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TÜRKiY E - YUGOSLAVYA 
Başvekilimiz Belgratta 

büyük tezahüratla karşılandı 
Tiryeste mi, 
Sel8nik mi? 

H üaeyin Cahit YALÇIN 

Belgrat baştan başa donandı 

Hitler Romadan 

PAZARLIK 
YASAKI 

Zelzele hala de
vam ediyor 

• 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye Ecnebi HERYERDE 
900 Kr. aeneliii 2400 K. 
600 Kr. 6 aylığı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylığı 600 K. 3 

90 Kr. 1 aylığı 300 K. 
KURUŞ Poata ittihadına ıirmemlt memle· 

ketler için 26, 14, 7,5 'H 4 lira. 

Milletler Cemiyeti Konseyi 
Habeşistan ilhakını 
tanımak yolunda .•. 

Müzakereler başlamak üzere ..• 
başlıca aza bu ciheti görüşüyor 

Habeşiatanı temsil etmek üz.ere 
Cenevreye gideceği aö~lenen 

Negüs 
Cenevre, 9 (A.A ) - Bu sabah Ce

nevrede konseye tevdi edilmiş muhte 
lif meselelerin müzakeresini ihzar 

maksadile murahhaslar arasında te
maslar yapılmıştır. Bu cümleden ol· 
mak üzere M. Boıınc İngiliz ve Fran-

sız heyetlerinin riayet edecekleri U· 

mumi hattı hareket hakkında Lort Ha 
Iifaks ile mutabık kalmışlardır. Hali
faks de B. Litvinof ile görüşmüştür. 
B. Jorj Bonne, Rumanya hariciye na
zırı B. Komnen ile uzun bir mülakat 
yapmıştır. B. Komnen, dün Lort Hali 
faks ile görüşmüştü. 

Konsey azaları, Milletler Cemiyeti 
genel sekreteri B. Avenolun vereceği 
bir öğle ziyafetinde bir araya gelme· 

[ Sonu 3 üncü sayı/ada] 
Framız ıiarciye nazırı 

Bonne 

Amerika dünya sulhü 
ile meşgul oluyor 

yeni bir nizam vücude Dünyada 
getirmek için gayret ediyor 

Alaska, Midvay, Vake, Kanton ve zım gelen vazifeye doğru en ameli yol· 
!arı göstermektedir. Amerika hükum~ 
ti, beynelmilel iktisadi teşriki mesai yo· 
luna ginniıtir ve bu siyasete. ihla.kara• 
ne devam için hiç bir şeyi esirgemiye• 
ceğiz. 

Bundan sonra bizzat kendi namına 
söyliyen B. Hül, teşriki mesai usulünün 
Amerika milletleri arasındaki münase• 

bellerde kabul ve azimkarane tatbik 

edilmiı bir usul olduğunu be1yan ve şu 
sözleri ilave etmiştir: 

Cihandaki milletler, herkes için fay• 
dalı olan beynelmilel ticarete kanallar 

açmak suretiledir ki, hepsinin de kar

ıısında bulundukları iktisadi ve içtimai 

meselelere muvaffakiyetle karıı koya· 

bilmiye medar olacak olan feraiti VÜ• 

cude getirebileceklerdir. 

idman şenlikleri için prova yapılıyor 

DünkO idman provalarından b1r prblf 
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Sayıfa: 2 YENi SABAH 

Kağıt paralar ve 
on liralıklar 

• 
yenı 

~--•~ · D .. ~ ~,,.··~~ u n -,, a , ••• .,,,,.. p 1 ...... k 
--"' o ••• a.11 • • 

Orta Avrupa 
Bugünkü on 

müddetle 
liralıklar da beş sene 
tedavülde kalacak 

Günün ehemmivetli meselele
rinden biri de KüçÜk İtilaf devlet 
adamlarının geçen gün Sinayada 
toplanarak görüşmeleri .üzerine 

Anlcara, (A.A.) - Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankası b&kkındaki 

1 715 numaralı kanunun l 7 nci mad
desinde yazılı aalilhiyete müsteniden 
Merkez Banka" 30 kanunuevvel 1341 
tarih ve 70 l numaralı kanun mucibince 
baoılmıt olup hiil~n tedavülde bulunan 
k.Ağıt paraları tebdile karar verdii:i ve 
beşliklerin 15 tqrinievvd 1937, yüz
lüklerin l Mart 1938, elliliklerin de 1 
nisan 1938 tarihinden İtibaren tedavü
le çıkanlıruya baılandığı bundan evvel 
bildirilmişti. 

16 mayıs 1938 tarihinden itibaren 
yeni on lira.lık kupürler de tedavüle çı
kanlmıy& bllflanaca.k ve bundan ev· 
vel Ç>kanlan kupürler İçin yapıldıiı gi
bi çılr.anlaca.k miktar mu.kabilinde mü· 
tedavi! banknotla.rdıın ayni miktar le· 
davülden çekilecektir. 

Bu yeni on liralıkların tedavüle çı· 

kanlmıya bllflandığı tarihten itibaren 
hllen mütedavil 1 O lira.lıklar bet sene 
müddetle mecburi olarak tedavül e· 
decek, bundan aonra kanuni müruru 
zaman müddeti nihayetine kadar yani 
beı ıene daha Merkez Banka11 gişele
rinde tebdil edilecektir. 

Kupürlerin tebdiline başlanma ta· 
rihleri aynca bildirilecektir. Yeni 1 O li
ralık banknoılann evsafı apiıda kısa · 

ca cösterilmiftir. Banknotun aslını a:ör
mek istiyenler Merkez Bankuına ve 
diier banka.Jar CİfClerine Ye banka bu
Junmıyan yerlerde mal mudürlüklerine 
müracaat edebilirler. 

On Liralıldann Eb'ad ve Evsafı 
Eb'adı: 7.SX 16,S aantimetredir. 
Evsafı: 

zet vardır. Kenar çerçevuinin üıt or· b~~ so~ra nasıl bir vaziyet 
1a11nda ._Türkiye CüııUıuriyet Merkez hadıs olacagıdır. 
Bankaa> ibareai, iki ü.ı kötcsinde ma· 920 de Küçük ltil&f - Yugos
da.lyonlar içerioinde iki satırda c I Ol lavya, Roman.ya v~ Ç~oslovak!.a 
Türk liruı> rakam ve yazıl.arı, alt iki arasında - tesıs edildigı zaman uç 
kö~inde iki murabba içerisinde yalnız devlet biribirlerinin emniyetini 
c ı o. rakamlan vardll'. karşılıklı olarak temin ediyorlar 

Orta zemininin sai tarafında cAta- ve Umumi Harpten sonra Avrupa 

t .. k .. imlen' rozetbı ortasında ı da galiplerin mağluplara kabul et ur :t unree, • • .. • 
1 O T .. k ı · • rakam ve yazıları ve tırrnı~ oldugu sulh muahedelerı

c ur ıra., I .. 1 . • ha · d • • f il 
bunlann altında iki aatırda c 1 1 haziran e çı~ı mış >:_enı rıtanın egış ır 
1930 tarih ve J 715 numaralı kanuna mesıne asla razı olınıyacakların! 
göre çıkarılmıftır. > ibareoi vardır. Ro· anlatıyorlardı. Yeniden herhangı 
zetin alt ve üıtünde sai ve ool tarafla· bir değişikliğe razı olamazlardı. 
nnda ıiyah renkte seri ve ııra numara· Çünkü üç devlet tc bu sulh mua
ları ve seri 11ra numara.larının altında ı h~d~_ler.~le ce~im ülkeler alarak 

d b ,__ "d" .. buyumuşlerdı. Buralar, hep ma· 
a an&.a umum mu ur ve umum mu~ J"" d 

d .. .. · 'mzal bul kı um ur. ur muavınının ı an unma a~ F k t l - · a a o zamam anben on se-
dır. imzaların bulunduiu orta alı k15- kiz sene oldu. Dunnıyan vakayi 
mm fonunu ufak yazılar!& yazılmış Orta Avrupada da öyle deği~iklik 
c Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka· [ ıer vücude getirmistir ki yeni ye-
11 1 O Türk lirası> ibareleri teşkil etmek- ni vaziyetler kaı·~ıMnda Küçük İ
ledir. tilafa mensup devletler haricte 

Arka yüzü: ön yüz renginin aynidir. yeni dostluklar aramışlar, bul
Tezyinat çerçevesinin Ü•t ortasında ve muşlardır. Daima Kiiçük İtiliifm 
ilci satırda c Türkiye Cümhuriyeti Mer· sağlamlığından bahseılilmck!en 
kez Bankası• ibareoi ve üıt ilci köte· geri kalınmadığı halde bu yeni 
ıinde amdalyon içerisinde iki 1atırda dostlukların istikameti başka ha~ 
« 1 O Türk liram rakam ve yazıları var· ka olduğu görüliiyorrlu. 
dır. Çerçevenin ortasında Ankara ka- Daha Almanyanın malİım ~ 
lesinin ve bonun sağ tarafında da be- kilde Avusturyayı aldığı güne ka
yaza yakın mavi renkte bir daire var- , dar bu deği~iklikler biri birini ta
dır. ı ki.ıı etmekten geri kabnam~tır' 

Ba~knot, ~iyaya tutulduğ~- zaman: Yugoslavya geçen sene iktısadi 5a 
bu daırenın ıçerısmde · Ataturk•un fı hada Almanyaya yaklasmll!, gene 
ligram şeklinde baş resimleri görülmek- Belgrat ile Sofya arasındaki mü
tedir. Çerçevenin alt iki kö~esindc iki 
ufak rozet içerisinde c 1 Ot rakanlları 

nasehat sıklaşmıstır. 

Ön yüzü: Kire.Hı rengi olup orta ze. vardır. 
Yugoslavy~. Küçiik İtilafın di

jter azası iştirak etmediği halde, 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAH) , 

İstanbulun Şirketi Hayriye yaz 
hazırlıklarına başladı • 

ımarı 

Muhiddin Ostündağın 
verdiği izahat 

Vapurlarda yemek yenmek Üzere 
komple biletler yapılıyor 

İstanbul vali ve belediye ttnai Mu
hittin Üstündağ dün şu beyanatta bu 
lunmuştur : 

- Sayın Başvekil Celal Bayar se
yahatleri &ırasında buradaki pek kı
<a ve muvakkat ikametlerinden isti
fade ederek İstanbulun imarına kar-

Şirketi hayriye idaresi yaz mev
simi hazırlıklarını tamamlamış ve 
bu mevsim halkın Bo~açiçine daha 
çok ı·ağbet göııtermesi için büyük 
bir proırram hazırlamıştır. Bu ara
da şirket, Tarabyadaki Tokatlıyan 
oteli ve Sarıyerdeki Canlı balık lo

şı gösterdikleri samimi ve ciddi allı- kantası sahipleriyle yaptığı bir an
kanın yeni bir delilini vermiş oldu- J.qma n~>ticesinde yemek vermek için 
!ar. biletler ihdas etmeğe karar ver-

Dün __ öğ1eden _sonra im_a~ pl~nının j miştir. Bıı husustaki anlaşma şir
zefnın uzcrındekı vazıyetım mutalea 1 ketle bu müe .. eseler sahipleri ara
ve tetkik etmek arzusunu ızhar bu· sında imzalanmı,tır Buna göre 

1 • • 

yurdular: . .. 1 komple biletler bir hazirandan iti-
.. Bu planla . a~ ı lacak olan şc·hrın bu- haren piya,a~· a çıkarılacaktır. 

yuk arterlerı uzeıındc \'e bu yollar Cç parçalı olan bu biletlerden 
üstünde bulunan Azapkap:daki Ata-! 
türk köprüsü başı ile Azaplmpı-Ka-

raköy güzergahını, İstanbulu Beyoğ- 17 milyon lira 
!tına bağlıyacak e>lan arteri, stadyom 

alanlar vapurla Trabyaya veya l:ia· 
rıyere gidecekler Tokatlıyan ve 
Canlı balık lokantasında verilecek 
ak~am tedanslarına da a-idebilecek· 
!erdir. 

Şirket 11 l:azirandan 10 ey!Ule 
kad11r ve mekteplerin kapanma ve 
açılma tarihleri olan bir temmuz· 
dan otuz eylule kadar muteber ol· 
mak üzere üçer ayhk ve yilzde elli 
tenzilatlı yeni karneler ihdas ede· 
cektir. 

Bu yaz cumartesi günleri iki 
tenezzüh vapuru hazırlanacaktır. 

Vapurun birinde alaturka, diğerin· 
de caz ve orkestra bulunacaktır. 

Pamuk ipliği 
ve hipodromu, Yenikapıda tesisi der- Değirmenlerin satın Kıtlık devam ediyor, tıatleı 
piş edilen liman ve hinterlindını, ve 1 I I d.i müyor 
buradan kaqıya g~erek Bnğazda a- ! alınması karar aşbrı ıyor 
çılacak sahil yolu güzergahını esaslı \ Haber aldığımıza göre, hüku- Gümrüklerde toplanmış pamuk 
tetkik buyurdular. Bu tel.ki.katın ne- met htaııbul, Ankara ve lzmirde ipliklerinin muafiyetle çıkmasına 
ticesi kendileri için mucibi memnu- l lıulunan bütün değirmenleri satın müsaade edildiği halde piyasadaki 
niyet oldu. almak ve kendisi i~letmek için çok pamuk ipliği kıtlığı devam etmek· 

Plinın tatbikatı için Meclisten al· mühim bir karar vermi,tir. Bu iş tedir. Buna sebep olarak gilmrilk· 
dığımız bir buçuk mil ·onluk istikraz için l.i-z;ıuı olan 17 milyon lira tah- t: ~allardan sonra p_:ı~uk iplikle· 
saliıhiyeti bu işlmn pek küçük bir . . . . . . nnın tekrar takasa tabı tutulacağı 
kısmının dahi W.yatta altiııl.erini gös- sı.ut ı~ın de bır kanun proJesı ha- gösterilmektedir. Fiyatlarda da 
!erecek şekilde temin edemiyeceğin· zırlanmaktadır. Değirmenlerin bu hiç bir düşüklük olmamaktadır. 
den bunun altı milyon liraya kadar suretle hükumete geçmesinden son-
y ü~JÜ!mcsi Llıım geldiğıni, bu hu- ra ayni ~ehirlerde büyük ekmek Bir Ekmek Fabrika.ıı İçin Teklif 

fabrikaları açılacaktır. Y&pıldı 
susta İstanbul Belediyesine mti.zahe- Varşovada bulunan büyük bir 
ı et ~eklerini ""1.ir \'e ,-a.ı. buyur- firma alakadarlara müracaat ede· 

dular. MAHKEMELERDE rek İstanbulda günde yüz bin ki· 
lo ekmek yapacak surette bir fab· min açık mavidir. Ortasında pembe, Banknotun her iki tarafı taydus •çe· İtalya ile de anla~:mı~ bulunuyor-

yqil, mor renklerden mürekkep bir ro· lib tabıdır. t a k 
du. Bunun gibi Romanya da iktı- M u a 11 i m 1 Bayrak hıl'Slzlan rika kurmak istediğini bildirmiştir. 

Bu mühim teklif yüksek makamla· 
ra ve belediyeye haber verilmiştir. 

Esasen hükumetin memleketin her 
T ürkı·ye - vugoslavya ~ed~:ı:ş:ı~:jo~~:~~:ı:::r:!ı':i~ı~ B~t~':~'~an ~~e:~~e=~n~~ve~d:~~ 
I i I l ya ile itiıaf etmi~ti. çekosıovak- • f' h nJaf I iredeıı be. tane ba)·rak çaımış ve im 1 a tarafında ekmek fabrikaları kur· 

B k ·r • B l d k b •• •• k ya ise mii,!:cil bir mevkide idi. bunları ~ş liraya sattıktan sonra _ .•. 
aşve 1 imiz e gra ta ÇO UYU Fakat bu haller hep Avustur)·a >'akalanmı~tır. ~:~e~~f ~~~:1~e;:ı~~::d=:~:.• 

h •• J k l d nın Almanya ile birleşmesine ko-· Bedrinin birinci sulh ceza mah-teza Urat a arşı an ı dar olan devrcd<'llir. 0 andan iti- Söz}Ü VC yazılı imtihan kemeııin<le görülmekte olan muha- Muamele Verciai Hakkında Yeni 

. . . f d . . . . haren Küçük İtila' devletleri ara suallerı· tesbı•t edı.ldı· kemeı<i dün bitmi~tir. Bedri iddi- Kararlar Vttilecek (Baş tarafı bırıncı say a a) yetler tarafındwı ıstikbal edıll\·or. 1 _, .... 
1 

. b' • 
.. ·ı· · 1. ı ki T · ta · k k • b. sınna goru en ycnı ır vazıyet ara kar~ı ne direeeği sualine 'öyle Ankarada maliye ve iktı,at ve· dtasının mumess1 1nı se am ama a ren ıs syona gırcr en as en an- . . . . . ,, 

\'e aramızda görmekle bahtiyar ola- do Türk İstiklal marşını çalacaktır. vardır: Bırılıırlerın~ daha zıyade Kültür Bakanlığı, haziranda yapıla- eernp veı·miştir: kaletleri tarafından sanayiin yük· 
cağız. , Doktor Stoyarlinoviç Celiıl Baya- yakl.~~mak. Kücük ltila.fın son ak cak olan orta tedriat muallim muavin- J "- Ben o akşam çok içmiştim. s~l'.°esine ma.?i o_Jan muamele ver· 

Balkan Antantı askeri rı, kendi ikamctinE tahsis edilen iı- dettıgı toplantı bu netıceye var- !iği imtihan -ilerini teabit ederek Is- Fena halde sarhoştum. Bayrakları gısı kanunu uzerınde yapılan tet· 
Politika gazetesi de bu ziyarete has 1 yan azasından Kar~viç şatosuna ka- mıst_ı_r. Simdi~en ~~nra hunun ge- tanb.ıl Kültür Dirdttörlilğüne vönder· sabahleyin çaldım ama, henüz ken- kikler çok ilerlemiştir. Mayısın 

rettiği başmakalesinde bilhassa Ce-' dar götürecektir. rck uç devletın ~ıınasebatı~.da ve m~ir. Sözlü ve yazılı olarak yap1la- dime gelmemiştim, sarhoşluğum yirmisine kadar bu hususta kati bir 
lal Bayarın Balırn:ı Antantına verdi· . ... Bclgratta ilk konferans gerek kom~ularılc olan munase- cak imtihan ell&lleri tunla.rdır: devam ediyordu. Ne yaptığımı bi- karar verileceği ve kanunda lazım 
ği ehemmiyeti ve Yugoslavyaya kar- Belgrat, 9 (Hususi) - Türkiye hetlerinde görülecek tesirleri bek Tilrk.çc arupwulaıı; lemiyerek bu ~uçu ~lemjşim.,, gelen değişikliklerin yapılacağı ha• 
şı gösterdiği dostluk hakkında tafsi-j Baş\'ekıli yarın sabah kral sarayın- lcnmektedir. A - Liselerin son sınıf edebıyat ko- Heyeti hakime icabını dil~ün- her alınmıştır. Şayet bu değişiklik· 
liıtını \'erirken şu vakayı zikrediyor: da defteri mahsu•a imzalarını koy- lu Türk edebiyat tarihi müfredatı, dil. ôzürü de bir suç te~kil edebile- !er zanayicileri memnun etmezse 

·Türkiyede çalışmak istiyen bir duktan sonra Hariciye nezaretinde i- B-Tuıitçe modern edebi bir met· \ cek cinsten olan Bedriyi iki ay hap- ~nkaraya bir heyet gıinderilecek• 
Yugoslav bu hu.."llsta İktısat Vekiıle-- ki memleket ric~li arasında ilk kon- ADLİYEDE nin ızahı. se mahkum etti. tll'. 

.Alman mühendisi mahkemede Jpek Jhracah tine verruği istidada: · Ben yalnız ferans aktedilecPktir. c - Mektepte bir tiirkçe ders ve- 1 
kendim için değil, YugoslayYa ordu- Konferanstan sonra Türkiye Baş- K } dl• d nlmeei ve biT pli.n ihzarı. 
sunda askerlik hizmetini yapan biri- vekili Celal Bayar saltanat naibi al· avgacı ar a ıye C Bıından birkaç ay evvel, Meci- İpek ihracatının durma•ı ve ye• 

E - Türkçe bir kompozisyon. di '·" d 1 b" k Jd cik oğlum için çalışacağım.> sözlerini tes Rovayal Pren• Pol tarafından Sultanhamamında ticaretle meş- Y~ ..ü>·ün e açı an ır ana a ni mahsul zamanın da yaklaşması 
ilive etmişti. O zaman İl<hsat Vekili kabul buyurulac~k ve şerefine veri- gul olan Nesim oğlu Albert adında Tarih, coiirafya grupundan: toprak çöküntüsü olmuş, ameleden yüzünden ipek fiyatları düşmüştıı. 
bulunan Celal Bayar: •Oğlunuz Bal- kcek öğle ziyafetınde bulunacnktır. bir vatandas, otomobille 

0 
civardan A - Orta mekt.epleriıı ve lioe .ilcin- Mu~ toprak yığınlarının altın- Bu vaziyeti gören ve eskiden daima 

Ö . ci devrenin tarilı, coğrafya müfredatı. da '-alarak o" lmu" ştu"r, ı · k · fi · ı· f br'k •• kan Antantı askeridir.> sözlerile bu ğlcden sonra prens Pol müzesi- " ıpe yerıne oş ııı ıyen a ı awr• 
geçerken e.ki dostu Müzeyyene B - Harita ter•imi, ki 

Yngoslavyalının talebini is'af etmiş- ni ve diğer müzeleri , abideleri ve Müteahhit tarafından inşaatın !er şimdi tekrar ipe e çalışmağa 
rastlamış ve durarak ona hiddetle B - Tüıkçe ...,.,.Jern ...td>i h.W met-

tir. şehri gezeceklerdir. bir gün evvel tatil edilmiş olması- ba.,lamışlardır. 
çıkı~mış: redatı. 

Diğer bütün gazeteler de bu bü- Yarın akşam doktor Stoyadinoviç mı. rağmen, müheııdia Roberin o 
"'· - Sen evimden ayrılırken aldı- E- Lise we orta md«~lerin sooyo- · ı · ı tırm ld -yU... ziyaretin ehemmiyetini tebarüz askeri mahfelde Celiıl Bayar şerefi- _,.. giln yıne ame eyı ça uı ış o ugu MÜ ~ıu-

ettiren ta:fsilıitla 4oludur. ne bir akşam ziyafeti verecektir. Bu ğın elli lira ile çamaşırlarımı iade loji mülTed&tL aııla~ıld:ıi'ından Alman tebaasından 1 TEFEJUl'ı. 
Şehir donandı ziyafeti müteak ip iki tarafta nutuk· ' etmelisin, yoksa ~ikayet edeceğim. D - Bu mevzular -.ofu.da üç den olan bu mühendis ölüme sebebiyet 

Belgrat, 9 (Hususi) - Belgrat ~eh !ar Irat edilecekt ir . Müzeyyen buna kızmış, bir hay- pliru ihzarı. vermek uçu ile asliye birinci ceza 
ri baştan başa donanmıştır: Türkiye Yarınki program . Ji söylendikten sonra Pazartesi pa- Matesnatik tp'Up11Jlcia.a: mahkemesine verilmişti.. Alman 
Ba ;vekili Celiıl Bayar heyetini istik· Belgrat, 9 (Hu•usi) - Çarşamba zarında çalışan yeni dostları Arif A - Orta nıekt.ep .....ınnaıilc müf- mühe.nd.iain mubakeme!line dün de-
bale hazırlanıyor. Gazeteler Celil günü müteveffa kral Aleksandrin . k h • d' . 

1 
•edatı. vam edilmi,, hadi eyerinde dülger-

B ı h . . . Ö , ve O"mana gıdere a ı,;cyı an at- 8 L' 1 · b" · · ·k· · d ayarın stanbuldan areketını ya- mezarını zıyaret edecektır. ğleden • - ıse enn ınne.ı ve 1 ıncı ev· lik yapan Breslavlı alman teb;ı:ı•ın· 
zarlarken heyette bulunan azanın !- sonra Celal Bayar (Avala) daki Meç ı mış: . relcrmde okutulan jeo,_ı:ri ve cebir. dan Kuper ~ahit olarak dinlenmiş-
simlerini ve bilhassa Başvekil Celi!J bul asker şerefine çelenk koyacaktır. - Albert benı vurdu, intikamı- C - Li.derin ikinci ckYre üçüncü tir. 
Bayarın Avala Ajansına yaptığı be- Avaladaki otelde, Başvekil Stoya- mı almağı sizin erkekliğinize hıra- eııufmda ol<utulan edebiyat ve kı>zmoi- Bu şahit, müteahhidin inşaatı 

14 yaşındaki çocuk bir kişiyi· 
öldürdü, bir ki~iyi de yaraladı 

Siverek, 5 (Husus) - Siverekt• 
kahveci çırağı 14 yaşındaki Ahmet 
oğlu Esat Sivereğin Hasan Çelebl 
mahallesinden belediye memnru 
Ömer oğlu Bekiri öldürmil~ ve be· 
lediye dellalından Alişi de yarala· 

yanatı bütün tafsiliıtile yazmışlardır. dinoviç tarafından Celal Bayara hu- kıyorum, demiştir. rafya müfredatı. bir gün evvel tatil etmiş olduğunu 
Huduttan girerken susi bir öğle ziyafeti verilecektir. Arif ve Osman da kalkıp Alber- E - Bu mevzular et.rafında iki ve v• mu"bend'·'n haberi olmadan a- mıştır. 

~ = Esat tevkif edilmiştir. 
Belgrat, 9 (Hurusi) - Yugoslavya Çarşamba akşom1. Celal Bayar Tür tin bulunduğu yere gelmişler, onu bir plan ihzarı. melenin çalışamıyacağını söylemiş. 

Başvekili doktor Stoyadinoviçin An- kiye elçiliğinde YugoslayYa Başveki· bir kenarda sıkıştırarak tabancayı Fizik, kimya ve tabii ilimler grupun· ür • 

karayı ziyaretini ıade için Belgrada H ve Hariciye nazırı doktor Stoyadi- göğsüne dayamışlar, üzerine çul- dan: Muhakeme, hadisenin gelmiyen 
gelmekte olan Türkiye Başvekili Ce- noviç şerefine bir ziyafet verecek- A - Lloe ik.iaci dene birinci ve i-

lanmışlardır. Albert de bir çakı son şahit, Hüseyinin celbi için baş-
liıl Bayar ve Haı·iciye Vekili doktor tir. Ziyafeti büyük bir balo takip e- kinci •ınıilAnnda olwtal.an fizik, kim-

k k k d. · Udafaaya ~alı• ka bir gilne bırakılmıştır. 
Aras da refakatlerindeki heyetle Yu- decektir. çe ere en mı m • >' ya müfredatile üçüncii !lmfın edebiyat 
goslavya hududuna vardıkları zaman Perşembe, ikind bir konferans ak mıştı r. Bu sırada kavga büyümüş kolunda gösterilen fizik, kimya müfre· • Sabıkalı bir hırsızın tevkifi 
aralannd.a Türkiye elçisi Haydar Ak- tedilecek ve Başvekil Stoyadinovlç ve hepsi yakala narak adliyeye ve- dat.. 1 Eminönilnde ve civarında birçok 
tay bulunan isti'<bal heyeti tarafın- tarafından verilecek veda ziyafetin- rilm işlerdir. B _ Li•elerin ikinci devrelerinde 0 • 

1 dükkanlar soyan Şükrü isminde bir 
dan karşılanmışlar ve hususi Yugos- den sonra Türkiye Başvekili Celil kutulan tabii ilimler müfredatı. sabıkalı, yakalanmış ve adliyeye 
lav treni ile Belgrada doğru hareket Bayar ve heyeti gece saat on birde lıll Bayarın bulunduğu Samon vago- C _ Bu mevzular etrafında iki ders verilmiştir. Son hırsızlığında 740 
etmişlerdir. Sofyaya hareket edecektir. b' ı· 'h • •bo d lira çalmı~ olan sabıkalı Şilkril dün nuna yaklaştıkları sırada Celal Ba- ve ır P an ı zarı . ....., ratuvar a tec-

İstikbal merasimi Belgratta istikbal - b ı ı dördUncü sorgu hi\kimlig"inde istic-d . . b l d Dokto ru e er yapı maM. 
Belgrat, 9 (Hususi) - Türkiye Belgrat, 9 (Husıısi) - Tam gece yar a ınmış u unuyor u, r Yapılacak imtihanda kazananlar, li- vap edilmiş ve tevkifine karar veri-

Başvekili Celal Bayar ve Hariciye yarısı gelen son havarus, Türkiye Baş Stoyadinoviç Cela~ Bayara istikbal· ı ae ve orta mekteplere 25 er lira asli !erek tevkifhaneye sevkedilmiştir. 
Vekili doktor Aras ve kendılerine re vekili Celiıl Bayar ve Hariciye Ve- deki zevatı birer birer bizzat takdim maa,la stajyer olarak tayin edilecekler-

8
. d yıkıl da ılca 

Atatürk'ün annesinin mezarı 
yapılıyor 

İzmir, 5 (Hususi) - Atatürkün 
valdesinin Karşıyakadaki Osman· 
pa~a camii avlusundaki mezan gil
zel bir türbe haline getirilmeğe ka• 
rar verilmiştir. 

Mezarın etrafı açılarak park 
haline konulacaktır. 

Süleyman Şahın türbesi tamir 

edilecek 
KU!tilr bakanlığı Fırat üzerinde 

Cafer kalesi önündeki Süleyman 
Şah türbesini esaslı surette tamire 

fakat edenler huduttan Belgrada ka- kili doktor Rüştü Aras ve maiyetle- elmiştır. dir. Bir •ene •tajdan •onra çalı~tıkları ır uvarm masın n ç n 
dar hususi Yugoslav treni ile seya- rindelri heyeti getiren tren tam Yu- Cel" B d kto R " _. .. A f 1 Dava karar vermiştir. 
h ıu ayar ve o r u,.u ras zümre muafümleri ve mektep müdür· Bundan bı"r müddet evvel, Üs- Surı'ye topraklıırmda kalan ve at ederek bu gece saat on bire ylr- goslav saatile yirmiyi yirmi geçe Bel ı 
mi kala Belgrat istasyonuna gelecek- grat istasyonuna girmiştir. seJ.am resmini ila eden asker kıtala- leri huzunında verecekleri nümune der- küdarda Şemsi paşada inhisarlara Lozan muahedesine göre ,anlı 
!erdir Tam bu sırada askeri bando Türk nnı teftiş ettikten ve selamladıktan 1 

sinde de muvaffak olacak olurlarıa ait depolardan biri yıkılırken feci Türk bayrağının altında ufak bir 
İstasyonda Yugoslav Başvekili ve İstiklil marşını çalmıştır. Başta Yu- sonra doktor Stoyadinoviç refakatin- muallin:ı ıınnımıı .ıa..aklardır. Hazi- bir kaza olmuş ve on amele yıkılan jandarma müfrezesi tarafından 

Hariciye nazın doktor Stoyadinoviç, goslav Başvekil! ve Hariciye nazırı de otomobillere binerek halkın alkif- ran devreıindeki imtihanlar, muallim bir duvarın altında kalarak yara- beklenen bu tarihi mahal bu suretle 
vekiller, ayan bası, mebuslar, aske· doktor Stoyadinoviç olmak üzere ia- ları arasında ikametlerine tahsis edi- mektebi m- olup da 1lı.i ....,e hiz- l Janmı.<lar ve Sabri isminde biri de Türklüğe layık eser teklinde ııı•· 
rl ve sivil erlı:lndan mürelıkep he- tfkbale gelen büyük şahsiyetler Ce- len ıatoya gitmıslerdir. met edenlere mak ... tuı:. l ölmü <tiir. 

1 
mure olacaktır. 

t• 
), 

a 

1 



ll M..,.t-

Yeni Sabah'ın anketi ARADA B 1 R 
·-------- Nihayet Bahar.! 

T •• l_ • ıı • • ı • ~ • • İstanbula ilk geldiğim seneler-

U r R m l l ye t Ç l l g l R l ~~~:'i.:i{;!"'~::;,~fe'r:'. ~;:,:~ . 
nasıl izah edebilirsiniz?::: 1::oı':' :ı ~~~ispanya sularında 

Ce·uab mezse nisanda muhakkak gelir. ı· g11· gemilen· ,,, veren: Peyami Safa Bahara.ancak meyısta kavuş- n iZ 
Anketimize Peyami Safa şu ce uğrntı1ınak teh1ikesinc mal'uz mıya w bir Is~nb~l çocuğu ka~~r K.asden bombaıdıman 

cevabı <Vermiştir : . d . . .. dafaa. Bir aileden do- a1ıştıgım ha e, er sene, mar ... ~ d•l ekt • • ] 
Milliyetç.iliğin mücerret !bir sis- ıkra esmı kmul ··wren verem veya değilse de nisanda, baharın hala , e l m e ımış er 

t ı h uz çocu n ıp go el · i1ın ba"a'Gl şaşa A.A.) Va'lin - (i. cm o arak alırsanız ve onu er mil- tm but·· t• köyü donsuz ıve g meınış .o asına ...,. ·b' • - Londra, 9 ( - mya 
lelin sırtına geçebilecek bir kaftan sı a, :n 'kır k tlık ,,e .a"hk rım. Beiki de !bu cocuk saffetim manmda demirli bulunan 3 lngiliz va-

Uzak Şarkta 
Cinliler muvaf fak 
• 

. _ yorgansız uıra an ı • ~ ' · · d A d l l ı ta dı · · N · sıcyarsanız gÖTürsunüz ki her mille- .. ~ .. dik d n düşma- ıçım e na o U Ja ıa~nı Şl - puronun lcaptanlan Hancıye ezarctı-
tin sırtında o bir sürü potlar yapa- vat~~ goz~nku d:ı ış~ır Türk ğımds:n ileri ~e1i;\~or. IŞte, ben ne bir itelgraf göndererek halihazırda Hankeu, ~ (A.A..J _ Besmi teb- o1muş ve kumaııdanıarı munare~ 
cak'tır. O kadar 'ki 'tiksinti veren nı. .a ar. ~~:. e. . şkm an d. t·· k"" farkında olmadan devam eden ÇO- ispanyo1 imanlannda Jngiliz vaJ>ur:'la· r- . de ölmüştür. 
b. . , mılhyetçılıgı ıkısıne ·arşı a ur u cuk1 - b gu·· 1 sabırsızlı el dil ekte ıg. 9 (AA.~ Röyter bil 

oluyorlar 
ır mılliyet apukuryası karşısında ··a f tın . Fzım gelen haya- u~mun u z~ - rının kasten ibombar ıman e m Dün umumileşen hücumdan Roma, • " - -

kalacaksınız. Bu, yalnız milli;ret- ;ıu a a~ ~. es~ır a t .liktir ğıdır kı, bu sene de bır buçuk ay- olduğunu bildirmişler ve meıru lıamu- sonra,. Çant1mg'un şimalini müdafıa- diriyor: 
çilik nazariyesi 'çin de<,.;1 .ıakli şe- ı '\·e ree ır mı ı~·~.çı .11: t n·-. danberi beni bahar hasr.etile ya- lelerin ta'hmil ve tahliyesi için her li- d ç·n _" .. kez kıt.alarJ.. on ki- Jiitler _ Mussoliııi milli.katının 

• b" ' Sınıf davası turA mı ıye Ç ıgı ı- • . · · · a e en 1 ·~ • • •• •• • llrf li-
malar halınde kalan ve b~ndesi bi- . . d d . lamaz., 1 Kıyar. . manda hir ibıtaraf mıntzı1ca tayını ıçm lometrclik bir ilerJeyiş ;kaydetmiş b.akik1 .şumulu 'e manası osso 
rer ideoloJ'i yapısından 'baş'ka bı'r davası ıçm e ne en ) er faf h ·ı· Bu bir buçuk ay zarfında Istan derhal :l.arekete geçı1mcsini talep et- ·k~: ··n ı"mali ı::.arkjsinde '.l'a- niniıı 14 mayısta V enevada .söyliye-

' Çünkü·sımfdavasımilre e mı-bu} bah [h'd 1f · ~ vcpıu:»Cllıl .,. M. 
IJey olmıyaıı bütün akideler ve sis- . · a. ar ~a 1 en ıc; mı -ı;e - mişle.r<lır. 1 !Lianpi ve Siaoliaııgpi ıköylerini geri ceği nutukta belli olacaktır. . uss<>-
tcmlcr için de böyledir. lı!ller'.n davas~d.ır. . medı? ~u bır 'buçuk a"Y. 7:ar'fmd?, n;, takip ve bi• ya•d•m : almışlardır. Çin sağ ve >ıol CJ!nah- lininin bu nutkunda ltalyan ~as&-

Tilrk milli.Yetç.iliğinin en .çok _ Dıkkat cdımz, SO!lyah~rn her za- bazı ta1ıhlı geceler, bu~un şehır Gebdüttarık. 9 (A.A.) - Craft.an, lan da "h" ~e.rakkiler elde et- tini et.rafiyle çiz.mcsi beklem)·or. ·kınacağı şey nazari .konuşmak~a man milyarderler topragmda neş· uykuda iken, bahann ilstanbula torpito muhri.hi, Cchdüuank .açıkların- . l cı:ıu ım .. Burada :zanncdildiğine göre, 
Bizim milliyetçiliğimiz bizim m~~~ vünema bulmuştur. Sınıf dava~ 1 şöyle aya'k üstü ut:_ırnmış olması da ıf'ıranltistlerin müsellah .&lci balılcçı m~: ,··k.. . ta ·c müteaddit liussolini, Sudet almanları statüsil-
liyet,.ilig-imizdir KiSkler b" .ı kırk elbiseli zengin karşısında bır peK mümkündür, zira-bunu gece gemisi tarafından talt.ip eclilmelt.te olan -ı~~.~ U..za,yıa_ • Japonlar. nü tadilinde Almanyaya diploma-~ . ızım lb

0 

1· f k
0 

• d d ~,.;} . a k] h stal S""" d mag UuU'C. c.re Ugl-ıJ an ' - d t-hayatımız içindeki zaruretlerdir. ;e ıs~ ı. a ırm av~ı ır~ • .a u~:ı erme, aşı . arH.' . ~ - ara v4- refast adındaki petrol gemisinin yar ı- hakiki urctte zayıfladıklarını an- tik müzaheret.te bulun~ag.ı :v& e. 
Bu zaruretleri iyice teker te- Bızım daYamız ıse top) ekun el- mad~ da kestırt>bıhrız. san be- mına koşmuştur. lata k b' tarzda geri ç.ekilmekte- mekle beraber herluuıgı hır harbe 
kcr, tanımadan, tıell."meden Türk hisesiz bir nı!lleti." ~av."sıdır: :Siz nekl! beyaz ~rlal_ard~ ~patya top Relast. ı..,,.ı. ""'."flado ...,,;loÜf olnn dir. calial~:. dilşmaıı, tak,•.;-e l<ıt.ı· meydan verm"'."~ llitlerden bil· 
milliyetçiliğinin temel çızgileri-1 daha Kays~rıde _ustumu~e bır bez ladıgırn:z, !b1!' ge11~1 .gıbı ~~sl:~m~ş emirleri hamal old~u h~lde h~r~ket et- lan bekler \'azi,ycttedir. hassa rica etmıştir. .. 
ni tayin etmek imkanı . kt :parçası ıgeçırınenın teknık temelle- olan erık aga:laı ına . goı.le~.rmız miJti. Yolda Frankıstlenn takıbınc ma- S :k b . d Çinlıler Tang- Bitlerin Alman .swıUmıleke ta-
Demekld bizim milliyeı.;ii~ı;;~ırinlyeni atmış bulunuyoruz. Prens dalarak baktı;ımu:ı:, elınde çıçe~- ruz kalnuotn. Fakat .G~fto.n gö•iin~• u·;u"'v.::i"J.:::ı~ ;oçirmişl.,;. ve bu leplerini de mevzuu bah ettiği tah
her şeyden evvel topraklarımı- dö Gal'in elbise dolabı karşısında lerle bıze dogru :gelen taze . ibır görünmez balıkçı gemılerı ıstıkametlerı- P ~ U • N:i. kin ile Vuhu ıar.asındaki min olunabilir. Fnkat bu hususta 
zın kenanna kadar, dibine kadar bizimkinden yüz 'kat da'ha müreffelı genç kızı:ı: ~Eller yuk~!~ dıyen ni d~i.,tirmisler ve Söta"ya .gitmişler- ::..:u:u ~ı~nakale hattını tehditleri resmen biç bir şey söylenm~miş 
üstünde yasayan kahır görmils in' tngiliz amelesinin duyduğu sosya-, o dehşetli ~zel tebessumune_~a- dir. ı.·· 1 l rdır olması İtalyarun İngiltere ile iyı ge-
sanların ruhlannın dibine k~da- Jizm kini Türkiyede, maskaraca pıldığımız f?Un~cr :olmadı degıl_ Rdast, Mantukctşiycf adındaki A- a ~ ~n .a. mış., .a 2~· k.ilomcLre ceıın- çinmek ve İngiliz efkarı umumiye-

r · · ç ·· 'k ·· t ·ı· Fakat ne bıleyıım ben, an:lı arka- ı · · · · d d .. un uan 111 u . di- · tf geniş derin bir memleket bilmsi . gü1ünç bır şey dır. un u ngı ız . . w .. merikan petro gemısının yem a ı ır. . . ' - ·"dd tr bir muhare:be vukuıı. sini gücenclirmemek ıstc gıne a o-
, 

0

' ıs- 1 sı kesılmıyen !'Rgınurlu ıgunler a- B ik" • 'ka d F an'kistler •1.tnUl ?'l c ı 
ter, bu bilgi hiç bir coğr.afya ve ta- tczgab1arı kuma~ yapmağa baş a- d b. bah lar u vapur, ı ıncı . a?un a T .. • gclmi.f ~e hin kadar Japon teslım lıınmaktadır. 
rih kitabında yoktur· bu bilı:ri Ye dıkları zaman biz daha kurunu ulfi- rdaasın wamızdau parçah pa~~a:ı..· ar • tarafından npteaılmış ve Pa1ma da brr 

' "" · ... 1 magı a vwarıı 1lillr-er san- k •· 1 k a ktu .... Am-rikan ınene 'Yirmi iki d ·· t 0 · dan kalma yün cgırme a et- . · . . . . ı aç gun a ı on u n son.~ ... ç• 
sene e. yuz 

0 

uz ın • . .. dovıç tadı bu:akaroak erıyap gıtti- hükumetinin te ebhüı.ii üzerine bıra'kıl· B ı· ·· tü .. nde ın taarruzu oğJunu geri dönmemek üzere ;&'Ön- lerıyle övilnuyorduk. Avrupa SOS· ler Ve bahar hasretimiz vüzüstü . . ş er ın us 
denn. ı· . . ~ mış ıdı f kİş f d• ,, ve ar.kasından dört bilyfik yaliznti ı:ve A\.TUpa na~ona ızmı kaldı Hatta baharm bu sene bizi . c h ] rd sükün' 30 b. t ı·n a e ıyor 
harp Yapınıt. kıtlık, ıaç,lık, sıtma, Türle sosyetesinin ve Türk milleti- unuttuguy na hülmıe:lenler bile ol~ kep e

9
e (Ae <A ) _· E lk" }fi ayyare. 

verem b 1 t ·ıun l 1b la · ·h · l ·· l ekt d Salaman a. .r-~. vve 1 T' Çine 24 kilo metre • ce a e , ı a ve a msız- nm l tiyaç. arım soy em en e- du Fa'h.<ıt ben ümidini kesmemiş b .... k • iJc ah ta fı - Sov et.vr bu haberi easından ıyen lık ~eloni' bir Anadolu çocuğunun ğil, kekelemekten hile acizdir. l~endim · bunun için, iki gün gece uy~ um~~-:rerga ht J"fnı n 1 • t-
1 
• ...:_ ediyorlar yakl~tııar 

göz hebeğindedir. Tiirk milliyetri- A\7U}>a mily.arlarından doğan ev"el bu'"tu:·n i~--1...u} !halkını ika- dhaln ndeş~-unan te ıgb_e mu elı c:~- ~ Hanko, 9 (A.A.) -Şahar'lı ayyu l'ği büt · :r ·v • .u.ı.aım e er e rş anı 11ayan ır şey o maaıgı moııkovadan haberler vasf . . B 
1

• Un zaruretlerıyle, 'kanunla- bu akideler, f<akir tilr.k toprakların- dmlı erkekli, çoluklu çocuklu, ikır b'ld" .
1 

k d" ıMoskov:a, 
9 

(A.A.) _ Çelcoslo- bir Çin kolu, Seddi Çini ıeçmiftır. a rıle, ~zeli ve ebedi :pr~siplerile da bedelini ödeyem~yeceğimiz 1ka- lara döken 0 canım havayı, Ar- 1 ırı me te ır. . l k ı. Fmdi Pek.inin ancak 35 ltüometre 
bu göz b b ğ ... d ıc· lı d - 1 b" l"'k tü vak Komünist Pe.Ttisinin ~.etesı o an _amali a•rh~...:n..ıe ve Pekin - Su:Vaa cle-e e ı ıçın e ı ummalı ve ar agır ve ilzumsuz ırer u s r- navutköy sırtlarında içime sindi- v t~ fi _ -oı v 

n Parı tı an çıkacaktır. Bu za- ler. rfrken cıOh! Nfüavet bahar!» de- ~ u __ n mıryo u uzcrın e wu --deri 1 a . ou··n. b'u'yn''k ~Rotofa-..esa> Moskova ır..ommle!'n • . 1 .. . d b--'--naD Şan.nm..ı.'e 
rur ti e} J aİz iıt~onuna atfen pya ~ y& h" _L d' D---~ Çin IDCDbA• . e er n erdir? Salon v.e otomo- T:ürk milliyetçiliği, halis muh- dlın. .ıı1·1 decdt ucum etmcır.;te ır . .-..caDM 

bf ırk'tllrkü değil, 'topra'k, balçik, ve lis bir kendini koruma insiyakıd1r. .Mayıs sonunda olduğumuza gö- M., , , f Mecl ı' s ı' n de Çdt.oıdovak nuduclunu a e O• ı nndan verilen bu :haberleı-de. diier 
ış ı tü kil . h k"k• . l 1 e luna. 30 bin So_vyet .. ~rdunacn .. -z: b~ır -yyar Çin kolunun Tiençin'ıin aa-b r. • ya~ı a ı ı türk Bir iştiyak ki gayet otomatıK, sür- re Jstan:bulun baharı sahiden ge • iBerl _ uça ___ -

unu 'kendı kendıne sorunca bir ntli, cmnivetli işlemelidir. Türk di sayılmaz mı? Ankar.a, 9 (A.A.) _ Ililyük Mil-~=:. Bu ~:be7~eclcn Mosko- cak 14 kila~ctrc ga~hin~cı:e !~ 
vehlede cevabım alır. Bu her fey- mi11iyetçilfği böyle bir insiyak hali- Cahit 'Sıtla TARANCI Jet Meclisi bugün Hilmi Uran'ınıva .,...,,.teleri. Tasa Aianamın şu tavzi· Pukov_ ~e~ıryo.~u ıuz.cnnck olu d _ 
den evvel bir m\idafaa mill'u +,.·ı· ,d._ · " · · - k El - '•-- Yan..:

1
1uA1ng e hucum etın te ugu i . ~· ıJ e~ı ı- ne geı ~1 gun, ıçme batacak çöpe • başkanhgında toplanara azıgm hini de ~eriyorlar. . ~ "' ğ dır. Kıme ve ıneye karşı, kimi ve karşı kendini korumasını bilen gö- Ti ryeste mJ' cafola köyünden Bekir oğlu Os- Gerek bu .30 bin Sov)·et boınbar41- ı1ave 01unmaktadır. 

neyi lnildaf.aa? Yal ruz dışarıdaki zünlin aziz nurunu kaybetmek en- man 'Ve Dinarın Ye.rcgiren !köyün- man tayyal'esi, eerek Lu haberin Sov- --«01>-
de. ğil, ın_ ücerrct düşmana karşı dn dişesinden kurtnlur. Bu ı"nsı"ıyak, Sel an .. , k m·ı". d Hid t tf Ankarada genç bir loz attan düıerek 
U Ilı .. U 1 den iKarag.öz ı0ğu1lann an ay,e yet K'Omintern telsiz istasyonuna ıa ı. "'ld'. t ~ e~~ tfir'kO müdafna, türkün bence hepimizde vardır. Ben onu b d] oğlu l\fetalibin ölüm ccznsına ç-arp- tamamürle uydurmadır. Kominter.n is- .,_ 

9 

(T-~ f u 

1 
) C::.-L •• 

e enını, midesini iı1kembesini ve kend' d b""t·· d 1 1 1 ta [Başmakaleden ma a k d ki b t ber . Ant1.ara cıe ona - ~runız-k _ • ' ım e u un o gun uguy n, ş- tır.ılmalan ha lan a maz a ayı tasyanu böyle bir ha vermemıı ve _ .f· b. k lm • b .._ __ orsagını müd f '.iç · ik" · d za o m \ e u &.aZ.a ~ a na, anını ınfidn- ikınhğıyle duyuyorum. :Siz duymu- '1898 de, Alman ıımpara"toru ıncı tas\ İp etmiş '\'e bazı ihracat malla- esasen :vermez de. Buhahcrin Roma' da e .mu~ssdı ır ab" k • .. 
1 

.. ha-
faa; 'Zekasını müdafaa·, daima fel- "Or musunuz'· W.ilhelm Türkry" "".i ikinci defa ziy.a- 1 -~ d ·ı 

1 
. . d n netıcesın e genç ır ız goz cnnı 

" ~J rımız için talya tanuın an verı en bulunan malum te sız ıstasyonun a =============================dı·ete~-+Surı··-iedolnştıg-ımnda .. · · ~ b k B' ~cl.dettı"rY~akapamışh~ 
l.ll.:.l'CJL :.•u.. ' munzam koııte.nJ.an lıstesınm :a.a u- alındığınn şüphe ya tur. ır mu C • T ıı,· E ftü •· Pec1 goj.i Şu 

irat etti.ği bfzyük lbir ınutukta üç yüz lü Ye buna mukabil ltnJyanın genel bu c•trs" telsiz istasyonu güya Ko- b . azı <"r ;ye 1 ·~s 1• ~u N a miye ,:_ 
Milletler Cemiyeti milyon mü~lüm:ının ~~stu ol~u~unu ithalit r.ejimimizden mutlak .su- mintcrn veya Sovyet Ru~ya'da gizli d .. sıdson sını1_.ıa,~ ehsm en euz·~ ftıı·ıg-:~ Hitler ffomada 

(B!ı§ taraJı birinci .sa.ı;jada) 
tantana1ı ibır surette ılan etm1ştı. 40 f ın a genç uır t1.ız avamn g ... ~ 

(Baş tarafı birinci say.fada) sene sonra, TrabltısITTırbi z.1yaret eden rette istifade ettirilme~ . . su~ay :nüt- diğer her hangi bir istasyon ~a ın- d .. n istifnde "df'rek atta gezinti ye.pmak 
0

~ be isimlerinde bazı dc~khk yapıl- dnn neşrcdiliyormuşcnsına bırtakım . . 11: k t b dbaht attan dü<>erek !erinden bilistifade .simdiki ruzname- Bay Mussolini de kendisini müsfü- ı~ ih la ikat h herler ıatemış, ıa a e · ,.. 
Alay Pitti ıSa'"ayına gitmiştir. e mündenç muhtellf meseleler hak- manlann dostu ve 'ha:n"si ilan etmek . · o muMU1'. d ması hakkınd2kıi kanun ay a rı- uvdurmn ve tahrı ·a çı n .. 

1 
_ •. 

k d nın da birinci miiz.akerelermı ~'llp- vermektedir. 
Floransa, 9 (A.A.) - Saat lll,30 ın a görüşeceklerdir. . lüzumunu duydu. Alman ideal'.nin t Çeko .. Jovak Komiiniııt Partisinin gn- --«o»--

da B. Hitler 15 jrıcl asırda ine"' -.ın Cenevre, '9 (A.A) - Lort Halililks varisi olan lHitlcr 2\hnanyası ile ken- nuşBı~: .. k .
11 

t 
1
. • a .. •uım•·• .m- ,, . fransa Ye Belçika ~ --r- ~ - ,. •. ,,_,il Cemi • uvu mı e mec ısı ç ·v- ..,.,. zetcsi ol~n "Ro'tefnne"' işte - ırs lS- ( ) F ıı .. mic 1 Fl 1 .lYU.ue er !yeti RZaSmdan olan dev a· · · ski R ·m ar.atorluğunun ~ Parhı, 1) A.A. - ransa nancıye t "$ o up oransanm talyan }>aytah- letı_,_ H h-i,.._ .& t""h tın tam ı~~ e ~a 11 p . <L.. . tü günü toplanacaktır. tııı~•nun <ıtailnkntçı :faşistleri tarafın-ı olduğu zamanlarda Ja-allann Üt ıenn a~..., .... n a 

1 
u a ı - war.ısı sayan li'aŞiSt talya işte .uu r- -., -··- ve Mali~ Na7.ırlannın Belçika harici 

rnetgihı dlım meşhur .saraya gi~ .n:ıak hususundaki .~eri mesele- lü iki dosttw-1ar. . 1 Celil Bayar "Sofyadan geçerken ÔMl bu 9'2retle yanlış bir haber ne}ret· ye -v.e tktiMt Nazman ile dMn Pariıte 
ken Düçe lrendismden ayrı]nuctt.90, 51

• hakkmd_ .• mezkür ne_ mıyet konsey. i- Bugün, bu iki hiiktıım!t binöir __ ıerı_ - miy,. sev1ko1ımrmı,ntr. yapm~ o1duklan göT6şmelE!I" orada 
ıı- 1b ~- a 1So4'··a, 9 (A.A.) - Anndolu A- h r·ı· d 'dd tli Führere kral _ irqparatorun nıisa nın u lÇuma e\Tesınde taky> edece- ne müzaheret .etmekte 'Ve doSt gorun- . J.J b "ld. . ı mali Framıız me a ı m e şı e • 

firi sıiat~le bu .ıoaraydaki .kısa ~ ği usu~e dair .m~~telif __ e:neb! a:v.ıeı- mekte, mütekabil .bir fayda ibu:uyor- J:~:ının hu!'U. i muhabiri 1 ırı- Sovyet R,,•sya 1spanya bir alaka uyandırmı~ır. 
nıeti için müteaddit mükellef saı ler :mumessilleı::i ıle ~onışmuştür. lar ve 'Brenner hattrnm kafi l>ır hu- Y B cld C lii Ba !ur' . \.1 !I 9 Bu görü melerin mevzuunu bilhassa 
lar tahsis edılmiştir. on- . Lort Halifaks 14 mümessilden ye- .dut teşldl ettiğini teminde müttefik a~v. 1 e _yar :e _ ıcı- Mo:>kovadaki ecnebi İfçilerle frank kıymetinin yeniden düıürülmesi 

Saat '15 30 da Dü e eni • · dısile görüşmüş olup müşaverelerine bulunuyorlar. Fakat Brenner hath- ye vekılı doktor Tevfık RuŞtü Aras, > apılan bir toplantı ve bunun Belçika iktisadiyah "üı:crinde-
sarayma g, • ve ç to'Y b~: ;ıttı devam etmektedir. Lort, b~ bura- nın ~ubunda mühim miktarda A.1- refa.~nt1erindelci zevatla beraber Mosl '>'-a, 9 (A.A.' - Dün Yültse1t ıki 'te1~ri 'teşklt etmiştir. 
rerle biclik'!1"t, ,;,. mo ı .~ ülı- Ya gelmesi belclcnen B. I.itvbıof ile man nüfusu bulunduğu gfüi Alınan- bu~un saat 14 le ekspresle So(yzya $ovyd o;..,. Rem Kalenin. Sovy .. ıe. Um..,.,...... ,.,a,dilon mütaleal"'a 
g

itmi1tl rcı· eFü"hret b ''ad .kilasesme de görüşecektir. · ya ]r-Tn 'hayati bır ehemmiveti 'haiz muvasalat etmişler ve ekspresin BCDdilr• •an naerkczinde 1 llDll)'ls bay- göre Be1çikanın parasını Fransız para-,. e ır. r ura a son harp . r·· ~ 1.k f ·· dd tin ·sıu- . d · 
lerde 'Ve 'F.qist inkılib da . . Dun akşam Lort Halifaks, konsc- bir Tiryesle limanı da vardır. mutat teva11. U U ~u e ce 1 rnmı dolayısiyle Moalwva ya g JDlf o- !ile bir 1'izaya getirme\: mecburiyetin· nıücı :ı __ ~ Wa ı esnasın o1- yın halen bilfiil r.eisi olan B. AYeno'! Ne ikinci Wifüelrn"in ü" yüz mil- yonda lkalaralc aynı trenle Belgra-1dan ecnebi işçi delegasyonlannı kabul de lca1maın mu'hteme1dir . ... Ouw .s: ınransa ar.uı mezarlarına :.: .. · ._ 'k-"' _... · f ı 
el nkler ile .akşam yemeğini vemiştir. yon müslümana kar.şı w.adcı:tiği ıtıost- da muteYeccıhen narc c~ c~ .emış- etmiş ve kendileriyle beı saatten az a Ç e .koym~lur Cen - J d · 

Bir 1&lin dah~ .kalacak • ~e, 9 (A.A.~ - .B. &nne ile lult, ıne Bay Mussol"tilr!jn :~:zam~- er ır. . . . . görüşmüştür. . 
Roma, 9 (Hususi _ B ün B .. Litv~of, bu ısaba~ Cenevre~ g~~ larda tekrar Ettiği ~'Di l~ıssıY-':t cıd- He~e~ız~ Sof_y:a !lstasyon~nda, Bu ..mülakata ıı.spanya, F~naa. iıasil· 

leketine "d k ) . u,g . ~ ıruşlerdir. Lort Hahfaks tkendilerını diye alımr. .Bunlar bırer ışaret, başı.:ektl Koscn·.anof, kTalm mumes-' teTe, Çckoslovaı.:ya. Bdçıka, ln·eç, 
daha 1taf1 a:ek~ .Hı~er, bir gun kabul .etmiştir. birer :istikamet ve b:ret- ıhedef.tirler.J.~;llleri, saray müdürü ge-nera1 'Tsn- Norveç ve Avustrab'a delegder!yle 
hav.nın ~uhaleletbıd: c1o1':•, ""!;"1'. .. ~?ndra, 9. ( ~:ı..ı .-:- Ha.beşistan el- tlç yiiz milyon. ~~i'."""' bu ~ nev. ':e kralın ".' uşa \~ ri • B. G ruev, I Yiikoek Sovy<t Divam ~zalan ve .~~· 
lamıyan al da '-ul y y ~ çıhgmden bıldırildıgme gore, Habe- candan seven ıkı buvuk devletm bı- ıhar.ıcıyc nezareti erkanı ıle Balkan dikalar mümessitleri iştırak eylemıştır. 

manevr ar "' wunası .ı- fistan ko · · ı· d · d ekeme- -
1 

• •• 'll · _,__ K 
Çindir. . . ı nseym .ıç una evresın e ribirleııini kısluınmalan 'Ve c . Antantı devJeberı mumessı en, Delcııelerin nutuldarmaııuı acııua a-

MEKTEPLERDE 

--«O»--
laviçrec1e tn'tiha1>at 

Ben.~ (A.A., - Bern 'Kantonall
da yapılan intihabatta Sosyalist nam· 
zetleri hezimete u'ğramışlar ve burjuva 
numıetler ~afhı4t;,..eıt bnnrrRŞ}er· 

dır. Filvaki hükiimet <rnetnuriyetleri için 
buıjuualar wnfmduı ~~nnniş 

oltln '1 namzedin iıel)s:i de intih'ap e- 1 

dilmiştir. 

~ımı delege Teazzaz temsil euecek- meleri pek 'tabi ve izahı kabil bır Türde e1ç.iliği memurları ve Bulgar lenin, kendisine gönderilen hediycler
tir. N?rman Aı1gel .il~ pr.~esö~ Bri- psikolqji mescl~idir. On_un içi_n, bu: ve yabancı mntbaat miime~sılleri.I den dolayı bilhassa ls~an:ol deleg~~
erley ile Stanley tekmk muşavır ola- gün Acarşılıklı bırer .bazım .zıyaretı tarafmdan karşılnnmı~r. ]yonuna ve 1spanyo1 mılletıne teşe'kkur 
rak Taezaz'a refakat edeceklerdir. içinde tatlı 'tatlı konuşan yeni dost- BnşvekiJimiz ve hariciye veldli-tcttiktcn 80nTa, hürriyetleri için büyük DEMİKYOLLAKI 

Galatasary lbesinm 'V inci resim • Cc?evre,, 9 ~ (A.A.) - Miletler Ce- ların arasında bu müslümanlar.a mu- miz ile B. Köseivanof .istasyonun bir sa~a gİr.mif olan İırpanyol 'TC Çn 

-«O•-

~si m~etı konscyınin bugün_kü k~şa~ o.el 1 habbctin bir çe~cmemezlik toh~u- krala mahsus salonunda yarım sa· milletlerine Sovyetler Birliği. h~tbnın Gümriik Te Ter'iki Sanayi 
Galatasaray lısesı ta1ebe1eri ta- scsı s~at 17 ola:al< tesbıt edılrniştır. nu teşkil etmesı pc~ muhtemcldır. at kadar görüı;unüşler ve bu m~~n- derin sempatisini beyan ıetJwftır. Ka- Gerek gümriilı: hnunlan 'Ve gerek rafı~~ hazırlanmakta olan resim Sebebı, konsey azasınm noktai n=ır Alman ideali ı;u smıda iki yol ağ- da iki devletin iyl mün8"ebeueri ! nin Sovyetle< Bi•liğine b~ tecavüz tq.;Id •nayi ve diğ" 'kanunl.,la ve.-

sergısının '1 .incisi açılm1~tır. Sergi- teatilcrini temin etm<!ktir. zında bulunuyor: Tiryeste ile Seli- 'hakkında samimi ve dostane fikir- :ukubulduğu takdirde mütearrıza la- .gi ve resimlerin tahakkuk tarzına ait 
de talebelerın !apbğı yağlı boya, . Bazı mahafil, geçen içtima aevrc- nik. Bunların hangibi daha cazip ,gö- 1er teati etrniş1erdir. yık olan kabulün .hazırlandığını alkıfla1· alma'k üzere malluk ettiği kanunlarda 
sulu b~ya, karıkatü~, afiş, lrara ka- sınde oldu~. gibi Haile Se~asiy~ni? rünecek? ·Hedefe cri~nek~~ki. z.orluk Başvekil B. Köscivıınof Başvekil arasında beyan etmişın. yazılı muamelatı ifa etmedikleri tak-
lem, hırçok kıymetıı eserler var- bekienmellıw halde gelınesıne ıhtı- hangisind': daha çok ıse dıgcrmm .?•- ve hariciye vekilimizin avdetlerin- -«O» dinle yo!nn o kaPunl.,da ,,..,ı. «~•· 
dır. mal vermektır. .zıöesi o msbette artmış olacağı şup- de Sofyada .,,.Cftvakknıfian esnasında R •a. B A Kt.:a!!.-.-.k lara tabi olduk1nn ve bu ce2anı.1 ıso İlk . t' h A l kt B . . d' O . . b d t b'" ıı..ç " usya eyaz yı 'Vl'Uunrrc • • be . . Ycşilay Gençler 'Birliğinin . ~çıma, ususı o .aca ır. u ı~- hesız ır. nun 1çın, ura a en a ıı bu .dostane mükiilemelere daha mu- Yanak Edildi muafiyetten mP.hıumiyetı ıca ttırmı· 

.. . tiınaı derhal hususi bır celse takiP,ve en kısa yoldan bahsetmekten f 1 b" ·tt de\•am edebile- "-
9 

(AA) _ Hu""klırnet yece:::.i günm.lderc bildirilmi~tir. musamcresı edecektir . d k 1 " h . • 1 .assa ır sure e • MosKova, . . .. 1 tikb . . . zıya e -en o ay yoıun angıs:ı o a- - ı - t 
s al ıçın çok büyük ümitler G·· akli ~ · · h l ki ğı .,.+ k =ı.t d Bun celdcı·indaıı pek memnun oldugunu mcmurlan, beyaz eyı avcı ıgını mene -

veren 1 . oçmen ı11 yau ıcın azır ı ar oea nı ara'i.ırma '!r.: 1za e er. u . . t' B •
1
• r 'lci h ld.. Asfalt Cadd.-1erde Meyilli Virajlar 

genç en tebrik ederiz. haşlat!; elbette Almanya kendisi düşünecek- beyan ile kendilerini ~şyı etmış ·~· miş!..dtt. eya~ ~Y• "• ona '- • • y..,,.ı..aı. İstanbul erkek lisesinde Yesil Bu yıl göçmen nakliyatına Jıa- ti Sofya elçimiz Şevkı Berker, Fı- müsaade edılm~ır: Ayının hucumuna 
A 1 · r K 1 l Belediye, y~i yapıla ak asfalt cad· Y ge.nç erbiliği tarafından "Ok giı- ziran başından itibaren baslana- ·Yalnız vehı"m ,,e '-.ayala" t ıı.abı"lı·n- libe konsolo::ıu, Bulgnr emniyet gc- ımaruz kalmak. utup seyyl\aı arının 
z 1 b ~ · ;ı r. lmal delerC::e virajlan Dever, yani meyiTii o· e ır müs.amerc v~rilmiştir. Çok caktır. ilk partide Romanyadan den olsn 'da, böyle bir inkişaf yolu· nel direktörü ve ~u.lgar dem'.r~oll'7" ıau ete ihtiyaa o an. lHak 7apnnya knnu Yenn;,.;,. Ancak kalabalık bı.r davetlı huzurunda ya- gelecek 1600 göçmen için Nazım nun üzerinde bulunanlar o yolu hu- n direktör muavını, Başvek!Iı fııh· Beyaı ayolum Kut~".. Okyanumnun böyle moyilli ,,;,,,jlu. et,.ı....ı. bino 
!;:!an bu müsamerede temsil veril- vapuru klralanmıttır. liil ve <>iifuza kolay bir geçit halin- bede karşılayarak Yugosiavya bu- cenup k"·mlonn> t<dnco mette terke- mevout olmoyan kö,.le.Ie kul .. dan 
teı' ve caz heyeti tarafından m•h- Göçmenler Çanakkaleye yerleş- de bırakmamak vazifesile nıiikellef- daduııa kadar kendolerine refaknt d•,...k thnal~ ~·~ '.'mhaceut etmekte ... .., eaddele•cle Y•~•l...-ıttt" 

lif Parçalar Ç«lınmıştır. tirUecektir. tirler. •mişlerdir. 1 - ~ t~ 
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Sayıla: 4 

IK~DJ~~~ ~,.,... si· illi •"8 ı r' ' Al 
Yeni icat bir çorap Ollaiif:::.41111 1 N • • il 

Kaynanamı yutan çiçek 
Nakleden: Cevad Sadık. 

Gemimiz Batavia limanına de- sinek yuta biliyordu; fakat azim ve 
mirlediği zaman, yerinden kımıl- sebat, bilhassa cesaret sayesinde o-
damıyan Şaban kaptana: na fare yutturmağa da muvaffak 

- Şehre çıkmıyacak mısın? oldum. Bir kedi kadar fare dü.ş-
Dedim. künü olmuştu. 

Şaban kaptan kendisile çabu- Diğer taraftan, kaynanamla sür-

Tino Russinin bütün 
kadınlara öğütleri 

Meşhur yıldız diyor ki: "herşeyden 
evvel muktesit ve iffetli olmalıdır,, 

cak ahlıap olunuveren o hoş sohbet, düğüm hayat tahammül edilmez Kadınlar zannederler ki bizim 
alçak gönüllü adamlardandı: On- bir hale gelmişti. Kaç kereler o- kalbimizi fethetmek için bin bir hi-
beş gün deniz yolculuğu onun iti- nu öldürmeği tasarladım, fakat i- leye, sayısız dalavereye müracaat 
madını kazanmağa ve kalbini bana çimde bir şey niyetimi fiil haline etmek lazımdır. Halbuki hile ile 
açmağa kafi gelmişti. Sualim Şa- getirmeme mani oluyordu. Günler, bir erkek ancak eğlendirilebilir 
ban kaptanı ürpertti. İçini çekerek: haftalar, aylar hep ayni az·ap i- Hoşumuz,a gitmek başka bir şeydir, 

- Garib bir hikayedir, dedi. çinde geçiyordu. Artık canıma sevgimizi elde ederek bizleri ebedi-
Hiç kimseye anlatmış değilim. Bi- tak etmişti. Nihayet, bir gece, ya- yen bağlamak ise daha büsbütün 
lirsin ya dostum, insan her yapbğıy tağımda sağa sola dönüp uyumağa Boydan boya parçalı olan bu çer başka bir şeydir. 
le övünemez. Fakat bu sırrı birine çalışırken, birdenbire kafamda bir rap giyerken ucundan çekilerek ka.. Kadının çok güzel olması şart 
tevdi etmek ihtiyacındayım, zira fikir peyda oldu, bu fikir aydınlı- panıveriyordu. uB, çorabın muka.. değildir. Öyle kadınlar vardır ki 
vicdan azabı içimi kemiriyor. Bun- ğında sevincimden içim içime sığ- vemetini arttırıy01' , -· -.. ~. ... yüzlerinin letafetinden ziyade cazi· 
dan yirmi beş sene evveldi. O za- mıyordu. Bu keyifle uykuya geç- helerinin kudreti, seciyelerinin hu· 
man gençdim, ateşliydim, hele seya- tim. Ertesi gün bizim kaynananın I susiyeti dolayısiyle muhayyilemiz-
hat etmeğe, memleket görmeğe ba- senei devriyesi idi. Sabahleyin ya- lkbahar 'hazırlığı de büyük ve yüksek bir mevki tut-
yılırdım. Marsilyalı bir alimle bu- tağımdan sıçradım, itina ile tıraş muşlardır. 
raya geldik, baba adamdı, bana ne- oldum, en yeni kostümümü giydim Dünkil(uyımızda yaza doğru ev Benim kanaatimce her şeyden 
batat ilmini bütün inceliklerine va- ve dos doğru dükkana indim. O- temizliği uıüllerinden bahıederken evvel hoşa gitmeğe azmetmek, za
rıncaya kadar öğretti. On altısını bur çiçeğim beni tanıdı, sevinç ma- halıların naaıl temizleneceğini rif ve cazibeli olmak, karşısında-
süren sarışın, gök gözlü, gayet gü- kamında yapraklarını salladı. Çiçe- anlatmıştık; bugün kürklerin na• kinde arzu ile karışık bir saygı hissi Tlno Rossi 
zel ve alımlı bir kızı vardı. kızını ğimi saksısile beraber ihtimamla al- 111 temizleneceğini .mlatalım: uyandırmak llizımdır. Evvela muk- !eriyle meşgul olması ve eşinin mi
ben istemeden, kendisi bana verdi. dım. Bu çiçek bizden başka kimse- Halılar kaldırıldıktan sonra sı- tesit bir kadını takdir ederim. Zira de ihtiyaçları kadar ruh ihtiyaçla
Hoş ben de kıza fena halde tutkun- yi tanımıyordu. Kollarımda çiçekle ra kürklere gelir. Kürkler çok na- en zarif ve kendine yakışan roplar riyle alakadar görünmemesi kadar 
dum, o da ayrı mesele ne ise uzat- kaynanamın odasına girdim. Se- zik olduklarından çok titiz davran- behemehal en pahalıları değildir. can sıkıçı bir şey tasavvur edemem. 
mayalım, bizim kayınpederin öm- neyi devriyesinde kendisini düşün- mak ister. En ufak bir güve bütün Mesut yuvaların saadet sırrını Zeki ve hisli bir kadın bu tehlike-
rü vefa etmedi, evlenmemizden üç düğüme ve böyle müstesna bir he- bir kürkü derhal mahveder. araştırdım ve şu neticeyi elde et- !eri göz önünde bulundurarak eşini 
ay sonra fertiği çekip öteki dünya- diye getirdiğime gayet memnundu, Kürkleri muhafaza için iki ter- tim: Bu mesut yuvalarda kadın her mesut etmeyi ve onun sevgi ve alli-
yı boyladı. Refikayla ve kayın- kuru çenesini kıpırdatarak mü•tek- tip tavsiye edeceğiz: şeyden evvel eşinin sevgi ve allika- kasını hayatının sonuna kadar mu-
valdeyle yalnız kaldım. Fakat ka- reh bir sesle teşekkür ediyordu. -I- · b'l k d d (İd 

sının temadi etmesini can ve gönül- hafaza etmeyı ı en a ın ır. e-rıma da bir şeyler oluverdi, günden Saksıyı masanın üzerine bırak- 5o gram Karanfil k · d kl 
den istiyor ve bunun için de daima al kadın) a pe zıya e ya aşmış gilne solmağa, erimeğe başladı. mıştım. Ve kaynanam ona oturdu- 50 ,, Karabiber ince toz. '.. .. . olur ve böyle bir kadının eşi de ken 

Bir ay içinde onu da topraklara ğu koltuktan bakıyordu. Fakat bir 300 " İris kökü tozu anlayışlı, guler yuzle, muktesıt, a- disini pek haklı olarak dünyanın en 
gömdük. Kaldım mı bizim kayna- kere aklıma koymuştum ya, çiçeği 50 ,, Karvi. ğır başlı bulunuyor ve bilhassa if- mesut erkeği sayabilir. 
na ile baş başa. Fakat bizim kay- ma•anın üzerinden alarak kayna- Bunları toz halinde karıştırıl- fetini muhafaza ediyor. 
nananın ölmeğe hiç niyeti yoktu. nama götürdüm: "Çok güzel ko- dıktan sonra ince küçük torbalara Bir kadının mütemadiyen ev iş-
Unuttum söyliyeyim, küçük bir dük- kar!,, Dedim kadıncağız koklamak koymalı ve kürklerin arasına yer- ============================== 
kanımız vardı, muhtelif nebatların için eğilip yüzünü yaklaştırdı, ve lestirmeli. 

Tino Rossi 

tohumlarını satarak geçiniyorduk. o zaman do•tum, çiçeğim, obur çi- ' -II-
Dükkanımızda adını bile bilmedi- çeğim, birdenbire alabildiğine açıl- 50 gram Gül yaprağı 
ğim tilrlü türlü çiçekler vardı. Kay- dı ve kaynanamın yüzünü yakala- 100 ,, Levanta çiçeği 
nana ile hangi damat geçinmiş ki dı. Zavallı kadın çırpındiyse de ı ,, Misk 
ben de geçineyim? İmkanı mı var- para etmedi, ve benim bir heykel 3 ,, Öde ağacı 
dı? Her gün kavga ediyorduk, gibi lakayd duruşum, çiçeğin cesa- 2 ,, Safran 
Zaten sinirli, titiz, geçimsiz bir a- retini ve iştihasını arttırdı, yüzün- Bunları da toz halinde küçük 
ciize idi. Bunun için mümkün mer- den sonra başını omuzlarını ve ni- torbalara koyup kürklerin arasına 
tebe dükkandan dışarı çıkmıyor, hayet bütün gövdesini yutuverdi. İ- yerleştirmeli .. 
vahşi nebatlarım ve ehlileştirdiğim şi bittikten sonra, çiçeğim bana doğ- Gerek kürkleri, gerek yünlü el
çiçeklerimle meşğul oluyordum. ru dönerek: "Şimdi memnun mu- biseleri kaldırmadan evvel, onları 
Görseydin ne güzel çiçek koleks- sun?,, Der gibi yapraklarını kımıl- iyice silkmek icap eder. °tukarda 
yonlarım vardı. Hele bir çiçeğim dattı. anlattığımız torbaları koymadan 
vardı ki, bizim merhum kayın pe- Hikayesinin burasında Şaban evvel bunları boylarına göre mu
der oha Rossoli adını veriyordu, kaptanın sesi kısıldı, çok heyecan- ka'<vadan kutulara yerleştirmeli. 
Türkçesini pek bilmiyorum, bir at landı, ayağa kalktı. Ben: s,,nra kutuları iyice gazete kliğıt-
gibi zekidi, her şeyi anlıyordu ve - Ya çiçek ne oldu? Dedim. !arına sarmalı. 
çok şey yiyordu. Ben ona obur çi- - Yedi sekiz ay kadar yaşadı. Güvelerden korunmak için ka-
çek adını takmıştım. Yanına yak- Harikulade bir çiçekti, her şeyi rabiber tozu ile klifuru kullanılabi-
laşan sinekleri hemen yutuveriyor- yutuyordu. lir. Çok faydalıdır. Bir mahzuru 
du. Bu çiçeğe karşı husus~ bir mu- Biraz düşündükten sonra: varna o da kokunun kürk ve ku-
habbet beslediğim için, onu terbiye- - Bana baksana Şaban kaptan, maşlara sinmesidir. 
etmekten büyük bir zevk duyuyor- dedim, senin obur çiçek anlattığın 
dum. Sırası gelmişken söyliyeyim, bu hikayeyi yutarmıydı dersin? 
ğayet büyÜk bir çiçekti ve uzun, Piposundan bol bir nefes sa vu-
kalın bir sakı vardı. İlk zamanlar- rarak: 

'da tilveyçleri kapanırken ancak - Bunu bilmem! Dedi. 

Röntıen filmleri ı Soy adlan hakkında yeni bir kanun 

Resmi k8.ğıtlarda soy adlarının her 
Uzun müddet beldem~ ve bozulmu1 

o1an röntgen filmlerinin satılmasına 
halde kullanılması ve aksi hareketin mani olmalt ve hastalann müşkül vazi .. 

İstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRİYAT!: 12.30 - Plakla 

Türk mu!\iki!Iİ, 12.50 • Havadis, 13.06 • 
Plakla TUrk musikisi, 13.30 - Muhtelif 
plak nefriyatı, 14.00 - SON. 

AKŞAM NEŞRİYATlı 17.00 - İnkılap 
tarihi deni: Üniversiteden naklen Yusuf 

Bitlisde imar 
Dar bir belediye bütçesi 

ile ne yapılabilir? 
Su bolluğu icinde yüzen bu yurt parcasında 

belediyeye yeni su neliyor ' 

gel 

fö Mayıs 1938 

Soldan saia: 

1 - Dost bir memleket, 
2 - Ayak, nota 
3 - Çiçek veya nehir 
4 - Kurum, ...... ki bula~ın 
5 - Öldüren alet. 
6 - Bir kıta, nota 
7 - Eskilik 
8 - Seleze satılan yer, renk 
10 - Dantele nevinde.o bir şey, fakat 
Yukarıdan •t•iı: 

1 - Bir sabah gezetesi 
2 - Ad, n1ahkUmiyetin aksi 
3 - Bir nehir, kirt 
4 - Çapkın 

5 - Kızgınlık 

6 - Bir cinı. kuma,, ke 
7 - Kucakla, ay 

8-
9 - Sanat, kliğıt helvası gibi bir fe:Y' 
10 - Sabık Habeş imparatoru, rumc• 

Dünkil Bilmecenin halli 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 

.-................. !'!"" ... ~~~---

1 Y E iNi 1 llfJ.;; IAl~IAIH 
2 EILIE MI 'ulKIE LIA 
3 NIEIZILIE ilAIRIMIA: 
4 i 1 N ~ I ·\ 1F1 R i i '_ı_s:_!p.)!i 
5 l•IBi ITIA!D~~KI 

TiNIE/illA vlll!sl ili 
7 WIEll'f\LIW!FIAIRIE 
s v ı ATSı-:-rwı_ı.AJ 1( 1 8-J.B. 
9 AILI t \SlslulRIAIPI ı 

10 T IAIM'IAfMiWIE'I ~ ııı:. 

ALTI KELiME 
1 2 3 4 5 6 

y A 1 A L K 
E s t L M A 
u B z R A G 
1 K 1 N L A 
A G E z T E 
A y 1 z c 1 
Yukarıdaki altı 11ra harfin yu• 

karıdan afağıya sıralarım o suret"' 

le deiiftiriniz ki soldan sağa oku• 
nunca altı gelime meydana gelsin• 
Yapamazaanız yedinci aayıfaya ha"' 

kmız. 
~ 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoihı cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde (Della Suda), K•· 

raköyde (Hüseyin Hüsnü), Taksim İstik-
1&1 cadesinde (Limoncıyan), Pangaltı 
Haliskirgazi caddesinde (Nnrgil<'ciyan)ı 
Kasımpaşada (Müeyyet), Hasköyde (Ne .. 
sim Aseo), Bcşikta~ta (Süleyn1nn Recep), 
Büyükderede (Asaf). 

ittanbu1dakiler: 
Eminönünde (Hüseyin Hüsnü), Atenı

damda (Esat), Kumkapıda (Haydaı-), F•· 
tihte (İsmail Hakkı), Aksarayda (Ziy• 
Nuri), Şehremininde (Hamdi), Küı..ükpR

zarda (Bensason), Eyüp Sultanda (Mu .. 
tafa Arif). 

O,lı:üclar Kadı.köy, •• Adalardakiler: 
O.küdarda Çartı boyunda (Ömer K.r 

nan), Kadılı:öyünde Yeldeiirmeninde (Üç." 
ler), iıkele cadcle•inde (Büyük eczalıane), 
Bilyükadada (Şinasi Rıa.a), Heybelid• 
(Halk). 

ycttc 1calmamalarını temin etmek üzere . kanuna aykırı olduğu Batvekilctten 

bir temmuz 9 38 tarihinden itibaren 
yurdumuza girecek filmlerin ambal&i
larına hangi taTihe kadar istima1 edi1e
bileceğini gösteren İşaretler yapılması 
kararlaşmışhr. Bu işi gümrükler yapa
caktır. 

bütün dairelere tamim edilmiştir. Kemal Tengir Şenk. 18.30 - Spor ve genç- Bitlisde belediye dairesi ( arkadaki bina ) işi üzerinde yürünmektedir. Reis, 
lik bayramı: Konferans Hasan Atalay, b h bel d' · h · b c 

Pençap Maliye komiseri memleketimize 
Geliyor 

Hindiotanda Pençap Maliye Komi
seri Mr. M. L Darling köylünün hayat 
şartlannı ve Cumhuriyet rejimi altındıı 
tahakkuk ettirilen ıslahatı görmek ar
zusile ve Halep yolile yakında memle
lcetimize gelecektir. Darling memleke

timizin her tarafını dolaşacak ve bir 
kaç ay tetkiklerde bulunacak ve bu a-

Türkiye - Brezilya 

Müddeti 31-12-93 7 de biten Türki

ye - Brezilya ticaret anla§ması bir ıenc 
müddetle uzatılmı§tJr. 

Çırapn Sarayı lıe Yaramıyor 

Kültür Bakanlığı, Beşiktaşla Ortaköy 

arasında bulunan eski Çırağan Sara

yının kabili tamir olup olmadığını Be
lediyeden ıormuştu. Belediye, verdiği 

cevapta, Çırağan Sarayının tamirine 

imkin olmadığını, yeniden bir bina in-
rada bazı tehirlerimizde konferanslar ıasının daha ucuza mal olacağını bildir-

Fen fakültesinden. 18.45 - Plnkla dans Bitlis (Hususi) _ Her şehirde kaildirler .• Yeni reis, bu imkansız- mez a ayı, e ıyenın arıce 3 • ' l ı - · h d j t'f d vurmadan, bir borca girmeden, musiki•i. 19.15 - Konferans: Beyoğlu Halk olduğu gibi burada da, şehrin imarı ıga ragmen er çare en s ı a eye 
evi namına Mustafa Tunalı (Halkçılık). bakımından omuzlarına en ağır koyulmuş, ümit gördüğü yerlere el kendi yağı ile kavrulmak su• 
19.55 - Boua haberleri. 20.00 Vedia Rıza yükler yüklenmiş bulunan idare, uzatmış aldığı karşılıkl.ard. an .. yı.1- retiyle ve •zamke~di tbasüartçreusfinlardenla 
ve arkadatları tarafından Türk musikisi d h 1 il yapabileceği ~ 1 

ve halk tarkıları, 20.45 - Hava raporu. belediye idaresidir. Dar bir bütçe mamış ve !halen t e aynı ıs e yur - kurmak, halkı kesim yeri denileP 
20.48 - Ömer Rıza tarafından arapça ııöy- çerçevesi içinde çırpınıp durmakta- mekte bu unmuş ur. mezbelelikten kurtarmak için çalı-
lev. 21.00 Tahsin Karakut ve arkadatları d 936 yılı sonlarında dışarıda Her bütçenin rakamlarını yük- sarfederken be• 
tarafından Türk musikisi ve halk tarkıla- ır. ·d · it ek için çareler düşünürken bu şıyor. Beş kuruş • 

bulunan yurtdaşlardan bu ı arenın sde .. ~ 
1 

k t' 'k' yu··z defa du··şu··nu··yor ve belki bU n "saat ayarı,, 21.45 • ORKESTRA: ?tlo- h arası a mem e e ın ı 1 zart: Zavcer fillüte. Borel - Klerk: lııuz- başına getirilen genç reisin, :u ~- ~ş~nce d' n . t' lif yüzden birçok hatır ve gönül de Jor-
yon damur. Löfor: Jur de prentan. Şafö- nun bütün ateşinliği ile çalıştıgı go- buyuk der ıne yer vermış ır.. ez-

1 . b h 1 kt 'k G b 1 d' mış o uyor. liye: Le jand kreol. 22.15 - Ajans haber- rülmektedir. Her biri bır kanten . ~ a,ke e ··trı ... en? eede ıye re- lllezbaha için böyle düşünürkeJI 
leri. 22.30 - Plakla eololar, opera ve ope- halinde dört asıl mahalleye ayni- ısı, ço mu evazı, sessız s asız ça- 1 kt 'k . . d d 1 t d . te 
ret parçaları. 22.50 • Son haberler, ve er. 1 k . t y ... . J • t e e rı ıçın e ev e yar ımı ıs .. 

mış bulunmakta olan Bitlis geniş ışına ıs. er. ap.acag.ı ış erı a- mekten başka çare bulamayor, is-tesi günün programı. 23.00 - SON. 1 k h tti d ' 
S dag ·ınıktır Ayni zamanda isti- sar ar, ımseye ısse rme en ış- t'k 

1 
b nı! 

Avrupa İstasyonları v · . . h 1 ı raz yo una aşvuruyor, res 
KONSERLER: 7.10 Berlin: Eğlenceli !anın açtığı yaralar da çok genıştır. !er ve azır ar. formaliteleri ikmal ile uğraşıyor. 

Jll'OgTam, 8.15 devnmı, 9.30 Berlin kısa Geniş yaraya bol bir yama ister. Bir senelik çalışmaları arasında Reis yaptırdığı projeleri kendi 
dalgası, Hafif musiki, 14.15 devamı, 13.U İşte, bu yama belediyede yok. Eni, göze gelir bir şey görülmezse de elile Nafia Vekaletine arzediyor 

miştir. Bükret: Rumen musiki konseri, 14.30 de· boyu yetişmiyen bir yama, bir büt- bunun altında sessiz bir çalışmanın noksanlarından ötürü geri çevrilen 

~~;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;:lvamı, 16.45 Berlın kısa dalga•ı: Karı,ık ce vadettiği sonuçlar var ... Bu cümle- · 1 'k ı · · üt h ısıl , 
halk musikisi 17.10 Brüno: Radyo orke•· ... .•. . . . • . . .. proıe er ~ ma ıçın m e a~s .. 

verecektir. 

Yann aksam MELEK' te 
NEFİS BiR AŞK - GENÇLİK - MUSiKi - VE DANS FiLMi 
BÜYÜK REVÜLER - ZEVKLi, EGLENCELI BİR MEVZU 

UYAN ve YAŞA 
ı Baş rolde ALİCE FAYE ~ı:::iı:;~:: i:P~~~~L 0~~~~~i 
'-"111•--• AYRICA : Paramount diinya haberleri 

Yeni reis geldıgı vakıt ılk ış ola- den olarak su bollugu ıçınde yuzen go··nderilmış bulunmaktadır Bıitun trası, 17.50 devamı. 18.30 Pe~c: Radyo . . · 
orkestrası, 19.2 Bükret: Ask•rl bando, rak belediyenin tahakkuk etmiş bu şehırde, kırk senedenberı yapıl- bunlar yapılırken soranlara (olıı-
19.20 Prağ: Solo orkestrası konseri, 20.20 bulunan tahsisatlarının tahsilini mış olan belediye binasına tefazul caktır) karşılığı geniş bir sabırla 
Pette: Koro havaları: 20.40 Prağ: Askeri düşünmüş ve 0 yoldan takibata gi- kanunlanna göre ve az bir masraf- verilmekte bulunmuştur. 
bando, mart,1 Rapsodı martlakrr, 2 ı. 15 Prağ rişilmiş. Eline verilen yıl bütçesinde- la getirttiği (su) dan bir parça da Şehrin dertleri bu kadar mı 1 
Rumen hava arı, 21.16 Bu eş: Rumen ,. . . h. b' k 'Ik d , · . I r 
musikisi, 21.30 Bükret: Koro havalan, 22 ki tahsilata chemmıyet vermış, ıç ır çarşıya akıtmış olması vardır. Hayır. Ço , ı · me enı ıhtıyı.ç a 
Bertin kısa dalgası: Hafif musiki, 22.10 seneye nasip olrnıyan bir tahsil ye- Bugün belediye binasında dene- bunlar. Arkası çok geniştir. Bırıı-
Prağ: Radyo arkestrası, 22.45 Bütkre,: kiinu elde etmiş... kılırsa bu azim çalışmadan bunlıı-

b!lir ki su var. Şehre göre eksik, Ja-Hafif musiki nakli, 23.05 Peşte: Çigan or- Bitlis belediycsınin bütçesi yir- nn başarılabileceği beklenebiJir .. 
kestrası. . mi sekiz bin lira üzerindedir. Bu kin muntazam kıyafetli bir tanzifat Şunu ilave de etmek liizımdır ki, 

OPERALAR: 22 Berlın: Karıtık ope- h . k d .. 1 b'l 1 kadro•u da g·· terı'leb'l'r · • ·· ·k· · 20 30 B ti. 1 B' t' · se rı ya ın an goren er ve ı en er ' ' os 1 ı · basarılar, zaman ve ımkanların mu-ra musı ıı:ıı, • ra s ava: ıze mın • · 
"Carmen., operası, 21.30 Berlin: Kuartet bu para ile buradaki açıklıkların Böyle bir çalışma ile memleke- ;nadesi ile ölçülür. 
konseri. kapanmasına imkan olmadığına tin derdi olan mezbaha ve elektrik 
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Tiya!r~ ve spor . 

Jimnastik şenlikleri ~::~;~~o~~~~~ 
provaları yapılıyor son aylarda dünya matbuatı o kadar 

politika işlerile meşgul oldu ki oku
yucular da artık dinlenmek ihtiyacı 
baş göstermiştir. 

• YENiDÜNYA I· 
Sucukcu 

dükkanında 
Rontken ne işe yarar 

Arnavut kralmm düğününde Tiran 

Şekspirin meşhur cHamleh i ha
kikaten deli midir, yoksa maksadına 
varmak için mi deli rolünü üzerine a
larak sonuna kadar götürmüştür? .. 
Bu sual nereden çıktı?. demeyiniz. 
Şekspir ile meşgul olanların zihnini 
çok yoran bir mesele de budur. Fa
kat Berlinden yazılan bir mektupta 
•Hamlet. in deliliği, yahut akıllılığı 
ile bir münasebet arnrsanız bunun da 
izahı kolaydır. Bugünkü Alman Na
zi cereyanı •Hamlet. ile de uğraş

maktan kendini alamamıştır. Alman
lar ötedenberi Şekspır ile çok meş
gul olmuşlardır. Meşhur Alman şairi 
Göte'nin büyük İngiliz şairi Şekspir 
için ne kadar çok şr.y yazdığı da meç 
hul değildir. l<'nkat şimdiye kadar 
cHamleb hep dalgın, hulyalı bir 
genç olarak tanınmıştır. Zayıftır, li
zım olan azinı ve iradeden mahrum
dur ve saire ... Öyle ki Göte'nin c Ver
ter> inden evvel dünyaya gelmiş has 
ta, çok hassas, fakat o nisbette müte
reddit bir delikanlı ... 

Londra' da bir sucukçu dükkanına 
rontgen makinesi konuyordu. 

Erkek talebe 
Dün, jimnastik tenlik.lerine İftirak e-

aec eaaltl btulenm EL E LEL EL ELE ,.-...,.......----...==------.,....~ 
.:iecek lstanbul mekteplerinin talebeleri 
Taksim, Şeref, Fenerbahçe atadlannda 
19 rnayıaa hazırlık olmak üzere ilk id
man provalarını yapmıılardır. Sabah
leyin erkekler, öğleden sonra da kız 
talebeler, jimnastik provaları yapmıt
lardır. Kızlar, öğleden sonra beden mu· 
allimleri Bayan Mübeccel"in idaresinde 
hep birden muhtelif spor hareketleri 
de göatermiılerdir. 

I Taksim' deki spor hareketlerine, Sü
eynıaniye, Nişantaşı. lstanbul Kız Or
ta E .. 

• Y\Jp orta, Çapa kız muallim, Cum-
h~riyet kız lisesi, Bakırköy orta, Bey
oglu orta, İstanbul kız lisesi, Şiııli T •· 
r~kki, Işık mektepleri' İştirak etmiııler- ı----.a.... 
dır. Yalnız Taksimde prova yapan ta
lebeler 1500 k• "d" ıııı ır. 

Provalarda, kültür direktörü, lise ve 

~~ta ~ektep müdürleri ve Beden ter- ~···-' 
k ıy~ı muallimleri ve mahalli kayma-
amlar da hazır bulunmuıılardır. 

h Çarıarnba günü ikinci bir prova da
a Yapılacaktır. Kız telebe idman yaparken 

Llıkin şimdiki Nazi cereyanı •Ham 
leb i artık böyle tanımıyor. Şöyle ta
nıyor: Hamlet bir şimal gencidir. A
zimli, sebatli, akıllt bir kahramandır. 
Babasının intikamım almak için ken
disine delilik rolü vermişse de bu o
nun aklında hafiflik olduğunu değil, 
bilakis son derece sebat ve metanet 
olduğunu gösterir. Çünkü deli oldu
ğuna etraftakileri inandırmıya mu
vaffak olmuştur. 

Hulasa Hamlet bir cŞimal kahra
manı• dır. 

Bunu böyle düşünen Almanlar ev
velce de yok değildi. Fakat Şekspirin 
kahramanını bu tarzcfa telakki etmek 
ancak Naziler devrine yayılmış olu
yor. Evvelce düşünülmemiş değildi. 
Fakat Berlin olsun, Almanyanın di
ğer sanat merkezlerinde olsun, cHam 
leh temsil edilirken bu telakki tarzı 
kendini göstermektedir. Bu bahsi da-

6 kin ------.--- ha derinleştirmek bu mektubun mev-
p aralannda bir mü~abakası tertip edilmiştir. Bisik- zuu haricine çıkmak oluyor. Şekspiri 

turnuva yaptılar letçıler evvelli Taksim abidesine çe- anlamak ve anlatmak hususunda bu-
'Milli küme haricinde kal 6 lenç koyacaklar ve sonra da Tdp- gpnıcü Almanyanın kendine göre te-

klilp aralarında bir devreli:n bir ka~ı~an, .lstanbul, Edihte asfalt şo- lakkileri var. Öyle ki büyük İngiliz 
turnuva tertip etmişlerdir. T _ sesı uzerınden Edirneye gidecek- şairi ile meşgul olanlar, onun eserle
vaya yalnız Vefa klUbü gi urn~ ler ve oraya birinci gelen Atatürk rini sevenler Almanyadaki tetkikata 

b.. · rmemış abide · t k b" J k k ~ ve oylelıkJc klüplerin sayısı b sıne e rar ır çe en oya- lakayt kalmıyacaklardır. Alman sah-
inmiştir. İstanbul futbol . ~!0 caktır. Bu müsabakalar Edirnede nesi bugün Şekspirin eserlerini tem· 
da J•\u turnuvanın galibineaJan ı~lı nihayet bulacaktır. sil etmekte yeni bir hararet gösteri-
rn k .. verı - G" boks F k e uzere bir kupa koymuştur. ureş ve müsabakaları yor. a ~t Alman san~:karları yal-
M açlar şu tarihlerde yapılacaktı 19 mayısta Sleymaniye klübün- nız Şekspırle meşgul degıldir. Fransız 

14 mayıs lstanbulspor _ H~~l de de saat sekiz buçukta güreş mü- ların meşhur Molycr'i de çok sevil
saat 15, 15 mayıs Tapkapı _ Sü- sabakaları yapılacakbr. Bu güreş- m~kte, on~n eserleri de çok temsil 
leymaniye saat 14, 29 mayıs Tdp- lerde derece alan klilplere kupa edıl~ektedır. . .. 
kapı - Silleymaniye galibi ile Bey- ve madalyalar verilecektir. Öğle- Dığer yabancı pıyesler de boyle. 
koz saat 15, 30 mayıs final s tl5 den evvel Süleymaniye klübünde Almanyadan yazılacak satırlar hep 
. _ Halkm milli küme maçla~a ha~ Boks, voleybol müsabakaları da P?.litika işleri için olmaz ya!.. Arası:a 

rıcınde kalan klüplerin 1 tertip edilmiştir boyle sanat hayatından da bahsedıl-
biraz daha fazla alaka oy~~ arına 21 mayısta da İstanbul mınta- se fazla gelmiyecektir belki. 
leri için bütün maçlar Tato~ ermte- kası tarafından tertip edilen İstan- Bugünkü Alnuınyanın hayatında 
d d sım s a- göze çarpan d'g" b" h · t t ııı a ve milli küme maçlarındaı bul boks birincilikleri yapılacaktır. . . 1. er ır ~s~ıye e 
evvel 0 k ı F bah spor faalıyetıdır Son olımpıyatlar-
klü y~anaca tır. Yalnız altı ener çe şilt maçlarında danberi bu hararet ve faaliyet daha 
da ~ mu teliti 21 mayısta Ankara- oynayabilecek artmıştır. Memleketin her tarafında 
tı 6lasmaı" maçları da yapacak- Haber aldığımıza göre milli kü- ve her sınıf halk arasında spor faali-
1 r. gün stanbulda genç takım- m~den .. çıkanlan Fenerbahçenin, yetini yaymak için usulü dairesinde 
artı arasında maçlar tertip edilecek- mılli kume haricindeki klüplerle sebatla çalışılmaktndır. İrili ufaklı 

Herkes; (sucukçu dükkanında ront· 
gen'e ne lüzum var}) diye sorarken, 
nihayet geçen gün rongten makinesi 
kurulmuf ve sucukçu derhal bunu iş

letmiye baıılamı~tır. 

Yarım kilo, bir kilo sucuk alan her· 
kes, beğendiği sucuğu kestirdikten son· 
ra bizzat alıp rontgen makinesine gö
türmekte, orada memur sucuğu rontge· 
ne sokarak baıka madde olmadığını 
müııteriye göstermektedir. 

Zeki aucukçunun bu tertibatı ile ıu
cuk 1&bfı eon haf ta içinde birdenbire 

beı misli artmıt-

Göte'nin anumın uıl resmi bulunda 
Mewhur aanatki.r Göte'nin anasının 

1 7 7 6 da reasam Osvald tarafından ya
pılan reami uzun zamandanberi kayıp 

idi. Almanlar, bu resmi aramııılar, ta· 
ramııılar, nihayet bulmuıılardır. 

Bu resim; Göte'nin Frankfurt Am 
Mayn' de doğduğu eve merasimle asıl-

Geçen haf'ta Amavut kralı evlendi; bu düiibı pek parlak oldu ve 

birçok ecnebi rical bu düiiliıde bulündü. Görd~iünüz reaim Tiran· 
daki düiün alayına aittir. 

Varjo ıehrinin büyük hapishanesiı~ 

direktör olarak tayin edilmiştir. Uzun 
zamandanberi bu kabil işlerde etüdleri 

mıştır. ile tanınmış olan Dr. Ruth gazetecile· 

vadisi olarak verilen bu haber duyu· 
lunca Kralın ineceği lnsbruk istasyo
nunda derhal Belediye Reisi ile bir kıt'a 
askeri müfreze ve polisler gitmiştir. Ti
ren durunca Belediye reisi lüks vagon• (Demiryolu Hırıızlannan Kralı) re: 

Tutuldu - Bu işi yalnız erkekler yapar zan- ları, birinci mevkii aramış, fakat Kra· 

lın gelmediği zannedilmiştir. Varwova" da hemen her zaman şi- nedenler aldanırlar. Bir kadının da bu 
mendiferlerde, muhtelif İstasyonlarda işi başarabileceğini ispat edeceğim. Belediye reisi ile istikbale gelenler 

ve polisler dağılırken, üçüncü mevki 
vagondan omuzunda seyahat çantası, 

ve nihayet mahalle aralarında müte- Belçika Kralı, Oçüncü Mevkile 
madi hırsızlık olmakta idi. Syahat elti. 

Polis, bunun kimin tarafından ya- Belçika Kralı Leopold Tirollere mÜ· 
elinde kalın baston, ayağında dağ po· 

tinleri olduğu halde Kral inmiştir. Her· 

kesin bu vaziyet karşısında şaşırıp kal

dığını söylemiye lüzum var mı~ 

pıldığını bir türlü bulamıyordu. Niha- teveccihen seyahate çıkmıştır. Kral bu 
yet sıkı araştırma neticesinde hırsız bu- seyahati mütenekkiren yaptığı için hiç 

lunmuştur. bir resmi makama haber verilmemiş· 
(Demiryolu Hırsızlarının Kralı) İs· tir. Ancak Kral. Brükselden radyo ha

mini alan bu adam, hemen her gün ay-
rı makyaj ile gezer ve bir girdiği lo· 
kantaya bir daha gitmez, bir yattığı 

otelde, kahvede bir daha yatmaz imiıı. 

Topu, Durup Durur'tfn Atmamıf 
Amma ..• 

Lehistanın iskelesi olan Gdingen' de 
geçenlerde garip bir top atılmıştır. Hiç 
beklenilmiyen bir aaatte atılan bu top 
'üzerine derhal tahkikat yapılmıı ve 
bahriye efradından birisinin ateılediii 
anlaıılmııtır. 

Çok saf bir delikanlı olan bahriyeli, 
mahkemede topu niçin attığı sualine 
cevaben demiştir kiı 

- Bu topu yapan ve buraya koyan 
müteahhit, bana bu topun ilk defa ola· 

rak Mısır Kralının düğün günü atıla-. 

cağını söylemişti. Ben de gazetelerde 
bunun evlendiğini, hatta günü bile geç• 

tiğini okuyunca vazifemi yapamadım, 
büyüklerim kızacak diye müteessir ol
dum. Hemen kabahatimi tamir ettim. 
Topu attım. 

Amerikada Yeni Kanal Açılıyor 
Amerika' daki meıhur Panama kana

lı, seyrüsefere pek güç gelmektedir. 
Bunu düıünen Amerikalılar, Nikara
gua' da yeniden bir kanal daha açmıya 

karar vermiştir. Kanalın projesi hazır· 
lanmış ve inşaat komisyonu azaları da 
aeçilmiıtir. 

Hapishane Direktörlüğüne Tayin 
Eclilen tik Kadın 

1950 senesinde büyük 
felaketler olacakmış! 

Hepimiz başımıza ne geleceğini dan sonra da İtalya kralı ilan edile
merak eder, dururuz. Kah yıldız- cek . ., 
Jara bakarak, kah avucumuzun Maamafih falcı keha{letinin şu 

içindeki çizgileri gözden geçirerek son tarafını kaydı ihtiyatla söyle. 
istikbali anlamak merakı az ç.ok miş. Papa on birinci Pi İtalyaya 
hepimizde vardır. Fakat bunu da-I kral olmad_~· Fakat AJ~anl.ar da 
ha genişleterek bütün dünyanın is-

1 
~~k~~ıd~ so~lenen. bu _vazıyetin de

tikbali ne olacağını arıyanlar az de- gıştırılmış bır şeklı dıye karşılan-

ğ.ld' j maktadır. Almanlar ltaJyaya geç-
1 ır. k . ık mediler, fakat bitişik komşu oldu-
Her sene A vrupad~ ta vım ç aran 

1 1 
~ 

ar; ma um. 
falcıların söyledikleri de böyle de- Fransızları ckorkutacak• tarafı 
ğil midir? Bilhassa müneccimlerin da var. Bunu da bir çoban kızı söy
dedikleri çok defa yürek oynatır. lem iş: Büyük bir harp olacak, her 
Fakat bunların gelecek zamanda taraf yakılacak, yıkılacak. Paris 
şu veya bu olacak diye ortaya attık- yanacak, Marsilya batacak, birçok 
larını zamanı gelip geçtikten sonra büyük şehirler zelzeleden yıkıla

bir daha okumak çok meraklı oldu- cak. Öyle bir an gelecek ki her şey 
ğu kadar tuhaf ta oluyor. Bir Fran- mahvolacak. Bundan bahseden 
sız gazetesi bunun farkına varmış. Fransız gazetesi bu kehanetlerin 
934 senesi başında bir müneccimin doğrusu neşe verecek gibi şeyler ol-
söylediklerini yazarak istikbali 
keşfetmek iddiasında olanların 

sözleri biribirini tutmadıgı anlaşı

hyor. Meseli 934 yılı başında ileri 

madığını anlatıyor: Bunlar insanı 

çılgıncasına sevindirecek şeyler de
ğilse de haber veriJen bu felaketle-

r. maç yapmamak hakkı milJi kiime şehirler şöyle dursun bu münasebet 
Topkapı - Edime arasında maçlarını? sonunda kaldırılacaktır. bütün köylere varındaya kadar ya-

bisiklet yanşı . 5 hazıranda bitecek olan milli yılmıştır. Şu makSGtla çalışılıyor: 

Dünyada ilk defa olarak bir kadın 

hapiahane direktörlüğüne tayin edil
miııtir. Böyle bir tayin, yalnız Ameri
kada olur zannedersiniz. 

re daha çok vakit var. Şimdi değil, 
:a.ürülen şu kehanete bakınız: 

c936 senesine doğru İtalyanın 1950 senesinde olacak, diyor. 

Lombardı tarafları Almanların is- 1950 senesine kadar başka mil
tilasma uğrıyacak. Vatikan İtalyan neccimler, başka falcılar çıkar, 
lar tarafından zaptedilecek. Papa dünyaya daha tatlı şeyler vadeder
on birinci Pi Fransaya gidecek, on- ler, olur, biter. 

19 mayı5ta Topkapı ile Edirne küme ~açJ.arından so.nr~ Fenerbah- Bir Alman nerede bulunursa bulun
u·asında 234 kilometre bir b" "ki çeye şıld maçlarına ıştirak etmek sun spor yapabilmek için imkan bu-

- ısı et hakkı verilecektir. Jabilmeli! .. Hayır ..• Bu lsveç'te olmuııtur. Dr. 
Ruth Grub ismindeki bir kadın lsveçte 

T E S A D O F 
ribirinin ne dediğini anlamıyacak Nihayet zemin darala darala şu erkeklerine de sirayet eyledi. Onlar kalçasının sızısını unutarak ara sı-
bir şamata içinde o kadar bağrışır- vadiye döküldü. da biraz atıştılar.. Nihayet mesele ra pencereden Gillsilmün omuzun-
lar ki Nefisenin de kadınların da Gülsüm: mahalle kahvesinde fasledilmek il- dan aşıp aşıp haykırmış olduğun-

MAHALLE artık sesleri kısılır. Zavallı hoca - Susun artık dilenci karılar ... zere mayna oldu. Bu kavgada Ne- dan şamatanın hitamında yine kils-
KARILARI hanımın boğulmak tehlikelerine Kedinin komşudan getirdiği pastır- fise hanımı müdafaa eden GülsUm kiltük topal kesilmek pek uyamıya-

Yazan: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR dilştüğil bir sırada mevkii ihtiyatta ma ile geçinen aç gözlüler.. Yok elhak beş altı kadına karşı koyacak cağını düşündü. Sendeliye mende-
y k No. 5 duran bir muavin gibi Gülsüm mey- yoksul kepazeler.. Acaba neniz bir cerbeze gösterdi. Paydostan Jiyc yürüdü. Üçü de bahçe üstiln-

a H ör boğazınıza tıkınırsınız .. , 1 _ Oşt r d k lt kl t. dana çıkar. Nefiseyi pencerenin var? .. Nenize güvenip te böyle cı- sonra Nefise komşusu Gülsümün bu deki küçük odaya girdiler. Baki-
acı baba pencereye doğru gi- Köpek yesteohal anki ada . ar oşd ·· önünden çeker. Evin tahta kapla- yak cıyak bağrışıyorsunuz ... Çama- gayretini takdiren birkaç defa yil- yei hiddetlerini teskin için birer iki-derek: eme e enız mur ar .. . . . . . 

H olur mu? Yav 1 k 1 .. 1 . masına küt kut bır kaç defa vur- şırsız karılar.. Yazı kışı hır göm- zünden öperek: şer yudum su ıçtıkten sonra manga-
- aydi kanla d f 1 gı çıarm guveycrı d kt ] ki . b G··ı. n-·· k b' ı k h 1 •. o a··ı dan z r e o un ora- katibe karısın b ttı k d. k u an sonra: e e geçırenler.. Tekne aşında - u silme gum soy arısın ı- a a ve cezve ermı s r u er. Dere-.. avaUı Nefis . d" ı oşa rıp en ı ı- O . . . . . . f d ? B" . . d t . . . 

ugvra . e şım ı caniyle zınızı verdirm k . . k d f 1. . - sızın yırtık kızınız düzgün- soyunup ip başında gıyınen zavallı- lırım. Ama ne ay ası var. ır ıyı en epeden söze gırıştıler. Çok 
şıyor ... Yerınden k lk e ıçın aç e a e ımı 1 • o .. ·· ·· ·· · 1 b" k d k a·· b ğ 1 l 1 Bir t f a amıyor.. ayağını öptü .. Ali h ö erı s rup surup te koşe penceresın- ar... kocaya ır a ın aynanaya uşe- a rışır ar, yoru ur ar, fakat ça-

miy ar;;ndan bir tarafına döne- termesin be nu~-~~11:1~il . r~~ g ~ den kocama göründü göründü ama Birkaç ses birden: medin ki... Onların elinden çekme- buk dinlenirler, her şeyi tez unutur-
Kor.. edhayasızsınız be... k n ° 0 

ug ır ı .ap e onun yüzüne bakan olmadı. Yoksa - Ohh kendini mi tarif ediyor- diğin kalmıyor. Seni o eve gelin lardı. 
omşu an: mem yo sa. Kızınız gecelerı arka . A _ _. • • • • 

k d . . . f" k . o Sulu kule maşası kızınız kendı la- sun a kan? .. Çamaşır yıkadıgırnız degıl sankı hızmetçı dıye- aldılar. Gülsüm çarşafını üzerinden at-
- Hay canı k apı an ıçerı mısa ır alır en sız k ü .. l d .. .. . .. O t 1 - b k k k 1 ? A t O d r . . . 

neye kalkamıyor%usşın .. b Ykerinden ölü uykusunda mı yatıyorsunuz? yı ı~ıü:::~nİe f d . . . ~ü~rn ~e nk e ko\ gozlerın ~~- iki y:li~ a;:nı;a ~:lece: aro;~s-~nu ;rtü~;leanor~~~= g~~~r~~~~ b~~ribş:i~ 
llep dolap D . d a alım?... Bu kavga git gide o kadar kı- ıy erya a gırışınce .1.. • le d ren çamı aşıry k- h .. 1 . Ş G "l il 
b ··· emın en tıpış tıpış zı ı . •v . kavga başka bir zemine döküldü .. mız a ıp er onanıyor şöy e... o er zaman soy erım. u u s m K•ahveleri pişirdi. Bir fincan Hacı-
t u ı>e~cerenin önüne kadar gelip- ş ~ tarafey~ın ye.kdıgerıne. t~ar- Muhasımlar her iki taraf ailesinin yoksul niçin olalım?.. (Yumruklar bulunmaz kızdır derim. İşte Hacı n bir de Nefiseye verdi. Üçüncü-
e bagıran kimdi? Alık herif ruz arı 0 _meı tebey_ı bulur kı bıraz . . . . . .. .. . .. _ kaplamaya vurarak) işte koskoca daima işitir değil mi koca?.. y.. . . 

düzenb b ··· O evvel aşıgının yerınden oynadığını bılınır bılınmez, gorunür gorunmez h"b" . . t . t . t S . . If Gül .. .. b d N sunil de kendı aldı. Ufak mınder-az, üyü tenceresi k f 1 · . . ev sn ı ıyım ış e ış e ış e.. enın gı- acı, sumun gıya ın a e-
karının sözl . . a a ı 1 ıddıa eden Nefıse hanımda ağrıdan ne kadar ayıbı, olduk olmadık ne bi koca bucag-ına büzülmüş sıg-ın- fisenin ağzından methe delalet e- lerin üzerinde mangal kenarında erme ınanıyor musun' sızıdan top ıı ı k ı k d T d 

Nefise komşuya , · a nmac an eser a maz. a nr rezaı 1 varsa pencere en tı değiliz.. Haydi evine git kay- der bir söz işitmek şöyle durstın bu- bir sehpayi sohbet teşkil ettiler. Söz 
. ceı,; ap vermek Besbelli hiddetle hepcıini unutur t ht b t ht b t 
ıçin artık bacağının sızıs t Müt 1 k · a a oşa, a a oş an pencereye nnnanm pöstekisini temizle Kir- lunduğu zebandırazlıkları tahat- arasında "Amameciler,, ailesinin 
rak gn"retine.zevcı· H ınıdunu ~-lb'ld~~rrız .. ara arşı muktedir ola- tükürerek, kaplama tahtalarını ]etmiştir. ... turla gülümsedi. Herif bu tebes- bir iki defa ismi geçti. Nefise bu a-

J • acıyı a mı- ı ıgı mustehce k r l · .. ki k · · 
safiri Gillsilmii h ' 1 .. . . n e ıme erı pus- yumru ıynra olanca fezahatları- Hemen sesleri kısılıncaya kadar sümiyle, ifaya davet olunduğu ya- ile hakkındaki teessürünü birkaç 
bir metanetle bao.ayrektteldlıırakacak j kurmek ıçın hemen ye.rinden kal- le tadat ettiler. Biribirlerine karşı bu yaygaralar, bu manasız teşniat, laı:ıcı şehadeti yerine getirmiş oldu. geyirti ile def.ederek: 

.,.mı a ınr: kar P , tk· . , . (D ] 
encere~ e yapışır.. ı taraf, hı- ısnadın her ti.irlüc;ünde bulundular. devam etti. Küfilr ateşi iki taraf Kavga esnasında Nefise hanım etnımı var 



YENi SABAH 

• lngiltenin yenı bütçesi Nafıa Vekaletinde 
yeni tayinler 

Ordumuzda kıy af et 
nizamnamesinin tadili Maliye Vekilini çok Şiddetle tenkit 

eden de var, beğenenler de var. 
Birçok vilayetlerde tebeddüller ve 
becayişler, tayinler terfiler yapıldı 

Kara ve deniz subaylarının kıyafetlerile törenlerdeki 
kıyafetlere Vekillet Heyetinin karan 

Vekiller Heyeti ordu kıyafet nl- Resmi balolarda, resmi akşam Bütçe açığını kapamak için vergilere 
zam yapılmasını muahaze edildi Samsun su i~leri sekizinci şubel !eri .ı üncü sınıf başmühendislerin- zamnamesinde b~.z~ ~eğişiklik.~er ziyafetlerinde ve kabul resinılerin

miıhendisliği 35 inci kısım fen me- den Semahi Kurtkan İstanbul şose- yapmıştır. Bu degışıklıklere. gore d_e, gece yapılan evlenme :orenle· 
gilterenin milyonlarca lirayı silli.ha murluğuna BB. Cahit Efe, malze-1 ler kadrosuna, yapı işleri umum mü kimya taburunda olanlar mavı çuha r~nde ~e b~lolarda apoletsız mev
yatırma mecburiyetinde kalmaktan me müdürlüğıi Antep muhasibliği·ı durlü!riı binaları fen heyeti mühen- üzerine sarı maden yanan sis mermi- sım~ gore sıya~ v? beyaz salon _ca
kurtulmuş olacağını işaret ediyor, katipliğine B. Fehmi Akın, Samsun dislerinden Enver Berkes Bursa ya- si ve yaralı olanlar da kollarına ya- k~tı s~lon elbısesı olarak mevsım~ 
bugünkü bütçede içtimai hizmetler su işleri sekizinci şube 35 inci kı- pı işleri mühendisliğine, Zonguldak ra işareti koyacaklardır. gore sıyah ve beyaz salon . caketı, 
için ayrılan miktarın iki mislinin sım mühendisliğine yüksek mühen- yapı işleri 4 üncü sınıf fen memur-! Motörlü kıtalar, zırhlı otom_obil- siyah ile beya_z, beyaz ile sıyab ye
milli müdafaa ihtiyaçlarına ya- dis mektebi mezunlarından Adnan !arından Necdet Fındıklı Samsun !er, motosiklet ile tank ve demıryo- lek, sırmalı sıyah pantalon sırma 

İngiltere yeni bütçesini tesbit et
ti. Bu bütçeye göre 30 milyon açık 
vardır. Ancak İngilizler, bu açığı 
kaçakçılığın önüne geçmek, vergi
lere zam yapmak suretiyle kapata
bileceklerini umuyorlar. 

Bütçenin çok kabarık olması, 

silahlanmak yarışına büyük bir 
yer verilmesindendir. Ve bundan 
dolayı da hükumeti şiddetle tenkit 
eden İngiliz gazeteleri eksik değil
dir. 
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1
1 ıu sınıfından olan subaylar hangi kı- saçaklı apolet rugan iskarpin be-

ırı ıgın an şı ayet e ıyor, n an e , yapı ış erı umum mu ur- su ış erı ıncı su e unc L•ım .. 
gilterenin bugün olduğu gibi bun- lüğU mimarlığına Pariste mimar - fen memurluğuna, Yozgat birinci talara verilmiş ise o kıtaların renkle- yaz kolalı g~mlek be'.az ~olalı. uç
dan sonra da, mazide yapılan hata- !ık tahsil etmiş olan Ertuğrul Mu- sınıf mühendisliğine Nafia müfet- rini takacaklardır. . !arı kıvrık dık ya~a ı_le sıy_ah ıpek 
!arı ödemeğe mecbur tutulacağını rat Menteşe. Zonguldak inşaat baş- tişi Besim, Manisa su işleri hesap Harbiye okulu talebesınden ha- papyon boyun bagı sıyah_ ıpek ço
kaydediyor, bütçe açığını kapamak müdürlüğü hesap memurluğuna Ni- memurluğuna Bergama su işleri i- va sınıfına ayrılmış olanlar yakala- rap harp madalyası merasını şapka
için istikraz yoluna sapılmayıp met Altan, Kocaeli yapı işleri mi- kinci şube mühendisliği hesap me- rına koyu mavi çuha üzerinde bir sı giyilecektir. . . 
vergilere zam yapılmasını bir va- marlığına Bursa yapı işleri mimarı muru Mehmet Ali Akdeniz Berga- küçük çift kanat işareti takacaklar- Bundan sonra nizamname gıyı
ziyet içinde ehvenişer bir karar say Münevver Sayer, Tekirdağ 3 üncü ma su işleri heııap mem~rluğuna dır. Bunun gibi muhabere ve demir- lecek elbise ve takılacak §.lametle
ınakla beraber maliye vekilinin bu &nıf mühendisliğine Erzurum tran- Jlfaniııa su işleri hesap memuru Ce- yol talebeleri de subaylarda old~ğ~ rin subay, üstsubay 11.miraller de ne 
projeyi tatbik ederken daha ziya- sit yolu ikinci mıntaka başmüdür- mil Sinop 4 üncü sınıf fen memur- gibi yakalarına şua ve lokomotıf ı- şekilde olacağı ayrı ayrı izah edil-

Manchester Guardian gazetesi di
yor ki: 

"İngilt.,r0nin bugünkü vaziyeti 
\çlnde bütçeyi yapmak gibi cidden 
müşkül bir işi başarmak zaruretiyle 
kar.,ıla~an maliye vekili liberal aki
delerine sadık kalmak suretiyle 
takdire şayan bir muvaffakiyet 
göstermiştir. Bizi asıl düşündüren 

mesele bugün alınması muvafık 

görülen tedbirlere değil, ileride 
milletin seve seve ve kolaylıkla yar
dımda bulunabileceği raddeyi aş

tıktan sonra mütemadi surette yük
selme istidadını gösteren sarfiyatın 
ne suretle kar.,ılanacağıdır . ., 

de aşağı ve orta sınıf halk üzerinde lüğü 3 üncü sınıf mühendislerin- !uğuna, Tokat dördüncü sınıf fen şareti takacaklardır. mektedir. 
yüksek ve zengin tabakanın bilmi- den Ali Rıza Koç, Yozgat yapı işle- memurlarından Raşit Bayındır, Di- Deniz subayları Cumhur Baş-1================ 
yerek korunmuş olduğunu, halbu- ri ikinci sınıf fen memurluğuna An- yarbakır fen memurluğuna Afyon - kanının huzuruna resmen kabul 0 - Subay rütbe ve 
ki munzam vergi verenlere ve vera- talya yapı işleri ikinci sınıf fen me- Antalya battı inşa·at başmüdürlüğü lundukları zamanlar resmi uğurla-
set vergilerine yapılabilecek ufak muru Eşref Üner, yapı işleri umum ücretli memurlarından Vecihi Ak- ma ve karşılama törenlerinde, mil- isimleı İ deg" işti 

Maliye vekili Sir J obn Simonun 
milll hükumette vazife almakla li
beral partinin esasını teşkil eden 
kütleden ayrılıp milli liberal bir 
zümrenin başına geçmiş olmasına 

rağmen "llfanchester Guardian., 
gibi muhalefeti temsil eden liberal 
"News Chronicle., gazetesi de bu 
liberal vekilin hazırladığı bütçeyi 
sert ve ezici bulmakla beraber bu
künkü vaziyet karşısında zarurl ve 
haklı bir hareket olarak görüyor. 
Maliye vekilinin önilm!izdeki sene 
zarfında umumi bütçede görülen 
otnz milyon İngiliz lirası kadar faz
la sarfiyatı kapamak için neden is
tikraz yoluna sapmayıp vergilere 
zam şeklini tercih ettiğini diğer ga
zetelerde gördüğümüz sebeplerle 
izah ediyor ve ~öyle diyor: 

"Vakıa heyeti umumiyesi itiba
riyle yeni bütçe memleket içinde 
yeni bir sadme tesiri bırakacak ise 
de İngiltere halkı daima şikli.yet et
meden muazzam yüklere tabam
mill edebileceğini göstermiş ve bu 
kabiliyeti ile daima iftihar etmiştir. 
ll1illi membalarımızın, hacmi git-

bir illi.venin lazım gelen parayı te- müdürlüğü muamelat memurluğu - tekin, Kütahya şoseler dördüncü sı- il l>ayramlarda ve büyük geçit re
min etmekle beraber fakir tabaka- na yapı işleri muhasebe kısmı tet- nıf başmühendisliğine birinci u- simlerinde, yabancı hükümdarların 
yı da siyanet etmiş olacağını, bun- kik memurlarından Rifat Kaya, Me- mum müfettişlik nafia müşavir mu- huzurlarına kabul olundukları za
dan başka sanayid• makinelerin a- riç su işleri mühendisliği emrine avini Ziver Akıncı tayin edilmiş- manlarda, amirin fevkalii.de tören 
mortismanı hesap e::'.lerek bu saha- Aydın su işleri 4 üncü şube 14 ün- ler ve Zonguldak in~aat Başmüdür- yapılmasını arzu ettiği merasimler
da vergilerin tenzili hakkında veri- cü kısım ressamı Ziya Seylu, İzmir lüğü kli.tibi İsmail Gürkan, Konya de, kendilerine mahsus fors çeken 
len kararın yanlış olduğunu, silah birinci sınıf fen memur' >ğuna Balı- vilayeti S üncü sınıf mühendislerin- yabancı veliahtları, ve yabancı bü
yarışı dolayı!<iyle en büyük kir te- kesir birinci sınıf fen ı.ıemurların- den Niyazi Kiper, Sıvas _ Erzurum kümdarların aileleri azalarından 
min eden bazı ağır endüstrilerin bu dan Cevat Taşer, Elazığ Nafia mü- hattı inşaat başmüdürlüğü doktoru birinin huzurlarına kabulde, yal>an
işten boş yere faydalar temin ede- dürlüğüne Tekirdağ müdürü adli S r· G . . . cı subay ve memurlarla taati edilen 

. a ı amsız, Bergama su 1'1erı ı- - · f t t·· 1 d "k•b 
ceğini, şimdiye kadar hükumetten Taşan, Antep yapı ışleri 3 Uncü sı- k" . . . . ·· . resmı zıya e ve oren er e, nı .. 

. . .• . ıncı şube 7 ıncı kısım mühendısle- ı t·· ı · d b- ük 
silli.b fabrikalarının karlarının kon- nıf mühendıslıgıne l\lalatya yapı iş- . d O . ve ev enme oren erın e, uy ce-
trol edilmesi müteaddit defalar ta- !eri üçüncü sınıf mühendisi Cemil rın en Osman zkan, Demıryolla- naze berasimlerinde setire, sırına sa 
lep edilmiş ise de bugün maliye ve- Atamer, yapı işleri umum müdür- rı inşaat reisliği fen memurların- çaklı apulet, sırmalı siyah partalon 
kilinin bu ihtarlara, sil§.b endüstri- lüğü binalar fen heyeti üçüncü sı- dan Haııan Çakır oğlu, Bursa yapı kılıç ve sırma kemer, rugan çek-

sine verdiği yeni bir hediye ile ce
nıf başmühendisliğine şoseler fen işleri mimarı iken Kocaeline nak- me fotin, beyaz kolalı gömlek, be
heyeti S üncü sınıf başmühendisle- !olunan Münevver Soyer terfi etti- yaz kolalı dik yaka, siyah ipek 

cap vermiş olduğunu, petrol ve ça- N 1 b b - h d 1 rinden uri Tezer, stanbul yapı iş- rilmişlerdir. popyen oyun agı, arp ma a ya-
y-a konulan yeni vergiler meselesine ============================== lan ve merasim şapkası giyecekler-

::~;:~ed~:~~a~~ğ~eşt:o~ı:!~:tl;:~~: Edirne V& cıvannda azaa Obalan bu sene dir.Törcnlerde hangi üniformalar 

le konulacak munzam bir vergi ma- b • • b 1 k d • giyilecek? in Cocuou es emeye arar Ver 1 Kendilerine mahsus forsları çek-
zur görillebilirse de çay vergisine 

1 miyen yabancı Veliahtları ve ya-
yapılaoak ilavenin bunu en ziyade hancı hükümdar aileleri azaların-

kullanan fakir halkı cezalandır- dan birinin huzuruna kabul olundu-
' maktan başka bir mana taşıyamıya- ğu zamanlarda, büyüklerin ziya-

cağını ve vergi kaçakçılığının önü- retinde emri mahsusla, şahadetna-
ne geçmek için maliye vekilinin me ve mükafat tevzii zamanların-
yaptığı tavsiyelerin çok zayıf oldu- da, yabancı sularda ve resmi tatil 

g!lnlerinde nöbetçi subayları, gün
ğunu bildiriyor ve makalesinin ao- düz yapılan nikah ve evlenme me-
nunda şöyle diyor: rasimine iştirak edecek subaylar, 

"Umumiyet itibariyle Sir 
Simon bu bütçeyi yaparken 
rane hareket etmek istemiş 

Jobn 
cesu
f aka t 

ecnebi harp gemilerine ziyarete gi
dildiği zamanlarda, gardenpartiler
de küçük üniforma olarak büyük ü
niformanın aynı olup sırma saçak
lı apolet takılmaz ve kılıç yerine 
meç takılacak, 

Merasim şapkası yerine günlük 

Subay rütbe ve iaimlerindekl 
değişikliklere ait Milli Müdafaa 
encümeninde kabul edilen kanun 
liyiha11 Kamutay heyeti umumi
ye•İne verilmiştir. 

Proje aynen şudur: 
Madde 1 - 2771 sayılı kanu

nun 2 nci maddesi a.şağıdaki gibi 
değiştirilmiştir: 

Er: İhtiyaçları Devlet tarafın
dan deruhde ve temin olunan rüt
besiz askerdir. 

Onbaşı, çavuş, üstçavuş, !>aşça· 

vuş, başgedikli bu rütbeleri haiz o
lan askerlerdir. Onbaşıdan maada· 
sına erbaş denir. Bunlardan hususi 
kanunla mükellefiyetlerinden faz· 
la hizmet derubde edenlere gedikli 
denilir. 

Erat: Erden başgedikliye kadar 
olan askerlerdir. 

Subay: Hususi kanunlara göre 
orduya intisap eden yarsubaydan 
Mare~ala kadar askerl rütbeyi haiz 
olan askerlerdir. 

Orduda rütbe sırası aşağıda ya
zılıdır: 

Erbaşlar: 
Onbaşı, çavuş, üstçavuş, başça

vuş, başgedikli. 

Assa baylar: 
Asteğmen, teğmen, üstteğmen. 

yüzbaşı. 

Üstsubaylar: 
Binbaşı, yarbay, Albay. 
Generaller: 
Tuğgeneral, Tümgeneral, Kor· 

general, Orgeneral, Mareşal. 
Amirallar: 
Tuğamiral, Tümamiral, Korami· 

gide artan büyük bir kısmını biç bir 
tesir hissetmeden silahlarımızı art
tırma işine hasredeceğimiz şeklin

de kendimizi aldatmaktan ise için

de bulunduğumuz vaziyetin acı ha
kikatini olduğu gibi görüp anla
mak ve bunu cesaretle karşılamak 
herhalde çok daha iyidir.,, 

kafi bir cesaret göstermekten ne
dense çekinmiştir. Bütçe hiç şüp
hesiz bazı küçük teferrüat bakı

mından dürüst ve iyi düşünülm!iş

tür; fakat maliye vekili tam bir Geçen aeneki azat Obalar 
devlet adamı görüşilnden mahrum-

Pantalon siyah ve beyaz ola- ral, Oramiral, Büyükamiral. 
rak ve beyaz pantalonla beyaz is- Hususi kanuna göre kıdemi ih-

şaplm giyilecek. 

! 
. . l'.dirne 6 (Husust) - Geçen ve layık olduğu ehemmiyeti vererek 

dur. Bugün ngılterenın muhtaç evve"-, yıllard ld • "b" b h l dırmak ku tl dir 
karpin giyilebilecektir. raz eden yüzbaşılara (Ônyüzbaşı) 

Sıcak memleketlerde ve fevka- ve bir tugaya kumanda eden albay-_ • 1.11'.1 a o ugu gı ı u se- azır an ve vve en -
Muhalefet Labour partisinin 

organı olan "Daily Herald., gaze
tesi maliye vekili Sir John Simonun 
yaptığı bütçeyi her !>akımdan ten
kit ediyor, şimdiki maliye vekili 
hariciye vekllletlnde bulunduğu sı

ralarda konstrüktif bir sulh politi
kası takip etmiş olsaydı bugün ln-

oldugu şey de hır devlet adamı gö- ne de Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, mek için bir bildirimle vilayetlere 
rilşüdilr. İdare imirlerimizde bu Çanakkale ~yetlerinde azat o- yazm.l.'!tır. 

hassayı göremezsek ileride yapıla- baları açılacaktır. Köyün ve köy Geçen sene dört vilayette 463 
cak biltçeler de bugünk!l bütçemiz çocuğunun hem sağlık, hem de köy çocuğunu iki ay temiz hava 
gibi, gözlerimizin önünde gilnden kültürel durumunun kuvvetlen • ve bol gıda ile besliyen ve kuvvet-

lara da Tuğbay denilir. 
iade sıcak havalarda Amirin emri- Askeri memur: Hususi kanuna 
le küçük üniforma yerine beyaz bü- göre subaylara muadil ve hususi 
yük üniforma olarak beyaz caket, bir silsile ve kıyafet taşı>'an asker· 
beyaz pantalon, günlük apolet ve dir. 

. f · - . . b lendiren Bölge viliıyetleri bu sene kılıç ve sırmalı kemer beyaz is- Madde 2 _ Bu rütbe isimleri-
güne te essühe dogru gıden bey- mesı akımlarından pek liizumlu 1000 k k · · · did ha e çı arma ıçın şım en -
nelmilel vaziyetin alacağı şekle ve yerinde bir ınilli başarı olan bu zırlıklara başlamışlardır. 

karpin (yağmurlu havalarda sahil- nin bulunduğu kanunlarda da ta
de siyah rugan fotin) harp madal- kım komutanlığı isimleri yukarda 

bağlı kalacaktır.,, obacılık işine Umumi Müfettişlik SAVNİ yaları günlük şapka giyilecektir. olduğu gibi değiştirilir ... 

il il 
karım., diye başladığını ve hatta yorum. Burada, Süheylinın koku- ğim bununla iftihar duyacağım. Bu SABAH ŞARKiSi hizmetçi llfarikanın sevdiği bir ye- su var. Burada her şey güzp] koku akşam hatıramı öldürmeğe yemin 
meği verirken nasıl yutkunduğu- ve okşayış ... Gözlerimi bu cennetle ettim çllnkü bu hatıra senin için teh

lıllıılll••••••••••••••••••••••••••••ııl.lıl. nu anlatıyor taklitlerini yapıyordu. doldurmak istiyorum. Mavi abajor- likeli bir şey olacaktır. Seni hiç bir 
Nakleden: Nebahat PEYAMİ SAFA No. 5 Annesi takıldı. dan süzülen ışık masanın üzerin- zaman bu kadar çok sevmedim. Yo-

- Ey Haluk nasıl? Onun takli- deki portremi aydınlatıyor. !unun üstünde dikenler vardı, onları 
- Bundan emindim. Sevgili Sü

heyliimın sesi titriyor. İçini çeke
- Aman yarabbi bu da nesi? d" · ' ını yapıyor musun· Bu portre pek az sonra sandı- kendim kanlar içinde kalarak kal-

Yetişir. K 
rek: 

ızararak arkasını dönüyor. ğın dibine veya ateşe atılacak. dıracağım. Senin çıplak küç!ik a-
- Bu benim yaptığım bir ram- Tü k- d k 

N 
r anı o asına adar götürüyo- - Süheyliim ! Hiç bir zaman se- yaklarına acıdıg-ımı hı·ç bı"r vakı"t 

- e yazık. Tabiatin haksız- ha. 
1 

• z t ruz. Odanın kapısında küçükken ni bu kadar çok sevmedim.... bilmiyeceksin. Fakat sonra, ı"htı"var-
ıgı. a en bu musikide isyan var. - Senin mi? 1 ' _Neden öld!l'. öğrendiği rö!eranslardan birini ya- Süheyl§. hayret ediyor. Niçin bu ladığın vakit, bunu hissedeceg-ini 

- Benim! san' atta mertebe a- b _ Fazla içkiden. ranmaz pıyor, oynumuza sarılıyor: "Gece- kelimeleri ağzımdan kaçırdım? ve o vefasıza Jiinet etmekten vaz-
·•• niz hayır olsun Sühevla"m gecenı"z Kendı"me ba'k.im olamadım. Am bb" ı z t ' geçeceğini ümit ediyorum. Uyu, kil-

- an yara ı. - a en rumban çok güzel. hayır olsun Farukçuğum !,. Sonra • 
Biraz ferahlamış gibi. Çünkü _ Değil mi? Bununla Araplar b lb" .

1 
b • • çük çocuğum .... Kendimi çok fena 

b d b 
eyaz e ısesı e ir kelebek gibi Güneşin mümkün oldug-u kadar hissediyorum,· bu gece 0··ımek ı"ste-

en su an aşka birşey içmem. dans ederlerse fevkalade olur. 
E 1 

u~arak odasına giriyor. geç odayı aydınlatmasını lemin için miyorum. Az miktarda morfin al-
- v i miydi? Türkan dans ederek geldi ram- o k _Hayır. adar itina, sahur ile döşedi- elimle perdeleri iğneledim ... Sühey- dım. Bu miktarla 

bayı tekrar çalmağa başladım. - · · b" · b" gımız ve ızım ır parçamız olan la kollarım arasında uyuyor. Uyu 
- Fakat böyle ıstırap duyma- - Saklanmakta haklı imiş. A- apartımanı geziyor. Süheyla sıcak sevgili çocuğum. Uyu, benim küçük 

Sı ı··ı·n muhakkak se · ı• raplar için çalışıyormuş! · 1 1 • vmesı .. zım. gö ge er arayan bir kuş gibi bana yavrum. Senin yaşamanı istiyorum. 
B. Süheyla gülerek yanıma "'eli k ı - ır metresi olduğunu zanne- .. - so u muş. Ben toprağın altında cansız bir 

yor. Tabureyi çeviriyor ve piyano B diyorum. - - u gece senin misafirin ola- halde yattığım vakit senin mes'ut 
nun kapağını kapıyor. -

- Oh Farukcug"um bak h•ı• cagım. olmanı istiyorum. Daha şimdiden 
"" - Yoruluyorsun. B titriyorum. aşını omuzuma dayıyor. solan ve soğuklaşan dudaklarım se-

Türkin büyük annesinin evin- Odamız... nin dudakl_arına layık değil. Ilü-
Artık vakit gelmişti .•• Bir ram- deki ziyafeti anlatıyor. lhtı·,·ar da- J , stırap çekmek için baska bir tiln sevinçle benden ki ı 

ba çalıyorum. Yeni şahsiyetimin . _. . · uza aşıyor ar. 
.. • dıgını, Ayşe hanımın dedikodu ya- odam var. Çalışma odam. Hasta- Her halde ba•ka bir adamı sevecek-

ilk krokisi. Suheyla kulaklarını tı- - ı · k ı ı · · · - ' kıyor. yının goz erı apa ı ~;sı yemek ye-ılık şıddet~~ı arttırdıgı vakit şimdi sin. Daha iyi! Bu aşkı benden öğ-
pacağı vakit nasıl Allah tan kor- nefret ettıgım bu oda va iltica edi-, rendiğini kendi kendime söyliyece-

• 

uyuyamam. 
Zaten son dakikalarımızı uykuda 
kaybetmek istemem ... Zaman ne 
çabuk ilerliyor. Gece yarısı zanne
diyorum. Sabahın ikisi. Uyu sevgili 
yavrum ... Artık senin bu güzel ko
kunu bir daha koklıyamıyacağım. 

"Seni seviyorum demek istiyen bu 
tatlı nefesi duyamıyacağım. Göz 
kapaklarının, dudaklarının üs
dilnde dudakla>·ımda aşkımızın mu
kaddes tadını arayamıyacağım 

artık. Yarın kabusa giriyorum. Sa-

na ıstırap vereceğim .. İki bir op .. 
ratör olacağım. Sen benim için her 
şeydin. Senin için ben artık hiç bir 
şey olacağım, hiç bir şey l Yaşa ya
şamalısın çilnkü güzelsin, ıyısın, 

faidelisin. İkimiz beraber eserimizi 
bitirdik. 

Perdeleri ne kadar kapatsam, 
acaip, düşman bir şey odamıza yiri
yor: Güneş. Onu içeri girmekten 
menedemedim .. Görüyor musun Sil· 
heyliim?., 

Juliette'i Romeo'dan ayıran yü· 
neş ... Elveda sevgilim elveda, 

• .. 
- Faruk, bağırdın mı? 
- Ben mi? 
-Evet. 
- Rüya görüyordum. 
- İyi uyudun mu? 
- Çok iyi. 
- Beni seviyor musun? 
- Seni seviyorum. 
- Bana öyle geliyor ki dışarıda 

müthiş soğuk var. San·a da öyle 
gelmiyor mu? 

- Süheyl§.cığım senden bir ri
cam var. 

' 

' 

1 

ı 

c 
c 



lla7aa taa 10 YEN-f SABAH .,.. ' 
Güzellik ve şaadet 

Sevilmek istiyenlere 
bir muharririn dersleri 

Çocuklar için: du. Ameri'kaya gide gele bu kakao· 
yu mcak suda kaynatarak i~meıinl 
6ğrendiler. Nihayet bundan 250 se-

Akıl oyunu ne evvel ~ikolata da yaptılar. Şlm-

Frangın kıymeti 
hakkındaki karar 

Zeltasına güvenen dört bet ar- di dünyada en çok satılan mallar
kadaş bir araya relince. (akıl oyu- dan birisi de çikolatadır. 
nu) oynayınız. Ama bunda çok dik- Hayvanlar K01H1turlar mı? 
.katli olmak lazımdır. Oyun şöyle- İnsanlar konuşurlar. Hayvanlar 

dir: da konuşurlar mı? Bunu siz nasıl 
Elebaşı bir harf söyler. Her ço- merak ettinizse alimler de merak 

Kadınlar,· sevdigıv • niz erkegv e sadık cuk bu harfi tamamlıyan ve bir ke- etmişlerdir. Çünkü hayvanı~ biri-
lime vücude getiren birer harfi çar- birlerinden uzak kaldıkları zaman 

kalınız, kıskançlık fena degv ildir çabuk g(jyliyccektir. Kim çabuk bize göre a-arip sesler çıkarırlar ve Fransız parasının neden dü(!UrüldUg .. ünü ve söylemezse o)·unu kaybeder ve o- derhal bir araya toplanırlar. Bira-
y Birçok romanları dilımize de bir sadakatsizlik mevcut olduğu yundarı dışarı çıkarılır. raya geldikleri zaman da yine ta-neden tesbiti tazı moetdig .. ini Ba(!veki 1 terclime edilen ve dünyanın her ta- zehabına düşebilir. 1 Çikolatayı Kim Buldu 1 haf se5ler ç.ıkarırlar. 

Y rafında büyük bir rağbet kazanan Güzellik ve saadet - 2 Amerika yerlileri, Amerikada Bu hayvanların konuştuldannı, Oaladye izah ed·ıyor :meşhur Franeız muharriri Moris 10 - Sevdiğiniz erkeğe sadık buJunan kakao ismindeki bir ağacın anlaştıklarını ispat eden en güsel 
Dö DekobNl kadınlara şu tavsiye- kalınız. Zira biliniz ki sadakatsiz- meyvasına bayıl1 rlardı. Bu ağacm hareketlerdir~ 

Franaa'da Daladiye hükumeti ;.. ba- Franaz -~cenah •azeteleri, bu ve- d b 1 . lik ve iffetsizlik er geç meydana Hindistan cevizine benziyen mey- Ancak hayvanlar bizim gibi ko-.... _ ... e u unuyor. . . d k k. 
ıına gelirken geniş salahiyetler alarak aile ile giden Blum Jaükumetlerini tcn- ı 1 _ Güzel olmaya, buna mu- çıkan bir yağ lekesidir. vasını kırarlar ıçın en çı an çe ır- nQfma.zlar. Yani zekaları ile iyiJi 
gelmiştir. Bunun için yeni bir takım kit ederek nvelce çıkmıt olan Fran- vaffak olamıyorsanız, hiç olmazsa Dört Uaul Daha deRleri kuruturlar ve sonra emer- kötüyü. müna'ka~ayı idare edecek 
muvakkat kanunlar çıkararak mali va- lllZ •rmayesinin timdi Daladiye hükG- "I 0 ın b I 1 lerdi. Kristof Kolomb .Amerikay.a sözler 8Öylemezler. Yalnız biribir-
ziyeti Radikal Sosyalist Hükumetinin meti it bapna gelerek •nnaye aabiple- gu ~~ y z 1 8

? u~~a.ya 
1 

ça ı~~ı~.. Şimdi bir erkek aşkını devam bulunca !kakao ağacını, meyvasım l~r.iyle anlaşacak sesler çıkarırlar 
programına göre düzeltmek vaziyetin- rini temin ettikten 10nra tekrar memle- ~~akumd ~ğ'~1··~-lınke llerı alv ama ıçın ettirmek için size yine dört :metoll- gördO. İspanyaya d6nerken bu veyahut biribirleriyle temas eder-
d d' ş· d' k h sır e e 1 

U'i:I u anır ar... d b h deceg·im · 1s al ı E. b'. J l d e ır. ım ıyc adar bu ususta bir ta- kete avdet ettij'İni yazıyorlar. Son gün· . . . . an a .se · . meyvadan da götürdü. pany ı- er. ger oy e o ma!'.ay ı maynaun-
knn hazırlıklar yapılmıt. paraya müte- lerde hariçten Franıaya getirilen Fran-f 2 -.. Er~:~lerın o~da sekızının l - Bir erkeğin aşkını duygu ı- far bu garip mey\•a karşısında hay- lar, anlar, karıncalar gibi hayvan-
allik çok mühim kararlar vcrilmiftir. aaz parasının kıymeti 50,000.000 lnııi- r~.h ~.uk~:~.lıgınden ~ıyade ç~hre le i<lame ettirebilirsiniz ame bu .ço~ ret içinde kaldılar. Çünkü tuhaf bir lar \'e böcekler, bir arada toplu o-

Göze çarpan bir keyfiyet varsa o da liz liraaa olduğu .öylenmeltteclir. ıd·u~.u~lugune c~~mmıyet ver~ıkl~- tehlikeli bir usuldür. Çünkü ıhti- tadı vardı. Sonra da boyası çıkıyor- larak yaşayabilirler miydi? 
~dur:~~gıd~ad~U~e~~du nnı ıyıce bclle~nız. Bu haun bll udu ne kadu~ddeill ~urla~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aonra da aruk kat'i kıymet tayin edi~ Bir kadın kuynya düştü haki.kattır ama ne ç~re ki ~ir h~~i- olsunlar ilanihaye devam edemez. 
l~rek bu düşürülmiyccektir. Dün GOilü adında 22 yaşrnda ı k~~ır •. ~enabı ha~ sı~e ~~zler~nız 2 - Onu arkad&flığınızın cazi-

936 eylulünde B1Uın hükumeti de bir kadın Gureba hastahanesine gıbı mukemmel bır çıft ok~e ma- besi tatlı diliniz muhaverenizin 
frangı düşürmüştü. O zaman bu mühim çocuğu muayene ettirmeğe gel mis, ı yet buyın-muştur ve bu nimetten is- letafeti ve zcvkle;inizin iştirakiyle, 
bir hadise olmuştur. Fakat Fransız pa-

1 
faka tbir aralık çocuk sıkışmıştı~. tifade etmeyi bilmeniz icap eder. daima teshir edilmiş bir halde ken-

MF7Hf.BLER TARİHİ 

-ALEVİLİK, KIZILBAŞLIK, SÜNNiLiK 
~ Şİİ.LİK NED.İR VE NEDEN ÇIK Ti ? r~sı o tarzda düşürüldü ki, evvela Ame- Kadın civardaki bir arsaya götürür- 3 - Erkeklere karşı diplomatç·a din ize ebcdiyyen bağlarsınız. 1 

rıka ve lngiliz hükfimetleri ile bir an- ken üstü tenekelerle kapalı bir ku- davranınız. Erkeklere karşı diplo-
3 

_Hafif tertip kıskanç görün-

l~ma ~mu~ kaqili~ı o~r~ m~U yuya d~mü~ü~ Çocu~unheyadı ma~a davrnnmak demek ~bn ~- mek~reti~e debire~e~nqkmı ~--•••••••••••••••~----~~---~ 
Nevyork ve Londra boraasında frank üzerine polise \'e itfaiyeye haber dıkları hazır elbisenin en maharet- körüklemek mümkündür. Ancak· • tJ J 
•ımsıla turulacalt, Pariı borauında do- verilmiş, itfaiye büyük bir tali ese-' li terzinin makasından çıkmış bir bunda gayet ihtiyatlı ve tedbirli Istanbul Belediyesi an an 

l•> a ŞaK.mn bu lıı.ı}' metlı eaerı ç1Km11tır Maarıf Kltaphanuinde ~ Kııruıtur. 

lar ve lngiliz lirası kıymetlerini muha- ri olarak içinde su bulunrmyan ku- kostüm kadar kendilerine yakıştı- d k" d B ·· ı b' 
1
· 

f d k• o b awanma ıcçe ~ ueye ır ·•••••••••••••••••••••~------~ ~ c ece ta. zaman u anla~maya yudan kadını çıkarmıştır. Kadın ğma onları ikna etmek demektir. liçtır ki lüzumu kadar olan mikta- • ilk temi 
diier devletlerin de girip airmiyecek- muhtelif yerlerinden yaralanmıt- 4 - BiltOn saf derun lan bil- . • . Senelik muhammen 
leri mcadesi çolt münakqa edilmit, fa- tır ' rı şıfadır. Lakın devamla fazla ka- Jrirası 
ltat öyle ltalmııb . B" k lf 1 ~- ckUmdl~ salaiklarlı ~e buir nu hava~a çırdınız mı, derhal zehir olu~. Her- Nuruosmaniyede Atikalipaşa ma-

F-n . . . . . . ır a a yara anaı en ı mez yet enne man etmış gün tekrar eden kıskançlık, tıpkı h il . d ~ h t k • d 
•• lanan pmdiki vazıyetine ıelm- Eyüpte oturan Hflsnfi oğlu Meb- dünyada ne kadar budala varsa rt b" ta ttn •t f 1 l 1 a earn e .ma mu paşa 80 agm a 

c~; Baıveltil Daladiye eeçen alttam met adında bir marangoz kalfası, hepsini yani hOlisatan erkeklerin se ır 'Şa mu n ası a ar a 8/5!7 No. ev ve dtt1<kAn 
~ylediii nutuk Be hansın dütüriilaae- Ayazmakapıda Haııılbin bı,.lo dftk- .. d d k t h' d k b damlayan suya benzer ve o su, ta- Kapalı ,arşıda Hacı Ha.san soka-
aine n d )" .. "ld"··· ·· :or yuz e 0 ~anım es ır e ece as- ııı ne kadar sert olursa olsun mut- - d 14 N d'"kkA e en uzum goru ugunu anlat- klnında makinede kereste keser- k l .. l 1 • d. t• . r• ' gın a o. u an 
mııtar. • . . ma a ıp cum e erın mevcu ıye mı laka aşındırır. Ka ah a ıda Divrik sokağında 

Sen 1 . ken sag ehnı testereye kaptırmış unutmayınız. Tesirleri mücerrep o- . . . . . . P ç rş 
t 1. . ~ erdenben fransuı kıymeti nndı. ve ağır yaralanmışbr. Yaralı İm- lan bu cümleler şunlardır: 4 - Bır erkeğı. sız :mıdesı~~ hı- 50/62/54 No. dilkkln 
e ıf ınıp çılcmalara tlbi olmU§tu. Fran- dadı sıhhi otomobiliyle Cerrahpa- A h . .• tap ederek de daıma kendınıze KapaJıçarşıda Kazazlar 44/46 No. 
gı~ ~1Ymetini tutmak için ise Fransız şa hastahanesine kaldırılmıştır. -:-. A. 1.. Sız dıger erkeklere bağlı bulundurabilirsiniz. Öyle er- dükkan 
Mıllı Bankası hazinelerindeki ihtiyat benzemı~ orsunuz !... kekler vardır ki zarif ve temiz bir Çenberlitaşta ldoJlafenari ma· 

natı 

180 13, 60 

36 2. 75 

66 4, 95 

24 1, 80 

altınları çıkarmak, Fransız parasına lco- ı t . bul Be ·ı k nal' B - Rica ederim, beni bırakı- el tarafından hazırlanmış nefis bir halle ve sokağında Küçük vezir ha-rum k ı· l . . • an ve yog unun a azaayon1.1 1 z· . . . ..... d k . 2 25 
a azım ge mıştır. . . nız. ıra sızın yuzunuz en ço ıstı- hindi dolmasına veya lezzetli blr nının 6 No. odası 30 _ , 

. Halb\lki bundan batlta Franaa iten- K 1' ~~·. • t bul · rap çekeceğimi hissediyorum. patlıcan bcjendisine dünyayı feda Yukarıda senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller ayrı ay-dı rnilli rn .. d f . . k . . ana azaayon ıır .. etmm, itan ve C A k I . d b ll' 'h ) 
d u • aaaı açın uvvehnı arttır- Beyoilu cih t" de1t· f a1· . • - man yarabbi!. •. Bu bü- ederler. n kiraya verilmek üzere açık arttırmaya onu muş ıse e e ı ı a e 
_ılı:çal •rttınnaktadır. lllikbalde her ih- le hi-;..tir eŞi~-lin. 1 :_,edlY~ti tamil aml ,,. yUleyici sözleri nasıl da bulabiliyor- Ben öyle bir arkadaş tanının ki güntınae giren bulunmadığından arttırma 13 - 5 - 938 cuma güniine tıma e kart1 F el' d 1t· al ) •• ...., · .._ oeı ıye e o an ? • • • İ 

h le ranaa ın e .1 . tın an multaveleai de hitm~ oldu.. dan Ka- sunuz · ··• eşi pirzulayı tam kıvamında pi~ir- uzatılmıştır. Şartnamelerı levazım mildfirliiğünde görülcbılır. stek-
n: i~i~ ::::aı:,. eaklamak ıstiyor .. ~ mmpawadalti Boru Fabrilc.aa= Beledi- D - Beni terkedecek olursanız diği için ona yirmi ıeneden fa~la liler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya ınektubiyle bera-

1 ar fran11 tutmak 1Ç1D yeve intikal etm-ı· :,..,L_t. -'-t d~ aUmallall ne yapacağımı ben de bir müddettir en tam ve en şümul- her yukanda yazıh günde saat 14 te daimi encitmende bulunmahdır-ortay• atan ~ • " .... -ue me& e ır. • . 1 
ka · · B •. vaqeçmaye Şirket l1tanbul kanaliza.vonundan fımdiden kestıremem. 10 manasiyle bağlı bulunuyor. lar. (2683) ( ) rar venn19tir. unun açın de eTVell _,, · · • • . 
frangı bir miktar d '- _ d.. .. 1_ 80nra Oıltüdar ve Kadıköy cihetindeki E - Sızı ben sırf siz olduğunuz Moria Dökobra • • 

•na uşunne .. , on- •- ı· 1 l · · f •ft: b' ki · K 1 d G l' 'k k dan sonra da fiatı ltat"i olarak teahit .. -:'a 1

1
zasyon a meıgu olacakh. Bazı ~çın men aaı..')Jz ır a~ a sevenm.. Senelik muhammen kirası 15 lira olan apa ıçarşı a e ıncı so a-

ctmek cihetine ·d'l kt' B d ı,· meoep erden dolayı bu eemtlerdelti lu- ılh... ğında 21 No. Jı dükki.n 939 senesi may1s !Onuna kadar kiraya veril-gı ı ece 11'. un an 11' ı· . b V f t ı. 1 t Ş t f 1 Ü hafta evvel Paria Bonaaında hir lngiliz °-::;•yon teaıaah ir müddet aecik- 6 - Bir erkeği ortadan yok et- e a mek üzere açık artbrmaya aonu muş ur. ar na:me!!I evazım m -
liraaa almak için 160 frank vermek il- hllfB r1. . . . . mek için en emin çare onunla ev- Sabık Köprüler mühendisi ve dtirlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 1 lira 18bkuru0~l~k iltk14tetmidn~t z.ım --e1· d F ,__ b. L-fta e edıye, ıarketten ıntıkal eden fab· lenmektir N f .. .. . . t mektup veya makbuzu ile 26 - 5 - 938 ça~am a g nu saa e aı-.. ıyor u. •-.at ır na aonra 'k . 1 .1 . . . . . · a ıa :mudilru umumısı Bay bra- .. (İ) (

2685
) 

170 frank ıa- 1 . . F n anın lf etı meaa ıçm 15 bın hrahk l;ir 6 Ş t b" k •. k d' f h' Et f t t . . C . mi encumende bulunmalıdırlar. ~m ge mlftir. ranaaz tah•iaat ayarrnııtar. - aye ır er egı en m ze ım em ve a e mıştır. enaze& • 
frangı kıYmetini teahit için yapa)acalt ~ F .... i 5...._ Makineleri nikihla baiilamak istiyorsanız onlL Beyazıt camline getirilerek öğle • •Senelik muhammen 
hareket hemen oluYerecek gı"bi •cele Getirtiyor kendinizi dirhem dirhem tattmnız namazı kılındıktan sonra Merkez kirası 
Yapılacalt itlerden değildir. Şimdi İt BeJediye, tehir yollanrun fenni hrr Unutmayınız ki fazla ikram en o- efendi kabristanına defnedilecek- Beyazıt Cumhuriyet caddesinde 58 
aene 

9
36 da lnııiltere ve Amerika ile tekilde Mdanmaaa ve temizlenmem ;..\n burlan bile usandırabilir. tir. N l dükk~ 

y 1 1 ..., K d. . . ta . l o. u ıın apı DUf 
0 

an anlapnaya gelmektedir. Avnıpa• da bulunan bazı tnüC89aeler· 7 - Siz sukutun uzu ne kadar b .:11 ısıntı · ~kı~dan Bve sevtenlerı~ Şehzadebaşında Fevziye caddesin-
Franaızıarın lnailizler Ye Amerilc.alalar den bu hususta kullanılan '1etlere da:Y geriletmiye muvaffak olursanız at- inudgıhm saab 0

1
n ı 1 le e~azı ,camı- de 15 No. ev 

Ja olan anlatmaaa akı •rette tatl>:ı. e- ma16mat ve katalog iatem>-.t ... e azır u unma arı rıca o unur. . cadde.inde 
dil 1& ay• mış oldugunuz oltadaki fine avı- Beyazltta Cumburıyet o• 

· mektedir. Bu takdirde frangın yeni- latem1en malUınat ve kataloglar gel- 56 No. dükkan 
den dütürüJerek ondan aonra da •bit mittir. Belediye Temizlik itleri Mü- nıza 0 

derece derin bir 8 ur .. ttt! sap- Dördüncü sayfadaki bulma- Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde 
hir fiat takdir edilmeai. sene lngilt dürlüiünce tetkik edilmekte olan ·, .. lanır. canın halli. 22 No. lı dükkan 

İlk teml-
natı 

36 2, 70 

480 86, 00 

36 2, 70 

180 ıs. 50 
Ye Amerikanın .ıacalıtlan v•'"- t eröe &Jetler İte Y•rar1a kifi miktarda aiparif 8 -A•k bir siper muharebe- Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde 

-.,e a z edil k · 2 l 4 6 5 3 
önüne aetirilerek yapdacaltbr • ece tl1'. sinden ba,ka bir ,ey değildir. So- ı 42 /28 No. ll dükkan 36 2. 70 

Diier taraftan Fıanaadao harice ça-~ M&dürliiünde ikinci nna.m&lı nunda muzaffer olan en ziyade di- A y A K L I Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller 
lcarılllllf mühim •nnaye vardır. Ba,. itleri ial ~~- lk. tini sıkmayı bilendir. S E L A M 1 ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artt1rmaya konulmuş ise de bel 
~:kil Ddalad7e *>n nutkunda huna da dürlüiün~e b:;' ikinc~ ıy~- .tıaa1.Lt !1..Mdü- 9 _ Sevdiğiniz adama fazla B U li ihale gününde giren bulunmadığından arttırma 16 - 1- 938 pazarte-
,_.ret e ere11: Mrmaye aalüpl • · •· m-Yın "' m a- R G A Z si gününe uzatılmıştır. Şartnameleri levazım müdürliltünde görillebi-
lerine d" --:t.......! erını uzer-

111
n• lüzum hami olmUf, yeni Belediye miktarda hediye vermeyiniz. Çün- K 1 N A L 1 1·

1
r. lsteklı'ler hı·zalarında aösterilen ilk teminat makbuz veya mektu-uten 'Y.a&Uçra yapmaya davet et- bü • • ı.. k . ı • 

ıniıtir. tçe.ane ıcaoeden tahaiaat da konul- U bu hedıye tufanı karşısında o G A Z E T E bi~·le beraber yukarıda yazıJı gününde saat 14 te daimi encümende 
rnuttur. kendisine affettirmek istediğiniz Y A Z 1 C I bulunmalıdırlar. (2692) (B) 

rengiz,, sıfatına bu kadar liyakat le az bir zaman zarfında adeta ih- böyle bir surete öldüğüne cidden yız yok.qa Orta çaiın sisleri içinde 
kazanmamıştı. tiyarlamıştı. Omuzları çökOyordu. müteessirim. Bu han~erin eski Mı- mi? Polisin henüz aydınlığa çıkara

Hiç kimse izahat vermeğe cesa- Öyle ya, böyle bir hadisenin ver- sır ilahlarından aldığı bir kuvvetle madıfı bir cinayet vak'ası en gü
ret edemiyordu. Yalnız Ramu, pro- diği heyecan ve teessür az şey lni ! 'harekete ~Jdiğine inanıyor mu- lftnç itikatları tekrardan diriltecek 
fesörün uşağı, allahın intikam al- Dahası var, yüz bqı Şel"iifnin a- yum? Şüphesiz bu, Oskar Hekey' mi! Profeslirlln, kendisinin de ha-

N dığını ve J!inayetin fanilerden biri- ilesi münasebetsiz mektuplar gön- ıe aramızda cereyan eden bir mü- kikatı bir ehemmiyet atfetmediği 
k . o. S ne atfedilemiyeceğini beyan edi- dermekte kusur etmemişti. Yaz- nakaşaya fazla bir ehemmiyet at- bazı sözlerini bitatihi hakikat sana-ta]~, fızyolojik hiç bir anza arz-ı Demek k. d ... 1 yordu. başı Şeıizy ailesinin çok tesirinde !etmek olur. Mamafih böyle me~ rak me.lektaf1arımız Mösyö Oskar e mıyordu N't k' ı o anın ıçı ı e dışı ara- B . . .. . . . . A . 
p d .' 

1 
e ım romancının sında hiç bir v h·ı h" b. .. . . unun ıçın muddeıumumi Ra- kalıyordu. Hatta bunun ıçin genç hul bir kuvvetin tesir etmiş olaca- Hekeyın esk'i Mısır ılahlarından bı-

ftr :Süsünün cebinde bir kutu mor- :mfinasebet mü ~ü ı ~ •1;d.ır turlil mu'yu iyice sorğuya çekmişti. Fa- karıaile aralarında uf.ak tefek an- ğı ihtimalini pek de uzaklaştıra- rini temsil eden gergedan resimli 
b~ 01

1~nmuştu. Odaya girerken Oskay Hek m k~. "ekgı dı. kat davetlilerin mutlak şehadeti- laşmazlıklar da hası) olmuyor de- marn. Bu kuvvetler, mevcut olduk- bir hançerin gizli intikamına kur-
mor ınde.n bir ınıkt ı ey uçu 0 ada yal- ·· k" ··k d w 'td· H lb k' f b ·tu· · · ·ad· d' l B 'd nın \7 ar a mıştı ya. nızdı yapaya} d B ne gore, romancının uçu o aya ı gı ı. a u ı pro esör Terrob lan takdirde kendilerine kafa tu- an gı gını 1 ıa e ıyor ar. u ı -
a. e bu mo f' ' nıa ı. u noktada . . . d k k . . ' . . ld d' H lk 

her b' r ın gayet mute- hiç bir şüphe k 1 gırışın en apının kırıhşına kadar ızına prestiş edıyordu. Onun saa- tanlan ~arparlar mı? Elbet ve :mu- dıalar herkesı a-Q ürme ı. a ın ır mUessesen· k a mamıştı. Zaten b k d .d d , d ti . . . . . l f . şıyord B ı? . mar asını ta- profesör roman d . . u apı an ve gerı o an uzak- e nı muhafaza ıçın her~yı yap- hakkak f Ama gel gelelim mevcut- hır kısmı buna maa ese ınanıyor.,, 
lıir h ~· t t u ınorfının mütehassıs sokarke~ kapı cıyıd 0 

adkan ıçerı ta, şarklılara mahsus bir lakaydile mağı göze alabiJirdi. Bundan baş- mudurlar? nmin ve fennin bu gün- Bir diğer gazete de şöyle yazı-e~ e arafından m · Y1 ar ına adar aç- du t H" b. ·· d k k b ü k ·ı · · · d • dikte uayene edıl- mış ve odad k. 1 1 ~ rmuş u. ıç ır an goz en açı- a u m evves. ati hadısesının kü hali ancak faraziyeler yapma- yor u. 
y· ~ ~o:~ra normal olduğu ta- değil yal a ımse er 

0 madı~ını nlmamıştı. Zaten umumun, bilhas- böyle her tarafa 7ayılınası büyük mıza mUsaittir. Ve zavallı dostum "Zavallı Oskar Hekeyin intihar 
ın ; mış 1• • bile .. .ruz :omancı . davethler aa ona her sepheden kefil olan pro- alimin vakan ve ferdiyle de pek Hekey'ıia akibetf, adalet fçin oldu- etmedifl tebeyyün etmiştir. O kü-

k uvarlar, tavan, döşeme, .ka- gormüşJerdı. Davetlıler bu hu- fesör Terrobun kanaatine göre, mlltenasip değildi. ğu kadar benim için ele uraren- çilk odada yalnız olduğu mOnaka-
~ış arı~ muayene edilmişti. Bir susda şehadet ediyorlardı. Ramu kimseye zararı dokunmaz, Ancak bir gazetecinin sualleri- gizdir. Her halde müthiş bir mu- şa götiirmez bir hakikattir. Binı en
~:~~~.ın ~olunu uz~tabileceği hiç bir Salondaki ışık mavi ve donuk kendi halinde bir adamdı. Davetli ne ce.va~ verdi. Gündelik bir gaze- arnma karşısındayız.,, ale!h meçh11J bi~ ~uvvetin mlldahe-
t p l arık vesaıre bulunamamış- olmasına rağmen küçük odada ki bayanlardan ve baylardan her bl- tede ıntışar eden bu cevabın i.,te en Profesör Terrobun bu beyanatı- leaı batır&. gelebılır. Fakat hangi 
8

1

' ~l ençerelerin parmaklığı iayet ışık beyazdı ve daha kuvvetr dl. ri aynca ve gizlice sorfuya çekil- mtihim kısmı: mı rağmen matbuatın bir kısmı He. kııv...-et, nası) bir ku~et? Bunu ka-
dag ~ındı ve sıktı. Bir fare bile iki Bunun içindir k" d kıy ~ mişti. Fakat bütün bunlar bir neti- "Oskar Hekey,, i uzun seneler- keyin meçhul bir kuvvetin kurbam tıyetJe slJyJeyemeyiz. Fakat hisle-
enıır arasından geçemezdi Bun t f il t bil ı 0 anın en Oçtı ce vermemişti. Sekiz g1ln10k bir denberi tanıyordum. Hayatlarımız olduğunu ondan daha sarahatle id- ıilnizin mevcat olan her şeyi biae 

dan b k · • e err a ı e serahatle görOJebi tahkikat tah rrf t f ' aş a bu tek pcnçere ~ayet ka r d p - ' a ya vesa reden ayrı ayrı istikametlerde inkişaf et- dia etmeie başladı. Diier eaaetele- haber nrecejinı Yt lılalerimiziB f d-
labalık bir caddeye bakıyordu - ıyo~ u. 1 encerenin perdesi yoktu. sonra cinayet hAHl bir muamma ka- tiği için eskidenberi birbirimize pek rin ekserisi bu olm1,1aeak iddialara rak eWtl dGllJUUI «btnda •• ...... 
~erden çok uı.~ . ve uvar ar çıplaktı. ranhfını m h f d' d . . ~ . 

Y ıw:Jektı. Hiç bir cina et vak• • u a. aza e ıyor u. Pro- az rastlardık, fakat bir müddet sık 'köpürüyordu: bir akşam gazetesı ka hır dllnya olmadı1ıına ınanmak 
Y ası 'Esra- fesör Terrob hır az rahatsızdı. Böy- sık görüştük. Benim evimde hem de 

1 
diyorku ki: .. Yirminei asırda mı- [Arkan Nr] 



Sa:rıfa: 8 10 Mayıs 1938 

90 ve 7 5 derece halis limon çiçekleri Hasan ve Nesrin Kolonya ve losyonları tenzilat 
Açık kolonya ve losyo·nıar ~~;:! 200 

1/4 Tırtıllı Hasan 110, 1/2 210, 1 litre 450 - 114 düz şişe Nesrin 50, 1/3 90 1/2 110, l litre 2l0 kuruşa. Hasan deposu ve şubelerile hililmuın tuhafiye ve bakkaliye mağazalarında. 

BİLEN KAZANIR 
Sayın bayanlanmızdan samimi ricamız; sağlıklarını yuv-alarının saa

detini (aylık temizlik) lerinde daima 

ve bağı kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetiıı dev adımları kar
şısında eski usullere bağlanmak, terakkiye yüz çevirmek, gelecek teh
likelere rı"a göstermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafından şükran
larla karşılanan (FEMIL)sizleri üzücü meşakkatlerden kurtarır, rahim 
hastalıklarından korur. Cildinizin taravetini arttınr. Vücuda tam bir 
serbestiyet verir, en ince elbiseleriniz altında sezilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte, mektepte, yazlıkta seve seve kulanacağınız 
bu gayet sıhhi, pratik FEMIL ve BACLARI her eczane ve büytik ti
carethanelerde hizmetinize amadedir. 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için 
ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Çocuğu 
hırçınlatan sebeplerden birisi de apış 
aralarının ter ve sairedcn pişerek kı
zararak çocuğu rahasız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet pud
raları ve ne de çok itina ile hazırlan
mış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCU KPUDRASf 

Tercih 

,. 
edilmesindeki sebep 

GRİPİN -

. ; - . . ~ : ... -~ 

Bütün ağrılara, ha' 

talık başlangıçlatl 

na karşı tesıri yiiS 

de yüz olan ve ~ 
zararşız en kuvve~ 
müsekkindir. 

Tabi Semih Liitfi 
4mühimseri 

neşrine başladı 
Dünya şaheserleri tercüme serisi, dünya klasik
leri tercüme serisi, Semih Lutfinin ucuz romanlar 
serisi, son devrin meşhur şair ve edipleri serisi. 

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

Bu seilerden neşrolunanları aşağı
da kaydediyoruz. 

D Ü N Y A Ş A H E S E R L E R İ S E R i S İ: 
Mithat Cen·ai. Ladam Okamelya 50, 

takalın yedi karısı 50, Nazan Danişment: 
Manon Lesko 50, Faik Berçmen: Fakir bir 

Nazan Danişment: 

Taıs 50, Murat 
gencin romanı 50 

SEMİH LÜTFİNİN UCUZ ROMANLAR SERİSİ 

Mavi 
Oraz 

kuruş. 

Peyami Safa: Sözde kızlar 25, Peyami Safa: Gençliğimiz 25, 
Mükerrem Kamil Su: Sus uyanmasın ZS, Akagihıdüz: Çapraz deli -
kanlı 25, Naci Sadullah: Günah ı:önüllüleri 25, Güzide Sabri: Öl
müş bir katlının evrakı metrukesi 25, Güzide Sabri: Nedret 25, Gü
zide Sabri: Hiisran 25, İ. Fahrettin: Pınarbaşında ı:ülen kız 25; 
Hikmet Şe,·ki: Aşk mahkumu 25 kuruştur. 

SON DEVRİN l.HEŞHUR ŞAİR VE EDİPLERİ SERİSİ 
Nihat Yanarlı: Faruk Nafiz 25, Murat Oraz: Reşat Nuri 25, 

Nihat Yanarlı : Faruk Nafiz 25, Murat Oraz: Reşat Nuri 25, 
Ahmet Hamdi: Tedik Fikret 25 kuruş. 
ESA T MAHMUT KARAKtRDUN ESERLERİ: 

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

Esat l\Iahmudun: Çölde bir İstanbul kızı 40, Dağlan bekliycn 
kız 75, Allahaı,,marladık 100, Ölünciye kadar 100 kuruş. 

Peyami Saf anın eserle-
rinden 

Fatih • llaTbiyc 100, Bir tereddüdün romanı 100 kuruş. 

AKAGÜNDÜZÜN ESERLERİ 
Aysel 75, Bu toprağın .kızları 75, Ben Öldürmedim • Kokain 75, 

Onların romanı 100, Üç kızın hikayesi 100 kuru~. 
Mahmut Yeseinin eserleri: 
Kırlangıçlar 50, Öliinün gözleri 75, Kalbimin suçu 100, Su 

ünekleri 150, Bahçemde bir gül açtı 150 kuruş. 

Üç İstanbul 
Mithat Cemal'in 600 sahifelik harikulade büyük eseridir. 
Mahmut Yesarinin eserleri: 
İsmail Hakkı: Tarih ve terbiye 75, İsmail Hakkı: İçtimai mek

tep 125, İsmail Hakkı: Terbiye 150, İsmail Hakkı: Mürebbilere 
150, İsmail Hakkı: Tarihin usuJü tedrisi 100, Muzaffer Dalgıç: Ye
ni adabı muaşeret 100, Muzaffer Dalgıç: Gizli ilimler ansiklope
disi 75, Cemil Sena: Psikoloji 125, Cemil Sena: Allah fikrinin teka
mülü 100, Cemil Sena: Mufassal usulü tedris 150 kuruş. 

Yukarıdaki kitapların cümlesinin ciltlileri de hazır bulun • 
maktadır. Ciltli almak istiyenlere her kitap için 25 kuruş ayrıca 
cilt bedeli zamınolunur. 

Cümlesinin !<atış mPrkezi: Ankara caddesinde: 

Semih LOtfi Erciys'ın 

Suhulet kitapevi 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayrı Dmer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacall\İ 
çar{ııında No.133 Telefon. 4358 

Doktor Feyzi Ahmed 
Cilt ve Zührevi hastalıklar 

Ankara Caddesinde: Hergün 
öğleden sonra 

• 
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RADYO 
nun bütün dün
yada eşi yoktur. 
Her • 

yerı puruz-•• • • 

süz alır. 

Acele ile bekle
diğiniz parti 
gelmiştir. 

ADRES: 

Bahçekapı Hasan de
posu üstünde 

ABDURRAHMAN İMRE 
Telefon : 23521 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa 
yavrularm cildlerini ve ifrazatı na
zarı itibara alınarak yapılmıştır. 

MEVLÜT 
lstaııbul müftülüğünden: 
Mayrnın on ikinci perşembe gü

nü rebiülevvelin 12 sine müsadif 
olmakla önümüzdeki çarşamba gü
nü akşamı perşembe gecesi Mev
lıidü nebevi olduğu iliin olunur. 

-GRİPİN < 
Nezle, soğuk algınlığı, grip, rahatsızlık
larında baş, diş, mafsal, romatizma, asap 
ve adale ağnlannda icabında günde 3 
ase alınabilir. İsmine dikkat taklitlerinde 

sakınınız ve gripin yerine başka bir mark 
--··verirlerse şiddetle reddediniz.---

- ı<-. . :.·.;';- t • • ·:· ~ •• ı:_ .>-'.~ • • , ...... _~ 

y 

lstanbul Betinci icra Memurla- kapısı vardır. Bu kat ve birinci kat mil olmaları icap eder. Müterakim alakadaranın ve irtifak hakkı sa• 
ğundan: pencereleri demir parmaklıklıdır. vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf hiplerinin bu haklarını ve hususiyle 

Mihran kızı Areksinin Karabet Zemin kat: Bir sofa üzerinde borçları borçluya aittir. Arttırma faiz ve masarife dair olan iddialatl' 
kızı Sirarpi O~k>ayda~ bo~ç aldığı üç ~da bir hala bir mutbaktan iba- şartnamesi 10 _ 5 _ 938 tarihine mü- nı ilan tarihinden itibaren ıilO 
paraya mukabıl _1 / 3 hıss~sıne mü- rettır: . . . . sadif salı günü dairede mahalli zarfında evrakı milsbiteleriyle bit' 
tasarrıf bulundugu Beyoglunda Fe- Bırmcı kat: Bır sofa ve hır ko-ı l"kt d . . b'ld' 1 . Hl. ııı· 
riköyünde Bozkurt mahallesinin es- ridor üzerinde üç oda bir mutbak mahsusuna talik edilecektir. Birin- 1 e aır.emıze. 1 ırme erı zı ., 
ki Kordela yeni Kurabiye soka- ve zemini karisman banyo yeri. t- ci arttırması 13 - 6 - 938 tarihine dır. Aksı takdırde hakları tapu sı 
ğında eski 5 yeni 15/ 1 numarataj çinde heliisı vardır. müsadif pazartesi günü dairemizde cilleriyle sabit olmıyanlar satış IW 

17 No. lu gayri menkulün tamamı- ikinci kat: Birincinin aynıdır. saat 14 ten 16 ya kadar icl'a edile- delinin paylaşmasından hariç kalıt' 
na ehli vukuf tarafından 4535 lira Meaahaıı: Umumu 116,5 metre cek birinci arttırmada bedel, kıy- lar. Müterakim vergi tenviriye '18 

kıymet takdir edilmiş olup bunun murabbaı olup bundan 46.5 metre mcti muhammenenin yüzde 75 ini tanzifiycden ibaret olan belediY8 

1/ 3 hissesi satuıına karar verilmiş murabbaı bina kalanı bahçedir. bulunduğu takdirde üste bırakıla- rüsumu ve vakıf icaresi bedeli ıııU· 
0!1duğkutndd~n e~sa,fık~şağıda göste- Hududu: Bir tarafı Bağçı caktır. Aksi takdirde son arttıranın zayededen tenzil olunur. YirnJİ 
rı me e ır. Şoy e ı : y · h · b · t f t ·ı 

U • f • B' k ' . oanı anesı ve ır ara ı smaı taahhüdü baki koalmak üzere arttır- senelik taviz bedeli müşteriye 8 it• 
mumı evsa 1 • ına argır mer- Mandra ve bir tarafı Stefan ve his- ·· · · · ' 

d . 1 'k h d h . ma on gun daha temdıt edılerek tir Daha fazla malumat almak ıs 
ıven er mozaı cep e e şa nış ve sedadan arsası ve tarafı rabı'ı . . .. . · 

arkada balkon olup elektrik ve ter- R k • · l hd tt 28 - 6 - 938 tarıhıne musadıf sah tiyenlerin 937 /3030 No. lu dosyacl9 
us so agıy e ma u ur. .. .. t 14 t 16 k d d · 

kos tesisatı vardır. Arkada bahçesi Yukarda evsaf ve mesaha ve gunu saa en .. ya. a ar aıre- mevcut evrak ve mahallen haciz ve 
t . . . de yapılacak; ıkıncı arttırma 

mevcuttur. kı meyva fıdanı ve hır hudutları gösterilen gayri menkul . . takdiri kıymet raporunu görüp sJI' 
kümesi vardır. Yeni sokak ismi Tü- 1/ 3 hissesi açık arttırmaya vazedil- netıcesınde en çok arttıraııın üstün- layacakları ilan olunur. 
r Baydır . t· A tt . d" Att de bırakılacaktır. =============::::---. mış ır. r ırma peşın ır. ır-

Bodruın kat: Karisiman bir ko- maya iştirak edecek müşterilerin 2004 No. lu icra ve !fli\s k~nu- Sahipleri: .A. Cemalettin Saraçoğl~ 
ridor üzerinde iki kömürlük bir kıymeti muhammenenin yüzde nunun 126 ıncı maddesıne tevfıkan İlhami Safa 
merdiv~n altı ve sabit ocaklı ve ka- 7,5 nisbeti pey akçesi veya milli bir i hakları tapu sicilleriyle sabit ol- Neşriyat müdürü: İlhami Safa 
zanlı hır çamaşırhane olup bahçeye banl<anın teminat mektubunu ha- ı mıyan ipotekli alacaklılarla diğer Basıldığı yer: M2tbaai Ebuzziy• 


