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HERYERDE 

3 
KURUŞ 

Balkanlar BASVEKİLİMİZ iNGiLTEREDEN t 6 MİL YON iNGiliZ VE 

LİRALIK KREDİNİN NETiCElENDiGiNi BİLDİRDİ 
Tafsilatı 

üçüncü 
sayfamızda 

Yugoslav Harbiye ve 
Bahriye Nazırı dün geldi 

INGILTEREDE 
Nazırlar arasında 
• 
istifalar devam ediyor 
Muhalifler Başvekil için: "İcraatına 

göre hüküm verilecek,, diyorlar 
Londra, 17 (A.A.) - Kabinede ya

pılacak tadilat ve bilhassa B. Vudun 
hava nazırlığına tayini efkarı umu-

miyenin ekseriyeti üzerinde müsait 
tesir husule getirmiştir. 

Öğrenildiğine göre B. Çcmberlayn 
B. Svinton'u kabinede alıkoymak is-
tiyordu. Fakat mumaileyh istifasın· 

da ısrar etmiştir. 

Yusroılavya Harbiye ve Bahriye Nazırı General Marlçin dlln sabah Sirkeci iıtuyonunda iıtikbali 

Muhalifler bu bapta ihtiyatlı dav-
1 ranmakta ve ·Başv<?kil hakkında ic
raatına göre hüküm verilecektir.• de 
mekle iktifa etmektedirler. 

GeneraJ Mariç dün Taksimde ahide önünde defteri imzalarken 

Akşam Ankaraya 
hareket etti 

Türk süvarileri 
Varşovada 

B. Makdonaldın müstemlekat na· 

zırlığına tayini umumiyetle tasvip 

olunmaktadır. Bu tayinin mumailey· 
Varşova, 17 (A.A.) - Varşovada hin İrlanda ile yapılan müzakerotta· 

yapılacak büyük enternasyonal bini· ki şahsi muvaffakıyetin tcvsiki oldu· 
cilik müsabakalarına iştirak etmek ~ .. 1 kt d' 
.. T" k k'b' V 1 . gu soy enme ~ ır. 
uzere ur e ı ı arşovaya ge mış S 5 . • sayfada İngiliz Başvekili Çemberlayn 
b 1 Ek. 8 b' . . 15 t onu ıncı 

u unuyor. ıp ınıcı ve a tan ================================= 
mürekkeptir. 

Gazeteler Türk ekibinin daha ilk 
anlardan itibaren yarışlarda heyecan 
uyandıracağını tahmin etmekte ve 
Türk binicilerinin Fransız okulunu 
mükemmel bir tarzda temsil etmekte 
olduğunu yazmaktadırlar. 

YARIN 
Gazetemiz 

8 
SAYFADIR 

HER SABAH 

lstanbul radyosu 

Yarı.nki Spor ve 
Gençlik Bayramı 

Stadlara iştirak edecek talebe, mektepler 
ve spor kulüpleri ile müsabakaları 

Yazan : Ziya Şakir 
Pek yakında YENİ SABAH sütunlarında 

........................... ! ............ .. 



Sayfa: 2 

Trakya mektuplan: 

Köy kalkınma davaşı 
Yazan: ŞEREF AYKUT 

- 3 -

YEN l ·s ABA 8 

~~1~.; D ü n ., a 
"~t· Pol ii'i kaıı 

. • ....... ·· . .,""·?: 

Filistinin vaziyeti 
Umumi harpten mağlup çıkan Os -

nıanlı iınparatorluğu taksim edilirken 

ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA 

Yazın sayfiyelerde 
gazino ve lokantalar 

Bağcı bir ülkemiz Tersanemizde a 
1 şarap yapıyor [denizaltı geminli 

M;ıar·r VekiH S<1lfct Arıkan davayılkaymakamı idı.. Bu ıı..ek'.'.'~~ bitirdik- Filistinin idaresi de Milletler .Cemiy~ti Belediyece sıkı bir kontrol Bornovada SU derdi de 
kokunderı kavramı~, zckı ve hassas,, den sonra , guzel hır kutuphane ıle namına İngıltereye verılmişti. Ingıl-

bitiyor 
dcgerli bir arkadaştır. Dıirüst dıişü- Alınanyadan getirilmiş tedris aJede. tere orada ·Milletler Cemiyetinin bu altında buluıracaklar balledildı' 

Önümüzdeki ay merl 
simle denize indirilec~ 

nen. icraatında hıç ş:ışınnıyan devlet 1 rile tamamlam~tım. Mektebi bala o- vekaletini görüyor. Bu keyfiyet on se- Belediye, yazın y3k'.aşması V" ha~- Bamava (Huo-usi) _ İzmir havali 
adamlarımızdandır . Atatürk oku_Ju- rada dipdiri bir hayat yaşatan_ Meh- kiz senedenberi böyle devam ediyor. krn sayfıyelere gıl~ıc~e başlama~ u-[ fıölgeicrı ıçi.ode Ç<>k şirin 1ııir nahı ye' 
nun bu kıymetli adamı bana şu soz· met Salıh Arı ve arkadaşları Ismaıl, Fakat şu son günlere kadar gelince; zerine sayfiye yeileı ındekı gazmo.

1 

rnerkez.ı olan Bornava yaz günleri en 

!eri söyledi: Murat gibi kö;lü çocukların<lıın öğ - henüz unutulmanuştır ki İngiltere • lor kahvelerı ve Iol<amalar 11".'klııır>- çuk zıyant ed.len verimli bir bO!ge - ~asıın=~~ers::-ıe ~ı.İJI 
- Tecrübe bit.t' anlattı ki öğret - r<'lmenlcre teslim ettim. İtalya anlaşmasının bir noktası da Fi-, da kazalara yem bır tamım gGrı.clı!r- dir. ıne le o ızı ~ 

k 11 d .... _,. •· · B b' •b·d b" f "b"d · !is · · · d. F·ı· · d İtal miştir Tamime göre kır gazino lıah- B ,_ b . . '·· d şaatı bftmek üzeredir. Gemifcr_ ~ nıc·n o u arın a yrtı':l~ıcuıg:mız genç- u ır a ı e, ır za er a ı ~ı. mu- tin ıçın ı. ı ıstin e yanın me- · · . : ornannın ur1·a verı.cı para.ın a .. . . . . . indi~ 
ler, köylere gitmiyorlar. Gitseler de tavazı çalışmanın, faziletli insanların ,nafiini korunıağı İngiltere kabul edi- Ve ve lokantalan da ~f'hll~Jti !o • uturanlar her türlü yorıl'Unluğu gid~r- 1':"'zdekı a~ .. ıçın<14ı_ delll2<'. ıtJ. 

1 l ·ı f ' ··k k b' ·a· B .. k'· ı·· ··- 1 k 1· 1 anla F' kanta ve gazino gibi gazıno ''eyahut --~ .1 tir. Bunnn ><:m buyük bır nıe o hayata a J$amıyor ar ve n: ...J.yet ay- yu ~sc ır eserı ır. u uç oy u og- yordu. Buna mu abil ta y rı ı- .. .. • . . ınekte ve bu parkrn vÜ(,."lıl'IJe ıriirı me- .. 
dal 1 1 B be 1 ] .. ı •·t·· B ede " b. ha- ı· · d 1· gil 1 b' da lokantanın gorunccck bır mahallıne '-~- L" .. . • bk ~- G po:<>gramı. hazırlanmaktadır. ı o amıyor aı·. u se p e uzumu retmen lU un urgazı m ru ır ı.stın e n tere a ey ıne propagan . . . . ~ SL.UUC """-Yuk. mPsaısı se e~n ene-
olan yerlerde köy öğretmen mektep- yata kavu turacak kadar büyük bir yaptırmamağı taahhüt ..diyorlardı. Bir1 bırer fıat hstesı asnıaga ~ebtınhır- ral Kfızım Diriği hürmetle anmakta --«O»--

leri açacaihm. Bnnun okurları sade inkil5p yapmışlardır. Yeti. tiı'dikler! zamanlar radyo ile iki tarafın birbiri !ar. Bu gıbı yerler, muşt~riden hiçbıT dırlar. 
k .. k~l ı kt A k ki b"t" f ıh ı · ı 1 h. h" k b'I h" 1suretlc bu tarife haricinde fazla biı Ç 1 b' bel-~ lik b Mühim bir p~ oy çocu arı o iıca ır rı anın şu çocu ar u un çarşıyı c ey eıru.ş er- a ey ıne ucum ve mu a ı ucum- . a ı~kön ıı· ~iyeye ma u-
teşebbüsünden söz açan bazı maarif- dir. Her sanat şiMdi onların işleyen lan kesildikten ~onra anlaşıldı ki İn- para alamıyacakla'.·oır. .. Fazla talep Jwıao Bornavaı;m en nıühirrı derdi su 
çi arkadaslar bu fıkrin mahzurların- mağazalannda, atelyelerinde, ckmir- giliz - İtalya ihtiliİı tatbikat sahasında karşısında kalan brr mu;rtcn. en ya- işiyolr. Beledi yel...- bn"" hey'etince i- Karadenizden F r~ 
d . ·1 d d 1 . ı . k d dük' k d" . .. - ı.....ıa 1 kın belediye merkezine ıirbarda bu- 1 1 d . .. k d k an bahseıtı er ur u ar. cı, mara»goz. erzı, un u.-acı - en mı gostermege .,..., mıştır. - . . . . hale'! 'l'aJ>ı ınış o duğun an onümuz- a ar uzanacak bir 

O l d 1 d · ı b A k' ı d · ı· I" ı d h · F k p·ı· . d 'd k lundugu takdırde. fazla fıat ıslıycn 

.
nar ne er erse csın C'r en rı- an arın a ıs ıvor. :-ıe e a a gırer • a at ı ıstın e yenı en vu uat 

1 

deki ~ene bu dert te ortadan kalkmış . . . . .. . ~ 
k d. ·ı . - f"k . . k . b ıı· k .. . . . r ld . dair le haber] ·-~·~- gazino derhal tecziye edilecektir. -1- "- b' k Şehrımız ıkt·sadı mahafilıne '..'"~ an•n şu ırı tıcı ı rını ço ısa c ı 1 en gozc çarpan manzara ınsana a- o uguwı ge n er e..,.ıum:- --• •-- cıfacak.,. .Bontava ç ..... n~~ ır suya a-, · . : . ~ .. erir. 
ve faydalı gördüğüm için kendisini lirden göğüs kab;,rttırır. Murdar bir mektedir. Bugünkü k=sıklıklann MAHKEMELERi>E VU.<m lmlumıcaktır. Belediye ayni mımyadan bildırıl~gıne gor~ B. ~ 
ıcı_mden te~rik ettim ve Edirne}-e ge~-ı~.ezbele şeklindeki geniş ~.ahad~ bu- 1 baş~c:"' b~k için ise iki sene , zamanda 441.llOO liraya altı otobüs ge- Doktor Şahı~~ ~ır kaç malıyecı ı' 
dogim va kıt te mektep olabılecek hı- gun en modern evler, en g112ll!I hına · cn'eki günlen hatırlamak lazım geli- 1 tirt~nk İ:ı:rrık . &rrıava arasında iş· fmdan çok mubrrn bır proıcnın 
nayı bile dola5.tım, tetkik ettim. lar yükselm~tir. Bunu işte bu iiç öğ- yor. Ölüme sebebiyet tdm fetıocekt:ir. kiki yapılmaktadır. _ .J 
&rı ~men olarak yctişetı bu köy retmenin yet>!tirdikleri, şimdi orada 1 Habeşistan harbi İngilte • nak:zedilen lıusı Yaltıııda nabıyed .. bir de Halkevi Orta Avrupa devlteleriıti açıJl!I"' 

çocuklarının eline verilecek yav~ular- işley_e~. T_ü~k yavruları ya!'".'.ışt'.r. E · re ve. İtal~a . arasın~ geı:ımuğin . Sanyerde Hamdi paşa . ~da 
1 
açJJacaktır. Halkevi binası i?.n l!ıfa- bir kanalla Almanya yoliyle At~ 

la çok alakalanacaklarına şahit ol- ınellı uç o~retmenın ne buyuk ış yap-! pek şıddetli hır devn idi. İngiltere o mşanl'.sı Belkısın U\banca ile ~ nisa yolunun baslangıcnıda guzel hır ğe bağlayacak olan bu projenin 
muştum. tı!ını_ görm~k için Burgaza uğramak 1zaroanlın Ak~ vaziyeti ile meş- sebebıyet vermekten o"'~ ~t- villil •al':' almmak İi21!redlr. . l;rrı ~anlardır: 'I 

Bizim öğretmen mekteplerimizde kllfidır, ıgul iken Filistinde de lı:anşıltlılı:J mm muhakemesın,. et..... rıu..rl· ceza 1 C)njjmuzdeki ~ne- ıçmde de bır be· Proje Kont De Bresson adınO" 
biraz lük•e doğru kaçan yetişme ve Yine bir kaç yıl .. vvel köyleri gez-lçıktığını görmüştür. Hele geçen sene mahkemesinde nakz;ım '.bııkılımştı:r. ledıy• binasmın yaptırılmasıııa karar Fransız tarafından hazırlanmış ,yA 
yaşay~ tarzı fakir aile çocuklarına diğim. sırad:. Ören.<;eki~. k~yiinde birıhu ~'Şlklık!ann ne .. kaa:ır kanlı ~ İb~ berat etmiş v .. Temyiz·~ ~eril."lllŞ ve şimdide" icap eden lılı · eski Belçika Başvekilinin elinde j, 
hile tiyatrolu. sinemalı, balolu şehir- sevimli kız oğretmen gordum, lllek - ıııabiyet aldıgı da görüluyordu. Bir kemesı de bu kararı Naltzemıiııti: urltl.lara ba>ılannuştır. Belediye 11.e- hmuycrrdu, projeye göre Köstnc 
lcrden u.ıaklaşmamak hevesini veri- tep cok dikkatimi celbetti. Tertemiz 

1 
taraftan bu vukuatı bastırmak için Nakz sebebi olarak k~ se:rn isi Ethem Pelrin, müsmir mesaisi ne- Loir ağzına kadar uzanacak tak~ 

yor, bir köye tayin edilince kendisi- ç~lar. çok. canlı ve anlayışlı'. her,kuvvet ~onderilirke'.1 diğer ~~ ve ıno".1' raP<"."u mündt!ricatJ ile suç-,tit:ffi olarak umumun~ ve saygı- .f~OO kilom,.trelik bir kanal aı;ı~ 
ni adeta bedbaht addediyor. Bunun şeyı yerlı y•rınde ıdı. Bu scvımli yav- , da Filistınde bir muddettrnberi tetki- lunun ifadelerı arasında bazı nolttala- sıru kazanmış bir gençtir. Bornavanın tır. Bu mesafenin yarısından C• ı 
daha kötü tar.oh da var. İz.inli olduğu rucak~ ko~uşlwn. Köye karşı o ka- ı kat yapan heye~ r~ponmu ~~ bu: n_n ~~anı dıkkat gönildıiğü kaydoı.- belli baslı husu;iyetlerinden biri de eınısım Tuna ve İsviçrenin BaleCJll" 

g\in ltı.zını akşam üstü mektebe geti- dar alakaJı ıdı lü ~a~~t ettim. De- l~ınuyordu. Bu In~ılız heyeti Fılıstını dılmıştı. vekilinin' . rı-'--- 1 ziraat ıııektebının burada. o!~asıdır. ıini Fransada Noyert • Sut - ~ _w 
ren bir fakir anne koltuğunda kızma nemek ıçın kendısım ısterse Kı.rklıır-luçe ayırarak sahil tarafı Yahudilere, Maznun ~ ı.ı.yuuya Hail<- bu hırsn<ta hem biigılennr artır- bağlayan kanallar vasıtasile Jıl"'" 
ait paketi taşıyordıL Kadın tabi! sade- eline nakleclebileceğimi söylediğim daglık tarafı Araplara verilmek ü- kanuni esbap mevcut buhınınadıgı ınak ve h.eıu de sair cihetlerden isti - seyrüsefere açıktır. 
ce gıyinmi., bir zavallı idi. Kızını kar- vakit adeta bana kızdı, niçin benim zere arada iki devletçik vücude getir- talebine rağmen muhali:nrıe &ün nak- fad• giirmektodir. &00 döniiınden faz- Bu mühim projenin mevkii rı' 
şıdan gören arkadaşları kiminle gel- güzel köyümden ayrılacağım dedi. pnek ve Kudüs ile civarı gibi ehemmi- za uynuya karar vermişti;r. İhrahimin ;a ha~ ve bir çok tecrübe l!kim yerleri konması için evvela Berr k~ 
dınini sordukları vak.it: Bu kız yine öyle ülkülü bir gençle lyetli havaliyi de doğrudan doğruya muhakemesine yenide.. l>ak,.raraknr cılıın ınektebe ~enidı>n 600 dönümlük ı k h · 400 

M , geniş etilere Nant şe mıi .J 
-- B;zlın himıetçi kadınla geldim. evlendi. Bu çift şimdi bir Pomak kö- İngiltere idaresi altında bırakmak Bir yaralama suç1-, ıw- itiraf loir ara:zl daha al=~· yeni traktör • fometr" mesafedeki Noyert-Sut·c.;r 

Demekten çekinmedi ve nin"5inin fı. yünü ele aldılar. O hale getirdiler ki çarelerini tavsiye ediyordu. benı inkar mywr ]ar ve h•rman makinelPri getirtilmiş- le birlc~tirmek ve Bale §ehri j]c ~ 
karalığından utanıyordu. İşte burası evde pomakça söyleyen anaları, ha- Geçen sene Milletler Cemiyeti bu Kll'ruçeşmede Fatma e a<iında tir. d d k b 500 ., 

b '-- aralamak Pr=s Saba tisbon arasın a a ta ri en · J 
çok acıdır. Her ~ maarif müdürle- balarile çocuklar adeta kavga ediyor-,raporu kabul etti. Esas itibarile Fi • ir '."'dm Y . ve - !'=arııp{:k 5iyah v., misk<t iizümleri- lometrelik bir kanal açmak lazıfl1 ~ 
nmiz bu gibi ö~retmenlerin ~hirlere !ar. listinin üçe ayrılması kararlaştıktan haltın kızı Fethiyeye O. ka 1 kascf.iJ.e I• cih~ nam veren b•J ba~cı ülke - k B k 1 ı er. 

" r- • ~·- ~ me tedlr. u ana ın açı ması .- 1. 
tajiınleri talebile o kadar tazyik ve ta- .. H~ki'ımet lruvve-~n- kırk .y~dır_ bU.- isonr~ ise oradaki karışıklıklar eks~ · silah atmak~ ~ Hüsryimn d~ ~ sinci.. misht üzümcülüiiünü ihya et- Avrupa memleketierinin iktil"' 
riz altında<lırlar kı bu~lar arasında .t.tırlu beceremedıi('. _'ş'. şu ık~. ~oy]~ ımcmış. artmış~ı. Te~ar. hır hey~! _gon- ~uş~ :;;; ~ ~eza malıkeıne<HJ meı. maluad; ~ 1nlıisarla;r DairMi Te- ve ticari hayatında ınühim bir ~ 
hır ank~t yapılsa şu muracaatlan şe- ı oğretmen yaptı. Gıdmız bu koyu go-ı denlerek taksım proıesının tatbikı ça- e .. evam.. ~· pekulr mevk.iini satın alrnı'tır. Bura- aJıO 

1 D"-L •-~- ~'-'- -·"'ti den kiye imkan verecektir. Bn kan o1 birli öğretmenlerin yaptığı hemen an-J rilniiz, bir köylli öğretmenin neler ya- relerini yerinde araştırmak cihetine wuo.u ce"""','.' "'°'."-:e" .,.....< er da bUyiik im f.abrika kıırulacJk ve ci· .. 
l.!şılır. pabileceğine şahit, olursunuz. Şu hal- gidileceği anlaşıldı. Nihayet bu ı,.,yct Raşe] _şunları soylemiştir. v;mnd:;ın 594 dönüm bir ;ı;r~zi satın rniihim kıoını Alma.oyada olm~k!;; 

Ben kcnd'm. bundan yirmi yıl ev- de Ankanın böyle düşünmekte çok geçenlerde İngiltereden Filistine yol • - Öğle vakti sokakta bir rürühii alınara.1< nüm nelik arap nc .. inden raber kanalın geçec..ği meml ~ 
ve! Liilcbıırgazda bir mektep lı:urmuş-ı hakkı vardır. Köy kalkınma davası , lanmıştır duyduın,baktun. Fatma Aliye kaşa- bağ Y"tiştirilecckti.r. Buca ortaok:ılu- !erin yani (Romanya, Bula oİf# 
hım. Elic,lc diktiğim ağaçlar arasında i§te buradan başlar. Meınleke~n _e~seriyetini teskil eden r~k kaçıyor, bu Hüseyin de iki elile nun bir şuhc<i olarak evvc:ki sene a- Yuııcslavya , Maca•istan • Çek 
~ neli tutemu varlığı ile görünen bu Maarif Vekili bu işte muvaffak o- Araplar Filıstinin parçalanmasını ka- bır tabancayı tubııı.uş, ~alıyudn. 1 çılmı~ olan ortaokul şube•ıne devam vakya) nın <lıı en mühim milŞ 'I 
ır<·ltıtlıin kurulma'lrıda aziz arkada- lacaktır. Bu kültür işine ılerde yine lbul etmiyeceklerini şimdiye kadar Kadının arkasından ateş etti. Taban- ~ eden talebelerin miktarı çok artmış ;~ne Alıaanyadır. Ayni zamaoda # 
~'"' o .. Iıiliye VeUJeti Müsl.eşir! Sah· geleceğim. Bugün için daha önemli her vesile ile söylemişler, lazım gelen- cadan çıkan alevleri ve kadının vu · olc:luğunadıı bu şube bu """" "5ta- meırılcketlerdeıı bir kısmının ~ 
rı Çit;ığın büyük hIDımeli ve yar-\ daha e,._slı olan toprak ve tarım işine llere bildirmiş:lerdir. rulup yere düştüğünü grirdQnı. lcil bir mektep roline Foka.lecaktı:ı· . . tik vasıtasile ihracatmı da bu yal' 
d' ıu ol nuştu. O zaman Lüleburgaz ,geçiyorum. Şimdiye kadar devam edegelen Diğer '1ahit Maryanti de demiştir ki· Kültür Bakanlığı k•yfiyeti şimdiden yapacakları düşünülürse projeııil'ç>ıl 

-================================ 1 kanlı vukuatın gizli bir teşkilatın fa- -Ben sokaktan geçiyordum. Fat- alikarl,...Jara bildirmiştir. kadar mühim olduğu meydana 

lngilterenin hava kuvvetleri 

Birinci sınıf hava 
kuvvetleri 3500 olacak 
hava efradı 30 binden 90 bine 

aliyeti ile elde edilen adamlar tara - ma Aliye bağırarak e~en çıktı. Hti-, --•o•-- 1 ---

lfından yapıldığı çok bahsedilmiştir. seyin arkasından beş el ateş etti. Ka-, Ü ÜK ER POLİSTE 
Suriye ile Filistin arasında laıçalı:çılrk dın sokağın içine kaçarken yere yı- G MR L . . .. .. • ~..I 
d..,.am ~derek müs,.Il!ıh çetelerın aç.ık kıldı. 1 Alınacak ıemilerın gumrük l\laltıı~;ı 4'üşenk bu: ~ ~ 
hudutlardan iseri daldıkları ve ya~a- _Şahitlerden po~s. memu~u. ~ifat ta 

1 

muafiyetleri 'l'e fatvralan.. Feriköyünde Şahmerdan soiul~ 
caklarını yaptıktan sonra gene çeki - ı hadısey~. şu~ları ılave etmı~ır. Harıçten satın alınacak motorlu ve J 98 numaralı evde oturan amele ":Jıil 
lip gittikleri ötedenberi ..öylenmekte- 1 - Huseyın, Fatmayı vurdıı1<tan 1 buharlı ııemilede, nıeı.nl~kette yapıla- met Şirinin dört yaşındak:i oiı;lu ~ 
dir. En şayanı dikkat olan cihet bu 1

1
sonra Prens Sabahattini·n· kızı Fethi • taklar dısarıdan getirilecek malzeme- dün, ~apı önünde .. oynarken. arın. ; 

müselliıh çetelerin en yeni tar,daki yeye koşmuş, ona da siMh ~. fa- le-m ııumrükten muaf tutulmaları '1'll yaktıgı maltızın uzerme du~ JJ 
si.lilıları kullandıkları ve bu silihları 1 ka~ vuramamıştır. So~ra yakalana - 0~.ıjinal ' f~turala:ını ~o.terden ~sdikli biseleri tutuşmuştur. Çocuk sır~ 
da A;TUpadan vapurlarla getirildiği - ı cagını anlayınca demze atlaırır,,U.. cliirt teı-cuıne~le bırfikte Denız Tı- ve bacaklarından yanmış ve Sthbl ..i 
dir. Bu yüzden Filistin ile Sur.iye hü- Karakolda bu suçn itiraf, fakat Fet- lcaret Direktörlüğüne vermeleri ka • dal otomobllile Beyoğlu has~ -ks Jd• b"" •• k ti küınetleri Londra ile Paris arasında hiyeye silah attığını inkar etti. 1 .arla~ıruı;tır. ne kaldırılRııştır. yu e 1; utun uvve er arhyor dostane müracaatlar eksik olmamak- Bun<lan son'."' Preıııs Sa~ttinin 1 İtlıalmçılııırın alaaıklıırn teminat S&rhııışluk 

Londra; (Hususi) _ Londradal , , , , tadır. Fakat hudutların müsellllh çe- kızı F~thıye dinlen~ v~ Hu~e~mın , ı mektuplan Langada otur~ Hamparsun,.~ 
gürıüıı en mühim lıidisesini, Büyük - Amenkada lng ılrz - t.rlere kar~ı kapanması şimdiye kadar ı kendısıne sılah .~ttıgını .soyl_emıştir. 1 Genel ithalat rcjirrri kara~si - pisin meyhanesinde sarhoş o~ 
Britanyanın hava kuvvetleri mesele- ı , f münıkiin olamamıştır. Filistin mesele- M_u~eme dige: ı;ahıtlerın dmlen· ının dörd:ıiiarii maddesinOe ıbraeattan meyhanenin kapanmasına mani ol .(1 

s ı teşkil etmektedir. Ba~kil de biri ava heye' tı i si şimdiye kadar olduğu gibi bundan mesı ;çın ba~ka gurıe bır.~ılmıştır. ,eve! itha!iıl yapılmak i•t..mnce aoga. ; 5temiş, üstelik re çalgıcılara küfiil 
nut.kunda bu noktayı işaret cyleıniş-ı sonra da kendisinden çok bahsettiren 1 n.ır. katıl'in son . mud~ ~sı jri 3 milyon l.lra s~mayel.l bir banka.- hakaret ettiğinden yakalanmıştır. 
ti . .Nihayet ayni mesele Çembcrlayıı f - . . . bil' mevzu olacaktır. 1 Kuçükpazarcla Salibi eldurnıekten dan alı,,..calc lemıııaı ınektubunun İki zarfçı yakakıwh ;I 
ka'lıinesirıde bir çok tebeddüllere A-l f Ottava : 17 (A. A.) - Iııgiliz Ha-f !suçlu boyacı Yasi.niı:ı ı:ımhakeme:;ine ICilılılınriyd Merkırz Bazılcasına tevdii Polis dün iki sabıkalı zarfçı Y8j-. 
vam kamarasında, Hava Nazırı Lordlf~ hey'eu buraya g~ştir. _Hey'etf Deniz Ticaret direktö_rfüğü idÜD Ağır Ce_zada .de_vasn edilmi§ vel'artı ... ardı. mıştır. Sabıkalı Vehbi ve ark "J 
Wmterton , . ., Loı:d Swindon her iki _ ~~ada t~yyare end.ustrı.sı teş - · Bütçe ve ~adro mese~elen ıçın A~- 1 mudafaas; _dınlenmıştiJ. Y.ıısn yazılı Şimdi yeni çıkarılan bir kararname Sergis çarşıda rastladıktan Mefı,.,.,. 
si muhalefete karşı, İngilterenin hali- fKıliıtını tetkik edecektir. Tayyare. karaya gıt'."~ş olan Den':'.' Tıcaret. "'.u· o_Iarak _bakıme verdiği müdafaaname- ile bu ınektuhun 2 milyon liıa ~rm~ adında bir adamcağızı zarfıçlık ' 
harır ve müstakbel bava kuvvetleri - ffaı,,,ikalarına ve Kanada agu- sana-f dür ınuavını Refık bugun şehrımıze smde şoyle dıyordu: yeli \>aı:ıJı;alaFdau da al.ınahileıregı ala- lile dolandırmak islemiş]..,.sc de ıı;;,. 
nin vaziyetini izah elmiı;lerdi. Hava f riinin muhtelif §Uheleri.ne. yeni biri dönecektir. Deni~ Ticaret direktörlü- Karım Fatma ile ı...,.--ga ..tnıiştilc. kad&rlara bildfrilmfştir. Bu vaziyet it- murlar tarafından tanınarak yak8 

Nazırı bu sebepten dcğ.i.şnllijtir. t fhız ~enlec".,':tir. .. . ğünün yeni kadrolarında mühim deği- Bu kadın benim metresim, ~eğil ka • halat.çıları watı:Ulun etmiştir. mışlardır. J 
Mebuslara Lortlara ve e!kllrıurnu- 1 f Og-Pnildıgı.ne ıore Kanada In- şiklik yoktur. Yalnız açıktan bazı ta- rımdı. Dini nikahla ...vlemmııtiil. Bes- ., -~~-haiıer'--' 

miyeye arzedilen keyfiyet şudur: f ~iliz 0•du~a hesabma. ağır toplar yinler yapıhnıştır. Bu ay sonunda De- 1 mi nikah ta yapacaktık. Jta.vp üzeri- -~- a::ı-ı 
1940 senesi Britanya adasındaki !imal etm..:; kabul etmışt.ir. Bundanf niz Ticaret müdürü Müfit Necdet te ne kanın evden benim. eşyalarımı da Halk • s• • f ali eti• 

hava filoları 2370 birinci ""''f tayya- maada !ngıltere daha şimdidenf iktisat vekaleti baz.ı meseleler üze • alarak Salihin evine gitmişti. Yal.ta eVJ JDasl Ve ımar a Y 
reyle, Büyük Britanya haricinde bu - ıKan:"daya 5.0llO mitralyöz sipmş:• ı rinde temaslar yapmak üzere Anka- onlara rastladmı. F~yı_ ~ Tayyare P>'Mll' • 40 bin lil'alık ikramiyai bir kiıy~ 
lunan yerlerdeki sabit filolar 490 tay- etmişlır. raya gidecektir. Deniz Ticaret direk- Fakat bu sır.ıda Salih ııı:ıenme nuw:un 

yareyle, deniz üsleri 500 tayyareyle -- • • • ·--•• •- törruğü Kasımpaşa fabrikalarına yeni ederek beni iokatlad>. Ellni adra ce - pktı; 40 metre uzanJ.iunda teker lı.öptiiıııü yapRdi 
kuvvetlendirilmi• bulunacaktır . Ya-1 di. Bugün bu rakam 70 bindir. 110 bir motör yaptıracaktır. 'bine götürerelı: ta~casım c;ekmei~ KasUımonu 16 ~yıs (Hususi) - si 99,761 liradrr. pıl' 
ni lMO senesi be lanncla İngiliz birin- bine kadar da çıkacaktır. 1 davrandı. ZaU!n :ıülın'7i hastalıktan .Kastamo~ yuıiden . yapılmaıııı:ıa § Kastamonu imar hnitası Y8 

ci sımf hava lmvvetlm olduğu halde 13 tatbikat merkezi mevcuttur. Pi- 1ki yari van,... daha gelmek dolalı~ ~i bozolı:tm. Soma ne lr~baverlaılen HatırlUHa'V'lv~nm ~t- itrlKııııt. a-mı maim"-"''-'' z-,..,.. (JJ' 
3 ""' ·---'- '--~ ı k Bu !ot lı:t ı · · dedi '--ten b" ..-- yap gmu yıırmn. sına ş nmış . aıarm musaı ıı .. ,u ""''u" ,,~_JI 5v. tayy.,....,.....,n iuar.,t o aca . me ep erının a "9 on ı- ;,;__ ı tefhimi· bi pek _

1 
__ .._ 1 ··d··--'i!F". 

~·~ Muhakeme L--- içın' aı·ımesı· üzerine r.anm v............ ışık Kayserr merkez nm mu u"_.::;;J. rakkaına Dcnıiııyı:ın hava kuvYetleri rt! ~ıkanlmıştlr. Biri 1500 , clileri 2000 ' """...-ın • • . • w:., 
d hl d "ld" t leb .. r d b'I k k b'li ti Denizycllan ~n Almımyaya sipa- başka güne bırakıldı. bitmesine azanıf gayret fösterilmell- OO"W mtrke2 kaza malmüdürl , ., -..ıJ 

a i egı ır. a eyı 15 ıap e e 1 ece a 1 ye e riş edikn vapurlardan Mersin hattın- tedir de Kayseri malrrıüdtirü Halis f8Y' 
31 Mart 1939 tarihinde Bilyük Bri- iki yeni tatbikat mey~a~' .. kur_ııluyor. da işli.yecek Etrüsk'te tamamlanmış GALATASAll.AYUI.Aa:r.{ ftATI ~anın modern bir tarzda döşen- edilmiştir. .ıll 

tanyanın birinci sınıf hava kuvvetle- Yaz ortasında her biri uç hin taJıe- ı -'-~- '--"-'lm' t• V b . . eld idi •. kad alı .ı ~ .,. · biiY""~ 
ve ...,....,..., ,,.,...,., ış 11. apunm u- Galatasaray lisesinde okumuş olan mesı içın en ge gı ar ç ş..- ıı .. ayyare pıyangosunun -·~ 

rinin l7SO parçayla kuvvetlendirilme- beyi içine alabilecek iki saha daha ktı- 1 gürılercle Kiel açıklamıda tecriıôeleri !ar, mektep hayatım yaşamak mak- maktadır. Maroken koltuklarla, yazı ikr.ımiyesi olan 40 bin liranın ~ .. 
sini amir olan •F• planı tatbikat sa- rulacaktır. y-l....-L - L-"- aı-~·ktrr. ek c·· k'• .. . B 1 :r· 

aıa-eu< ·~ ~ ~ sadile her yıl plav gilı'ıü t..-rtip ede~- masalar ve saire kamilen sipariş e- bi.ri Kül ucen oyuncıen a 
hasına konmaktadır. Hava sanayii.nde çahşan işçileri~ a.. vaJ>Ur da bugün\erd,. şehrimiz- !er. dilmiştir. rüye çıkmıştır. 8" 

Bu tayyarelex tesbit edilen tarihte adedi 193S de 30 bin iken, geçen yı den AJınanyaya gönderilecek rnüret- Bu yıl da plav 5 haziran pazar gü_ ~ Kastamonuspor ile Çamspor a- § Kutamnnunım İnebol, V O' 
hatla belli biraz daha erkerı hazır bu- 90 bine yübelrn1'tir ve bu rakam, bu tebat ta:rafııı:ı.dan Haziran başında şeb- nü yenilecektir. O gün Galatasaray- rasındaki maçta Kastamonuspor bire yol. 'Ü%erindeki en büyük köprü9'...., 
lunacaklarclır. lngilte~ hükfımeti hıı- yıl daha ziyade artmıştır. rimize getiri.leeektir. Yine Haziran i- lılar mektepte geı;cn güzel hatırala- kaqı iki sayı ile galip gelmiştir. ran Şeker köprüsü yeniden yapıl 
va kuvvetleri planını genişletmek ka- Yeni plana ait malzemeler ısmar • çinde :Manrıara hattı vapurlarından rı yad edecekler ve hep birlıkte Ga- §. Belediye mıcclisi son toplantısı.- ve in:ıaı;ı da bit.ıııiıjtir. .. 
rarıru verı=den evvel tayyarecil.erin lanmış ve masraf şimd.i:den bütçeye Trak'mı eşi Sus vapuru limanımıza latasarayın meşhur pliıvmı yiyecek- nı yapnuş ve belediye bütç<1tini yap- 48 metrıt U2Unlııığunda olan )<O 

ve tayyare zabitlerinin adedi 50 bin· itlıal edilı:nijtir. plmiş alacaktır. !erdir. . mıştır. Buna göre 938 belediye b~tçe- 25 bin liraya mal olmuştur. 
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Terbiye bahisleri 
,.; Nı.V. V\'W\'W\ """"''V\'VV> MIV\ 

Dünya ve ahret 
Din ile dünya işleri birbirinden 

ayrılalı on dört yıl oluyor. Fakat 
dünya ile ahreti hala birbirinde~ 
ayıramadık., 

Köprüden kalkan bir tramvay 
F~tihe gelinciye kadar kaç mezar~ 
lı~ın önünden geçer, dikkat ettiniz 

Çocuklarımızın ruh ve 
beden hıfzıssıhhası Ha midiye 

Varnada 
Fırka gurup unda 

Yazan: Nezahat Ragıp Nurettin 
mı~.. En geniş caddelerimize, • 3 - tap intihap edip alabilirsiniz. •Arzu 
yeşıl parmaklıı_.ı d edl · · ettigviniz kitaplar içı'n lfitfen merkez . ıuar an, c enmı- Yetim çocuklann idaresi 
zın yosunlara bürünmüş taş ka- Geçenlerde bir (Çocuk Koruma) kütüphanesini haberdar ediniz. Yahut 

Süvari ile Bulgar 
memurları arasında 

ziyaretler. vukları bakmaktadır Nereye gı't . ı· . ..d ... 1 bizzat gelip kitaplannızı seçiniz.) 
k h 

· - cemıye ının mu urıy e soruşuyor- t . 
se , er adım başında P.nı'lı'ği . d Ç k 1 1 . .t .. şte Amenka anneleri çocuklarının Sofya, 17 (A.A.) - Türk mektep 

Başvekilin mühim 
izahatı: seyahat, Hatay 

· h l ' u mı- um. ocu mese e erme aı, yuz- . 
zı atır atan bir cHüvelbak·ı il 1 "kı nl h t b ırrldşafına y~acak eserleri munta- gemisi Hamidiye bugün saat 13 de ka l • e erce v.a a a atan mu a a ıma sor- . 

1
. 

rşı aşıyoruz. , d zaman bu şekılde okumakta ve yav - Varna limanına gelmiştir. Gemi ı-

~sküdarın, Eyübün, selvi öl e- um: . . rulanna imkAn derecesinde normal mana girerken şehiri top ateşile se-
len~ altında uyuyan loş evle~ ~- - . "."e!ım çoc~klarınızı nasıl ıdare bir hayat teminine çalışmaktadırlar. lamlamış ve sahil bataryası da mu. Ankara, 17 (A.A.) _ Cümhurıyet 

ve kredi işleri 
revı ruyalannı g·· ed d edersınız. .... dedım. muşlardır ki bir yaşına kadar ihmal kabele etmiştir. Rıhtıma Türkiye el- Halk Partisi Büyük Millet Meclisi 
d.. or ursun.. aha ç k t kk" dil ki r 

un, Şinasinin kemikleri üst" d - 0 şayanı eşe ur r e ı- edilmiş bir yavrunun hayatında ma- çisi, Vama konsolosu, ataşemiliterile grupu bugün _ 17 Mayıs 1938 _ An-
bir apartıman kurulmadı mı;ın e mizde. böyle çocuklar pek azd~. Bir nen , maddeten okadar büyük ;ahne- Varna belediye reisi, Hamidiye ku- talya mebusu Dr. Cemal Tuncanın 

Hiç ölmiyecekrniş gibi al · · al çok aıleler evl5.dımanevi edınmek, ler açılır ki bunları büti.ln ömrünce mandanının mihmandarlığına tayin başkanlığında toplandı. 
di ç ışın 1 ' · 1 · · 1 . . k t b' M f d yen garbin aksine daima .. 1.. .. ısım erını, servet erını anun ır şe- tamir pek güçtür. Altı yaşına kadar edilen yüzbaşı iralo ve iğer er- Başvekil Celal Bayar söz alarak 
düşünerek yaşamalı' diyen ~.u:.u kilde miras bırakmak üzere iki tiç kifi derecede ihtimam görmeden ya- kan ve kalabalık bir halk kütlesi bu- hariciye vekili Dr. Aras'la yaptığı i-
tark felsefesi, nihayet her :k~n haftalık küçük bebekler arıyorlar şamış çocuk, mektep hayatının muhte- lunuyordu. kinci Balkan sayahatinden bahsetti. 
bahçesine bir baba ~ren~ h e da bu ihtiyacı tatmin edecek derecede lif tecrübelerine göğüs geremez. Sıh- Saat 15 de gemi kumandanı fır- Başvekil bundan sonra günün di-
~mi avlusuna bir Veli ve h e~ kimsesiz yavru bulamıyoruz. Aıne- hatini, nefsine itimadını büsbütün kateyn kaptanı Necati, Mevki ku- ğer mühim hAdiseforine temas etti. 
bıl gölgesine bir Pir göme e~ se 1

rikada yetim çocuk, ailelerin talebin- kaybeder. Ailesine de cemiyetine de mandam general Popof, donanma baş Hataydaki vaziyeti tasvir ederken 
dünya. ile ahreti kapı bitişik g:=~ den d~a çok azdır: ~nun için böyle müfit olamaz. kumandanı amiral Varikeçof ve be- cereyan etmekte olan intihabatın ba-
IU halıne getirmiştir. bir muesseseye pek ihtıyacımız yok. Evlatlannuz ilk gençlik devresinde lediye reisini ziyaret etmiş ve bu ze- şında Türk lehine her tarafta veri-

Teşvikiye caddesüıde sıra~ Bizim en çok alakadar olduğumuz, a- yeni doğmuş bir bebek kadar şuurlu vat Hamidiyede bu ziyaretleri iade len tezahüratı cebir ve şiddetle dur-
~ kesilmiş servetlerin pence:;r: ile muhitine intib~k edemiyen, r~ht bir ihtimama muhtaçtırlar. Yiyecekle- etmi~lerdir. durmak, Hatay halkını tehdit ve sün
~· sabahtaı_ı ak.şama kadar musal- bazı. hastalıklar go~teren, yahut aıle- ri, içecekleri gıdalar, giyecekleri elbi- Akşam mevki kumandanı Türk gü altında kendi emellerine münkat 

taş;ndakı cenazeleri seyrediyor .• leerı tarafından ihtıyaçları anlaşıla- seler, okuyacakları kitaplar, seyre _ misafirler şerefine bir ziyafet vermış etmek için manda idaresinin mallı-

Başvekil: 

Şimdi de size yeni bir haber vere
ceğim. Kuvvetle ümit ederim ki, 
memnun olacaksınız demiş ve Lon
dradaki kredi miızr.keı-elerinin safa-
hatını söyledikten sonra müsbet ne-

ticeye varıldığını ve mukavc1enin im 
zası için oradaki lıt~yetimize saliı.hi.. 

yet verildiğini bildirmiştir. 

Bu kredi işini B:ışvekil şu suretle 
hulasa etmiştir: 

1 - Mevcut kliring sisteminin de
vamı ve daha iyi işlemesi blokajın 

eritilmesi için alınan tedbirler. 

2 - İktisadi işleri için kredi, 
3 Askeri malzeme siparişleri için 

. ~aghk yurdunun, ümit ile ümit- mıyan ve tatmin edilemiyen çocukla- decekleri sinemalar, oynayacaklan o- tir. mat veya müsamahasile Hatayda kredi, 
~zlı~ . ar~sı~da . boğu~n soluk ra ~it~r. ~ir de aptallar, sakatlar, ~- yunl'.11', arkadaşlık edecekleri simalar --((oıı-- Türklere ve alelumum Türk taraftar Bu kredilerin hPyeti mecmuası 
d enızlı mıs.afırlen, camı avlusun- şenyetın cıdden bedbaht tabakaları ı- hepsı hepsi en bilyük bir dikkate lü- Ordudakı· hesap !arına yapılan nare\'a muameleler- 16.000.000 on altı milyon İngiliz lira-
an ge~en ılahileri dinliyor... çindir. Bunlara ait bir çok teşkilat zum gösterir. den malümattar etmt!yi vazife bildL sına baliğ olmaktadır . 
. Vde Şışli Terakki lisesinin bah,.e- yapmağa mecburuz. Fakat normal an- Binaenaleyh anneler babalan ev _ memurlarının terf ı·ıerı• ğini söylemekle beraber hadiselerin F)rka umumi heyeti Türk - İngi-

sın en uçu k ır • bab kl h k ' · k. f h kk d d d · b · dd" b' 'f h .. şan çocu kahkahala- nesız, asız çocu arı emen u - }atlarına karşı besledikleri emellerin- ın ışa ına a ın an. avasın an e- liz miınase atının yem ma ı ır ı a-k' fitr ~1,1 bir kaç kere bu ahret caklarına kapacak aileler listesi işte de sukutu hayalden korumak ve müs- Terfileri hakkındaki layiha min olan insanlara mahsus itidal ile desi olan bu bt>y:ı.natı hararetle alkış-
la elennuı hıçkınklanna karı- önümde duruyor. Kimbilir bu evlat takbel neslimizi de sağlam bir fikir Meclise verildi intizar edilmesini tavsiye etmiştir. lamıştır. 
ş~··· .. ~~ ~~~nanu~nruMz~M~bed~e ycl~irm~ i~n (~~k ~kara, 17 (Huw~) - Ord~a ~============================= 
g ernk ur .ışıne, çocuk mektebine is'af edebileceğiz? ... Cevabını verdi. beden ve ruh hıfzıssıhhası) nı en kıy- muvazzaf olarak müstahdem cskı as- A •k d F • t 
bir k . a~~n~, sa akşam e sozune şoy ece evam e 1

' metli ve lüzumlu bilgiler meyanında keri hesap memurlarının tcrfıleri hak enç ız sınem hah ' v .. .. .. 1 d tf merı a a aşıs ve 
ıneza aç kahır çıgnıyerek, bir kaç - Cemiyetimiz yalnız kimsesiz ço- kabul etmeliyiz. Her gün bu yolda kındaki kanuna ekleneıı kanunun mu 

İsk:r~\ a~lı!'arak gitmektedir. cukları aileler nezdine yerleştirmek - dünya alimlerinin yaptıkları tetkikatı \'akkat ikinci maddesinırı değıştiril- k 1 ı h 
toprağ Pın erının altında, ahret le, yahut ruhi hastalıklar gösteren ço- büyük hir azimle takip ve aziz vatan- mesine dair Meclise bir layiha ve_ omu•• nı• st er e arp 
kunuy~nı ~ıyar~ çafışmıya, o- cuklarla meşgul olmakla iktifa etmez. daşlarıınıza bildirmeliyiz. Ben için· rildi. Layiha esaslarıncı göre askeri 
lardan ~ee~e~~me~e. koşan insan- Anneleri, babaları, evlatlarının ihti- de bulunduğum bu memleketin ço- memurlar kanununur. neşrinden ön-

dudaksız bir e ... rsınız? .. İçlerinden,IYaçlarını anlıyacak, çocuk mevzuu U- cuk mevzuu üzerindeki faaliyetlerini ce memurlar ve a:-kl!ri mem;upları Bunun için bir radyo istasyonu 
nu haykıracakg~ ~er ~~kik~. bu- ~r~nde tenevvür edecek bir hale .ye-1 imkan derecesinde takip etmeği ve namı altında miıstıüıdem olup halen 
fanidir!.!. egıl mı. Dunya tıştırmeğe çalışır. Bu hususta cemıye- cYeni Sabah-. ın sütunlarında okuyu- orduda muvazzaf olarak kullanılan teSİSİ bile dÜşÜnÜ}Üyor 

tin muhtelif merkezlerinde annelere, cularıma bildirmeği bir Türk vatan _ askeri memurların bulundukları sı-
Yusuf Ziya ORTAÇ babalara ders verildiği gibi evlere ki- daşlık borcu telakki ediyorum. nıflarındaki nı.ısıpları bir defaya mah Vaşıngton, 17 (A.A.) - Demokrat --

Muğlada klbn h tap ta tevzi ederiz. Yalnız Nevyork sus olmak üzere dörder sene ilerli- mebuslardan Celler tarafından vuku 
es ayvanlan b'I kt· t b k bik. Mu ve fenni arıcılık şubemizde tam (4740) muhtelif cilt BELEDİYEDE ye 1 ece ır. Ş u a.nunun tat ı?.- bulan teklif üzerine parJamentonun 

ğla : 16 (Hususi) - Dah· . terbiye ve sağlık kitabı ebeveynin em- den sonra bir evvelkı nasıplarına go. münakalat encümeni, cenubi Ameri_ 
Vekfil t' ·ı~ ılıye t t ·ı ı · ı h ı e ı vı""yetlere ve bu :-.3 • rine amadedir. Cemiyete yakın olan ARABA VAPURLı\RINDA Nı\KL - re arı e erı yapı rın esap memur a- kada yapılan Faşist, Nazi ve komü-
Yet' . araua vıli- -1\ • j f . t b l 'f d . ld k 

Cümhuriyetçi mebuslar böyle biı 
istasyonun demokrat partisinin pro
paganda yapmas.ına yarıyacağı için 
bu husustaki karar suretini kabul 
etmek istememektedirler. 

.. ınuıe çok önemli bir takdi . . anneler, babalar buradan kitapları en YE vCRETLl~RI ND RILD rının u suret e ıstı a e etmış o u - nist propagandasile mücadele etmek 
gonderıni§ur. r tamımı beş gün için alır ve okur iade ederler. Şirketi Hayriye, araba vapurlari- ları müddet emsallerine verilen dört üzere bir devlet radyo istasyonu tesi-

Veklletin bu takd' li ta . U kJ d t 1 d h 
1
. le Boğaziçi ve sair sayfive yerlerine sene nasıp ilerletılmesinden tenzil e- si lazım gelip gelmiyeceğine dair a-

"'--k ır mıminde za ar a o uran ar a grup a ın- ~ a· . . 
"'lll Yada köylU eli d k' . . bo d . t .. . . . .. nakledilecek eşyal.:ırm bazı arabalar diJ ıkten sonra gerıye kaJan mıktara leni bir anket açmıştır. . n e ı cınsı zul- e cemıye e muracaat edip ıkı uç .. . . . . . 

Siyast mahfeJlerde zannedildiği.. 

ne göre bu muhalefet Celler tarafın
dan yapılan teklifin kahul edilmesi
ne mani olacaktır. 

nıuı ıı verim kabT t' k . . .. .k. . 'l lik k ll . başına 250 kuruş nakliy~ ücreti koy- gore ışbu nasıp ılerlet1lmesmden ıs-
'h ı ıye ı ço azalınlJ ay ıçın yuz, ı ı yi.lz cı t o eksı - t'f d · ·ı · 1 1 T k .. , k d E • t f k • ı Af d çı ve kilmes hay t d.,,1 . . 1 l . t l be . muştu. Belediy~ sayfiye yerlerinin ı a e ettırı ecektır. A acak arı kı- e au anunun a mnıye es 1 a ın a lih vana ı o, erının ıs- yon ar ıs er er. E veynın çocuk - ' ı d 1 · ·· . . . 

ı ve bunların k" lü . . . . b. ı rağbetini artırmak maksadile eşya em erı uzerıne nasıp tarıhlerı tas-
ta oy ıçın ıyı ır va- lannın yııc;larına tahsil ve zeki dere- · .. · · · · · 'd'k ed'l k l k i 1 d • •ki• k 

il ve kaza k 1 -s • nakıl ucretlerının indırılmesı hmıusu ı 1 ece o an as er memur arın eg" 1ş1 1 d ., . . k,. k 
ınesi imk"nlannç a~nağı olabil -ıcelerine göre cemiyet şayanı tavsiye için Şirketi Havrive ile temas etmiş tahdidi sin muameleleri bir kanun enı~ı 1 

• nın temıni nıaksad'l 1 · b. 1' · . B · · ' lf Y 
Trakya Umumt Müfetti l'ğ· i ı e eser erın ır ~stesı~ı yapar. u grup- tarifede 250 kuruş olan araba nakil 1937 den itibaren bir sene tecil olu- Subay ve askeri memurların Ankara, 16 (Hususi) - Emniyet 
lı tedb' ı 1 . ş 1 ın n aldı- lara posta ıle gonderir ..• Cemiyeti- ücretini 200 kuruşa jndirmeyi temin nacaktır. teşkillt kanununun bazı maddelerinin 
lerfn veır er le vilcude ıetirdiği tesis- mizin böyle muazzam bir seyyar etmiştir. --t<oıı-- tahsili ve hizmeti 

ayn gayelerin tahakkuku kütü h . 
1 

d ki h değiştirilmesi hakkındaki kanun lnyi-
lunda villyetlrni yo- . P ane s~em var ır er sene AVANS PARALAR Bir Alman fen bey'eti Ankara, 17 (Hususi) - Te- hası meclise gönderilmiştir. Uyiha 
ril f zce kbmes hayvanla- bınlerce kıtabı memleketin muh- . .. . . . kau··t 

e ennt anlann köylerde çoğaltıl _it lif k" 
1 

. ked. . ~ Beledıye, şubelere gonderdığı bır tetkıkc çıkıyor kanununun bir fıkrasını esaslarına göre zabıta teşkilatı umu-
Dtası için alınan tedbirler v• 1 e k oşe enne sev ıp gen top - tamimle yeni mali sene başlamadan Be 1. . 17 (A A ) _ H d _ değiştiren layiha Meclise verildi. Bu mt ve hususi olmak üzere iki kısma 
lann takdire "' ça ışma- ma tayız. , 1 b··t- h k r ın . . . ar enren 

. pyan görüldUtu b.ld'- evve u un avans esaplarının a- ten'in riyasetinde bir Alman fen hey' değişikliğe göre subay ve askeri me- ayrılmaktadır. Umumt zabıta silahlı 
rllıniştir, 1 1 

Dört Kitap patılmasını bildirmiştir. t' d ht 1.f h 1 d mur olduktan sonra VE'Va olmazdan bir kuvvet olan polis ve jandarmadır. 
t e ı yaz esnasın a mu e ı ısa a ar a . · 

-tıo•- Bir kar senedenberi lzası bulun _ EÇNEB BELEDh"EI.ERİLE BE- t 1 k .. Groen _ evvel talebe sıfatıle yabancı memıe- Husul zabıta umumi haricinde kalan 
3' araş ırma ar yapma uzere . 

Nalbant mektebi Ye duğum Child Study cemiyeti yazın i- LEDİYELERIMtz . ARASINDAKI land'a hareket etmiştir. ketlerde tahsıl ve staıda bul~arak ve husust kanunlara göre teşekkül 

Ank 
nalbantlık kanunu ki buçuk ay için faalieytlni tatil et _ TEMAS . i . - . avdet edenler masrafları kendı ta- edip muayyen vazifeler &ören zabıta 

ara : 18 (Hususi) T . . Şimdiye kadıır Türkiye belediye- GENERAL NbH (.,:>~ VEKALFT rafından ödenmişse tahsil ve staja a- kuvvetleridir. 
Umumt Müfettişliğinin 

5
--;. .rakya mektedir. Bu tatıl mUddetı gelmeden leri, ecnebi devlet dairclerile temasa Belgrat, 17 (A.A.) - Kral Nıya_ zimet ve avdet tarihleri arasında ge- ----

ki Nalbant mekt b' e ımıyede- evvel mUessesece tanınmış bütün an- gelmek için doörudan doxruya E:l- bet meclisinin kararnamesı mucıbrn- çen müddet kadar, hükumet tarafın- Fransa Amerı·kadan 100 
e ıne ve nalha tl k 1 bi ta k t ·1 d · '" 5 

kanununun T k d . . n ı ne ere rer pos arı ı e avetıye 1 çiliklerimize müracaat ediyorlardı . ce harbıye ve bahrıve nazırı gener.ıl dan ödenmişse zikredilen müddetin 
ra ya a tatbıkıne .. .. d T (Y ·11 . d , .. t t ld 

terilen büyük a}Ak . gos- gon erı ıyor. az tatı erın e evlat- Dahiliye Vekaleti verdig~i bir emirle Mariç'in Türkiv·! seyalwtı eı-ıın=-ındn iki misli kadar tekaüt ve istifa müd- ayyare Sa in a 1 
• tt a Zıraat Vekfile la i ki f · · ·b· J Unce takdir . - nnızın n şa ı ıçın ne gı ı eser ere bu gibi temasların, badema Hariçiye Başvekil ve Harı-:• . •"l' nazırı Stoyodı- detindcn fazla hizmet etmedikçe te- Paris : 17 (A. A.) - Hava Neza-

ve teşekkürle karşılan hta b"t" t n "dd . 
ınıştır. - mu csanız u un a ı mu elince Vekaleti marifetıle yapılmasını bil- noviç harb:ye ve bahriyı nczı.ıretl~rı· kaütlüklerini istiyemiyecekler istifa reti Amerikadan yüz tayyare alındığı 
- muhafaza edebilmek şartile dört ki - dirmiştir. ni vekaleten idare edecektır. edemiyeceklerdir. , nı bildirmektedir. 

1 T E S fi le gör. Böyle işte vakh geçirmeğe gel- her şeyi anlamak fabyorum. -barbar bağ>ran kany> çarşaıi;.~m~ - Bir tak>m münasebeWz şeyler. 
A D F me~. Bugün akşamdan seni tütsüli - 1 - Sen işi bana havale et. Pek öyle mlıhcyya bulur. - Gördüklerini tarif edemez ml-

yeyım. Okunmuş şeker vereyim. Onu ince eleyip sık dokuma... Sokağa çıkarlar. Doğru çarşıya me- sin? 
MAHALLE KARILARI şerbet yap. Yatarken iç. Daha söyli- -. Pekfıla bildiğin gibi olsun. zat yerine giderler. Bohçadaki - Korkuyorum ... 

y H yeceğim şeyleri tarifim gibi yerine Bu karar üzerine Gi.ilsüm evine gi- eşyayı beş aşağı üç yuk~rı satarlar. - Niçin? 
azan; üseyin Rahmi GÜRPINAR No. 13 getir. Bu gece mümkünse kocanla bir der paçalığını, bileziklerini, kemerini, Hasıl olan paraya mahut dokuz me- - Çünkü bizimki, kemerimi paça-

d Hoca hanımın bu keg-fi üzerine hid- düğüm alt d k' d k .d, . odada yatma. Ayrı hı~ yere çekil. Ge- kor. cidiyeyi de ilave cderl0 r. Hoca hanım lığımı bileziklerimi, çocuğun nazar 
etten GUlsUmUn " ·· l' ın a ı 0 uz mecı ıyenın ce ru"yanda k rt v l k k K k'. ·· ·· · d G' 1 U U .. .. .. ·· d t d" t t k tt v d w 

b 
yuzu ge mcik gibi sa d kt 

1 
k 

1 
ocanı, o agın o aca a- aynanası zaten oturum yerın en ü s' m n gozu onun e amam or - a ımını sa ıgımı, anamın san ıgın-

lr renk ate · · D · n ı an aşırı masına a ır Hoca d"ğü· 1 k · I ( k lk · · · 1 b' · ·· ·· 1 k l G"l ·· d ld ğı h b l ı 'h . şıne gırer. emındenberi Nefis h k 
1
. .. · . d' rıyı, u n yapı aca evı a ane ana- a ıp ta evın ıçınde o anı ıtenı go- yuı kuruş u akamber a ır. u sum an para ça ı mı a er a mış ... 

2ı nıni · 1 d' e anımın av ınce o para şım ı- ) .1 1 .. .. .. 1 w .. d .. .. . 
d

.. ışga e ıp te sakladığı vücu _ lik gi 1. 
1 

k . . .. 
1 

ne sı e tep gorursun. O eşyaları sat- remez. Oglu Vefa mektepte bulunur. oyle ufak t<'fek kırıntılara bu ka ar Hoca hanım buyuk hır telaşla: 
unu bild' k . . v • z. 1 a ınaca • güveğınin teehhu - t w w • • • • • • • 

k ırıne ıstemedıgi nazar ta- den kurtarılm f d·ıd·~· . . ıgımız parayı sandıktan aldıgımıza Kendı valdesını de: para verıldığıne hayret eder. Horo - - Kız sahıden mı haber a)mış?. 
ıınının Nefis t f d asına sar e 1 ıgı ıçın nekadar · ab t ır-· · · K" .. ·· " b b ki · H d' ki k · " ·· h l H il d fedili v di'ğne ara ın an böyle keş- sonra bu sirkate Gülsümiln anası Al- j l'mi ıs eğı e ıgımızı o za~an ~n- - v oturumu en. e erım. .ay ı zu, tavu ar~.§~ erı o gunu ep ~r- - Ö ayır.~ ya a ... 

i . er ı e çok kızar amma lah razı Is t . . . d ar e ı aya mı şapır şapır opersın. anacıgım komşu Sabıre hanıma gıt te lar. Ertesi gunu hoca hanımın am r- - yle soy1esene ya! .. Sonra? .. 
yı saatte ols 1 d 0 un. yı ettınız e parayı B d b d t' D" 'k' ·ft l"k d d · · · 1 ·d· · h ·f S ki h b 1 d B lir '? un ar an mal saklanabi- sandıktan nld R fk k d _ en e u gece ave ı yaparım... u- ı ı çı a ır ı e ersın ıçın açı ır... ciye igderck bir mecı ıyenın erı e - an ep un arı uymuş... lr 

ını · Onlard · ] ınız, 1 ıyı urtar 1 ğ'. U ·· ti " 1 H tt~ d"v" k k · 1 k l ·· t" ·· .. B bil 
1 

an gız emek kabil olsa ruz. Di ec k' un n on nu a ırız. a .. ugun u- Diye evden savar. Valdesl sandı- etnıek lizere 380 uruşu gerı a - sopa ya a amış; us ume yuruyor. en 
e loca han y e . 1 1 b'l k .. w• • c· lsü .. h b . 1 dı,ğ k d k h a· v k 

k ımın nazarı hırsından H h .. b. k b . ru muş o sa ı e ocana govegı gır - ğının anahtarını nereye sakladığını dığrndan U mun a erı o ma ı açayım er en ay ı ayagım ayı-
urtarmak .. k" oca anım ışı ır ere u neticeye k . 1 . . .. w • • • • w 

ı muın un oluyor mu? Ka getı'rd .kt h 1 d k me nasıp o maz. Fakat yavrum Gillsüm bildiğinden gider orta katta- cihetle mahır hır goz baglayıcı gıbı verıyor merdıvenden taşlıga kadar 
rı e ile ko . .. ... - ı en sonra emen ace e e ere k . . .. . •. .. .. .. 
1 Ymuş gıhi Gulsümün sandık- der ki· ocana, anana, kaynanana hıçbır şey ki odada kerevetle ot minderin ara _ boylc !-er şcyı go1.u omınde alan Ne- yuvarlanıyorum... Arkamdan heır.:>n 
afrındaki eşyavı biliyor. Gfiya Rıfkı Ha d' kı G"l .. k sezdirm.,~e gelmez. Sakın ha sonra sında duran anahtarı alır Sandığı a- fise hanımın hilsminiyetinden, artık yetişiyor ... Basıyor sopayı. .. Ben dc-

e endi ailesi . 'fl"- - Y ı zım u sum eve oş. ça 1 k k ğ d" . · 
edi ~ıın ı ~ defterini tanzim Bileziklerini, kemerini, oğlanın na- rpı ır .uyu ~ı ırı ına onerız. çar. Çıkını çıkarır. Koynuna kor. Ka- hiç şüphe etmez. yak yerken kaynanam o kadar hoş -
sin~ormuş gıbı her malın fiatı asliye- zar takımını bir çıkına koy. Paçalığın- ; . (Müteaccıbane) Koc~m evlene- yın valdesinin: Nefıse hanım o ı.kşam Gülsümü !anıyor o kadar gülüyor ki tekmil üs-

ı soruyor sonra yU d k k 11 1 be b h . . cegını masalda haber verıyor da biz k Üfl ş b tl'k eker başı a1-te . ' z e ır • e i a ra er epsını bir bohçaya sıkıca . . _ Oğlanın emi inden biraz kuru 0 ur. er. eı e ı ş ' tünü başını, postekisini kirletiyor ... 
nzılatlu Pazara çıkarıyor. bağla. Dokuz mecidiyeyi de kimse • sankı nlçın saklıyalım? . .. . Y ş .. .. tına konacak bir muska verir. Daha Sonra ne \l1u or? 
Bin mil ad 1 h ' . Y - O evleneceğini pek üstü kapalı Uzumle leblebı varsa kuzum Gulsum b. t k 'hatlerle ı.ykuya yatı- - y .... 

. . c e e, ın hesapla davet sezdirmeden al. Gel. Buradan çıka • . ır a ım nası ' - Koc&mdan ediğim dayaktan 
ınasarıfı, satılacak eşya esmanile te- lım Be be . haber veriyor. Onu yalnız ben anlı - getır... rır. Ertesi günü Gülsüm Nefisenin e- Y •. 
kabili ettirilir. Artık ke fi et b · ra. r çarşıya gıdelim. Satıla- yabilirim. Bana tilrlü §ey sorup dur- Diye haykırmasına hiç kulak vine ko~ar. Hoca kadın somurtkan sonra kalkıyorum, kaynanamın us-
dat edilen şeylerin bir by hy ku ta- cak ıeylerı satalım. Alınacakları ala - ma öyle. Bu gece rUyanda hepsini vermeden sokağa çıkar Soluğu Ne - bir suratla :.oıar: tünü başını, pöstekisini kirletiyor .•. 
la 

0 çaya onu- hm Hat bl 1m ı- N ' · d kalı D k rak evden karıl . · ırına r şey ge esu.. e al- görece bin... fise hanımın evinde alır. Bir gün ev- - Kızım bu gece rüyand:> ne gör- çın e yorum. er en anam: 
çı masına, hır de on dı~mızı ne vereceıı.;-ı · h "zl · 

a•uuzı ep 1° enn- Kocanu elden kaçırmamak için vel kalçam incindi, aşığım çıktı diye dün? (Devamı var) 
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'W agaç Titri yen 

CİHAN HARBİNİN 
SONUNDA 

Harp uzadıkça J a poll 
ordusunun maneviyatı 

bozuluyor; diyorlar· 
Claude l"arer€'dcn: 

r Çevir n: Faile BERCMEN ALMAN ORDUSU 
Otomobil gecenin içinde sılratle etti, ölümünde bir ağaç meselesi fi - Q k d "dd )" db" J "" 

ilerliyordu. lan karıştırıldığını duymuştum.. a ar şı et 1 te ır ere ragmen 
:Arabanın fenerleri karanlığı bir ok Stuart: J "d k Jd k J d" ? 

Bir Cin kumandanının son muharebeler vı 
hava taarruzıan hakkında mühim sözleri 

gibi deliyordu. Zaman zaman yol tüm- - Evet, dedi. Duyduğunuz hikaye flaSJ yeni en UrU U, · UVVet en J Hankeo : 17 (A.A,) - Cenubi Şan- kullanmağa başlamışlardır. J•~ 
sekleniyor, çukurlaş~or ve kıvrılı - tamamile dairudur.. tung Çln ordusu kumandanı, Çin a - tanklarının Çin müdafaa hatJarınıll 
yordu. Etrafa baktı; "" yanında hiç bir a- Son Avusturya hadiseleri, Hit- raştırmalar yapan bu teşekkülleri jansının harp muhabirine yaptığı be- ya tertip olunan ağlara düşüp kaJıil'" 

Küçük bir ormanın kenarından ge- ğaç bulunmıyan bir akasyaya doğru !erin, emellerini tahakkuk ettirmek besliyordu. Eski cumhuriyet Al- yanatta ezcümle demiştir ki: !arından yahut ta tank müdafaa toP' 
çerken birden bir infilfık gibi bir ses yürüdü: için, yalnız nazi ideolojisinden is- manyasında bile, siyasi vaziyetler Harp uzadıkça Japon ordusunun !arı tarafından tahrip edilmeleri:ndeD 
duyuldu. Araba bir iki k"1'e sallan - - İşte mevzuubahs ağaç. tifade etmediğini, Alman ordusunu Alman ordusuna gittikçe büyüyen maneviyatı bozuluyor. Çin ordusunun korkuyorlar. 
dıktan sonra durdu. StuaTt kapıyı a- Madam Voghera ağaca yaklaşa;ak da harekete geçirdiğini gösterdi. bir hakimiyet bahşediyordu. 1919 maneviyatı ise hergUn daha ziyade ar- Buna mukabil Japon topçusu r? 
Çarak anföre sordu: Stuart'a: Onu cezri bir surette silahlar- da, Reichswehr nazırı, başvekil ve tıyor Cephemizde Japon tayyarele - · J'd' F k t b' · d ·""' y~ .. . . .. . . .. · tes1r ı ır. a a ızım e aynı ~ 

- Lastik mi patladı? - Bana vak'ayı tekrarlar mısınız? dan tecrid eden Versay muahedesi- cuıı:ıhu_rreısı uç sıvı! adam, uç sos- rınin fili tesiri hemen hemen yok gibi- !armuz olsa Japonlar taarruz vaz;yiıl' 
- Evet.. Unutmuşum.. . , . . . ne rağmen, nasıl oluyor da mağ!Q- yalısttır. . ·-. . dir. Üzerlerimizde arılar gibi uçuşu - ]erini idame ettiremezler. JaporJ' 
- Yedekte var mı? - Pek sade bır vak adır. Şımdıkı biyetinden yirmi sene sonra, Al- 1925 de cumhurreıslıgıne bır as- yorlarsa da Çin kıtatının seri hareket-, . . 1 kö' •--ı rJ 

· ·b· k' b' d' R" • · k ı· H' d b 1928 d topçularını gelifi güze ye ""'' - Evet, evet.. Beş dakikada değiş- gı ı sa ın ır gecey ı. uzgdr esmı- manya bu kadar korkunç bir harp er ge ıyor; ın en urg. e !eri yUzünden hiçbir t ... ir yapaınıyor• . ....ıı 
· · d B Of! b h b k k' g· . · .. B R · h hr d sker olu veya 60 top bırden ates ettlrdllde!'I"' tır.ırlm. yor u. en en ac u a şam ı ı- aletı meydana getırebılıyor? u, eıc swe nazırı a, a - lar. Tayyareler çok yliks.,kten uçma- . .. .. · 

O zaman Stuart yanındaki ~adına bi otomobilden inip şo!ör işini biti- şayanı hayret ve dramatik bir tarih-! yor: Groe~er. 1932 ~e, gen~ral ya mecbur edildiklerinden son iki ek•l!l'ıyetle gor~y~ruz: ı'J1I' 
dönerek: rinceye kadar dolaşmaga karar ver- tir. Alman <>rduounun tarihi isimli Yon Schleıcher başvekil ve Reıch- ay zarfında Çin mevzilerine hiçbir Çın askerlerı slingli muharebe1e • 

_ Şoför i.şini bitirinceye kadar bi- dik. Birden Offedbach beni çağırdı. gayet heyecımlı bir kitapta, Mösyö wehr nazırlığını şahsında topluyor bombardıman yapılmamı~ır. de Japonlara karşı daima üstün gel 
raz dolaşalım mı Dedi. Bu ağacın önUnde duruyordu; §İmdi Benoist Mechin bunu hikaye ediyor. ve Hindenburgun muvafaktiyle, Diğer taraftan Japonıar tanklar da mi.şlerdir. 

Madam Voghera: benim durduğum gibi ... Tekrar ede- l\1aamafih Führerin, tek ba~ma, 1 Almanyayı kanun şeklinde karar- ============================~ 
_ PekAill! diye cevap verdi. yim ki ortalıkta hiç bir hareket hiç orduyu bu hale getirdiği zan nedi!-' namelerle idare ediyor. 

:. bir rüzgar yoktu; ve hiç bir yaprak memelidi'r. O iktidar mevkiine gel- Hitlerinı Rolü 
Koru güzeldi. l<ıırnildamıyordu. meden önce, daha 1920 de, Alman 

Hitlerin zati rolü, 
Kestane ağaçları, gürgen, dişbudak Oflenbach gibi ben de bu akasya a- erkiınıharbiyesi, zahiren Versay 

ıhlamur ağaçları taze bir yeşillikle ğacının şiddetle titremekte olduğunu muahedesinin askeri maddelerine kişilik Reichsw~hre giremi.yen as-
.. .. ker ruhlu ateşlı unsurları bır ara-

dalgalanıyordu. gordum.. riayet ederek, müstakbel orduyu t 1 k ld 
Mösyö Sturt'la madam Voghera - Titriyor muydu? hazırlamak çarelerini metodik bir ya Rop ahına_ 0

• ud. b' b' b' 

100.000 

Vergilerde yapılan tenzilat nisbetleri Y9 
hazırlanan dört senelik program 

Bu Hazirandan ve ielecek senelerden itibaren 
nisbetlerinin indirileceği dereceler 

vergi 

· le · · d ı· · oc ur ısının e ır ecne ı za ı-
otomobildeıı .indiler ve yavaş yavaş - Şıddet tıtrıyor u .. E ımı uzat- surette arıyordu. . . 

.. .. - baş! dıl Şof'' d . k t el lı tutmak isted'm O vakit tın yardımıyle, asıl ordunun yanı- . . küm' ler tas-"ıı· alarak L'- aray• I" 
yurumeı;:e 8 ar. or e ışe o- ''." veb' da ru t't . . kı t" Of! Reichawehr itilaf Devletlerinin başında muazzam bir siyasi ordu Vergılerı hafi{letmek üzere esas- ""' .,.... • 
yulmuştu. agııç ır en ı remosını es ı. en- ' . Jı çalışmalardan ı;orrrn hazırlanan }iı,_ tirilmiştir. Buhran, kazanç ve roü,,... 

Ay ışıg-, vardı. Ag-açların arası ve bach da benim gibi bir dal k<ıparmak Kontrol Komisyonunu Naaıl hazırladı' bu ordu, tam kıvamına 'h h''k·~ t t f da Mecli- zene vergileri de kazanç vergisi Jllllll' 
A lcl tt ? ld'ğ' 8 ·ı k' 'd ü yı anın u ume ara ın n qe' 

he U k 1 t t Az a ı ge ı ı zaman mı yon ı~ı en m - --~'- d b' 1 t· ·ı k t k · yollar epi aydınlıktı. Madam Vog ra zere o unu uza m~ ı. sonra, a- k'l k se verildiğini dün ya"''">'""'· altın a ır eş ırı ere e Yergıye 
arkadaşının koluna yaslanarak yürü- gaç yine - bu sefer eskisinden daha Cihan harbinden sonra galip / teşek 1 olaca tı. . • Vergi nisbetıni indirmek için dört rilmiştir. ~ 

_, ·'~d-•' t'tr ,. ba·ı d gelen ltilılf devletleri Almanyava Daıma müteharrık - hatta bazı- . . '---'l ....,_ H 1 -yord1.1. Sa&da ve solda ağaçların .. - ..., eue - ı eme.,e ..,a ı.. • . .. S d . r senelık bır program ,,""= anmı,...-. azır anan programa gare 
tında eıırner gölgeler örünliyıırdu. Donald Stııart swıtu. Madam Yoğ- ancak 100.000 kişilik bir ordu bı- !arı mot:rıı;:u~'. ~~. ~_receb tağlim ı Layiha 337 maddelik.tir. Layihada mülhak ve hususi bütçelerle idare e' 

Yüz adım kadar gidince küçük bir hera: rakıyorlardı. Fakat Reichswehr ku- ve gaye 81 1 ır ısıp ıne a 1 o- arazi, bina, hayvrotla-.-, ticari, ve sı- dilen daire ve müesseselerde yapıı; 
köy evinin silüeti gözlerine ilişti. Evin _Hepsi bu kadar mı? diye sordu. mandam general Yon ~e~c~t, bu lan hucum takımları yapan teşek- nai kazançlar, hizmet erbabı kazanç tediyelerle, devamlı hizmet lı:alıul r 
yanında üç bUylik kavak ağacı eflake _ Hepsi bu ladar .. Bir çeyrek sa- küçük ordunun er geç mıllı hır or-

1 
küllerdı ! Hele bunların tamamen vergisi ticari olmıyan iş ve mülk er- den serbest meslekler eı·babı bari' 

ser çekmifti. at sonra Olfenbach o1dü.. du haline inkılap edeceğine kani ol- gönüllü olduğu düşüntilürse 1 Hlt- babı k~zançları, madenler vergisi, ve- olmak Uzere isühkaklarmm te~ 
Buraya gelince Donald Stuart gay- Madam biraz düşündü: duğu için, ona müstakbel inkişafı- 1 ler, başvekil olunca, kendisinden set ve inükal veq,<ilerine ait hü.. si sırasında kesilmesi lazım gel-' 

riihtiyart durakladı ve: - İşte ifi11 garip tarafı! na has bir strüktür veriyordu. o, 1 evvel kroki8i çizilmi~ milli ordunun ra mükelleflerin vergileri, idare me4:~ 
_ İşte! Burasl!. Diye mırıldandı. Ağaca iyice yaklaştı. Tereddütle bu orduyu küçük telakki etmiyor, yeniden teşkilini hızlandırdt. Ar- kumandanıydı _ öliillce, Reichswehr !erinin reis n aı .. ları ve bunlara lı~ 
Bunu duyunoa madan Voghera: 9Jini uzatarak bir yaprak !uttu. Akas- fakat minyatür halinde büyük bir tık ·silahlanmağa laZ'lm olan iptidai Hitlerin onun halefi olmasını mem- se senedi ve tahsilat mukabili veıı: 
_ Burası mı? Diye sorarak arka- yada hiç bir hareket ve sarsıntı gö- ordu gibi görüyordu. Bu orduda maddelerin ithalatı artmaktadır. nunivetle k&bul edQ•or; zaten Hit- len temettü hisse seneUeri veya ı-~• 

daşının yilzünf! baktı. OnlaT sadece rünmüyordu. Madam sordu: neferden fazla onbaşı vardı. Daha o Her ne kadar hukuk müsavatı tanın ler hem başvekil hem de hücum ta- miyeler ve müraklplere verilen ; 
arkadaştılar. - Dostunuz ağııca dokunduğu va- zamandan, Reichswehr, mustakbel 

1 mışsa da, eski İtilaf devletlerinin kımlarının kumandaıııydı. ret ve aidatın kazanç vergileriııi. d 
Kadm tekrar sordu: kit böyle miydi? ordunun siliihlanmasiyle meşgul o- kendisine ayni siliihl&rı yapmak Demek ki, 14 ağus'oa 1934 tari- liraya kadar olan_ kısım için ~üZ..: 
_ Demek burası! İyice emin misi- Stuart: luyordu. mil8aadesini vermediği bahaneııile, hindenberi, iki ordu.nun da başın- ~4_, 20~. den 400 liraya kadar oı--

niz? - Hemen hemen! diye cevap ver- ~Iilteakip senelerde, itilaf dev- Almanya terki teslihat konferansın- da ayni adam yani Ritler bulun- ıç.ın .yüzde 16_ ve daha yukarısı 'il" 
_ Evet.. Burası .. İşte kavak ağaç- di. Ve o da elini uzatıp bir dal tuttu. !etlerinden müteşekkil kontrol ko- dan ve Milletler Cemiyetinden çe- maktadır. Bu iki ordu arasında her de yıude ıa di_r._ . ,;,. 

ları_. Kily evi.. Tam burası.. Fakat. · mi•yonu harp malzemesi fabrikala- kiliyor (1933) · O zaman, kışlalar, hanıci bir anlaşmazlık tehlikesi ta- Memurlar ıçın bu hazırandan ~ 
_ Öyle mi?.. Fakat ansızın akasya ağacı şiddetle rını kapattıkça yahut tahrip ettik- talimci onbaşıların vazifesini göı:_e- mamen bertaraf edilmiştir. Asker- baren de_ ~ısbetler . şu şekilde ~ 
_ Sekiz on sene oluyor .. Bu ı:e- titredi. Bütün dallarile, yapraklarile çe, Almanya ile hemhudut memle- cek <.>lan genç unsurlarla dolnıaga lik mecburiyeti tatbik edildiği za- edilecektır. <200~. li.ray~ kadar ~ 
· · · d O '"- b b • ı·ı · d s· · · b ·l or Sonra Hı'tler V ·· larda 1939 da y\IZde yırml 1946 cekı gıbı buraıla urmuştum.. to - .,.,ra eı· aştan aşaı:ı ı rıyor 11. ır mcktlcrcle yanı kontrol komısyonu- a~ ıy · • • er. ay mu- man, asıl ordu zaten hucum ta- .. . . .. ' ~· 

mobille celnı~tk ... O zaman ııla oto- bora olmuı olsa ağacı bu kadar &ars- nun salahiyeti haricinde kalan yer- ııhedcsinin aı;keri maddelerini hü- kımlarının tallın görmilş olan genç yuzde yırnu, 1941 de yuzde on 11 
mobllin la•tiğ; böyle patlamıştı. Tam ınazdı... !erde anonim şirketler knruluyor ve küm•üı addediyor, Almanyanın, ıı.nsurlarla bir kat daha kuvvetleni- 1942 de yı.ızde on alh, ve maıııl":ı, 
b .. k'' ·b· B Mli ""rünce madam Voghera b k b k h b' ·· k ·ı•h 1 herhangi bir millete kar•ı kendini 400 den daha yukarı olanlardaıı ... ..ı 

ugun u gı L. 1 u ~v çıı. u ça u ep ır ~rne sı n - ı . .. ' yor. _ 1939 da fode 24, 1940 da 2!! 1119' 
- Pekllla, bunda hayret edecek korkuyla bag>rdı. lar yaptırılıyordu; öyle kı, Alman- serbe•tçe mudafaa etmek hakkını ilk Neticeler Y .. ' " 

bir Ş"Y yok., Bir tesadüf. 1 Stuart ta sapsarı h•llmiş ve hemen ya, İtilaf devletlerinin tazyikinden ilan ediyor. Ve böylece askerlik Yeni milli ordtt teşekkül eder kide 
20 

ve_ dalınaha sonrakb da yüzd' on 
ı h. t' . b T"' k 1 tı z vergı aca r 

İhtimal Fakat hepsi bu değil tattuğu dalı bmlkmıştı. Ağaç hala kurtulduktan sonra bu silahları se- ızme ının mec urı ıgı arar aş rı- etmez Uitler bu orduyu Renin tek- . i' 
- - "I • ' · ı (1935) . ' • Husus! yerlerde çalışanlar içıll o vakit te otomobilde yalnız değil - thremekteydi. Neden ""nra sesine rı halinde ima1 edebilecekti . ıyor ' · rar ı~galınde kullanzyor. Bu onun, t hfif ek'lcle tatbik ıJ!' 

l ak B B d 1934 · 30 h · ·ı•h · • ı· J.. Jı: l k a programı şu ş 1 

iim. kuwet vermeğe ça ıi"r .' . . . . ütçesi muahede ile tahdit edil- u ara .. a'. . se~e~ı azı- sı" . ıstıma ıne_ uzum ama ·sı- nacaktır: 
_Yanınızda bir kadın mı vardı? _ Akaaya o umanki ııbı titrı - miyen Reichswehr ve diğer anoııım rnnında muhım b1r hadıse oluyor .. 1111n, ılk zaferıdır. Fakat daha o za- 200 1. k d 1 ... 9 d "--'e 3' 

· H.. t k 1 · fl · k .. d k 1 ·t· 1 1 ıraya a ar ""' a y ..... u -d _ Hayır bir erkek arkadaş .. Kont yor, dedı.. ,irketlerdi ki, tayyarecilige ve bil- ucum a ım ıı.ı ının genç şe erın- man anca soz e a an ı ırıız ara 1940 da yüııde Yirmı, ıgu de l8, 111P 

Offenbach!, ı K.ıı~ları çatılmıştı. Bir dakika dü- hassa kimyevi maddelere dair a _ d~n bazıları: az umanda ~~ ka~~ karşılaşıyor. . . . de 16 ve maaşl;rı 200 den 400 e kJı' 
'Madam Voghera bu ismi duyunca .şlindü v'1: • . • 1 yukselme.lerıyle_ ımrh~.ş, fıkı_rlerı~ı Versay muahedesının bır faslı olanlar 1939'da yüzde 26, 1940 da yii$ 

birden sordu: ı _ Madanı, lutfeıı ~gaca bır daha )unu madama uzattı. Arabaya dogru kı•bul ettırmek ıçın hukiimeti devır- daha kapanıyor. de 24 941 de 22 ve 1942 d .. de zO 
_ Nasıl? Kont Offenbach mı? Bu-, dokunun! .dedi. yUrüdüler.. mek i~tiyorlar. llitler, daha evvel İki senelik teşkilattan sonra, alına~aktır. e yu.z 

rada o1en 0 muydu? _Yapamam.. Otomobile bindiler. Ve ko.zasız o- haber alarak asileri imha ediyor: Hıtler, ordusunun, değH biT Alman ~ 
Stuart başını eğerek: - Rica ediyoırum.. telin kapısına gelıiiler. Rochur da bunlar arasındaclır. eyaletinde, faknt Alman ırkrndan BİR MEKTEP MÜOÜRLCC'.;t:-Nİ7' 
_ Evet, dedi, burada ölen odur. Kadın itaat etti. Ve ağae birden Otelin önünde arabe durunca Stu- Diğer ordunun ihtiraslarından olan diğer bir devlet üzerinde fan- DEGL5fKLIK 

Otomobilde, yaııı~mda aan ~i.. aUl'itu.. art .-erinden kalkarak kapıyı açıp endişeye düşen Reichswehr bu te- liyete geçebileceğine ka.naat getiri- Son nmanlarda idari bir mesel' 
Kadın: Bu ı;ırada uzaktan şoförün sesi du- yere atladı. Fakat elini madama u- mizleme ameliyesinden dolayı Bit- yor: (Avusturya hadisesi)... yüriinden inhilal eden Süleymarıl~ 

zatacağı vakit ~a,ğı !kayarak düttü. !ere minnettar oluyor. M&ı-eşal Hin- Şimdi bıı ordunun müstakbel kız orta mektebı mudıirlüğiıne peııll 
Ve üıerine eğildikleri zaman ölmüş denburg - ki ayni zamanda h<!wı hederi nere•idir? Ye hangi tarih- li maarif müdüri'ı Asaf iayin eıfll• şündii; sonra: - Otomobil hazır.-

- Garip bir şey. Diyerek biraz dii-ıyuldu: 

- Şimdi hatırlıyorum, diye devaJll Stuart pek halsiz bir va2irette ko- bulunduğu eörüldü. ı cümhurreisi hem de ordunun baş- te? işte endi':'f!yi muei1' ualler. miştir. 

1 
uzaklaştırmak istiyorlar. Onların ne yor. Hayır, donan benim, o ,beni ıS>- Celileye güzel bir kelime söylemek - Hastalık iyiliğe dönilyor. SJll 

il SABAH ŞARKiSi 1 
vazıiesi? Refik: üstüne başına son de- tamıyor. cSelftın sana soıı sabah!.> ... istiyorum. Şaşırıyorum : kendi elimle lilOft• güzel bir çorba V 
rece itina ediyor, ıloktoc bazan at - Faruk, rica ederim böyle söy - - Teşekkür ederim Siiheyll. zırlayacağıın. 

l~---•••••••••••ıılı••••••••••••ıii kostümile geliyor. me. Tashih etmek istiy ruın. Refik beni yoklamağa geliyor. OP1' 

1 
. ' 

ı N 13 BugUn ı;:ene bir konsültasyon yaptı- Ben konuşuyorum demek. Bu oda- - Süheyla demek istedim. miljdeeyi veriyorlar. Celile neşe 1 

Nakleden: Nebahat PEYAM SAFA o • lar. Artık çıplak vücudümü doktor - da iki insaıo var, Biri buz gibi bir hal- - Peki. peki üzülme... Ql\U karşılayor: 

Celile ellerile alrunu uğuyor ve tek- la oyneyor1ar. Bu, beni kızdırıyor. !arın gözleri önüne sermeğe alıştım. ııle uuınm~ yalan bir budala. Öteki Bir ziyafetteyiz. Ev sahibiııin ha- - Biliyor musunuz Refik bey }ıa" 
rar ediyordu: Flıkat şöyle düşünüyorum: cDemek !Profesör aaliba süratle aileme haber onunla alay ed.,; bir muzip. Budala num ne acayip saçlannı taratmış. Bir lamız ne istiyor?. İmkfıru y<>k bışfeoe: 

_ Hayır, ölmüyeeebiıı... Bunlar bugün de del:il.> 1 verilmesini k'1t'i olarak söylemif ola- sayıklıyor. çok başlar. Kadın ~!art erkek baş- 111ezsini7'... Çorba istiyor kamı acı1' 
hep vehim Faruk, hiç birimiz ne ka - Herkese itaat ediyorum. Her şeye cak Celile telaşla yanıma geliyor, ço- - Süheyla, yanımdan ayrılma!. ları. Sofradaki çiçekler Süheylayı mış. 
dar yaşıyacağımızı ne zaman öleceği- razı oluyorum. Budala denecek kadar 

1 cuğu elinden alınmak istenen bir anne Halbuki Siıheylinın burada olmadı- görıneme maru oluyor. Sofranın üstü- - Mükemmel. Diyar Refik. 
mizi bilmiyoruz. yumuşak batlı oldum. Bana hizmet e- l şefkatile yanaklarımı okşuyor. ğını pek al& biliyorum. Şu dakik• ne sanki bulutlar iruniş. Hafifçe ürperiyorum. Demek ~ 

Bu sözleri beni teskin ediyor. Oh denlerin yüzlerine gülüyorum. Celi- ! Celile çok neş'eli ıörünürııe fena nefeo;imi dinliyen Celile hanımdı!'... - Faruk!.. \'Ücut ta işliyor, Refiklnkj, bahçı\'a , 
biraz rahat edıyorum. Fakat bu o;ü - leye cMelek> diyorum. Refiğe uzun bir haber olduiunu anhyorum. Ne tuhaf pey! ... Topu topu Celile ha- _ Efendim? mnki, kedininki gibi işliyor. Ne "'" 
kQnet uzun sUrmUyor. İçimdeki mlit- urun sevgili kitaplarından beh:;ettiri-] O buı:ün çok neş'eli görünmeğe ça- nımı belki on hQf dakika g!irdtim. Bu - Beni tanıyor musun? zaffariyet! 
hiş hayvan tekrar uyanıyor ve hU- yerum. Her şeye alaka ı;:österiyorum. !ışıyor. yabanoının bu~ada iP ne? Onu belo- - Evet hanımefendi. - Çorbam! 0~ 
cum ediyor. Kollarım havada boşluğu Yaşadığımı anlamak için etrafımda in- Bu gece hiç bitmiyecek ... Birisi eli- da, çayırlarda, ba:ııı tanıdıkların evin- _ Bana böyle hitap etme. Celile - İş.itiyor musunuz hanımefeO 
dövUror. Refik gayri ihtiyari fısıldı - san eörmek i&tiyorum. Herkese, itimi- mi unuttu: Celile. Elim onun elinde ö- de, ziyafetlerde görrnüştüm. Yanyana de. diyor Refik, bebeğin karnı ncık0~~ 
Yor- cDoktor bu defa > rırpınıyo- zi eören bahçıvanın karı•ına varıncı- leceğim ... Ölümü bekliyoruz... t ko t k H k 'd - Celile! Yavaş yavas çorbamı içı'yorunı. ..ı 

· ' ·" :ı Ö o urmuş nuşmuş u . er ese oı u- .. P"' 
rum ve nefes nefese: ya kadar iyi muamele ediyorum. 1- Eski sabahları düşüntiyorum. Ha - ,. 'b' b d k . 

1 
. - Faruk, bak, sabah oluyor. Jile, Refik, hizmetçi, tekir kedi ht • 

dli ... k't b . ki B"tü' f da b" .. k' hah .,u gı ı ana a ço mü tefıt davra - a· or _ Eve ... Beni evime gt;türUn diye gum va ı enı arıyaca ar. u n ızam uyanan utun o es ı sa - . - Oh, nihayet. karşıma dizilmişle· beni seyre ıY ~ • 
acı acı feryat ediyorum. dikkat ve ihtimamlanna rağmen be - !arı. nırdı. Ekserıya sofrada yanımda oldu- - Hem ne güzel bir sabah. Çok fe- !ar. Çocukların bUyük insanları ec ıl1' 

Bir morfin şırıngası beni u&lu bir nimle klifi derece meşgul olrruyorlar Mektepte iken sabahlar ne çabuk ğu zaman... na bir gece geçirdik. Bitti. lendirmek için yaptıkları gibi ba~'ııı-
çocuğa çevirdi. Celi.le bu ııükOnetten zannediyorum. Doktor da, Refikte Ce- olurdu. Çok çabuk ... Yeni evlendi - - Dur yavı·um, müsaade et... ~ Haydi, sen git yat. sallıyarak midemi uğuşturuyorıl 
lstifacle ederek yüzümU ellerimi yıka- lileye 'Aşık. Celileyi sevdikleri için on- ğim günlerin sabahları, saadetten sar- - Hayır, ~usamadım, teşekkür e- _ Canın hiç bir şey istemiyor mu? Hepı;i seviniyorlar. 

dı, kolonyaladı, ııarlarılDl hrçaladı. la:ra kızmıyorum. Yalnız benden fazla ı ho:ı bir halde uyanırdım ... Güneşli sa- derim hanımefendi! ı· · Celile: • 1 - stıyor. 
Gene dalıyorum. Bir tabutun üzerine oau dUşUnUyorlar ve: cHanımefendi,

1
bahlar, aisll sabahlar... ve timdi: - Ne tuhafsın Farukçujtum, bu _ Ne istiyor, çabuk söyle... - Aman yarabbi ne kadar met" 

taşlar dUşUyor... iz biraz istirahat etmelisiniz. Fetla - cSelam ana son ııabahım•. Celile ü- içilecek şey değil. - Bir klbe çorba istiyorum... nun oldum! Diyor. _. 

Hayır, içeride iloktorla Refik tav- k&rlığın da bir derecesi var• diye onu şüyor galiba, eli buz gibi; beni fi! ·ıu- Ah, evırt. Derece. Celile sev·nçle ba~rıyor: - Devamı vat 
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18 MAYIS 1931 YENi SA8AH S.7fa: 1 

,oW~SiMl!MJ!~ MLWAC4' 
lstanbu) Radyosu Bugünkü bilmece 

Güreşçilerimiz Avrupa şampiyonasında 
, neden muvaffak olamadılar? •• 

1 2 3 4 s 6 7 8 910 

Sürat asrındayız! 
Hiç olmazsa Finlandiya müsabakalarına 9 1$' 

iyi hazırlanalım! .!:i\ ~ 
·k~ü:cşçilerinıiz Tallinde iştirak et- bulunsaydı ... Bu da olmadı • Takı - FJııııılı.i 

Büyük şöhret kazanan arka arkaya on film 
çeviren Beby Leroy iki yıl içinde söndü. 

t. crı Avrupa şampiyonasından bir muxm.da bir masajcı bile yoktu. l'ılü- • · 
hafta kadar evvel döndüler 1:'...L-ı hA b-L 1 k diX-· gU Bugün büyük bir gazetenin tahrır 
)1: • ~-- a- sa aI8 zaman arına ya ın ~ - . . . _. 
a her tarafta şampiyonadaki f .1 h • k b" 1 d tl şefı odasına gırın.. Borsaya ugıaym. 
f muva - reşcı er ususı a ıne er c san erce R d • . . . • . 
akıyctsizlikler hakkında ded"k d 1 .. 1 rafınd h 1 k b" a yo ve plakta dınledıklerımızden !Eğer oralarda bir kaç sanıye durup 

ı o u ar masor er ta an nzır anır en ı- . 
devanı edip duruyor Kjmı sk' F . . .

1 
. . klan b 1 Mahmure Nadır kalırsanız muhakkak, hareket ederek, 

d ··· l' ı e- zıın gureşçı enmız uuı un an 
erasyonun ihtiyarlamış olan g·· . d" 1 _ __, B d •. '-- o·· -1 • 6. 12 30 .. "'-ki t'"rk dans oynıyarak çıkarsınız ... 

ı . . ureşçı- scyr~ ıyor •ın.ıt. u ara a musaue- g c rıeınya .. : . - '"'° o u f h d . 
erın yerme ucnil · · t" t" . "k' . 12 5 H d' 

3 
• . Her tara ta er yer e aynı sürat, b J erını ye ış ıremı>nuş, kalrırııu bitırl'n ve yahut ta devre a- musı ısı, . O - ava ıs, 1 .O:> - Plak- ' 

a;•.ıları da ecnebi temasların nz olu- ı rastnda kan ter idnde ltalan güreşçi- la tirit musHtisi, 13.30 - Muhtelif pl61t ıayni çılgın hız!" w 

Şl r· k" . . • . Bu 5ilrat hastalıgı sıtması nereden 
mu ınuva fa ·ıyctsızlığe sebep ola _ leriıni:r. kendilerin. e tennoı; şişesi i- tteşnyah, 14.00 Son. li ? .. ph . k'. b h t 1 k A 

rak g" ·t · ı A b . •. j • ge yor .. Şu esız ı u asa ı -os crıyor ar... c:t a hakıkaten çinde içilect'k bır şey veren kımseye Akıam ~nyoh: 16.30 - Spor Ye • İ ... 
güreşçilerimizin muvaffak olama-l rrıc;tlarnmıvorlardı. Yin<' mesela fi- gençlik bayramı: İffet Oru:z:, Yüksek merıkadan çıkmıştır. : ster ıyı ıstder , 

l • • k"" ·· 1 un - bu hatta Avrupaya a 

Yazan: Moria Şövalye 

1 1 ı_ 1 
1 
ı-, 

So1dan sağa: 
1 - Toplu, mektep J..-z111u, 2 -Kıv

rak, kit§ sesi, 3 - Biiyik r.nt hüküm -
dcario.,..n, avuç, 4 - httkbal, yüksek 
bir doğ, 5 - Seçıwe. 6 - Arkada§, lnti-

I kam hissi, 7 - iyi tNlett., ttOte. 8 - Bir nevi 
su, 9 - Bit m..teket, t O - Ses, yükseliı. 

Yukanda11 opğı: tna arına sebep bunlar nudır?_. Kat'i- lan siklclte ınfu.-abaka yapacak gü- Ticaret ve iktisat ntektebinden. 18.40 -, otu 0 5 
• • 

~·en hayır! .. Asıl sebep başta olanların rcşçimizc ne kadar zaman sonra sıra plôlda dans musikisi. 19.15 - Konferans: serayet C't.~ıştır. . 
ıdare · l'ğ" · ı w •• • • • Pek tabıı olarak Parıs te bunun te-

< sız 1 1 ve ışten an amaınazlıgıdır ı geleceğini ogrE'necek ve yahut ta o Bakırkoy Halkevı namına Ddttor ibra-
Takı ·h·= ı .:ı.:-•• ı. • ._ ·' • . . siri altında altüst olmaktadır. . mımızın ı ... yara~ uaKkındajsikletin soat kaçta bcışlay;ıcagııu araş- hım Zatı (Çocuk nıahkemelerı) 19.55 - .. 

ileri sürülen iddialan ~·1-'L ..:ıı_,. d __ ,_ .. .1 . .• '---· --- L-'L- 1 . 20 00 ... :a.._ Uy H1%h- her şey son suratle koşuyor. 
~ 'CQCllUl. ınıci&K gurcşçı <'rı ona gore ~r e- -- -.er erı. • .... e:z:- ar ve .. .. . . 

J - tcor.-cak. 2 - Kabul. l~aret, nota, 
3 - tceyıp, 4 - Kral içe, Biçak, 5 - Orası, 

Gizel sonat, fazla. 8 - kira, eski medt
' llipeti kltt9111onfan biri, 9 - Yalan, 

1 • ...ı.. de • iden L" • 
Bugiin milli gu··..- ckiniırnin t ~=l ı .1---'- bi "da d --~t n_'-,"--- -L-.a-..._ t .__..__ &::...&. __ :.ı_• • Bu duşunceler bana bır gazetenın 

· ·-. .-- C,ru e- 1 ~1.:11. r ı n>cı e ~ u. reıuv.u- a~u-.-n ara.-" ıun1. 111-ıse ve . _ . 
den g·· ·ı · · d 29 30 .. .. ilk sahifesınde okudugum bır makale uresçı er ıçın c - yaşlannda hırımız erkenden gelerek ayakustu Sl- halk şarkıları, 20.45 - Hava raporu, .. .. . 
b 1 ç . Ö yuzunden geldı .. u unan obanla, Saımdcn başka di- ra bekleme,ğe mecbur kalıyorlardı. 20.48 - mer lhza tarafında• anapça b T _ , h 

1 ğerl · 25 d f 1 1 · . k" 1. . - 1 2 OO Ki" . - . . . Şu Ba y .LA."roy u atır ıyor musnuz erı yaşın an aza değildirler. işte bu sebeplerclendır ı o ımpı - soy ev, l. asık turk musıkısı: Nuri . ? M Ak 
1 

b k"' .. k . 
Bır g·· · · · · 30 hi ,_ . .. b k 1 d .. H 1.1 rk d 1 f d bılıncm.. etru o an u uçu ço-ureşçı ıçın ıse yaş ç te geç-,yatıarda ve dığer musa a a ar agu - o ı ve o o Oi arı tara ın an, 21.45 - k . f"l _ _,__ 

1 1 0 k=n b" y 1 ....____ . •1 L!--· 0 .... p . . ,.. ıcu bır ı ..r!Kft: ro a mıştı. zaman 
• ır çag sayı amaz. ~ yıl ~h- reşçılerimiz tarafmcan yenı en 1UU~1 nı.estra: ' - 419nı: ıOsJ.a, 2 - Vok- .. .. b k lar Onun da zamanı geçmişti. Yani 

rimize g<:>lmiş .olan dünyanın en meş-! ler karşısı:nda ayni güreşçilerimiz I tet: Firer Şuvayyö, 3 - Yo§İtomo: Enter- gunun ıneb\~U~--~-~~cu ;:~-tli '-•- . · la ._ __ 1..1__ da hazmet 
hur •· .1 . ı . Pek az ır .,...,~ ~ uu ınsan nn ı~ onu -

gureşçı erınden Kadya 33 yaşın- 1 mağlub1yetten k\1rtulamad1. me:uo, 4 - lınke: la pupe dö pors1en. Hak" k d 
da olduğu halde kendisile g\ireşenlere Son olarak ~unu söy1iyeyim ki gü- 22. 15 • Ajans 'haberleri, 22.30 - Plôkle muVva h ~·et heazant.a ı.f .,..~ _ ~ ~ne kanıksamıştı. 
h ·· b c emen r ra tını b1.enmene ] l ·· 1 bir ·· N Yodt • enuz undan sonra hakiki güreş ça- reşçilerimiz Tullindc başsız, idaresiz. sololar. opera ve opnt parçalorı, 22.SO - , .. .. ..0 şte >oy ece gwı ew -

1 O - Eski •edeniyet .. er11.e ~ uwı, 

EJ.rihHır. 

.Dlinldi Bilmecenin halli 
1 2 ' 4 5 6 7 8 9 10 

Moria ŞOvaJye 

gına girdi~-: ~ 1 ;...ı .. .1 S h be 1 . _ " haşlandı. Holly Wood un butun şoh- .uı.zetelerinin birinin ilk sahifesinde 
6UU soy enı~. ve bakımsız kalarak gureştı er ve on o r er ve ertesı gunun programı, 

1
. _ 1 ..:ı __ 

1 
k d" f"l 

1 
. d "'- j Esas S . . So ret ı yuuu. arı onu en ı ı m erın e bü _it la...:ı- 1 ·h 1 .n.. en aımın ve Çobanın aldığı mağlup oldular... j 23.00 ft. .. • • b yu puntu n• şu ~r•e' a ar e-

nSeticeler de d~nden daha iyidir. Geçen seneki anlaşmaya göre Tür- AVRUPA RADYOSU ~~~:. :ıçın.ı.:an~ tutuclokştular. Bf~l y z.üme ili~ 
aim A-· ..:..-...,_.:ı~- SENFONiLER 20 0 y· ıueruy ~ .. anYI ar&a~·a uz on ı m 

1. ••upa ~ ... ,---.. ancak kiye - Finlandiya milli güreş takım- : .1 ıyana: Senfo- .1 • Boby Leroy'un da devri geçti mı?. 
Hr buçuk k d l k ı .. , 1.r .• b k :L k çe'n tti. 

mat.r. ay a ar evve sı 1 ~ - lan üç sene arka arkaya musa a a ,,~ OMer. . Artık herkes onu gör.meje alışmıştı. Mösyö Bihe ortaya çıkması henüz 
'-tlamıı w ~erde de ka- yapacaklar ve ji;'i defa kazanan Av - kONSERLEl: 7.10 lettM ttSG dalgası: ~-- ~-- 'LL~ ...... "--.. ı d "k" 1 l t zanar k OU&ıra sonra on1.HU1 Ul!a!!~ ~a ı- ı ı vı o muş u. 

a takıma alınml§tı. rupanın en büyük heykeltraşına yaptı ı Konpt mllSİlti. (8.f 5:kezo) 13 Beri in kt- ~-~ _ · --==== 
K: Çoh.ııııı İlle 'nıiyeti mal6mdur. nlan büyük bir heykeli alacaktı.. Ge- so dalgası: Hafif musiki (14.15 deva- ) 
. endisi SUf bu gibi şampiyonalarda çen yıl Finlandiyada yapılan ilk kar-ımı) 13.1> llükreş: Plak konseri ( 14.30: Balkanlar Yugos av nazırı 

fımal ntemleltetler idarecilerinin ara- şılıışmaya Finlandiya takımı kazanmış l<onerift deYamıL 13.15 loma kısa Clal- (Baştarofıı 1 incide) 
;~ı~da ~ b1ıob kurbm git - ve heykclae bir sene ıçın onlarda gosı : Hafif musiki konseri. 14.45 Rom• VE Baştarafı 1 inci sayfada Müşahitlerin mütale-a.sına göre Ja-

Uzak Şarkta 

b T1 ~· Bu neticeye de kafilede tecrü- ka1mı~ı. Bu yılda ikinci karşılaşma kısa dalgcasa: KOMerntuvardcuı konser Hat ay reisi Muhittin Üstünnağ, General ponlar şimdi çok müşkül bir vaziye-
0~ 1 1~lerin bulunm.emq acbep\lstanbulda yapık.aktı . nakli. ' ( 17.1 S: 0,..-a havoları). 17.4) Ömer Halis, General İhsnn 11gaz, po- te düşmüşlerdir. Çünkü Teisrşvand 
~uşıuı:- Son gün~rde Finlfındiya Gü- a.ıin k1111 dalgos.: '1 -.ıu konseri. Bat tanfı birinci sayfada lis müdürü Salıh Kıhç, Yugoslav kon lıe7.imetind~n son~-a _Japon askerlcn-

fp . c~ebilerie temas adıiJnın; alınan reş Federasyonu Umumi Kfttibi (18.50: .... mı). 19 Ostra.., : Klôsilt . . . . . . solosu, bir askC'ri kıta ve bando, bir ııin manevıyatl cıddi surette saml-
ı::· yızl_ı .~ üzerincle ~ te - Berdostine göndcrdlği bir mektupta danslar ile ntG~lar. 19.15 Bükreş: Plôk. Berut~a~. ~ent ga~etesının .. ~~zı·ı·n polis müfrezesi tara.fıntlan karşılan- mıştn". Sonra, Japon o~usunun mev: 
wırlerı inkir etmek bbil değildir. Şi- Bniran sonlanna doğru Türkiyeye 20.40 Roma; Napoli: Konser. 21.30 mıenfaatımızı bızden zıyade duşunur dı. cudu çok geniş bir çcvırme hareketı 
;:a~ takınılan ~- aylarca geleceklerini ümit ettikforini bildir -ılelgrat; Minhi ııııeviyet. 22.tO FlorGM: gibi bi~ vaziyet alarak Anıp listesı_n~n General Mariç sske"i kıtayı teftiş yapmıya kifayet e<lccek derecede de 

"el •ralannda turnuvalar yapa - miştir. Yani yalnız bizim Federasyo- Napoli: C•tra odtesho!I. 22.30 v;,..ıa: galebesıne meydan bırakmamak ıçınletti ve ·Merhaba erler•, dedi. Sonra ğildir. 
rak hazıdanmışlaroır. Halbuki. biz gü- nun FinlandiynWarı bir daveti kal -ı Plô1t musı1lisi. 22.40 Roma; Bari: tcon- yollar göstermcğe kalkması sadece otomobillerle doğruca ~rapalas ote-
rcşçilcrinıize ibir 1'!IMS biİe yaptıra- rnıştır. Bu da 11nlasma mucibince ola- ser. 22.-45 lilt~: Ultetı1 ...... tt leMH gülünç bir hareket değil midir? Çün- line gidildi. General bır müddet isti- Kıskançlık yüaüaden bir kadm 
~~d'.~· Yaln12. lınında bir Dd ay ge- cakbr. Yalnız bu hususta bir an ev - aakli. 23.15 Belgrat~ Plôk musikisi. ~ Fransız politikasın~ müdafil olan rahatten sonra s:ıat on bir buçukta vi arkadBfinm başını yardı 
~~guzel hazırlanınaiı ildfi addettik.

1 
vcl karar verip güreşçilerimizi hiç ol- 1 OPERALAR: 9.45 Beri in kısa dalga- bir gazete taraf":dan ~ A hrşı bu lfıyet konağınn gelerek valiyi ziyaret 1 Nişantaşında meşr.utiyet mahallesin

k ~lara mukabil hiç olmazsa giden ınazsa memleketimizdeki bu müsaba- 51 : ZeWer'in ~Vogelhaendlern isimli ope- kadar hayırhahlıgın samımı olmasına etmiştir. Bundnn sonra, fstanbul ko- de oturan Fatma Özelle, Çıngıraklı 
afılcde lazım ~len bütü.n UnNrlar bla1"8 iyi hanT"lamarnız lazırn(lır. reti. 12.lS a... kısa dcıtga'Sı: Uri\ ope- imkan tasavvur edilem&. mut&nhğına giderek General Halise .bostan sokağında oturan Fatma T~kin 

ralordan bir perde. 20 Prag: Smetona'nı• Hatay<la Türklerin Sllbır ve taham- iadei ziyarette bulunmuştur. kts'kançlık yüzünden kavga etn:~şler 

I•Stanb;wıı) - Edı·rne bu··yu-k bıs• ı·kJet cl:iousc1» ~ operes-. 20.30 Pe~te: O- mülü büyük bir imtihan geçiriyor. Bundan sonr:ı Grnf'l'al ve refaka- ve neti<.-ede Fatma Tekin Fatma Ozeli 
'U percula verilecek · lsM nokli. Türk tcı.i ilk dakikadan itibaren füle tindeki zevat Taksime giderek abide- taşla başından ağırca yaralamıştır. 

RESiTALLER: ~i.ıs Bertin k&$CI dal- çıltmağa dQğru yürümekten hali Jr.al- ye bir çelenk 'koymuş, ve defteri im. Yar.alı hastahaneye yatırılnuşt.ır. 
yar) Ş 1 yar) D yap) 1) y 0 r gası: Piyano konseri (8eethoven). 15. J 5 mamıştır. Fakat bunun ne çetin za etmiştir. 

• • Bertin kısa Ctalgası : Klarinet solo kon - mücadelelerle tem~ edildiği~ i~ G~e~•l öğleden 'SOnra ~~hi~e _b3- Halkevlerinde 
Gıdıı 244 lrilowıetft, geliş 244 kilometredir bunlara ~yrı seri. (16.30: Piyano _ Keman musiki _ hacet )·oktur. Türk.iye Hatay U&erınde zı ge&mtiler yapmış, ve muzeyı :zıya- ------

binncilik1er verilecektir ~ ayrı si}. 17: lngiliz şarkıları. 18 Pe~te: Piya· ~~vcut muahedenamelerin ahkamına l'et etmiş~. Saat on ~kuzda. Pera- Eminönü HaThevinden: 
Bisikl t f d f dan 1s • no konseri 18.30 Berlin kısa dalgası: ıstinat ederek o muahedenanlcler çer- palas otelmden otomobıllere bınerek Spor ~ubemin 'bağlı k1üplerin 19 Ma-

e e erasyonu tara ın • f Müsabakalara Ankandan ..,_ '~t, E- • kl Ak ·a · · t ' · tt• • · h · 
tembul _ Ediruc arasında tcrti edilen .. _ . .1.-.wa ~ar\ılar (HugoWolf). 20.25 Bükreı: çevesi içinde dava ettiği ha arı tanıt- ay ı aresının ansıs ~ ı~ı . ususı yıs ı.erosintİlle iıtinl1t ehnek ü~ 
büyük bi ikl P 4 yu!', ~do~ .. Nur.ı., Faruk. Yakup. ş..tu ltoeseri. 2l WgNt: Karşıt şor _ ma'k için uğra~p uuruyor. Neticenin vapurla Haydaıpaşaya g_ıtmıştır. 19151938 PerşeMbe günü saat 14 te 
s::ıat 7 "O das ~-1~~nşıCn:mhyarı~ saba~ jA'ıiıctün, Kamw·an, KoQYada~ Ahmet, j kılaf". 22.30 Belgrat· Halk c.artleları. l:ıb.im istedığimimen l>aşka türlü olmı- General, askeri merasimle Haydar ıc...:....iz tnerkeziM s-r lffeunlent11 be-

··1 .1..,öJ\.::iım u unyet fıbı ı Ed" .....:ı_ Cah't · ekt" ıst '-··' · "" d 1· L ıed· · · ~ r-(ı . d L. - ırn~o ı g&rec ır. anuua- 2315 u.:u.-. T ..:..... Ş k "tali. :yacat;,rını bilmek .itidallmizi, sabır ve ta- paşa garın a, vı ı ve ueı ıvc reısı 1--:a..- . ..L.. .:a. L 1 -'-n ..L...nt...Wetle 
esın en uaşlanaoııktır Milsabak da • .. . ""-· o'""'· Of ı ıesı .0 .. . • • y • ...,_ vnıırua •U u.......... - .... 1 

g. k · aya n gırccekler heou& kat'i olarak 'ka- O ..... ~. 12 . 8 li ,_ d 1 sı 19. haınmüli.imilzü teyit edecek mühim ustundağ, sababkı ast.kbal merası- cu· ·c. 
ırcce sporcular evvela CUmh . t 1 "'"'~· . er ın l\ISO o ga . . . -'"•· 

r.b·d . unye j rar aşmamıştır. ._._ 22 OS a··1t k bo as"kisi bir manevl amildir mmde bu1unanlarla 1.1ğurlanm1şlar- Be •
1 

H lk . '-" 
, '

1 1 
esme ~lenk koyacaklardır. Ha - Bundan baska müsabakalara Koca- '•cı•""· : u reş: • re "' 

1 
• • ." dır. General bugün An karada par-1 yog ~ 8 

.. ,~ ; -
rekct edildikten sonra Edinıdca d 1 . İ . ~ 23.20: Vıyana. 24.05: Peşte. Faltat Sunyedcki Fr:ınsız memur- . KırıeJMr zelzeMsinde urar goNlt yunl-
~kılarnk Edime · · . ~ı .anle~c~ ~. iBursadan 3• zmırden4, Es- MUHTELiF~ 19.10 Romo Jusa dalga- lannın burasını ta'kdir etmiyettk da- lak bır surette kaış.ılmıacaktır. cieılenWN:z:a cardım .edenlere mahsus ol., 
l . ıstikamcünde gıdı - kişelnroen 'l müsabık iştira'k etmek- . . . . • . 1 k 1 Dün yuzdığırrıız gibi general mem y _ • ., 
eoektır. Edirncde bulunma . k . _ ' . sı: Arapça musıkılı program. 20.37 Ba- ımı surette bır mese e çı arma arı ne . . w • " nNt4t üzere, ie)'Oifu Holke.l)'le l\OMlf -

saaü a - tcdir. MWQ.ool..-:ılar sırasında yanşm . _ . . . 8 . . . leketımızde kalarogı bırlcaç gun zar- _ . '-d'k•-· 
§am saat 5 - 55 arası tesbit edilı . .,.. lb"t·· --~ha ~1me 1ı k rı; Turkçe musıkılı program. 21.15 arı: 1 su~le n.ah edılebı\lr'? Bu hakkn er- fınd b .

1
. 1 .. d k" k i vatuvar111 muit•rekff tert• eyııc ı _.,, 

ı:-.1· • • 11ıı».ır. u un :111ı tı u a naca tır. .a • . 1 • a, azı vı ayet crıınız c ı as ·er .. _ .. .......!J. • .L • -a..: ıc.19._ .ı:.uırnede hır gece kalındı,~-- E''-= ·ı·'-- .1 h 00• ,__1_.1 '\..: ~..c• nnntkilı pt0grom. gec nn~et edecek olduktan sonra. onu r-bnk J ~a.ti· ilMıiyik Tin •-• ~..-. z.Of,1 ~ 
• "'Lilll sonra ilUP ı tıJan e er mer™' 'C'Ue 0t· - 1<ı a an ge~~ r. 1 .. " f 

erte~ sabah istanbu1a hareket edile- rincilik kaz.anacak taknn sporcularma • -... u 'L...:) .ı.ı.-.! in Ank giiler yuzlc, muhibbane karşılayarak Per§enlbe 9a11u •ki(lnııı seot 21 de ran-
ce1ctir. b. bi "kle '--..3· _ _,_,1 _,_..,_ Ş '- numuu aueuzm ta D'U araya dost bir hava icinde tatbik etmek si· • sız tiyatrosunda 'Mrilecektir. 

ı ırer sı t oc::uıye L'UJ e'"~uc en- • • J •ıt d 
stanbuldan Edirneye birinci varan rim·~ bir --ı.. .. ,_ k. gitti yasete daha uygun bir hareket değil ngJ ere e 

spo ile 1~ ~ muesseseıcr azana- .. . _.,.ı, . 
rcu • Edirnedeı:ı İstanbula birin cak spo l ilm k .. b la Yarın A:ılkarada yapılacak büyun mıdir? Hatay meselesinin mevcut mu· 

· .._1__ - rcu ara verı e uzere un r- . . . . (Ba~rofıı 1 it1cide) ~ ~ sporcuya ;cyrı ayrı birincilik dan ba..ı. :ı..· "-- ı.._.:ı· 1_ h 
1 

spor beyranu müsabakalarına ıştırak ahedenameler ahkimı daıresınde hal- ~ 21151936 Cumartesi 
BÜYÜK KONSER 

giia8 
hediyesi 'Verilecelctir. nuşlanl~;.8 'Ull' ÇOr<o ~ıyen!r anr a- etmek üzere İstanbul atletizm takımı li Türkiye jle Fransa arasındaki mü- Lort Vi~tert~, hlıwı ınezaret~ P~T- fransız tiyatrosunda: 

dün Ankaraya gitmiştir. nasebetleri takviye edecek bir amil l~mento muste-şau~ğmd.~u.:ıffedilmış- Miaw Nurettin, Pr. ferdi Staber, ... 

Y • Ankaradaki atletizm mUsabakala- olması istenmez mi? Fakat bu Hatay hr. A~cak Lankcıst:r dulrnl~m şan .at,_, MenOllf ve ICepelo, °'1ı• lo-
annki Spor Ve ge 19k ha nnda 100, 200, 4C.'J ve 800 metre ko- işini bu kadar didinmelerden sonra selyesı sıfntıle k bmedc kal~ıştır. rar., Lictmıft .,. amıctapırı tansfmda nç 1 yramı şulara İstanbul namına Avusturya bizim zorumuzla bir neticeye bağla-! Londra, •17 <_A.A.) - ıParlan:ento- Üsküdar «19• u•c• ... , yoksul çoalk-

(Baştarafı ı incüh) .. M'll" t k lct kod le · 1 .1 ·1.: . . .. b ti te 1 dakl muhalıflenn tıav:ı nezaretı hak- . To 1.~-· . musamereler ve eğlenceler tertip edi- ı ı a ım ~t ve re men rm- ma arı ı enı:u ıyı munase e ere me . " . . . ları ıınenfaatıne. 
g ~~ k~lüplerı, Fener stadmc1aki lecektir. den Könnig girecektir. te§kil edecek bir tatlı hatıranın te5e.k- kındakı m~ıuıkcrelerm, Buşvekılın ---------

ı:-ç resnune, Anadolu. Allınordu c·· . _ kü·ı·· A . 1 • .• h . d" ~elsede hakıkat"n hazır bulunamıya- N .. L_ • el 
neyi b . ' •OStcrılerde kumanda edecek Beşiktac stadyomundaki°kı& talebe- Ul'le manı o acagı şup esız ır. ak d de :ı..- 1 h ı· .. oıx:tçı cezan er er eyı, Davutpap. Fencrbah e . . . s- , •• •• •• •1. c erece ueı!ta () ması a ı muS-
lillaI s·· S ç • olanlar lumlerclır? yi Inönü kız lisesi beden terbivesi Fransn çok ınce gonış1u. kabı ıyet- t , k .. ail"""'hı"n 

1
_ •-yog'"lu cihetinde· • umcr ve u sporlan kulüpleri 19 M J • • • • • • esna o.ım.ı um-e mum ,./ .. - oç. • 

~tirak edeceklerdir. ayıs spor ve gençlik ba~ranu muallimi Remziye; erkek talebeyi Ga- lı ~ı~loın~tlarA yetiştır~ıştır. F~k~t i hatsWığlna ra~n, perşembe nkşa- İstiklal caddesinde (Galatasaray), 
Stadyomlarda ···1ed programını hazırbyan komısyon, zi Osmanpaşa orta mektebi beden ter- garıptır, kı ta Meşrutıyet devrmın ı mı herhalde y;ıoı!masmı istcmiye az- Posta sokağında (Garlh), Gafatada 

ınüsabakalar ıa:!ıc en sonra da stadyomlan!a merasime iştinlt ede - biyesi muallimi Rahmi idare ede - başlangıcındanberi az çok yakın bir metmiş olduğu .zannolunmaktadır (Hidoyet) Taksimde (Kemal Robol) 
Tahi.ıu a~apı und ur. ~k talebe gruplarını :idare edecek ve cektir. Kız talebeye merasim esnasın- temast1l bulunduğumm Fransı~ dip- Muhalifi~ hava nezaretınin ida- Kurtuluşt~ (Galopu1')), MaÇka cadde 

leli ile Alnıan°°;. ~saat 15 te K~-,Jırnnastik gösterilerinde kumanda ede- da Kandilli lu& lisesi muallimlerinden lomaılan şericı ve bilhassa Te.rltiyeyi resi hakkında• Uir .anket yapılmasını sinde (Fevzi), Kasımpaşada (Vasıf), 
Hendbol m<u> ısesı arasında birlcek ~b da 1'!sbtt etmiştir. İffet erkek talebeye Kabataş lisesi bir türlü anleyamam1şla1"dır . Onlar talep eden bir •akriri reye kovdura Hustöyde (Barbut) Besiktaşta (Vi-
h. -~ı. saat 16,30 da Anadolu Taksimdeki si ı..;nlk ed ' b ~d ·ı · hıi ka " - ' • 
ısarı iie Gal t 1 .. . • - mera rne ':l'"' e - muallimlerinden Hamdi Seven ku - un.ya en wrı mlŞ r rar, rak kabul ettirmek arzusundadırlar. 1 din~ Sarıyerde (Vasıf). 

sında bir Cüt~tgenç er kulubil ara - cek kız talebeyi, ktt muallim rnekte- manda edecektir. evvelden k.at'i surette kabul ed11m1ş Hükumet eksel'ivctmin heyeti mec t;tanbul cihetincle: 
ınaçlarda bzanan ~~ptlaeaktır. Bu !bi beden ~rbiyesi muallimi Mesadet, Fener stadındaki merasime iştirak bir fikir ile gelirler ve her şeyi ~ndi- muası, 'hava ne?ar~~indcki tebeddül-! Eminönünde cMinasyarı», Alem-
fatları at 18 1l~n. müldi - ıCümhuriyet kız lisesi beden terbiYf! - edecek talebelerden kı%.lnrı, Kadıltöy lerinin bu sabit hiikümlerinin çerçe- den memnun g\ll'f1n•nektedir. Fakat darda cAli Rıza,,, Kumkapıda .. Hay
Öğled~nsa. •

30 
da tevn ~dılecektir. ısi ~uallimi Sadiye Savaş: erkek tale- k12 enstitüsü muallimlerinden Aliye vesine sokmağa çalışırlar. Fransıdar B. Viston Çôrçil ile muhnraznkarlann dara, Fatihte cÜni·w"eı·site~, Aksaray

laııncla a:0
n.ra Balk~~lerl li>OI" saha-ı~Y1 Ve~ erkek lisesi beden terbiye- ve Üsküdar ikinci orta m~ktebi mu - şarka gelirken, bir müstemlekeye git- vakit geçirmcl-:si.zin bu anketin yapıl da c.Ziya Nuri•. Şehranininde cNa: 

edilecek. bır çok ınusabakalar tertip sı muallimi Necati Aygen, Pertevni- allimlerinden Melahat, erkek talebe- ıncdilderini, Avnıpada on dokuzuncu masını ;stem~e umetmış olduklan zım Sadık'". Küçükpru-.ard~ cNecatı 
A r tır.1stan 1Yal lisesi beden terbiyesi muallimi yi, H~darpaşa erkek lisesi muallim- asnn yarattığı milliyet cereyanları ile tahmin edilmekt~ir. Ahmet•~ EY:.lpsultanda •Hikmet At.. 

lI lky ıca bul vilAyeti içindeki 1 Fazıl Aytalu idare 00 ktir B lerinden Muhtar ve Kadıköy birinci meşbu, ötedenbcri hftkiın ve müstakil Bundan başkn ır.uhnfazakarlardan lamaz• 
n evleri •-kili . ece . u . . . . . 

'"'"il tına dahil olmıyan ıstadyomdaki kızlara İsin bul ._ orta mektebı mualtımlerindeu Zeynel yaşnınış. ~ngavcr ve lzzctmefsme son Sir Tomas Mur ile hükumet :tnr:ıtar- t)sküdar, Kadıköy ve Adalarda: 
u

7
.ak kazalarda da &erek öğleden ev_ sesi beden terbiyesi mual~mi k~ li _ idare edeceklerdir. Şenliklerde kız derecede diiskün bir Avrupa memle- !arından yüz m2bu~. bbylc b.ir anket Üsküdarda ·Ahmediyc. Kadıkö-

vel, ıen!k öğleden sonnı g--it · cel· e k k t 1 be G 
1 

Mu~c. talebe~. Erenköy kız Iİ9esi muallim- ketine geldiklerini takdir ettikleri cün icrasınn dnir olup nmcl:? fırkası. lıbe- yünde Yeldeğirmcninde •'Ü'çler•, ve 
ve . -T rcsmı , r e a e ye a atasaray lisesı l . d . ,_, k .. _.1 J 1 dd . d B- .. k E spor nıUsabakelan ..,"llwu}.,.8 '-b bed . . erın en Hidayet, erkek talebeye. er- wr ço anlaşmaınazlıklar orWııuan 1 rnller ve muh'ilf,nak:irlar tnrafınunn skele ca csm e « uyu czane•, y J ,.. "''" l'I. r. en terbıyesı m ır · tb h" k k · 1 H b ı· arın gece de bUtUn Halhvlerinde H kk ku ua ımı ra nn e muallım mektebi muallimlerinden kalkmış olacaktır. verilmiş olan •.ic ta~ .. ,ı m tadili hak- Büyükadada •Şınasi Rıza• , ey e ı-

a 
1 

manda edecektir. Ferhat Acar kumanda edecektir. Hiiseyin Cahid Yalçın kındn bir takrıı.' \'erm1·5lı•rdir de •Halk». 
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ı Sayfa: 6 
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İstanbul Belediyesi İlanları 
İnkiliip Müze ve kütüphanesi için erkek veya kadın iki memur alına· 

caktır. 

Şartlar: 

1 - Türk olmak 

2 - Orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak 

3 - Askerlik vazifesini ifa etmiş olmak 

4 - Fransızca, İngilizce veya Almanca lisanlarından birini bilınek 

5 - Daktiloda mümaresesi bulunmak 

Altmış lira ücretli bu vazifeye talip olanların hergün öğleye kadar, Sıhhat 

raporları, hüsnühal vesikalan, şahadetname veya tasdiknamelerile Beya· 

zıtta Müze Müdürlüğüne müracaatları. 
İmtihan 25 - Mayıs Çarşamba günü saat 10 da ~apılacaktır, 

cB• - 2927 -

•• .. 
Beher metre murabbama 3 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Aksaray 

yangın yerinde Balaban ağa mahallesinde 1 inci adada yüzsüz 7 metre 77 

santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuş· 

tur. Şartaamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 lira 3 ku· 

ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26. 5 938 Pe~şembe 

glinli saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ~ B. 2720 -

•• • 
Belediyemiz için lüzumu olan bir tane hasta taşıma otomobili şartna· 

mesinde yapılan tadilat veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 3200 

lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi

lir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 240 liralık ilk temi

nat makbuz veya mektubile beraber 27 /5 938 Cuma giinü 'aat 14 te Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. B280n--

' YENi SABAH 18 MAYIS ı9'-

Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıçağı 

HASAN TRAŞ BIÇAGIDIR 
lsveç çeliğinden yapılmışhr, 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde 
yapar. HASAN TRAŞ Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak 

içinde keskinleştirerek bir kaç sene kullanmak mümkündür. 

PASLANMAZ HASAN 
Traş Bıçağı 

Bir şaheserdir. 'l'raş olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kal
sa kat'iyyen paslanmaz. Bu dünyanın hiçbir traş bıçağına nasib olnuyan bir harikadır, HASAN bıçaklarile traş 
olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. 

HAS A N ile traş olmak büyük bir zevk tir. 
HASAN TR AŞ bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 kuruştur. Mutlaka HASAN ve PASLAN -

M AZ .markasına dikkat Taklitlerinden sakmınız ve mutlaka HASAN isteyiniz. 

HAS TRAŞ BIÇAGI ÇIKIYOR 

1 KAŞE 

GRİPİN 
Sizi günlerce ıztırap çekmekten 

urtarır. 

Yakında piyasayı bombardıman edecek çok ucuz ve çok mükcmme'l 

Hazır ve ısmarlama 
Kostüm, Pardesü 

ve Pantalon 
iki prova ile en son moda 
kumaşlar ve rekabetsi'zfiat

larla Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Elbise mağazasında bulacaksınız 

PEŞiN 
VE 

VERESiYE 

HiÇ 
ihtiyarlamıyan 

Bir kadının sırtl 

En şiddetli baş, diş, adale ağrı· 
arını , üşütmekten mütevellit bü
tün sancı ve sızıları keser. Nezle· 
ye, romatizmaya, kır>klığa karşı 

ok müessirdir. 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrek

leri yormaz. 

Bu Bayan 25 mi? ı.--:~ Demiriş 
Madeni eşya ve karyola fabrikası 

İcabında günde üç kaşe alına -
bilir. İsmine dikkat. Taklitlerinden 
sakınınız. Ve Gripin yerine başk 
bir marka verilirse şiddetle redde 
diniz. 

En son sistem ve modern karyola, ıomya ihtiyacını temin 
Türk müessesesidir. Piyasadan bu firmayı arayınız. Veyahut 

eden 
doğ· 

ruca fabrikay müracaat ediniz. 
Adres: İatanbul Çemberlitaf Tavukpazarı fbrahim Ar Demirit 

Telefon: 20295 

Yoksa 40 yaşında mi ? 
iiJI ~ 

45 yaşında olduğu halde y~ , 

gö 
ni 
ına 

ke 
ze 
Yo 
du 
ta 
bu 
diğ 

ru 
te 
da 
kiı 

al 

raJ 
ın 

izl 
iı 

.. EIC:l .... ..:Z .. CD':O.. . E'ill!!ll">Cillll::iz:l~ll~ ................. .. 

!URKİYE KIZILAY CEMİYETİNDEN: 

de hiç bir buruşuğu ve hiç bıt ~ 
yoktur. Açık, yumuşak ve bir 1 
kız gibi kusursuz bir cilt. Adeta. f 

harika; Fakat, bunun da fenni I>~ 
zahı vardır. Viyana Üniversitesi )111' 
fesörü Doktor Stejkal'in şayanı . r 

11!!1•••.:••••••••••••••ı••••••••••• ret keşfi olan ve cBİOCEL> tabi! 11 

nı· 

ke 

ÇADIR BEZİ MUBAYAASI 
Kızılay Cemiyetince yapbrılacak çadırlaı· için lüzumu olup Islan· 

bul Sat~ Deposundaki şartnamede yazılı evsafı haız· 
100'000 Metre ÇADIR BEZİ 

Satın alınacağından alakadarların 30 ıs •938 Pazartesi günü saat 15 e ka· 
dar Depo Direktörlüğline müracaatları. 

.! ........................ ... 
Suhipleri : A. Cemalettin Saraçoğlu lıhami Safa 

Neşriyat müdürü: lıhami Safa 
Basıldıg-Iyer: Matbaai Ebuzziya 

No. 11 

Sonra, odayı adamakıllı muayene et· ı Mösyö Larrib yerinden sıçradı, Ro
tim, komşularla görüştüm,. O akşam- zes'i pardesüsünden yakaladı. Hayre
ki ziyafette hazır bulunmuşum gibi ti hala gözlerini küçültmekte idi. Ke
ner şeyi biliyorum. Size şunu söyli • keleyerek: 

yeceğim, eğer sabahtan davetliler ip· _ Demek... Demek buldunuz ha! 
notize edilmiş olsalardı, vak'a büsbü- _ Yanlış anlamayın, nasıl saplan-
tün ba~ka bir tarzda cereyan edecekti. dığını bulduğumu söylüyorum. Bel-

Bunun için, maktulün odada yalnız ki ... 

yapayalnız olduğuna muhakka ispat _ Ya saplıyan kim ? 

edilmiş nazarile bakıyorum. - Nazariyemi bir kaç gün sonra 

- Allah Allah. neler söylüyorsu • size de bildiririm. Yalnız bir kaç nok
nuz Kristof Rozes? Bu sözleriniz ci- tayı daha tahkik etmek istiyorum. 
nayet hndi<ıesmın yegane muhakkak _ Rica ederim Mösyü Rozes, na· 
tarafını tekzip ediyor. Hekey o küçük 
odada donduruldu mu? Evet mi ha
yır mı? Evet' .. O halde yalnız da de
ğildi. 

- Mutlak sur •tte yalnızdı. Ve o 

zariyenizi bugünden öğrenmek ister

dim. Hiç kimseye bir şey söylemiyece-

ğim. 

- Sabırlı olun dostum, bir kaç gü-

canlı hançe•in, Hekey'in ensesine na- ne kadar dedim yj\ ... Haftaya pazara 

sıl saplandığını hulduğumu zannedi • size bildiririm. 

dilen kıymettar cilt unsuru, bet~ Zührevi ve cilt hastalıkları y" 

nı . Hayrı Omer 
Öğleden &onra Beyoğlu Ağaca mi 
karı,ıaında No.133 Telefon. 4358 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. ••••••••••••••• im••••••• Bilumum eczan~lerde bulunur. •••••••• 

Doktor Feyzi Ahmed 

muşak ve buruşuksuz cilt için ~ ,ı 

tabii ve ihya edici bir cevherdil' ~ A 
!!imdi; penbe rengindeki Tokalan , ti_ 
mi terkibinde mevcuttur. Siz ~ ğa 
ken cildinizi besler ve genç] rıf ın 
Her sabah daha genç olarak uY~J İçi 
sınız. Bütün buruşukluklar ve çı ı>f da 

Cilt ve Zührevi hastalıklar 
Ankara Caddesinde: Her gün 

Öğleden sonra 

· ~- ,.'1;i -i•·" · .·:c,.. .. -. MEZHE BLER TARI ıt1 '" .. ~ . ..,-,. '•· · 
'." _,.,..,.- .... _ .. :-: .. ~ ... -~ ,_ .:... --- •' · ,._ . ' .. . . 
Al!EVl&:.IK~KIZILBA$LIK; .SUNNILİK 

· $İİLİK ;NEDİR:-VE NEDEN ÇIKTI ? 
,•. - . -~''· • _~ .. ·.:-.: ,_.. ~-.. :·4n ·-:: r ··:., .... ~"'- · . , _ · 

Ziya Şakıl-ln' bu liiym'dlieıeri çıkmııtır Maarif Kıiaphaneainde. 5 Kuru1ı-;.,, 

ler tamamen silinmiş ve kaybol.ııllı' il 

tur. Gündüz için, cilt unsuru 0101' lı 
(Yağsız) beyaz rengindeki Tol<3 ,ıl c 
kremini kullanınız. Cildinizi terii1 (1 di 
tutar ve beyazlatır, siyah noktalafl ~ k 
gayri saf maddelerin; eritir. on sJı , su 
daha gençleşiniz ve daha genç l< ,ı, e 

beraberce bir öğle yemeği de 
Söz mü? 

yeriz. Sonra morfin kutusunu da açtı,· hakkında faydalı bir malumat verdi Y" .. .. .. yıfl dalelF nı ruz. uzunuzun za anuş a , 
f . ·- J · • b' b' mi size? teO 

- Söz! Maalmemnuniye.. Şimdi 

sizden küçük bir hizmet rica edece -

mor ın ıgne erını ırer ırer muaye· ne nihayet veriniz ve bu çirkin , 
ne etti. Dokuz taneydi; Rozes biraz - Pek verdi denemez .. Yalnız, si· den kurtularak yanaklarıruza geoÇ 

ğim. 
düşündükten sonra: ze bir şey söyliyeceğım , bilmem, şin1- liğinizin tazeliğini veriniz. 

diye kadar haberiniz var mıydı? Pro-

met
•. Emredersiniz .. Ne gibi bir biz- - Azizim Mösyü Larrib, dedi, fesör Terrob'un kızı kendi kızı değil- Bayanların Nazarı 
, matmazel Suveren'e ait tahkikat dos- dir. 

- Hekey'in o akşamki ziyafette yanızda ne gibi malumat var? - Anlamadım, ne demek istiyorsu- Dikkati ne 
üstünde bulunan eşyayı görmek is - _ Pek mühim şeyler değil.. Hangi nuz? d _ k I ]crell'i 
terd' D k . t' k' .. b ş Satın al ıgınız To a on , ım. tiyatrolarda çalıştığını, nerede otur - - eme ıs ıyorum ı, yuz aşı e- .,at 

H h rizi'nin karısı profesör Terrob'un kı- vazolarının büyük bir kıymeti , . 'I' 
- ay ay... duğunu, kimlerle düşüp kalktığını dır. Onları bayiinize iade ettigın'.; 
L 'b' b' ·1 b t zı değildir. Bu kız evlfıtlık gibi bir '"" arrı e ır zı e as ı, az sonra, e- hep öğrendik. Fakat bir ip ucu olacak de beheri için 5 kuruş alacak. 8· _ _. 

]' d ·1 b' k t J b' şeydir. Profesör Terrob, Şark seyahat- tlll'. 
m e yeşı ır ar on a ır memur şeyler değıl bunlar.. Hem şu Hekey lerı'nden bı'rı'nde, İ k d . d zamanda kıymettar mükiif8 ,t 

girdi içeri. Kartonun içinde bir port· . . . . . , onu > en erıye e .ı ... 

f
.. . . . .. .. . keratası zaten edepsız henfin bırıy- görmüş Çingenelerin elindeymiş ... bulunan Tokalon müsabakB· )' 
oy, bır kol saatı, bır kaç yuzuk, hır . . .. .. ' . . iştitak hakkını veren bir bilet tB 

kl b . k t . - . b' - dil mış ... İşı gucu ahbaplarının, dostları- Her halde babalık muhabbetını tat 
mono , ır rava ıgnesı, ır men , dim edilecektir. ~ 
bir dolmakalem ve bir kutu morfin nın, meslektaşlarının hususi hayatla- min etmek için olacak, bu küçük kızı ===-=========:::::;::::::-' 
vardı. rını gazete sayfalarında teşhir etmek- çingenelerden satın almış. evlfit e- Or 1 Haf iZ Cemal 

Kristof Rozes, saati koluna taka- ten haz alırmış. Eh tabii, bu yüzden dinmiş, mektebe göndermiş , terbi • 

rak, yüzükleri parmaklarına geçire- bir sürü düşman edinmiş .. Şu zaval- yesile yakından alakadar olmuş, ha -

rek, kravat iğnesini !kravatına ili~i- lı matmazel Suveren'i de teşhir eden sılı kendi öz kızıymış gibi onu büyüt-

rerek inceden inceye tetkik etti; odur, Biliyorsunuz. Fakat, siz, He müş ve sonra evlendirmiş. 
portföyü yokladı, monoklu gözüne key'i matmazel Suveren'in öldürebi • - Güzel.. Fakat bütün bunların 
yerleştirerek tecrübe etti. Bütün 

leceğien ihtimal veriyor musunuz? hadiseyle bir münasebeti yok... Baş-
bunları yaparken, bu küçük eşya par-
çalarından kendisine bir sır tevdi et- - Bundan, gelecek pazar, yemek ka, daha başka ve daha mühim şeyler 

melerini bekliyormuş gibi bir hali sofrasında bahsederiz. Tahkikatınız istiyorum .. 

(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye Mütehassısı r~ 

P azardan başka günlerde öğlcOjS' 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) ]{adar 5 uıtl 
tanbul Divanyolunda (104 ıı r.' 
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yorum. Peki... Sabredeceğim. O gün vardı. cinayet hadisesinin diğer şahısları 
' 

(Devamı ı•or) 

ralı hususi kabinesinde hast3:8~~ 
kabul eder. Salı, cumartesi gij'tl i' 
sabah c9.5 - 12• h:ıkikl fıJ<•t'l'1e' 
mahsustur. Muayenehane Ye ev t
fon: 22398 - 2i044. 


