Mussoüni-ı birtakım karanlık ve feci fikirler bes- Halkın spora karşı duyduğu alaka-' yan, ayni zamanda ayni şehire ~ 
Slndan arkasına dönerek sevgılısıne kocası bu haberı venrken başını bıle nın hayatında mühim bir rol oyna - liyordu. Artık onda çalışmak için ne dan istifade etmek istiyen bazı kimse- sup iki takımın hiç bir masrafa Jii ~· 
baktı. kaldınnamıştı. Binaenaleyh karısının mıs bir kadından bahsedilmektedir. kuvvet, ne arzu vardı. Hatta ya~amak ler evvelki gün Taksimde oynanan zum göstermeden aralarında ~a~:~ 

Beatrix gıtmeğe hazırlandığı bu sı- renkten renge girdiğini gôremedi. 1 Fr;nsız mecmualarından birinin bir içın bile çalışmak istemiyordu. Güneş - Galatasaray maçında yine es- ları maç için 40 - 75 kuruş gıbı } S' 
:tada genç adam bir sigara içmek ü - - Ölmüş mü?. muharriri Ancelika Balabanof ismin - İşte AnceHka Balabanof o gence ki zih11iyetlerini bırakmadıklarını sek bir para istendiğini gördüler. ti' 
zere uzandığı divandan doğruldu. Yü- Ancak bunu sorabildi: deki bu şayanı dikkat kadınla bir te- evvela para, sonra da çalışmak imka- gösterdiler. Bu yüzden slatl kapıları- vaziyet karşısında bir çok kirnsele 

111 
2ünün hatları gerilmiş, gözleri bir - Hayır ölmemiş, amma, yara tehli- sadüf eseri olarak tanıştığını, sonra nını vermiştir. Ancelika onun ha.Jaska- na kadar gelen binlerce kişiden bir - bir buçuk saatlik spor zevkini ta~ 
:noktaya dikilmiş, hali de sesi kadar keli gibi görünüyor. Göğsüne bir kur- talihin garip bir cilvesi olarak bir gün rı olmuş, sonra bir gün Bcnito Mus- çokları geri dönmek mecburiyetinde için bir günlük ve belki de daha 
sırtındaki ipek pijamayla tezat teş- şun sıkılmış. Bir kadın macerasıdır 0 kadına dair yazılar yazmağa mec- solini cAvanti• ismindeki gazetenin kaldı. Bu eski düşünce şu idi: H<.ılkın kazanclannı buraya bırakamıyacalc · 

kil edecek şekilde - trajedikti. Beatrix muhakkak. Bu oğlandan bunu hiç te bur kaldığını söyliyerek diyor ki: cBu- başmuharriri olunca Ancclıka da ona fazla rağbet edeceği maçlarda fiynt - !arı tabiidi. Ve böyle de oldu. yuıJet' 
gilzemek ihtiyacını duymaksızın gü - ummazdım. Maamafih son defa bizde nun1n beraber bu yazıları hep kelime- yazı arkadaşı olmuştur. ları mümkün olduğu kadar fazla yap- ce ve belki de binlerce kisi geri dOIY 
ızel omuzlarım silkti. Bütün rnndevu - yemekteyken halinde bir d~n~klu~ Jerı tartarak yazdım. O, kendisinden Faşist olduktan sonra Mussoliniyi mak! .. Fakat bu suretle günün birimle d"" H lbuki f" la k" • 'k.Jftr~ 

1 b 1 d Y 1 d kta bı u. a ıyal r es ı mı oo .k ları çok müşfik bir heyecan a aş ıyor. var ı. ara an 1 n sonra evının - bahsedilmesini istemiyordu. Maamafih terkedip giden Ancelika artık Leninle, spor meydanlarına gelecek seyırcı JscY 
Hemen hemen hepsi de böyle kıskanç- tişiğinde bir klinik varmış; oraya kal- gene de memnun oluyordu. Kendisile Yulhanofla, Zinoviyefle çalışmağa kalmıyacakmış: bunu akıllarına getir- olsaydı hasılat acaba daha mı az 

0 ~ 
lı~ sahnelerile bitiyordu. dırmışlar. Benim bugün işim çok; gi- son defa görüştüğüm zaman ona sor- başlamıştır. Bunların nutuklarını Al- mek bile istemiyorlardı. Yalnız o tı ?!. Kat'iyyen hayır, fazla hal~ 

Genç kadın sevgilisinin bu halinden dip hatır soramıyacağım. Ne de olsa dum: mancaya iercume ediyordu. Ancelika günkü maçla halkın cebinden alacak- belki de daha faz}~ hasılfıt te ~ 
artık usnnmnğa başlıırnışu; Hugues: ahbaptır; sen bir uğrayıver. - Sizin Mussolini ile nasıl göriiş- 1917 de Rusyaya avdet etmişti, ihti - ları beş on kuruş fazla pc-ıroyı düşü - yardım edecek a~nı zaman·da· , 

- Yine beni yalnız bırakıp gidecek- Kocası gider gitmez Beatrix odasına tüğünüze dnir söylediklerinizi, Lenin lalı hazırlamıştı. nüyorlardı. spora karşı olan alakasının gıttıkçe 
sin, diye sözüne devam etti. Başka bir kapandı. Teessiir ve kederden kısılan ıle nasıl çalıştığınızı çok sadık bir su- Fakat onun yaradılışı daima mu - Şehrimize binlerce lira masrafla ge- mesinin öniinc geçilecekti. ti 
edamın yanına gidiyorsun. Onunla ge- sesile hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve dü - rette nakletmedim mi? halif kalmaktı. Onun için uzun zaman tirilen ecnebi takımlarının maçların - EvvE'lki giinkii hadise de gc;ste il' 
ızecek onunla yatacaksın!.. şüniiyordu; ya duyduğu vicdan aza - _ Evet ... Fakat benim bu mü la • fırkanın başındakilerle geçinemiyor - da, resmi makamların bir çok feda - ki şimdiye kadar yapılan yüzlerce t~ 

- Başka dediğin bu adnm benim lbı tahammill edilir gibi değildi. lkatlarınu naklederken Leninle 907 de du. Daha Lenin ölmeden evvel, 921 de karlıklarla devam ettirdikleri Milli kit ve şimdiden sonra da ileri ı;Urilp 
kocamdır. Hem biliyorsun ki onunla Ni~a~et Hu~:s dediğini yaptı; O· ısenli benli konuştuğumu yazıyordu - Ancelikn Rusyayı bırakmış, oradan küme karşı1aşmalannda stad fiyatları lecek fikirler ve nnsihntleri nazarı 
aramda... lmın ıçın, aşkı ıçın canına kıymıştı. nuz. Halbuki ben ona bir defa bile büsbütün ayrılmıştır. Yirmi beş sene daima 25 - 50 kuruşu geçmezken ev - kate alan yoktur ve olmıyacaktır· , 

- Bildiğim, yegane şey seni sevdi- Böyle kuwetli bir aşk aşıladığından csen:ıı dememişimdir. beraber çalışmış _olduğu adamlardan lvelki gün stad kapılarına gidenler, Bir kaç kişinin bu şekildeki b~ r 
iim; ve senin beni sevdiğini iddia ct- 1mağrur olmakla beraber şimdilik bun- Bu hatanız. yazılarınızın bütün kıy- artık ayrılıyordu. lştc o 7.amandan be- Giineş _ Galatasaray arasında Milli ketleri memleket sporu ve gençli~, 
mendir.. l~rı düşiinmilyor, sa~cce. ümit~izlik i- metini mahvediyor. Onun için sizinle ri AnceHka fasılasız surette dünyayı küme şampiyonluğunda tesiri olmı - çin gitikçe fena bir şekil alınaktııov 

- Peki seni sevmiyorsam burada i- ,ç~nde çırpınıyordu. Şımdı kendı de se- artık konuşmak istemem. Ruhundaki dolaşmaktadır. Bugün birçok kitap -
şim ne?. jvıyordu. Ölesiye, canına kıyasıya se - muhalefet öyle bir haldedir ki 1902 lar yazıyor, konferanslar veriyor. Fa- 1 

- Kapris, can sıkıntısını defetmek .. viyordu. Artık Hugues'in üstüne bir de ailesi1e arasının açılmasına hep bu kat hiç de ihtiyarlamamaktadıı·. futbol anfrenÖrÜ zmİr~e gÜreŞ p 
GönUl eğlendirmek.. Ne bileyim ben !başkasını SC\•mesine imkan yoktu. muhalefet ruhu sebep olmuştur. Ana- Ancelika Balabanofla İvi arasında 12 Haziranda Izmirde Alsancak ~ 
buna benzer hislerle buraya geliyor - Halbuki onu kurtarabilecekler miy - sı, babası Omuhl Rusyadn zengin bir ne büyük fark var. Ancelikada bir Finlandiyarun bir çok senelerden - dında askeri hastahaneler .nenfa3-' 
sun!. Benim artık bu hayata taham - di?. ailedir. Ancelika oradan kaçmış, Bel-ıtürlü vaz geçerniycceği bir lıayalpe - beri futbol şampiyonu olan Jolka - büyük güreş müsnbakaları yapıl~ 
mülilm yo~; ölesi~~~ geberesiye .sevi- .. Hugues, bir knç gi.l~ ölüm .~ehli~esi çikaya, sonra İsviçreye gitmiştir. O - res~ik .v:rk~n İvi ~ilakis her~eyi o~- Pollo takımı eski dünya atletizm re - t~r. Bu .m~ba~alara .. Tü~kiye b:~ JJJ
yorum senı .. Scvcligın: ve scvcbı.lece- ıçınde çırpı~dı. Beatrıx her gun ugru- nun iki büyük mezıyyeti vardır: Lı-,~ugu gıbı goren, soguk~anlı hır İngı:jkortmenlerinden ve Hariks Adam a- lıvanı 'Ickırdaglı Husey~. l{arrııJıiı" 
ğim yegl'ıne kadın scnsm!. H~l~ukı sen yor, sıhhatı hnkkında rnalfunat alı - san görmekte güçlük çekmemesi, lız kızıydı. Lo~d~~da ~ır Rus ·gencı 1 dı takılan atlet Nurmiyi futbol antre- Mo~ ~1~hm.:t, . Ba.baeskılı fb ~ 
beni bırakıp başkasına gıdıyorsun. yordu. gayet iyi nutuk söyliyebiJmesi. ı vardı. Muhlehf ısımlerı olan bu genç 1 .. .. 

1 
. • • Halil, gıbı Turkiyenın en meşhur t 

b . . y· b"" ) b. · et esnas nda .1 · . 1• k"f •w• noru o arak angaJe etmiştır. 1. an] . 1 1 \ "k lı se ikkat et Beatrıx!. ıne oy e ı~ zı:ar ~ ı İsviçreye gittiği zaman Ancelika - ı c tanışan Ivı onu po ıs tev ı ettıgı ı . · . ıv arıy c meş ıur r mcrı a ~ 
Genç kadın: genç adamın tehlıkcyı atlatlıgını du -1 nın nazan dikkatini celbeden, oraya zaman kurtarırdı. Bu gencin bugün Nurmı futbolcuların atletızm ka - manda girecektir. Tekirdağlı - , 
- Şimdi de tehdit mi?. diye bağır- yu~c:a sevinçten az daha ~ıldıracakt.ı. gelmiş olan İtalyanlar oluyordu. On-ıadı Valaş olur, yarın Fingeştayn 0 • biliyetlerini arttıımak iç.in çnlışacak - A~'. karşılaşması İstanbuld~ .ya eJil'. 

dı.. Klınıkten çıkınca hemen b~r oto~obı- ların dilini gayet iyi söylüyordu. Bir llurdu. Arkadaşl.arı arasındaki adı Lit- tır. ınusabakaıun rC\ranşı ~ 
- Hayır tehdit degil, sadece ihbar .. ~e. atlıyarak rahat rahat aghyabılmek gün bir genç, yarı işçi, yan mütefek- vinoftu!. Genç lngiliz kızı işte Litvi - -- -

Sabrım, iradem kalmadı. Bütün bil - ıçın uzun uzun d~laştı.. .. ~· . . kir bir genç Ue karşılaşmıştı. Bu genç nofla evlenmişti. Umumi harpten birnz MüTEFERRIK Romanyada Türk 
tün benim olmak için kocanı terket - Nekahat devresı uzu~ sureccgı. ıçın, zeki, sevimli, istidatlı bir adamdı. Fn- evvel Londradaki Ruslar bir kongre Tu?lalarda ıs]ahat dostlug"' u tezahurlafl 

Hugues ailesinin nezdıne sayfıyeyc h . d . . mezsen... . . . ' kat cepleri bomboştu. Sıh atı e sar- toplamahk ıstemış1er, fakat cvasıla~ o- ...:; 
- Biliyorsun ki buna imkftn yok gıdece.ktı. Har~.kıt~dcn ev~edl"? aHcnba sılmıştı. Herkesten kaçıyor, zihninde lamadığı için buna imkan bulamamış- Tuzlamızda yapılacak isltlhat etra- Romanya Pazarcıkta cıkan ( .... 

A 1 . . t · f onu bır defa gorebılecek mıy ı.. a - t f ıncln tetkikler yapmak ayrıca da iç - . . v. • 

Hugues... lem, ıçtima vazıye ım... .. . ..:ı h 1 1 d B lk" - lardır. O zaman vi Lodradaki zengin k"l . . . b" . 1 d .. irU Bırlıgı ) yazıyor: ·•"' 
_ Eh ben de ne yapacağımı bili _ yır gormemesı ua a ıayır ıy ı. e ı . 1 .. 1 1 Romantik . . ı crımızın eenc ı pıyasa arın a st - , . • . . . . . kki11"'" 

• .. h • sevinç Hugues'un sıhhati bi aptalca soz er soy eme... sabun tncırı Rustan para almış, kong- münü arttırmak için temaslarda bu - j\,fıUı Bırlık Kabınesıııın teşe .. 
yorum Hayat omuzlarımı çokertme - eyecan "e düşüncelerim, uçsuz bucaksız sandı - · t 1 t R t · · b" ·· ·~liJ 

·· h b . A üzerine aksi tesir yapardı. En iyisi di- d b reyı op n mışur. us ucırı ır gun lunmak Uzere bir müddettenbcri Av- den sonra Balçık Belediye Rcı .,,.» 
le başladı. Sana a er venyorum. r- . . . . 1. d" ğım aşkımın, sahi ben e ir 7.aman inkilap olursa şimdiden kendini hi - b 1 • h. J "d · . . ~iY 
l k . 1 h ti b"li ı şını sıkıp avdetını bekleme ıy ı. k d ··ıu t"" 1 Ş"mdi iyi ol _ rupada u unan ın ısar ar ı aresı tuz tayın edılen General Tudor . ..i 
ı ıç m ra a ıya ı r.. ne a ar gu nç um... 1 mave edecek çare aradıgvı için bu pa ı dl"' 

Aradan haftalar geçmişti. Her gUn d k y k' E l mmivct J - ve içki işleri müdürü Cavit dün sabah Türk dostluğu ile tanınmıştır. Bll . ..ı. 
- Sözlerine inanmıyorum.. um arb ·· aşama ··· n e ıe J raları veriyordu. y 

muntazaman Hugucs'un evine telefon ki f t d·-· şehrimize dönmüştür. il v h f tta izh d geri 
·L - - maınakta hata edı"yorsun' verdı"ğim şey yuşama ... s e ıgıın •w ı.. • • An ı·k ugunu Elr ırsa ar an .1' - ı.nan ·· eden Beatıix nihayet onun da ertesi nıecınuanın muınarrırı ce ı a Umum Müdür Mithat Yenel tara - }3atçı1'' 

Hugues bu sözü pek ciddi söyle - günü döneceğini öğrendi: Hemen: bunlar!. Yaşamak, b~rbirini takip eden Balbanof ismindeki rus kızının, nasıl fından Sirkesi istasyonunda karşıla - mıyan Gcner~ bu def~ da tırıl 
mişti, amma, bu~u ilk de~~ ~ylemi .- csaat dörtte beni bekle; yalnız se~in günlt>.ri, geceleri, güneş, yağmur, ha- vak.tile genç Mussoliniye çalışmak ar- nan Cavit Umum Müdi.ire A\Tltpada len mutena bır m~~~lılnde btl tJı1 
rordu. Her sefennde sevgılısını. ~u gı- Beatrix!» diye Hugues'e bir tel çektı. va, ne bileyim ben, bunlardan başka !zusunu verntiş, onun İsviçredeki ha _ tetkik ve temastan etrafında malumat (Kervansaray) camımı kısmen _..fıt 
bl sözlerle korkutmaktan kendını ala- Ertesi gilnU saat dördii iple çeki - beni saran bir şey yok! .. Aşk ta güzel d .. h. b" ,. .

1 
L 

1
. . vermiştir. Tuz ve ikiç işleri rnüdiirü ettirmek üzere hazırlığa bnşları117 _..ti 

d lis b 1 · . . yatın a mu un ır aını o nuşsa, · vı- . , V"' 
mazdı. Ka ın, sevgi· inin u söz erın- yordu. tabii amma, sakin ve duru bır sevış- . d İ "it d k .

1 
L" . bır de rapor hazırlıyarak Vekalete Genernl ayni zamanda Balcık 

den mliteessir olmakla beraber bu - - b l d ri b" k b km ı lnın e ngı ere e va ti e genç ıtvı- .. d k . • • 1i e • Aşikile buluşur u uşmaz e n ır me olmalı.. Kocanı p. m ıra a... f .. . d 00. 1 k rta b" t gon erece tır. atika ·· · · ·· 1 k , net lm d h 1 . . . . no un uzerın e y e u rıcı ır e- muzesını sus eyen ı) ı 

nun ilk defa böyle o a ığını atır a- sevgi eve şefkaHtle boyndt~na ~tılladir~kB: Her şey yolunda şımdı.. Ben ıyıleş - sir icra ettiğini ve bugünkü Rus Ha- Ordu Maluller b:rJig"' İ serler meyanında Dobricede be1_~. 
dı. Hem de camnı sıkmak ve muztarip - anım ugues. ıye ın e , en tiın. 

1 

. . eY 
olmak için 8şik tutamamıştı ki.. senin karın sevgilin her şeymım 

1 
d"ğ" riciye Nazırının hayat arkadaşı oldu- Izmir, 6 (Hususi) - Vatan müda - asırlık mazisi olan Türklere aıt Jri' 

' · · · Genç adam hayatta o uşun ver ı ı A . ~ 
- Hadi Allahaısmarladık, gidiyo - Ben de seni seviyorum. Yalnız şimdi derı"ıt zevkle btt fı"'-ı"n"ı "tisin ğunu ısöyliyerek yazılarına nihayet faasında çalışırken malul kalan zabıt- ler de teşhir etmeyi ve bura . .:.# 

a.r sevgı e 1 l · t kil ttikl ' (T'" k" c··mh oilr'" um. Sinirlerin yatışıp ta daha nazik değil cvvcldenbcri seviyorum. Hakiki vermektedir. erm eş e erı ur ıye u u- Türk kc;şesi vücude getinneği 
izah ediyordu. Kadın: · ti o cl M lAll B" ı·v·) · t 

-ıolmağa başladıg~ın zaman gelirim, de - ac:kın inhisarcı sevginin ne olduğunu nye r · u a u er ır ıgı nın z- kted" ~ 
~ ' - Beni artık sevmiyorsun!. diye mı- G ·· ı S ' ti rdaki · b k 1 me ır. 

ıli. şimdi anlıyorum. Kocamı bırdkaca - uze an a a scrgı mir şu esi uru muştur. .. 
1 }dandı G ·· ld ~ h be d" v. Bu munasebetle Genera .• ı 

Sevgilisinin Beatrix diye bağırması
.ea cevap vermeden kapıyı açıp çıktı. 

Ancak ertesi günü sevgilisinin teh
:ditlerinin bir facia halini aldığını öğ
~nd. 

ğım, seninle... n · eçen gun açı ıgını a r ver ıgı- Şubenin idare heyetine mallıl za - .. .. .. .. ·ne J11iJı· 
- Ne o sevgilim?. Beni bu kadar Erkek cevup vermedi, güldü; ve ha- miz Akademi mimari şubesi Şefi Pro- bitlerden Rasih, Ali Riza,.t Naci, Hıf- müftusu Bay Mehmet Huseyı . ~ 

çabuk görmeğe geldiğine çok se'lıin _ yatta her şeyin .sii~eksiz. ve boş oldu - ~~sö~· Ta~t'ın mimaı:i sergisi, öğre~~i - zı, üy~ s~işlerdir. caat c~erek D~~rice Türk IcriJl~ı 
dim amma rica ederim, böyle aşla, ğunu anlatmak ıstıyen bır tavurla sev- gımıze gore, 20 hazıran 1938 tanhıne Parti bınasında tahsis edilen yerde cserlcrın tedarıkı hususunda Y8 

ihtiras, iptila, ölüm, intihar falan gi- gilisini kucakladı. kadar açık kalacaktır. işe başlamışlardır. im istemiştir. 

Yeni "SABAH,, ın romanı: - 14 -
- - eJ' 

Hel hayret içinde, sordu: cSahi mi ber otele girdiği vakit sıkılarak önle - hayet gitmeğe mecbur oldu. Bir saat- gıda aldıgını ve kansız bir hale~ fil' 
söylüyorsun, fakat bende fevkalade rinde eğildi. Fakat iki kız kardeş taş tenberi banyo kontrol altındn değil. iğini gizlemiyordu. Sonra aşk üıil" 

1 -•••••• .. ı"ı bir şey yok!~ gibi hareketsiz duruyorlardı. Ellerini Ben sizi bura keyfinize göre yaşanmk sii de vardı... #, 

1 KADINLAR GÖLD Anika biraz daha hızlı bir sesle:luzatmadılar. için angaje etmedim, Mösyö Hel...:ıı Hcl, tenis ayakkabısı alaJ , 
ıcinan bano, ben erkekleri tanırım. Anika ayrılırken resmi: dediğini işitti. için turnuvayn iştirak edemedi. se. 

W~----------------------------·· Hub~~nin~hl~~~w~&- - Mla~IB~~d~~kto~~di. ~I retm~eb~~~~~u;fu~o, 
yazan: VİCKI BAUM nin gibi bir nşık, senin gibi bir koca Hürmetler ederim, diye c:vap Küçük kilisenin yanındaki tahta mümkün olduğu kadar, plfıjın. te ~ 

ister. Senden çocukları olmasını, se - verdi Hel ve yeniden başlıyan sağ - bö1menin üstüne büyük ve küçük Pe- yakın yerinde meşgul oldu. J3ıt $ 
olmaz. Eğer kabul edilirse, bugün, \simsin, dedi Hel. Bu, kolay kolay unu- ninle bütün hayatlarım beraber geçir· nağın altında koşarak uzaklaştı.. terman otellerinin antrelerinc afiş afiş top avut olarak paı•maklığı aŞtı \'e 

yarın zengin olabilirim. tul ur şey mi?. mesini ister. Sırsıklam banyolara geldiği vakit üzerine asılmıştı: Plaj eğlencesi, balo, I düştii, Hel yüzerek topu aldı .. ·e ~..Jto 
Anika: cAla!.• dedi ve sustu. Keneli Anika gülüyordu. Fakat birdenbire He] kadının ellerini avuçlarının içi· Matz helecan içinde elinde bir mel: - havai fişeklerle gala suvaresi, müka - bir vuruşla iade etti, herkes aJlcıŞJl'dl 

kendine, bu zavallı çocuk hayal ku - kendine hakim oldu ve: cBütün bun· ne alarak: tup etrnfında Bçramağa başladı. htlı tenis turnuvası. Mösyö Brindl Esasen bu tunuva spor nokUl5111 

ruyor, diye düşünüyordu. Kendi de lar saçma> Bulli, dedi, bunların hepsi - Anyuşka, nğlıyorsun!. Niçin?. Mektup yağmurdan ısla.ımış, Matz' gişenin önünde, ayakta, kalın par - ehemmiyeti olan bir turnu\'a d~ 
söylediklerine inanıyor. Mühendis! maziye karıştı, bitti. Benim kontum Ne var?. diyordu. in elleri arasında kirlenmiş \'e üstün- maülarile paraları topluyor. Banyo Yalnız, cKadınlar Gölündc:t ~ 
Fakat bu müddet zarfında zavallı var. Senin de ikizlere aşık olduğunu May Büyük Pcterman otelinin kapı- deki adre<> eı\;yük harflerle yazılmıştı. son haddine kadar dolmu§tU. Ve yüz- yapan insanlar arasında bir ka 

9 Bulli açlıktan ölebilir!. bütün oteldekiler biliyor. sına çıkınca onları bµ halde gördii. Hel ümıt içinde odasına koştu, kalbi me hocası bütün gün, on iki sant kü- madan ibaretti. Mösyö mssenb0 

Yanyana yürüyorlardı. Hel içinde - İkizlerden birine diye itiraz etti Karha kız kardeşinin arkasından geli- çarpıyoıclu. çük iskelenin üstünden ayrılmıyordu. mikdar mükafat para koyınuştll~ 
A.nyuşka'ya tesadüf hoş ve aynı za • Hel. yordu. Birdenbi:-e cesareti kırılmış gibi Hava hazan güzel aazan fena gidiyor- mükafat tenis bilen iki aile b8 ~~ 
manda tehlikeli bir şey olduğunu iti- - Dikkat et, yüksek aile kızları şa- - İşte senin aşık, dedi. Kontes onu koJlaıı yaıııra sarktı, mnhzun bitık du; glineş Hel'in başına vuruyor. Al- kendisi tarafından kazananlara 
raf ediyordu. Yavaşça ondan uzaklaş- kaya gelmez!. Belki de onunla evlen- da kaptı. Bir saattenberi yağmurun al· yntağın k.·ncırma çöktü. Mektup Sl:yle nından terler .akıyorvve her on beş da- lecekti. .. .. i~11tl, 
tı. Fakat Anika Hel'e yaklaştı ve fnr- mek istiyorsun?. Kızarıyorsun!. İster- tında dolaşıyorlar. yazılıydı: • kikada bir serınlemege mecbur oluryor- Zaten her oyunda Mosyo ~. Jcil 
kında olmıyarak koluna girdi. sen Lyssenhop'la konuşayım? Onun May gözleri karardı ve sesi titriye- •Niçin dostumuz artık gelip bizi du. Bazan insanı dondurnn bir rüzgar, un lj_kiz kızlar galip geldi. çıırı 

Kontes fısıldadı: üzerinde çok nüfuzum var. ister mi· rek: ağlıyoruz. dolu, fırtına oluyor ve Hel nemli bur- ların çok güzel oyunları }t:eee 
- Böyle sokakta beraber görünme- sin?. •Bu kadın erkekleri yutuyor, dedi, Puek dö Dobbersbcy Kaphn nuzu altında titriycrek hızlı hızlı yU _!kimse muvaffak olamıyordu. fet' 

bb k ·~ miz dedikoduya se c iyet verece · Sıkılgan ve yalvarır gibi duran diin akşam babamla, bugün de sevgi- Kaplnnın imzası altında köpeğin a- rümek ihtiyacım duvuyordu. Bir kilo yük Peterman otelinde bi: ıı ııel 
İkisi de Meteoroloji merkezinin ö • Hel'in yüzüne baktıktan sonra: lımi çalıyor. Allah belasını versin!> yağının çamurlu izi göriintiyordu. Hel Jaha eksilmişti. Zayıflndıkça daha faz. rildi. May'in arzusu üzerın~ ele 

nünde durmuş yavaş sesle konuşuyor- - Sana doğrusunu söyliycyim, sen Dudakları arasına bir sigara sıkış - başını kaldırdı. Mösyö Birndl'in başı la üşüyordu. Soğu!: suya karşı gittik- gitti. May beyaz lamadan bır ıı · 
lardı: 1bir kadının ötekinden kıskandığı bir tardı ve elllerini cebine soktu. Karla ve karnı odanın iiene doğru ilerliyor - ce çoğalan nefreti onu gizlice üzüyor- elbise giyiyordu. Hel genç kıı.J 11, ' 

- Ne de olsa sen benim ilk metre- erkeksin. da onu taklit etti. Hel Kontesle bera- ıdu: cMadam Mavreder plfıjda idi. Ni- du. Fnkat vücudüniin zayıflığını. az (P li 

Tercüme eden: Nebahat PEY AMI SAFA 

sevemiyeceğimi anladım.• 
--- _ _,,_ .,_,, .. _.. 5•• r•uı.ı u~•"""'" .,.._ ......... 
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SABAH 

Holivutta köpek 
besliyen yıldızlar 

Sayfa : S 

Soldan sağa: 
1 - İstanbulda büyük bir semt, 

2 - BüyUklerin oturduğu, sual işa -
reti, 3 - Varidat, meydan, 4 - Ce
nubumuzdn bir memleket, memleket, 
5 - Kırmızı, sap. 6 - ince, Kırıtma, 
7 - İktisadi, sap.8-lhsa n, nisbet edatı, 
9 - Nidn işareti, yakıcı madde, fazla, 

10 - Şöhret, büyük yüklerin tartısı. 
Yukarıdan aşağıya: 

1 - Ödünç vermek, yemek, 2 - Sal
dide, 3 - Ağırlık, semer bağlıyan 

4 - Bir devlet, inatçı, 5 - Tabaka 
iptidai insanların inandıklan, 
6- Çalışma, Şarkta vilayet merkezi, 
7 - Kırmızı, Garpta bir ka7.a ınerke -
zinin eski ismi, 8 - Sap, tasgir işareti, 
9 - F akat, ok değil, fazla, 1 O - U • 
fak bir böcek, çift. 

cat birliğı raporunu alaakadar ma - POLiSTE 1 miş ve kulübe tamamen yandıktan çok zevat bulunmuştur. At •• k kamlara göndermi .. tir. Raporlardan ha 1 Sabık nazir Viktor Silavcsku'nun ~ at h k ı· . . .. b k .,. ı ı:;onra ateş stırı mıştır. ur ey e 1 ıçın musa a a biri İktisat Vekaletine diğerleri de ki yaşindaki çocuk Bir hamal karısmı yaraladı riyaseti altında bulunan müessesenin 
B Ankara Türkofis merkezine ve İs - • açılış töreninde İktisat Nazın söz al • 

hf Ütün heykellerin en büyüğü olacak tan bul Türkofis şubesine verilmiş - afyonla mı öJdiı Yeldeğirmeninde Tepe sokağında 6 mış ve Tüık-Romen ticaretini inkişa · 
<illi Fatih cı'varında oturan Hasanın iki nwnaralı evde tu a H l Al" K 1 · · ?ı!Ja sa, 3 ( tir. Bu raporlarda tacirlerin itiraz et-- 0 r n ama 1 oç, fından memnun olduğunu söy emıştir. 

S01ı~~ Atatu~Usust) - Manisada ya- olarak inşa edilmek üzere açılmıştır. tikleri umurta ihracatı nizamnamesi- aylık çocuğu ölmüş ve ölüm şüpheli kansı Fatmanın eve geç gelmesine Bay Suphi Tanrıöver de bunu dn" ıa 
ı haiı d.. anıtı için beynelmilel Manisa heykel inşasında geç kalmış- nm 12 Y inci maddesinin tefsiri isten _ görülerek ceset Adliye doktoru Salih kızmış, ve kadıncağızı bıcaçla üç ye _ bariz şekilde göstermiş ve çok alliş-

~~ 'ttıahdutort büyk heykeltraş ara- tır. Fakat Türkiyenin en büyük anı- . mektedir. Haşim tarafından muayene edilmiş; rinden yaralamıştır. Fatma Nümune lanmıştır. Bundan sonra Türk - Romen 
.. %t. bir maket müsabakası tını yapmakla biraz geç de olsa şükra~ ' Kontrol işi ltacirlerin aleyhine bir morga kaldırılmasına lüzüm gösteril- hastahanesine ka1dırılmış, suçlu yaka- Ticaret Odası Reisi Silaveskeu Türki-

S Cllzel sana borcunu bu suretle olsun ödemiş bu- şekil almakta imiş. Bu ihtilafın hal - miştir. Babası Hasan, büyük anasının lanmıştır. ye Cumhur Reisi Atatürk'e, R omanya 
i\lah. Ci tlar akademisinde saylav lunacaktır. !edilmesi ve 12 inci maddenin tefsiri çocuğa uyutmak için afyon yutturdu - B' k d . d b v ld Başvekilinden Türkiye İktisat Vekili-

~İdeler ~~~zun başkanlığı altındaki 1 l\lan sa viliycti köylerinde için Ankarada Türkofis merkezi ile b'Unu ve ölümün bun~n tesirUe ola - ır çocu enı1z be ogudd ~ ne tazim telgrafları çekilmesini teklif 
'\Qı hu Jul'isi, anıt k f . ih d fç ticaret umum miiclürlüğü arasında bileceğini söylcmektedır. Kuzguncukta Bey er eyi ca esın- etmiştir. 
l>o~ 'L~Ült Alınan msaa etkı~ınl z.ard ı ra yo l l kt d y k d kat- Bir çocuk kuyuy a dü•erek bo;ı;.uldu de Çöpçü ahın bahçesinde oturmakta 

•(, Q na ar arın an ,temas ar yapıma a ır. a ın a ,. . • k 
1 

k " 
~ ~ erhert Ga be .

1 
Manisa vilayetindeki bütün büyük i bir karar verilecektir. Dün, başlarında müdürelerı madam olan Beylerbeyli Hnk ının oğ u se ız 

~ b~'tlstı. heykelr 
1 

e P rof. ~olbe köyler radyo almağa başlamışlardır. --o-- Aliz ile birlikte Balmumcuda bir kır yaşındaki Refet evvelki gün rıhtımda 
liabq 't'i'-'il'c arası traşlarından ~oı~n Şimdiden birçok köyler radyolarını Akşam kız şanat yurdu gezintisine çıkan Ortaköy Yahudi ye· oyanrkcn denize düşmüş ve boğul -

~,ita aı;ı1.... nda mahdut bır mu - almışlar ve köy halkının istifadesine f k h" 
5 

(H e\,. Ak ~ tim mektebi talebesinden 9 yaşındaki muştur. Çocuğun cesedi bulunama • 
""ll ·•dŞhr. A yon ara ısar , ususır - - . . 

\1\ "lktırı arzetmişlerdir. Ankaradaki büyük K S y d .1 1. . h Leonıda adındakı erkek çocuk arka - mıştır. 
trıaı ara hizınetl . mukabı"l şam ız annt ur u 1 c ısenın a " J 

ı. Yctı erme 1 · k d d te 1 fı d daşlarından ayrılarak kendi başına oy- t b } • ] 'l(!ı.,.. L, eı-i tcsUnı santıra ın ınşasına a ar ra yosunu • zırladığı sergiler va imiz tara n an s an u a yenı ge en 
\ı "'1e'lll ı ettikleri zaman b k k'" k lm - 1 b h f narken Balmumcu yatı okulu civarın-
tl'ill'c,,ı~,~~ tearnuı min etmemiş i.ıyü oy a ıyacagı biz.zat açılmıştır. Sergi er ir a tn Osmanı tavladılar 
tı "~"ll'. veçhile biner lirn anlaşılıyor. müddetle halka açık bulunacaktır. daki açık bostan kuyusuna düşmüş 

bit ll<ıabaka rn'" § Lise gençleri muallimleri şerefine \'e boğulmuştur. Zabıta tahkikata baş-
rl, ~it Ve Uddeti Eylul sonunda Köycülük enstitüsünde bir veda ziyafeti vermişlerdir. Bu zi- lamıştır. 
""'Sıııd maketler bı' · · t · · U 1 . Bir futbol topu bir kad ını bayılttı 
~ il c·· nncı eşrın ıp -

1 
U k yafette bir çok nutuklar söy enmış 

ltıııacak Uzcı sanatlnr akademisinde İzmir, 4 (Hususi) - Kızıl Çub u muallim Zekerİya Aykan bunlara cc- Kuşdilinde oturan 45 ynşlnrında 
Ala • tıı-. Köycülük Enstıtüsünde köylü er ay- . t" Bayan Fatma dün Allıyol ağzında 

.-. llısa .... ,n vap vermış ır. 
" 1 v '' h ramı merasimle kutlulandı. Yüzlerce Şemsitap sokağındaki arsadan geçer -

. c\ıl h cykeli Türkiyedeki -----
~<r.:t . e:ykt>llcr· köylü bu merasime davet edilmişti. • • ken futbol oynıyan çocuklardan Rasi-

eı-~lisı ın eıı büyüğü ve en Tevkıfhanedekı cı·nayet ~.le olacakt Misafirler müesseseyi gezdıkten min vurduğu 1op kulağına isabet et -
L C~ğj ı.. • ır. Heykelin inşa d 1 k · k d b 1 d · lt q\ıs\ts. ~ıalıhaz sonra öğle yemeğine alıkonulmuş ve Tevkifhane e Ço a Feyzi adında mış, a ın ayı mış ve te avı a ına 
11 

1 idar ır belcd.ye binası bir mevkufu öldürmekten suçlu Yu - alınmıştır. Futbolcu yakalanmıştır. 
%ı.ıı. e~ on b' 1. köy çocuklarının spor hareketlerini 
lı ~ Ve ın ıraya satın a - sufla bu suçn iştiraki iddia olunan Mangaldan yangın çıktı 
•l Pal'a seyretmişlerdir. 

İstanbula yeni gelen Osman adında 
biri Alemdarda giderken önüne iki ki-

şi çıkmış \ "C zarfçılık suretlie 280 li -
rasını almışlardır. Osmanın şikayeti 

üzerine polis Ligor \'e Vehbi adında j • 

ki sabıkalıyı yakalıyarak Adliyeye 

vermiştir. Dördüncü Cezada ilk sor -
guları yapılan bu iki maznundan Li • 
gor tevkif edilmiş ve Vehbi serbest 
bırakıhruştır. 

KISA HABERLER 
.. l'ı,ık .. ı sı Vcı-ilndştir. 11ır k d Av C d k. h k n·· t ik" b kt F tiht H "r,1 " etrafınd k' Bilahare konferans salonunda mP.ra- nıa su un gır eza a ı mu a eme- un saa ı uçu a a e a -
fi:ı.ı at <>lacak a ı Y<1Har tamamen sim yapılmış İzmir vnlisı köylü mev _ leri bitmiş ve müddeiumumi Yusufun san Halife mahallesinde Akdeniz cad- § Şirkelih.ıyriye idaresi Köprüdeki 
1 ~1de tır. Bu il' r ı "t 11 · · 1 k k ı ı desı'nde 59 numaralı e\·ı·n yanındakı" Adalnr iskelesinde vapurlara girip çı-ıt-.ı n h 1 ~ yo ar ıçın zulu güzel bir konferans vermiştir. suçu sabit görü ere ati cürmi e ce-
" 41 bi aııı-lığa bcı .. • 

~~İli r ceph . ~1ar.mış ve hey- Bundan sonra köylü çocuklarının ha - z.alandırılmasını ve Maksudun berae- tahta kulübede oturan Hasan oğlu Sa-
~};~. esıni tec:'-'l d " h k d f l'h 1 k k kı 1 "6lıtdek· -.ıu e en 25 m. zırladıklan tiyntro temsil edilmiş ve tini istemiştir. 1.ıu n eme mü a aa i- ı manga yn ar en vı cım sıçra -

1 
Atatürk bulvarı asfalat geç vakite kadar eğlenilmiştir. çin başka güne bırakılmıştır. mış ve yangın çıkmıştır. İtfaiye gel -

kacrık yolcu ve yüklerin ayrı ayrı ka -
pılnrdan geçmesi için yeni tertibat 
almış, otomatik kapılar yaptırmıştır. 

Amerikadan 70 talebe 
gelmek istiyor 

Amerikalı profesör ve yüksek tedri
sat talebelerinden mürekkep 70 kişilik 
bir kafile, memleketimizde, Trakyada, 
Anadoluda Boğaz.köyde \•e Alişarda, 

İstanbulda Sultanahmette ve Topkapı 
sarayı bahçesinde yapılmakta olan 
hafriyat yerlerinde Arkeolojik tetki -
katın bulunmak üzere memleketimize 
gelmek istediklerini İstanbul beledi -
yesine bildirm~ler ve bu hususta ma
lômat istemişlerdir. Belediye alakadar 
mnkmnlarla temas ederek icap eden 
malumauı verecektir. 

---O-

Sakı7. valisi 
İzmir, 5 (Hususi) - Sakızadası va

lisi eşi ve beraberindeki sekiz kişilik 
bir seyynh grubile dün İzmire geldi. 

Vali evvela Çeşmeye husus! motö -
rilc gclmi~ plôjda kalmış ve seyahatini 
İzmirc kadar temdit etmiştir~ Bugün 
yine Çeşme üzerinden Sakıza dön • • 
mtiştür. 
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Saırfa: 6 

lstanbul Radyosu 

Satılık arsa 
Sudiye'de, asfalt caddede, plajın 

kal'Şısında büyük bir arsa satılıktır. 

Talip olanlat"ın Beyoğlunda, Tarla • 

başında. Basık Kolombya sokağında, 

2 numarada Madam Serpos'a müra • 
caat etmeleri Han olunur. 

YENi SABAH 

SATILIK 
YENi MOTÖRBOT 

Yepyeni tekneli, yepyeni 
motörlü denizci tekne 

6.5 metre uzunluğunda, 1,65 metre genişliğinde içinde yepyeni 22 beygirlik bir cFiah motorü 

bulunan açık spor bir motörbot satılıktu. Tekne \'e motör yepyenidir. Motörün yenili~i az kullanıl· 

mıs manasına alınmamalıdır. Tekneye konulmadan C\'Vel (Fiat) motörünün silindirleri ve piston· 

ları ambalajdan çıkını§ (müceddet) par<;alarla yenilenmiştir. Tekne nisbeten küçük boyuna nisbetle 

on kişiyi ferah ferah alabilir. Ambiriyaj ile idare edilir. Tornistanı oldukça kuvvetlidir. 

Görmek istiyenler Bostancıda Çatalçe~mc karşısmda, deniz kenarında seyyar manav Bay Müs· 

lime, fazla tafsilat ve fiat için de gazetcmi1 idare inde Bay Şabana müracaat edebilirler. 

Sahipleri· A. Cemalettin Saraçotlu !hami 

Neşriyat mOdUrU • hhami Safa 
Basıldığ yer. Mtbaai Ebuzziyaa 

Safa 

Zayi beyanname 
İstanbul ithalat gümrüğüne ait 

55040 ve 55042 numaralı 6/5/938 tarih
lı beyannameleri zayi ettiğimden yeni
lerını tanzım edeceğimden eskilerin 
hiıkmü yoktur. 

Viktor Ben Ardete 

Nezle hastalıkların 
kara habercisidir 

GRiPiN 
Bir kale gibi sızı 

müdafaa eder! 

7lrAZIR~ 
Yeni netriyat: 

Doktor Moranın adası 
d il rıtf 

Kanaat Kütüphancs tarafın 8 • ıııiD 

edilen Ankara kütüphanesi seri5 /. • 

ikinci kitabı (Doktor .Moro'nun 

dası• nda intişar etmiştir. "ıe!C' 
Hamdi Varoğlu tarafından gu C. 

bir Türkçe dilimize çevrilen JJ. ,, 
ı rıt111 

Wells'in bu eserini okuyuuc 8 

tavsiye ederiz. 

~~~~~~~~ 
Nöbetçi Eczaneler 

Beyoğlu cihetinde: İstiklal c~~~~ 
sinde (Dellasuda), Galatada (ıtust ) 

.,,.ıı 

Hüsnü), Taksimde (Linwnc~ 
Pangaltı Halaskar Gazi cadd ~ 
(Nargileciyan) Kasımpaşada (ı/ t,ıP 
Halıcıoğlunda (Barbut), Beşik art" 
(Vidin). Büyiikderede (Asaf> 1 ~ 

köy. Arnavutköy ve Bebek eczah 

En şık ve en sağlam karyola 
lardır. Somyeleri dünyanın en 
rahat somyeleridir. Fiatlar ehven
dir. Fabrika salonlarındaki meş
heri ziyaret ediniz. 

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

COTY 
FRANSIZ MARKASI 

GENÇ GÜZELLİK ... 

.. . COTY pudrasının siıe · 
temin ettiti rüzellilclir. 
COTY pudrası, o kadar 
ince, o derece yapışkan 

ve şayanı hayret renkleri 
o kadar cuibdir ki kullan
dıQ-ını:ı:da teniniz her va· 
kitten dahrı tabii ıöri:ne· 
cektir. 

COTY PUDRASI 

Gençliğm pudrasıdat 

g . . 

• 

~--------------------------~ tJI 
Polıslerin ıkısı birden gülerek u - ı çester yakınlarmda. bir kahvede bü- vense rehıne koyan orta yaşlı bir ka- Bodrum katının pencerelerindeJl ,ıı' 

ğurlar olsun! dediler. Lakın. Dafne tün geceyi beraber geçirdikten sonra dındı. Baron kıza ısrarla: ni açık görünce, herşeyi göz.Urı~e 0 ; 

Barona gösterdiği sevimli J'.i.llüşlerın sabahın saat sekiz.inde Londraya gel· - Oraya niçin gitmiştiniz? diye rak içeri girdim. Fakat, bahçede ,,0' 
bir aynini de polislere göstererek el- mışlerdi. Şımdi Gece canavarının sordu. Kız: lAh sesleri başlayınca Tevensiı~i'' ' 
lerini uğuşturdu. Baron Sırat köprü- Bloom Strecd'deki daıresinde birbir- _ Sizi fazla üzmek istemiyorum. sını şaşırdığımdan bulamadıOl· fi ' 

. ·n sıı 
silnü ucuz geçtiğıne sevınerek yine )erine sualler soruyorlardı. Yalnız ben oraya Alis Purnalın inci- dar koı·kmuştum ki, eğer sızı ot! 

Cana"·ar olan Barun: yetmiş kilometre süratle ve serbestçe Baron kızla konuştukça ona büs • leri için git1T'ıi~tim. Zira, Tevense in- ruz aKi men ı ı gormemış · 

1 

d ı d'l' .. . oJc;B} 

varıt değilse, her halde yine bu polis- -- Gece yarısı randevumuz vardı. otomobilini sürüyor, polislerin buda- bütün ısmıyordu. cileri rehin bıraktıktan sonra kendisi- derhal boğazınıza sarılacaktıOl· . dı 
lerin önlerinde, en güzel ko7.1arından Onun ıçin geç kaldık Eğer verdiğimiz lalıklarına gülüyordu. neredeyse onu Lorna Fentley'c de ni çıldırmış bir halde görmüş ve acı - Baron, Filippa Greyin söUeri~ 
birini oynayacaktı. Polisler hır mUd- lmalumat kafi gclmıyorsa lordun ma- **"' tercıh edecekti. mıştım da! dedi. }edikten sonra genç kızdan rıl 

11 
det birbirlerinin yüzlerine bakıştık - lıkanesinc telefon ederek sorabilir - Baron lüks apartmanının kolt.ukla- Lorna Fentley ile, Londra aristok- Baron hayret edıyor ve kendi ken- lstiyerek odasına çekildi. odası~ ~' 
tan sonra, bir iki adım uzaklaşmış; bir siniz, dedi. rından birine oturmuş Dafne ile ko- ratlarmın ağzından düşmiyen ve gece dine şöyle söyleniyordu: rınce, odayı kilitliyerek Tcve~~1~ıı 
şeyler fısıldayarak geri dönmüşlerdi. Polis derin derin içini çekti. nuşuyordu: canavarının salonlarda kullandığı _ Aynı maksat ve aynı gaye için sasından cebine aktarma ettiğı)'ııı 

Barona: Bu iç çekişi ya şüphelendiği veya- - Eğer, ihtıyatlı hareket etmemiş Mamerıngin ıSinindeki Baronun nı • lkımizin de bir yerde bulunuşu ne tu- cevherntı çıkarttı. Üzerlerinde ;I 
- Af edersiniz nereden geliyorsu· hut da bir ıp ucu elde edemediği için olsaydık, kim bılir şimdi nerede idık şanlısıydı. Fakat bu kadın Baronun haf değil mi?!. Ve kıza dönerek: lup olmadığına dikkat etti. t.~c Jc 

nuz? dediler. Ölsa gerekti Polis kıza dönerek: değil mi? diyordu. bütün yaptığı işlerden haberdardı , - Peki siz hayatınızı Alıs için ni- dizilmiş olduğu ipfe ilişik bııcl fi" 
Baron derin bir oh çekti. Bunu çek· - Çok teşekkUr ederiz, yalnız bize Filippa Grey de: I hıssedardı Yalnız Baron bir işe giri- çin tehlıkeye koydunuz? diyerek so- vardı. Üzerinde (Purnal) yazıl~5~, mekte haklı idi. Fakat birdenbire kız isminizi ve ikametgahınızı verebilir -- Nerede olacağız? kodeste dedi. şeceğı vakit Tevensin (Gus) villası • runca: Filippa Grey anlatınağa başla- rehine koymuş olan kadının ;e~· · 

eğilerek onu ikaz etti. Lakin, baron: misiniz? Şimdi ikisinin zihnini kurcalayan na yapacağı baskından hiç bahsetme- dı: Diğer yüzükte de Dicdet font ·r ~ 
l 1 B .... k bh 1 -- Biz size hesap vermek mecburi- Dafne: bir mesele vardı. O da Lord Rombcl'in mişti. - Alis ile ben çok sıkı fıkı bir mi e karşı aşmıştı. u yuzu . ~ ı 

yetinde değiliz. Serbestçe dolaşmak - İsmim Filippa Grey ve Lord ismini vermiş olmaları idi. Eğer, bu i- Şimdi halledilmesi lazım gelen ba~- dosttuk. Ta çocukluğumuzdan beri. he yok ki. Lr.rd Fontleyc aitt;·rıı 
"' d' ,µI hakkına malikiz!. Hüriyetimizi hangi Rombell'in yanında ikatnet ediyorum! sim akıllarına gelmemiş olsaydı, yüz- lıca mesele on altı yaşlarındaki Filippa Hiçbirimiz de servet sahibi değiliz . sim kendisine yabancı değ~l .1• tıııı'~ _j 

hakla tahdit ediyorsunuz? diyerek dedi Ötekıler Gece canavarına döne- de yüz foyafarı meydana çıkacaktı. Grey yani villadan getirmiş olduğu Buna rağmen ben rahat yaşıyabiliyor- bütün T..ondra aristokrasisınuı JJ!"r 
söylenıneğe başlauı. rek ya sizin? diye sordular. Lord Rombel, Vinçesterin en nUfuzlu kızın davası idi. Yolda bütün bu leh- rum, onun hiçbir şeyi yok. Fırtınalı Maıneraingin nişanlanacağı 1' 

Tam bu sırada kız: - Niçin otomobilimin ruhsatiyesine şahsiyetlerinden biri olup polisler likeleri geçirdiği sıralarda da hep bu anlarımızda verdiğimiz Jiınmy Rom- Fontleyin babesı idi. İşte aaroll . ı( 
- Benim ismim Gry ... Lord Rom- bakmıyorsunuz? dedi. Polis gözlerini kendisinden çok çekiniyorlardı. Fa - kızın Tevensin villasına niçin ve han-, bel isminin sahibi de benim amcaza- vens Lordu harap etmiş old~~iŞ ' 

belin malikAnesinde idik, oradan geli- e~erek dikkatle: kat, ya gidip kendisine sorcak olurlar- gi maksatla girmiş olduğunu düşün • demdir. İşte, arkadaşımı içinde çır • böyle bir harekete tesebbüS e 
yoruz. Dedi. ı - Villini de Umbledon James Pe- sa vaziyet ne olacaktı? mliştü. Acaba incilerin sahibi ıniydi ? pındığı korkunç vaziyetten kurtar - gece canavarlığına ba!'lbmış\1• \'ııd 

'O dakika için Pe~r ismini takmmış ter Mayi satırlarını okudu. Polislerden ayrıldıktan sonra, Vin- Hayır olnı..., .. .,,.'1, ÇUnkii, incilel'i Tr -1 mak maksadı ile oraya gitmiştim . (Devamı 

anıauını.• ·-- ... --·-• E:ı••ıuı.• ~··• ... ---· -~ 


