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ABONE ŞARTLARI 

Tilrki:re Ecnebi 
900 Kr. aeneliği 2400 K. 

6 aylıiı 1200 K. 
8 aylıiı 600 K. 

90 Kr. 1 a:rlıiı 300 K. 
Poıta ittihadına •lrmemit memle· 

lıetler için 26, 14, 7,5 •• 4 lira. 

HERYERDE 

3 
KURUŞ 

Çek askerleri Alman 1Kamutayda 1938 yılı bütçe 
toprağına girmişler .. müzakerelerine başlandı 
Almanlara bakılırsa "bu caniyane Mali.ye Vekili izahat verdi: vergilere 

teşebbüsün,, önüne geçtiler 
Hitlerin generallerini içtimaa davet etmesi Londrada 

endişe uyandırdı. Vaziyet tehlikeli görülüyor 

Türk • lngiliz 
münasebetleri 

Yaı.an: Hüseyin Cahid YALÇIN 
~" v V\ "' .......... 

Son senelerde Türk - İngiliz müna· 
•betlerinin aldığı şekil harp sonu se-
nelerinde d ' . . evam eden dıkkate şayan 
bır teka ··1·· mu un verdiği iyi bir neti -
Cedir. 

b Osmanlı İmparatorluğunun son bir 

1 
ayat harnlesi telakki edilebilecek o-

~ı Meşrutiyet hükflmeti ile İngiltere
~ı~;~.ldı7.1 ~ir türlü banşamamıştı. 

u bu ımkansız bir icti Meşruti-
yet h .. k"· ~ • 

u . umeti inkıraza mahkum Os-=1 _Irnparatorluğunu hudutlanrun 
. t'klmıyeti ve merkezi hUkCımetinin 
ısı nl ve h . . . . ınu larıyetı ıle yaşatmak 
eınelindevd· B' . 

" ı. ızım bakışımıza göre 

,,. , .. 
:o-l• 

Almıım Çek hududunu röaterir harita 

lngiltere bir 
pek ha~lı ve tabii olan bu emel Os -

~nlı ı.mp~ratorluğunun uzun bir ta- mu"şah'ıt heyet 
:• netıcesınde dahil olduğu merha -
eye nazara b 1 . imka n • eyne mılel bakımdan 

B" nsız bir hedef haline geçmişti'. 11 d k ı t' 
.ı.,._. °'. kere, parlmanter hükOmetin go n erme 1 s 1 yor 
;:ığı .~lan İngiltere şa.ık kavimlerinin 
l" reJırne hakiki kabiliyetlerini tes-1..._..,. ___________ .__ 

ırn etmez. Türkiye idaresinde hlirri _ Berlin, 23 (A.A.) - Dnb. teblij 
Yet re.. · ed' Jırnı birçok kusurları ve nok - ıyor: 
~nları Ylizünden İngilterede hak"k' Mitesbah'dan bildmldiğine göre, 
hır 1 1 t · .. .. 12 'l 14 10 İn . sempati uyandıramıyordu . Sonra <:umar esı gunu saat ı e . ara-

~ıltere efkarı umumiyesini Osman- sında birtakım Çek askerleri Alman 
h ıdare sistenu aleyhinde ayaklandı arazisinde .~e:.h~~t vadisınde kain 
ran vakayi ve tahrikat ortadan kalk _ tahta bir kopruyu berhava etmeğe te ' 
mıyordu . Bilakıs, bütün dün a efka şebbüs etmişlerdir. Bu köprü, Çek 
uınurniyesi ile beraber bilha~a İngi~ arazisi istikametine doğru Thaya neh 
tereyi Türkler aıe h' d f kı rini katetmektedir. Alman muhafız-
p Y 

10 
c ış rtan Alman aakerlerı'nı"n manevraları 

/
0Paganda kendısıne Osmanlı meşru- Sonu 4 üncü sayfada 
~~~nd~illwkayiin~~kuy~n============================= 

tnevzular buluyordu. 1 d c ıı h ı • ı 
ıu:u::~" .. ~!:. ~.~~~.;7p=:~': s p a n y a a u m u r 1 y e t ç 1 e r 
s:~·~::. ya~~m·::~:;::~uğ".:~ m u k a v e m e t e d ., y o r 1 a r 
nı lan· kalkması nihayet bir zaman 
~ ~ı halini almıştı. Bundan dola-

y kı ın~rutiyet idaresi İngiltereye 
8 llJtnak ve i ·1 

sini kazanmak r;:i~ız efk~rı umumiye
h ı· yaptıgı samimi ve 

a ıs teşebbüslerde bile soğuk b" 
kabele ır mu-
h ye maruz kalıyordu ş k • 
~Yetle · · · · · ar vı
unıu trı ~~ın .Ing!ltercden istediğimiz 
Yayı~ ~ufettışi lngiliz kabinesi Rus
nıed· uş ulandırmamak için bize ver-

ı. 

Bu vaziyet" h" li'ıs 
liriz ki İ . ı u a edersek diyebi-
fen~ bir f~·ilterede Tü11kler aleyhinde 
part· . . ı ır ve kanaat vardı Liberal 
"'ÜnU~ının §ark hakkındaki b~ görü -
:I' son ıam l 
kuvvetlend' ~11 arın vakayıi gittikçe 
ti. İngilter:~ış ;~ umumileştirmiş -
d l . en hızım için hiçbir fay-

a ge mıyece"' . 
tırnıza terk gm~ ve bizi, mukaddera-
faza 

1 
etrnış bir vazı muha -

nıak ~:ekten . vazgeçmiyeceğini anla
harp°t m~nlı imparatorluğunu büyük 
'-a b'e, Yeıs ve Çaresizlik sevkile bac-
& ır isr , '$ 

kett• U ınat noktası aramağa sev -
ı. rnu 1 h 

ve d lar m arpte; Rus Çarlığının 
ald Lost ırun aleyhindeki grupta yer 

lııı;, 

İtalyanlarla Fransızların bir türlü 
uyuşamamalarına sebep oluyormuş 

llele Balkan h . d lap.ayada, yine l9J>anyollar tarafından yakılan tehirlerden Terüel 
bf·..ı ezımetın en aonra Ro 21 1· 1 1 «.Utn hiç beklemed'kl . bi ma, - ta ya ı e Fransa ara- Barselon : 23 (A.A.) - Cumhuri -
net 1 erı r meta- sındaki il k l · b' ·· ı·· ve lcahrarnanlıkla rt bi · m za ere enn ır tur u ne - yetçiler mühim miktarda topçu kuv-
bir d" ' me r ınsan ticelenmemesi Fransanı İs 
1 

lh uşman sıfatile döğilştük. Bu C"mh . il . n ~~a vetleri ve tankların himayesinde ola-
u uıınanı ld'JI.• k" b ' ' u urıyetç erme son derece muhım 

daha 1__ ,_ ge ıe;ı va ıt ıze karşı yardımlar etme . d .1 . lm kt rak yüksek Pirene mıntıkasında hat-
uı..'l&J!ız davranılması . . sın en ı erı ge e e- . . .. . 

\ıir sebep t k'l . . ı~ın avrı dir. Bu yardımlar Famkoyu nihat !arını ılerıye gotlirmeye muvaffak ol-
h eş ı ettı. MılU mucahede ı d 
• areketi kendisine en büyük dil zaferden alıkoymuş ve Cilmhuriyet- muş ar ır. 
•ngili Ll şmaru ·ı 
... t oyd Georges'da buluyord çı er şiddetli bir mukavemete başla _ Frankistler bu noktada cwnhuri -
&YJ.illt h"'k u. 
liliz u Ctmet yerleştikten sonra, İn- m.ışlar, hatt& taarruza \tile geçmişler- yetçilerin Fransa ile irtibatını kesme· 

efkfırı umwniy · · T"" k" ..ı:_ B · · · bb hl'ft bir esı yenı ur ıyeye =r. unun netıcesinde Itacya Ingil- ye teşe üs etmekte idiler. 
~reddüt ve intizar devresi tere ile anlaşması mucibince İspanya-
H~ üçGncü 1ahifede dc:ıki gönüllüleri geri çekeme-

yin Cahid YALÇIN mektedir. 

Cumhuriyetçiler mühim sevkülceyş 

noktaları işgal etmeye muvaffak ol
nuqlardır. 

zam yapmadan bütçemiz arhyor 

H atayd a Umumi ve hayati hizmetlere ayrılan 
Hiçbir Türk diğer tahsisat miktar!~! ... ~~!~~!!~~~. 1 

cemaat listesine Ulu Önder Mersinde 
kaydedilmiyecek Tarihi tetkiklerde bulunmak üzere 

Ankara 23 (A.A.) - MalOm olduğu ı 

üzere Hatayda yapılan menfi propa- kısa gezintiler yapmaktadır ar 
gandalar ve tazyikler neticesi olarak 
küçük bir miktar Türk, - diğer cema
atler - namı altında mevcut olan ve 
Türk, Alevi, Arap, Ermeni, Rum or
t.odoks Kürt cemaatleri haricinde ka
lan küçük ekalliyctleri bir araya top
lanılarak bir mebus çıkarmağa çalış

malarını istihdaf eden hususi listeye 
kendilerini müslüman sünni kaydet
tirmişler ve Hatay anayasasına mu -

Sonu üçüncüde aayf ada 

Elektrik Şirketi 
sat1nalındı. 

Dün Nafıa vekaletinde 
mukavele imzalandı 
Ankara, 23 (A.A.) -- Bugün öğle- Menin ıehrimiıin dcııiz.e kartı bir manıaraaı 

den 80nra Nafıa Vekaleti salonunda Menin : 23 CA.A.) - Şehrimizin mejinl köfklerinde yemişler Vali ile 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ile lstan- aziz misafiri Büyük Şefimiz Atatürk Belediye reisini ve tüm kumandanını 
bul Elektrik şirketi murahhası B. dün de akşama kadar köşkler.inde meş sofralarında alıkoymuşlardır. 
Hanri Spesyal arasındr. sabn alma gul olmuşlar, akşam üstü saat 17,30 . Mersin, 2Z (A.A) - Cç pnden -
mukavelenamesi merasimle imza e- da maiyetlerindeki zevatla birlikte heri şehrimize şnef vermekte o1an 
dilmiş bulunuyor. mdtıörle bir deniz gezintisi yapmış- Büyük Şefimiz Atatürk, dün akşanı 

Bu imzadan itibaren temmuz ip. lardır, Diğer bir ınotörde vali Bele - üstü Silifke yolunda bir otmbil ge
tidasına kadar devrolunmak üzere diye reisi ve Tüm komutan bulunu - zintisi yapmışlar ve Viranşehir hara
İstanbul Elektrigi hükumet idaresi- yordu. Hava güzel, deniz çok .sakindi heleriai gezerek tarihi tetkiklerde bu-
ne geçmiş demektil'. sahillerde ve bilhassa şehir plajında lunmuşlardır. 

Çetinkaya ile Şirket murahhası a- toplanan ve teşriflerini sabırsızlıkla Avdetlerinde yolda tesadüf ettik -
rasında imza salonunda dostane hita- bckeycn binerce hak tarafından hara- leri köylülerle hasbihaldc bulunarak 
beler yapılmış ve f0toğraflar alınmış- retle alkışlanan Ulu Önderimiz kendi- kendilerine iltifat etmişler, gidiş ve 
tır. terini selamlamak suretiyle iltifatta gelişlerinde Mersin halkının ve civar 

İstanbul elektriğinın imtiyazlı şir bulunmuşlardır. Bu gezinti saat 20,30 köylülerin co kun v candan 1ezahii
ket vaziyetine nihayet verilerek hü. a kadar devam etmiştir. Akşam ye - ratile karşılanmışlardır. 
klımete intikal etmiş olması cümhu-
riyet ve milli hakimiyetin son sıraya 
gelen bir muvaffakiyetirJir. Nafianm 
tedbir ve basiretle hazırlayıp dosta
ne pazarlıkla elde etmiş olduğu bu 
muvaffakiyeti Anadolu Ajansı tebrik 
ederek bütün memlekete bildirmekle , 
bahtiyardır. 

YENi ROMANIMIZ 

KADINLAR GOLO 
Nebahat Peyami Safanın 
naklettiği bu roman: 

Bugün 4üncü sayfamızda başladı 

HER SABAH 

Beş ümit 
Elektrik şirketi mukavelesi bu 

gün im7.alamyor. Bu mesut hadi
se bütün İstanbul halkma büyük 
ümitler verdiği için onları sevin
direcektir. Saynn.va kalkarsak, İs 
tanbul halkı beş şey ümit ediyor: 

1 - Elektrik fiyatının ucuzla
ması, 

2 - Saat kirası v. s. gibi mu-
kevelede müşteri nleyhindeki 
maddelerin kaldırıimno.;ı, 

3 - Sık sık rereyan kesilmele
rinin önü alınması, 

4 - İdaredeki memurların baş 
tan başa Türk olması, 

5 - Halka uct.tz Vt! taksitle e
tektrik cihazları temini. 

Nafia Vekaletinin bu ümitleri 
tahakkuk ettireceğinden eminiz; 
o kadar eminiz ki halkın bugün
den sevinmesini pek yerinde bu-

Türkler karşısında Napoleon 
\veni tefrikamız Bonapart 

Ziya Şakirin bu yeni eserini yarın tefrika etmeğe başlıyacağıı 

:Napoleon Do1a•parı biT barp aa1ıaaına11 

Yeni tefrikamızda okunacak muhtelif lmtmlaı'Clan bazılan: 

Bir falcının ilhamile maceradan maceraya atıl~n genç bir 
general: Napolcon Bonapart. 
450 parçadan mürekkep muazzam bir deniz kame-sinin 
Mısıra yaptığı akm. 
Buna gümrükçü K"rim Efendi isminde bir 'rürkiin ver
diği cevap. ' 
Napoleon huğm:yor: •Ey tali! Bana üç gün yar ohmu: mı-
sın?• 
Onun bütün diisüncesi şu: «Mısırı ve ~uri~·pyi istiln et

mek, Anadoluyu Çiğneyip geçmek.İstanbula gelcr<'k Şarki 
Roma imparatorluğunun tacını giymek!• 
Vicdanlan titreten bir katliam. Bonapart ordusunun kor 

kunç hezimeti. 

luyoruz.. * ---------------------• 



Sayla: :l 
SABAH 

Ankara mektupları 
~ :'W't' -r"f"l'll'NVVI\ 

Ogüst mabedi 
meydana çıkarılıyor 

~4:>-D .üri~a 
~ Pol i-ti ka.11 
. -

Helecanlı günler 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA@ 

T rakın ilk yolcu !Sokakta oynıyan Boğaziçine paıa1 
seferi yapıldı bir çocuk adam günü gidenler 

öldürdü 
Yalınız ÇamlıcaY' 
2500 bilet satıldı Bu mabet turistik bakımından çok 

mühimdir, kıymeti büyüktür 
Yaı.an: Enver Belman Şapolyo 

Birkaç gündür çekilen helecenlar
dan sonra nihayet yeni bir Avrupa 
harbinin önü alınmış olduğuna dair 
biribirini takip eden haberler geliyor. 
Çekoslovakyadaki vukuatın aksüla
melleri o memleketin hudutları hari-

Dün 500 kadar yolcu 
Mudanyaya gitti{ 

'l'rak vapuru dün akşam saat 16 da 

17 yaşındaki Ahmet 
cinayet üzerine kaçh 

ilk yolcu seferini limanımızdan mu - Dün akşam Silivri h~rıcinde Mer-
cine yayılarak hertarafı endişeye dü- danyaya yapmıştır. Vapurun bu ilk 1 kezefendi Tepe bağında oturan 17 
şürdü. Hala da 0 vukuatın artık te - seferinde 500 kadar yolcu bulunmuş- yaşlarında Süleyman uğlu Sabahat -
kerrür etmiyeceğini kimse iddia ede- tur. yalnız Trakın çıkış yeri Mu dan- tin sokakta oynıyan çncukların gürül 

Yeni Türkiyenin merkezinde dur- memektedir. Çünkü hakikaten sinir- ya iskelesinden çok aşağı kaldığı için tüsünc fena halde sin:rlenmiş ve pen 
mndan imar faaliyeti devam ediyor. ler bozulmuş, iki taraf ta biribirile yolcular vapura girip çıkarken müş- cerenin önünde bulunan 17 yaşlarm-
Yeni şehir her yıl yeni kurulan ma- kavgalı, fakat bir evde oturmağa külata uğramaktadırlar. Pazar gün- da Ahmede: 
hallelerle genişliyor. Büyük bir şehir mahkilm insanlar halinde oldukça kü hususi seferde de hissedilen bu va- «- Şimdi aşağı gelirsem sana 

' "· anzara<ı görüyoruz. Dünyanın en vakit vakit ne kıvılcımlar sıçrayaca- 1 k M d j ·· t · · b' a ı on ş' dı'ye ziyetin önüne geçime üzere u an- gos erırım, ıraz y va~ : u . 
n 'odem ı'stasyonu, büyük bir hipod- g·ı kolayca tahmin edilebilir. Bilhas - b - t B · · Ahmet 

' ya iskelesinde tadilat yapılacaktır. Bu-
1 

agırmış ır. unun uZ€rıne 
romu. stadyomu, büyük meydanla - sa umumi harbin nasıl çıktığını• unut- nun için iskelenin yan tarafları kesi- te: 

Evvellti gi.ın bütün İstanbul; 
Boğaziçine akın etmiştir. IstaJl-arıt'

Çamlıcaya kadal' vapur ve l.t 
dahil olduğu hald., verilen kol1lP1' 

etlerden 2500 den fazla satış olıfll'I 
tur. Kabataşla Üsküdar arasınd~ 
ba vapurile 200 den fazla ot~ 
nakliyatı olmuştur. Yalnız Bol: fi 
giden halkın miktarı kırk bindell ,,ı 
tadır. Bu arada Yalova kapJıcals 
daki otellere de iki yüz kadar 

rındaki tunç heykelleri, büyük bir ba- mayanlar için Çekoslovakya vuku- lecek ve bir miktar alçaltılarak vapu- ı •- Gel de göreyicn ne yapacak- gitmiştir. 
.. 

rajı, yeni vekalet binaları, büyük ban- atı endişe vermekten geri kalma- run çıkı~ yerile ayni seviyeye getiri- San göster!• diye cevap vermiş. 
kalarile dünyanın modern bir şehri mıştır. Çünkü o zaman Saraybos - lecektir. Bu alçak yere esas iskeleler- Sabahattin de a~a?ıı merek çocu-
halıne gelmektedir. na vak'ası devletler arasındaki ihti den merdivenlerle inilecektir. ğun üzerine atılm~~tır. Bu sırada 

Bununla beraber tarihin pek eski !atları arttırdı, gerginlik izale edile - 1 Ahmet hemen bir b'~llK çekmiş ve 
çağlardanberi birçok abidelerle do- meyince harp çıktı, biliyoruz. DENİZ iŞLERi Sabahattini öldifrmtıstür. Ahmet kaç 
lu olan Ankaramn eski eserleri de ta- O zaman Almanya İmparatorlu- B ~ . . l d mış ve tahkikata KPmal Tan el koy-
mir ediliyor. Etrafı açılıyor. Parklar ğunun ba§vekili olan devlet adamı ogazıçı vapur ann a muştur. Ceset m'>rga !'aldırılmış ve 
arasında birer müze haline getiriliyor. İngilterenin harbe girdiğini öğrenince yemekli biletlerin fiatı Adli Tıb cesedin giımülrr.esine ruhsat 
Çünkü Ankara yeni olarak ta eslti o- gayriihtiyari elini alnına götürerek Şırketi Hayriye idaresi ile Sarıyer- 1 vermıştır. Ahmet aranmaktadır. 
]arak ta büyük kıymeti olan bir tehir- soğuk terlerini silmiş ve yine gayri- deki Canlıbalık lokantası ve Tarab- --«O•-
dir Mesela dünyada bir eşi daha ol- ihtiyari olarak: - Bunun böyle ola- yadaki Tokatlıyan oteli arasında ih -
mı~an (Augusteum - Ogüst mabedi) cağını eğer bilseydik! demiş. das edılen vapurlu ve yemekli bilet-
dünya ilim fıleminin tanıdığı şaheser- Belçikanın taarruza uğradığı tak - !erin •atışına Hawan başından ıti _ 
!erden biridir. dirde Alınanyaya karşı harbe mutla.- haren başlanacaktır. Bu biletlerin 

Ogüst mabedi Alınan arkeologların- ka gireceğini 914 te Londra, belki fiatları tesbit edilın!§ti. Köprüden ve 
dan (Krenker) ,ve (Şeden)in nazarı Oırfilten heykeli öyle kat'! bir surette söylememiş - diğer . iskelelerden Sarıyere gidip gel-

istanbulun imar planı 
tetkik edildi 

dikkatini celbetmiştir. Tetkikatta etrafı, evlerle kaplı bulunuyordu, tir. Eğer bunu söyleseydi O zaman- me birinci mevki Canhbalık Jokanta-
hlılunmuşlardır. Bu araştınnalar ne- Ankara valisi ve belediye reisi ki Almanya ne Belçikaya girer, ne sında öğle yebeği de dahil olduğu hal- Başvekil Celal Bayar şehircilik mü
ticesinde bu mabedin milattan önce olan Nevzad Tandoğanın büyük yar- de belki o zamanki Avusturya İm- de 95 kuruştur. 12 yaşına kadar olan tehassısı B. Prostun hazırlamış oldu
(150) sıralarında yapıldığı tesbit edil· dımlarile, bu mabedin civarındaki ev- paratorluğu yüzünden harbi umu- çocuklarla Şirketi Hayriye pasosunu 

miştir. !erin yıkılmasına başlanmıştır. Mabet miye yol açılırdı. Fakat bu bahis hamil olan mektep talebelerinden 80 

Bu iş için 17 milyon 
lira harcanacak 

Bu mabet Roma imparatorlarından tamamen meydana çıkarılacaktır. hem naziktir, hem uzundur. Har -1 kuruş alınacaktır. Yine Canlı balık .lo-
(Ogüst) namına, Anadolunun yerli Ogüst mabedinin etrafı açık müze bin mesuliyeti bahsi varsın tarihi kantasında verilecek tedansanlar ı -
sanatkArlan tarafından yapılmıştır. ve park• olarak tanzim edilecektir. meşgul etsin. Bugün göz önünde olan çin de konsomasyon dahil olduğu hal
Dünyada mevcut eserlerin en muhte- Ankara'nın merkezinde yükse- bir keyfiyet var ki o da 938 İngil - de bir kişiden 62,5 kuruş , 12 yaşına 
şeıni ve mimari sanat bakımından bir len bu mabet bütün dünyaca bir kat !eresinin daha kat'i bir vaziyet aldı- kadar çocuklarla talebelerden elli ku
şaheseridir. Eskiden bu mabedin et - daha değer kazanacaktır. Bir çok ilim ğı ve Avrupada siliihlı bir kavga ruş alınacaktır. Cumartesi ve pazar 
rafı lyonyen tarzında sütunlarla kap-' merakhlarının bu ma'bedi görmeğe çıkarsa buna uzaktan seyirci kal - geceleri Sarıyerdeki Canlıbalık lokan
h olup hepsi .. hi.~ müselles şeklinde .i-ı gelecekleri muhakkaktır. Qgüst ma- mıyacağını daha kat'! ve açık bir su- tasında verilecek tedanslarda mute -
dı. Mabedin onundeki bahçede bır bedinin etrafındaki evler yıkıldıktan rette anlatmış olmasıdır. ber sayılmıyacaktır. 
mihrap bulunuyordu. sonra (Türk Tarih Kurumu) Ankara Çekoslovakyadaki Alman ekalli -

71 numaranın radyosu Bugün bu sütunlar kaybolmuşt~r. Belediyesile teşriki mesai ederek yeti için harp olacak değildir. Lon -
Yalnız sütunların içınde bulunan sus- mabedin etrafında bir de hafriyata baş- dranın aldığı bu açık vaziyet Şirketi Hayriynin 71 numaralı va -
lu.. k•pı durmaktatır Bazı kısımlan f . ·ı· •1 · · lh d k 1 1 d purundaki radyo tesisatı evvelki pa-.. · lamıştır. Bu ha rıyat ı ım " cmının su ün evamını o ay aştırdı emek- .. .. . . • 
muh: -, ıstilalar neticesinde tahrip nazarı dikkatini celbedecek, bu mabed tir. Çünkü Berlinden gelen malumat zar gunund.en ıtıbaren çalışmaga baş
edilm:~tıı". Bir rivayete göre bu mabe- hakkında daha geniş bilgiler meydana bir k~e daha gösterdi ki Alman- lamıştır. Şirket 74 numaralı vapura 
din süslü iç kapısı Abbasi halifesi Ha-

1 

ıkacaktır. yanın silahlı bir kavgaya girmek da radyo tesisatı yapmaktadır. Her i
ru~ ~eşid zam.anında Irak'a götürül- ç Bugüne kadar elde edilen neticeye ve hele- böyle bir kavganın mesuliye- ki vapur Boğazda gelecek pazartesi 
muştur. Abbasıler_den s~~a Orta A- , göre, mabedin toprak altında kalan tini üzerine alarak ona başlamak ni- gününden itibaren gece ve gündüz 

d lu Selçuki Turklerının elı~ ge- radyo çalarak işliyeceklerdir. n.a 0 
. İr mermer kaplama merdivenlerden te- yeti yoktur. Bu nokta göz önünden 

çınce, Ankarada yerleşmış olan an- mel kısmı, üst kısmı kadar muazzam uzak kalmadıkça Orta Avrupanın ih- Almanyada yeni yapı-

ğu İstanbulun plfiınını tetkik etmiş ve 
derhal tatbike geçilmesini de emret
miştir. İstanbul Belediyesi Başvekilin 
direktifi üzerine planın ilk üç sene -
lik tatbik edilecek kısmını derhal Ve-
kalele göndermiştir. 

Buna göre ilk iş olarak taksim kış

lası bir milyon iki yüz bin liraya alı

nacak, Atatürk köprüsü ve Atatürk 
bulvarı açılacaktır. Karaköy ile Be -
yoğlu arasındaki cadde geni§liyecek 
ve bu iş bir senede tamamlanacaktır. 

İkinci yıl eminönü ile Unkapanı a
rası açılacak, Karaköy ile Azapkapısı 

arası genişliyecek ve Beyazıt - Ak
saray yolu tamamlanacaktır. Üçüncü 
sene İstanbul tarafı Şehzadebası, Ak
saray, Topkapı tarafları tamamlana -
cak ve kaloriferli modern oteller ya
pılacaktır. 

Ayrıca Kadıköy ve Haydarpa~ada 

da parklar açılacaktır. 
lıların bir kısmını Selçukiler sakall~':'- ı ve muntazam yapılarıdır. Stylobat' tilaflı meselelerini halletmek imka - l d h 
nı kestirerek eşeklere ters bindırıl- 11 . b d . k d . an vapurumuz a azır 

. lann teme erı eş metre erıne a ar 1 nı ise daima varit demektir ra 
mek suretile Irana sürüldüklerinMe dbe-a- örülü kşlarla yapılmıştır. Mabedi çe- Çekoslovakyadaki ekalli~etler yü- Almanyada inşası tamamlanınış o -
ir bir takım rivayetler vardır. a viren sütun kaideleri kısmen yerinde zünden Avrupanın bir emriv8.ki kar- lan Mersin hattı vapurlarından Et 

Belediye bu işler için 17 milyon li
snrfedecektir. 

Gizli tezkiye vesikaları 
Gümrükler Vekaletinden İstanbul din bugünkü halini muhafaza eden k . d "h' b' k t' rüskü almak üzere Denizyolları İda 

" durma ta ıse e mu ım ır ısmı, a-1 şısında kalınası - insanların tahmi-
1 "rkler olmuslardır. li inşaatta başka binalar için kullanıl- ninden yukarı fevkalade bir hal ol - resi tarafından Almanyaya bir kap -
Avrupalı alimlere nazaran Helle - tan gönderilmiştir. Gelecek haber ü-nılmıştır. k 

nıstik zamana ait bir yapı tarzında ol- Hafriyata elan devam edilmektedir. madı ça -:- ihtimali çok uzak görü- zerine lazım gelen tayfalar yola çıka-
duğu tespit edilıniştir. Mabedin temelleri altında Frikya dev- nüyor. Fakat Çekoslovakyadaki rılacak ve bu ikinci yeni gemimiz de 

Ankara Ogus" t mabedine, asıl Ro- k 1 Alman ekalliyeti vesilesile Prag· hu" _ Haziran ortalarına doğru limanımıza rine ait bir çok es i eser ere rast ge-
moda bulunan ve halen kaybolan !inmektedir, Bunlar toplanarak Mü- kilmetini bağlı olduğu birtakım mu _ gelecektir. 

(Mühim kitabeler Kraliçesi) adım zeler Müdiriyetine naklediliyor. ahedelerden sıyırarak ona Orta Av-

Gümrükler ba~müdürlüğüne 

bir tebliğde memurlar için 
gelen 

yapılan 

gizli tezkiye vesikalarının ancak müs
teşarlar, başmüdürler ve müdürler ta
rafınd•n doldurulabileceği ve yine 
bunlar tarafından saklanması lazım 

geldiği bildirilmiştir. 

14 yaşında bit. 
gencin cina yetl 

~ Birkaç ay evvel de b 
kızı sürükliyerek 
kaçırmıya kalkJJJJŞ 

Bursa, 21 (Hususi\ -- aıır~ 
Kozbudaklar köyünden 33 yaşıll 
mail adında biri ölıiiırulnıü• v~, 
discde alakaları görüien Güne) ..ıf 

,_f:ıJ"". daklar köyünden 14 yasında P ı(If 

oğlu Mehmetle eni~tesi J)elı 
yin yakalanıtıışlaidır. .,f 

Zan altına alınan Mehmet ) 
dan umulmıyacak k.ıdar atııl' J(I 
gençtir. Bundan 6-7 ay ev>"el , 

ıslah köyünden bir kız kaçırırıı;;; 
şebbüs ediyor. Köyirnden • 

kızı bağırta bağırta stirüklerl<~ 
zın feryadına ko~an İsmailirı e! 
halesi üzerine kızı bı~n•~m1)'8 rıt 
kalıyor. Müdahaleden sinırteııell 
şiddetli bir kin d ıyPn Hehrn'~ 
kam almıya karar vrriyor ve 
birkaç misali de gösteriliyor. 1 

İsm~il köyünün ileri geıenıer;İI 
biri ve bir misalır otlası .. 53~ 
Bu itibarla evi gec" günduı ,. 

k . h"" re açıktır. Vak'adar. e~vel ı .,/., 

yalmz başına dağda kömür r•;; 
la ve patates tarlasında ça!Jl aJ"': 
geçirmiştir. Karısı da o eün ç;Jt 
yıkamış olduğundan biitün 9 

rin bir uykudadırlar. İsmail gccf 
"O 

rısı üç oğlundan en küçüt,üıı0 • 
.of· ile uyanan karısını uyar.dırıY (il 

rısı çocuğunu emzirirken dıŞS 
- İsmail ağa .. clı;·en bir ~ 

· ·ı · ech0 
yuluyor. Ismaı . srsıenen m . ıcJt 

safire odaya geçmc:::ini söy1crJle 

raber bir taraftan da yatagıııd~ 
kıyor. Misafir odasının ocaf1rıl 

1 
mak için bir mikt, r ateş alı) tıl' 
tam kapıdan çıkaı keıı pat1ıyııl1 ,1 
!ah ve kafasına dolan dornu~ 

!arı kendisini ölii o:nrak od 

z 
An 

sinin 
yılı b 
sı mü 
Ağrılı 
tuk a 

•19 
!isin 
bulun 
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huriy 
nı teş 

Şu 
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balar 
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!ar 
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na 
me 

Ve! ta~ıyan imparator Ogüstün hayat ve 1 Burada Etilere de ıüt eserler bulun- rupada Almanya ile birlikte bir lzmit gümrükleri teşkilatı 
icraatından bahis kitabe ilave edil- I muştur. Bu mabedin (Eti) ler dev- politika takip ettirmek arzusu Gümrükler Başmüdürü Mus 

85 santim boyundaki 
çocuk dilencilikten suçlu 

şiğine seriyor. ' f' ne 

Müddeiumumi muavini ı;.ı~·ıJı 
Mentt?ş tam üç gün ~aka ycrı0 ,~ 
kikat ve tetkikalta buhmınııŞ 

takım delillere istinat edere~ ( 
met ve eniştesi Deli Hü"eyiJll 

miştir. Bu sebeple bu mabet (Mo- • rinden itibaren bir mabet olduğu an-IBerlinde hakim olabilir. O takdirde tafa Nuriden sonra İzmit gümrükle -
nume>ntum Ansiranum) adile şöhret 1 1 ktadır b' 'k' nokta b ·· k" rinde yapılacak yeni teşkiliit etrafın-.. . . aşı ma . şu ır ı ı ugun u vaziyeti 
kazanmıştır. Ogüst mabedınm hemen Türkiye cümhuriyeti. hem yeni bi- anlamayı kolaylaştıracaktır: Fransa da etütler yapmak üzere İstanbul teş-
h~r tarafında kitabeler vardır. Burada naları kuruyor, hem de eski eserler,e müttefiki olan Çekoslovakyayı bırak-! kilat şeflerinden bir çoğu da İzmite 
Ogüstün bütün yaptığı resmi ve husu- ı la k olduğu değeri vermek istiyor. mıyaca. İngiltere Fransayı bırak _ gitmişlerdir. Bunlar da birer rapor ha-
si işler yazılmıştır. Bu kitabenin üs- ~ara bir inkılap merkezi olmakla mıyacak. Ondan sonra ilave etme-ı~ırlayarak Vekalete göndereceklerdir. 
tiinde şu ibareler kazılıdır: beraber, bir de tarihi abidelerle dolu li: İngiltere bütün servet ve kuv- lzmit gümüklerinde yeni teşkilatın 

«İlahi Ogüstiin bütün dünyayı Ro- tarihi bir şehir haline getirilmektedir. . , ı Istanbul gümrüklerindeki kadar mü-
ma devletine tabi kılan Roma eümhu- vet membalarını ışleterek silahları 1 1ın lı 1 k d 

d k t k F 
kemme o asına ça şı ma ta ır. 

arttır ı ça art ıraca . ransa da riyeti ile Roma halkı için yaptığı mas
raflar Komadaki iki tunç levhaya ka-
11lını~ olan sedefli hocceb ... 

Bu kitabelerin Türkçeye tercüme
leri de vardır. Bu mabet 10 senede bit
mi5tir. Bu ltitabe (Ogüstün Vasiyet
namesi) adını taşımaktadır. 

Latince kazılı olan bu kitabe mabet 
dıvarlarının içinde sağ ve sol tarafında 
olup iıer birisi on bir metre murabba
ında bir yer tutmaktadır. 

Ogüst mabedinin sol tarafındaki 

dıvara biti§ik olarak Hacı Bayram 
camii yapılmıştır. 

Ankara, Bizanslılar zamanında is
t'la edilince, Ogüst mabedi kiliseye 
tah•.·il edilm~ ve ortasındaki dıvar 

kaldırılmış, zemin seviyesi de indi -
rilmiş ve yan dıvarlara da pencereler 
açılmıştır. 

Bizanslılardan sonra Ankara İran
lılar, EmevUer, Abbasiler, Selçukiler 
ve Osmanlı Türklerine geçmiştir. 

Ankarada üç defa da cümhuriyet 

kurulmuştur. Galatya Türkleri, Ahi
ler cümhuriyeti, nihayet Türkiye 
eümhuriyeti .. 

Bugün Ogüst mabedi Hacı Bay 

ram camıırun himayesinde ve onun 
mütemmimatındandır. Bugüne kadar 
yaşamakta olan bu mühim Abidenin 

İNHlsARLARDA 

-lngiltereye tütün 
sabşımız 

İki gün evvel Avrupadan dönen 
İnhisarlar umum müdürü Mitat Yene! 

dün öğleden sonra Galatada Bahtiyar 

hanındaki Türk Tütün Limtet Şirke
tine gitmiş ve yapılan toplantıda İn -

giliz firmalarilt tütün işleri üzerinde 
yaptığı temasları anlatmıştır. Mitat 
Yenel'in reisliğinde yapılan bu toplan
tıda İngiltereye şimden sonra yapıla
cak fazla tütün ve sigara ihracatımız 
etrafında lazım gelen hazırlıklara şim
diden başlanması kararlaşmıştır. 

GÜMRÜKLER 

Gümrükler bütçesi 
Gümrükler Ba~müdürliigü kendi 

teşkilatına ait evrak ve mektupların 

şehir içinde naklini temin maksadile 
bir teşkilat kurmaktadır. Bunun için 
yeni sene bütçesine konacak tahsisat 
ile iki motosiklet alınacaktır. Bu su -
retle günırükler idaresi posta masraf
larından kurtulmuş olacaktır. Evvelce 
bu hususta yapılan tecrübelerden 
müsbet neticeler alınmıştır. 

öyle. Sonra yine ilave edilebilir ki 

Almanya bugün herhangi bir tara
fa karşı taarruz emelleri beslemediği-
ni temin etmektedir, Diğer taraftan 
Çeklerin de varlık ve istiklalin mü -

dafaasında hiçbir fedakarlıktan ge
ri kalmıyacağını düşünerek hazır -
lanmış bir millet olduğu unutulma

maktadır. Onun için Çekoslovakya
nın parçalanması demek olacak bir 
şeklin, kendi tabiiyeti altındaki Al -
manların ayrılmasına varacak bir 

tarzın Prağda kabul edilemiyeceği 

daha evvel anlatılmıştır. Hem Al -

man ekalliyctini memnun etmek, 

hem Prağ hükilmetinin dediği gibi 

bir şekil bulmak müşkül olduğunu 

söylemeğe hacet yoktur. Fakat bu 

imkansız da görülmüyor. Garp dev-

Eski Maarif vekili Esadın 
ölümü 

Bursa saylavı ve eski Maarif Velti-
li Esat Sagay'm vefat ettiğini teessür
le haber aldık . Merhumun cenazesi 
bugün saat 11 de Maçkada Narmanlı 
Apartımanından kaldırılarak namazı 

Beyazıt camiinde kılınacak ve Mer
kez efendideki aile makberesine def-

nedilecektir. 
Merhum Esat, Harbiye Mektebinin 

yetiştirdiği kıymetli şahsiyetlerden 

olup ilim hayatında pek çok emegı 

geçmiş binlerce talebe yetiştirmiş bir 
zattı. 

1927 de Büyük Millet Meclisine 
Bursa saylavı seçilmiş ve 1930 da Ma
arif Vekilliğini yapmlş!ı. 

Kederli ailesine taziyetlerimizi ıru-

!etlerinin, Orta Avrupa işleri yüzün- narız. 

den süahlı bir kavga çıkmaması i 
- Sirkeci " "'k b 1 çin gösterecekleri metanet bu im _ guınru am ar arı 

Sirkeci gümrük ambarlarının Dev-
kanı hazırlıyaeaktır. Alman ekalli - 1 t D . 11 d · · · e bugu"n e emıryo arına evrı ışın .. 
yeti istediği tam muhtariyeti alınca !erde baslaMcaktır. Bunun için her 
Almanya ile birleşmek reyini verirse 

bunun sonu Çekoslovakyanın bir kıs
mının ayrılması olacaktır. Prağ hükil
mctini düşündüren budur. 

iki idare yeni bir talimatname hazır
lamıştır. Devlet DemiryoUarı idaresi 
de gelen eşyaları ambarlara eski usul- 1 

de kabul edecektir. 

85 santim boyunda, 18 yaşında Ra
mize isminde bir kadın, dün Ankara 
caddesinde dilenirken polisler tara
fından yakalanmı~ ve doğruca adli
yeye verilmiştir. 

Ramize derhal cürmümeşhut mah
kemesine çıkarılmış, orada: 

•- Ben dilenmiyordum. Kiloou 
bir liraya şeker alarak tnnesini bir 
kuruşa satıyordum. Şekerim bitmiş. 

ti. Ankara caddesinde ağaçın altın

da oturuyordum. Beni dilenci diye 
yakaladılar.• 

Reis Ramizerin muaycn~si ıçın 

Tıbbi Adliye yollanmasına karar ver 
miştir. 

!atmıştır. ~ 

Kırşehir folaketzedelerİ i' 

ge 
lar 

Kır:ıehir felaketzedelerine ~ 
için güınrü:derdeki muaLıelelt ~ 
rakın üzerlerine Kızılay pu!lafl o' 
pıştırılınaktadır. Bundan başk9 1 ıf 
rük!Pr başmüdürlüğü İstaDJıll Ji1' 
repolannd~ kalmış olan 8700 ~ fo 
emteayı da Kızılaya teberru 011J ki 
re açıktır. Vak'adan evelki A ın 

~ lu 
• 

Adanada 19 Mayıs şenlikletl ı: 

Adanada 19 Mayıs tenliklerine iştirak 

fo 
trı 

d 

b 



Kamutayda 1938 Yılı bütçe 
müzakerelerine başlandı 

Maliye Vekili izahat verdi: vergilere 
zam yapmadan bütçemiz artıyor. 

Trük - lngi.liz 
münasebetleri 

Baş tarafı l inci sayfada 

geçirmiştir; denilebilir. Ingilizler par
lak sözlere, ıslahat ve yenilik iddiala
rma pek kapılmazl~r. Sözlerin altın
daki realiteye bakarlar. Zaten Türk -
ler hakkında besledü<leri fikir de on
lara bir itimat hissi telkin etmekten ı 

uzaktı. Onun içindir ki, sulhten sonra, 
ilk zamanları iki memleket arasında 

sırf resmi bir münasebetin buzları 

hissediliyordu. 

,$ON HABE.RtER · 

~!!tay halkının Ulu 
Ondere tazimleri 

Hükumetimiz, Mersine gelmek 
istiyen heyetin vazifeleri başında 

kalmasını bildirdi . ~nkara, 23 (A.A.) - D. M. Mecli-1 etmiş ve bütçe muv:ı:~eııesi zarureti
sının bugünkü toplantısında, 1938 le karşılanmıyan ve kısmen sonradan 
yılı bütçe müzakerPlcr!nin başlama çıkan ihtiyaçlara Pil tekliflerimizi de 
sı wmünasebetile Maliye Vekili Fuat tetkik ederek bunlardan lü7.umlu gör 
Agrılı tarafından irat buyurulan nu düklerini nazarı itibara almak sureti
tuk aşağıdadır: le masraf bütçesinı 249.954.020 lira 

suretle mezkur borçların ödenmesine 
1938 senesinde 10 milyon lira tahsis 
edilmiş oluyor. 

Varidata ait izahata geçmeden ev
vel, mahiyetleri itibarile adi bütçede 
yer almıyan ve esasen iki seneden _ 
beri fevkalade varidatla karşılanmak 
ta olan hizmetlerden önümüzdeki 
sene programına dahil ·bulunanlar 
hakkında maruzatta bulunayım: 

İşte harbe tekaddüm eden seneler
de Türk ve İngiliz münasebetlerinin 
vaziyeti ile sulh başlangıcındaki bu ih-
tiraz hali iyice hatırlanmalıdır ki bu- Ankara, 23 (A. A.) - Atatürk'ün 
gün iki memleket arasmda dostluk _ sıhhati hakkında çıkanlan menfur 
tan ve samimiyetten bahsedebilmenin işaalardan müteessir ol:m Hatay hal-

Hükumet, intihabntm devam ettiği 
bu esnada vazifeleri başırdan ı:.ynl
mamaları daha muvafı~ olnQlğını ve 
ziyaret arzularına saik olan sebebin 
Atatürk'ün yüce huzuruna arzeclil -
diğini ve bu hissiyata BüylikÖnderin 
çok mütehassis oldukbnnı k \ ıdile
rine tebliğ ettirmiştir. 

•1938 mali yılı hföçC'si Büyük Mec olarak bağlamağı muvofık görmü~
lisin kıymetli tctkikınc arzcdilmiş tür. 

, kı namına bir heyet Halk Partisi 
ne hayret ve memnuniyete şayan bir Başkanı Abdülgani A~anın riyaseti 
tekamüle delalet edeceğini anlam:ık altında Mersine giderek Büyük Şefi-

bulunuyor. Bu bütc:e 250 milyon li- Arkadaşlar, milli r.nüdaf:ıamıza ta 
raya yaklaşan umumi vekunu ile cüm alh1k eden hizmetler üzerinde yiik
huriyet devrinin en yük.;ek bütçesi- sek heyetinizin gösterdiği büyük has 
nl teşkil ediyor. sasiyetle mütenasip olarnk bu husus 

kabil olabilsin. 
İngiliz efkarı umumiyesi nazarında 

mize hislerini ve tazimlerini arzet -

Bu hususta takdim etmi~ olduğu • 
muz kanun layihasile mevzuubahs 
hizmetler için sarfına me:mniyetinizi 
istediğimiz tahsisat miktarı 5WOOOOO 
liradan ibarettir. Bunun 25 milyona 

yakın miktarı demiryollar inş:lat il:
tiyaç içindir. Demiryollar inşaatı için 
1938 mali yılında sarfı lazınıgclen 

miktar 30 milyon liraya yakındır. 

Türkler şimdi çetin bir imtihanı mu-
mek arzusunu izhar etmişlerdir. 

Şu noktayı derhal kavıt ve isaret ta daimi teyakkuı: halinde bulunan 
etmeliyim ki, bir çok :n~mlcketİerin hükumet, zammın yarısına yakm mik 
bütre te ·· .. ·· 11 vzununu temin için vergi nis tannı 15.300.000 lirasını bu hizmetle-
bttlcrini artırmaktan başka çare bu- re ayırmıştır. Bunun 5,!' milyon lira-
lamadıklar . 
1 

ı şu sırada, hız, uzun sene- sı kara, deniz ve askeri fabrikalar i-

vaffakiyetle geçirmişe benziyorlar. 
Eskiden dünya sulhu için bir tehlike 
teşkil eden Türkler bugün şarkta sulh 
ve sükiln için en samimiyet ile çalı -
şan bir devlet haline gelmişlerdir. Bu 

bir söz değil, on beş senelik fıliyat ile 
sabit olmuş bir hakikattir. 

Meksika isyanı henüz 
bastırılamadı 

erdenberi teessüs etmış ve cümhuri- çin hazırlanan ve kanunu al:fren ka
yet• ın umdeleri arasına cirmiş bulu- bul buyurulan 125,5 milyon lirnlık 
nan denk bütçe hayatını lıalk\mızın programın ilk seneye ait karşılığıdrr. 
verg· '"k . • -ı mu ellefıyetlerinde her sene Bu miktarın 1939 da 12,5 milyon lir='-
rniih" ım tahfifler yapmak yolunda ce ya çıkarılması mukarrerrlir. Silah ve 
saretle ·· ·· k 
b 

yurur en ve hiçbir vergi mem mühimmat ihtiyaçlarımızı mümkün 

Bunun 4,5 milyon lirası 5ivas _Er
zurum istikrazile karşılanma~taaır. 

Bakiyesi de fevkalade tahsisatla kar
şılanacaktır. 

Türkler sulhe bağlılıklarını göster

dikleri kadar milletler arası siyaset 

sahasında istiklAllerini ve bu istiklAle 

büyük bir hassasiyet ile taraftarlıkla-

Asilerin elinde yeni Alman ve Ame
rikan modeli 57 tayyare varmış, 

alarırnızda . . . zam yoluna gıtmeksızın olduğu kadar dahilde temin ıçin öte-
ırıuhafaza ediyor ve her senedenki büt denberi sarf ettiğimiz gayreti bir kat 
çe çerçeves· . . d hl 1 ıçın e !ıınumi ve hayati daha kuvvetlendirmek üzere, askeri 
ta zrnetJere ayırdı~ınıız tahsisat mik- fabrikalar tahsisatına 125,5 milyon -

rını ehem . 1" m. b mıyP.t ı nish.~tte yükselt- luk programda tefrik edilecek ınikta-
ış ulunuyoruz. rın haricinde olarak d-:ıimi imalôt ih-
Yalnız yek A • bijt.. unen hır Eene evvelki tiyacı için ayrıca 2.200.000 liradan i-

..._eye nazaran . zd . fazlalıkla ~ yu e ona yakın bır baret olan fabrikalar bütçes\ yüzde 
büt esi . baglanmış o1an 1938 yılı 72 fazlasile 5.255.000 liraya çıkarıl
ii ~i n;n bu ehemmiyetli yüksekli· mıştır, geriye kalan 4,5 milyon lira 
h~yat~nd:raf!a.~ memlnketin iktısadi milli müdafaanın muhtelif ihtiyaçla
diğer cihet~orulen devamlı inkişafın rına karşılık tutulmu~hır. 
11 esas v en vergilerimızde ve ma- MAARlF 

e mevıul j j ta olan ıslah t arı.nuzda yapılmak- NAF A, KTISAT, ZfRAAT 
her ikisinin adı~ netıcesi olduğunu ve Nafia, bütçesine 2 milyon, iktisa-
sek heyetinizi~ :~~ağn .doğruya yük- da 861.000, ziraate 1 0311.000 lira zarn 
lar ve B"" .. k 1 ısnbetli karar- yapılmıştır. Nafia bütçesindeki zam-

uyu Şefin çok k 88 O 1 d d "' rektif ve ir tJ ıymetli di- mın 8. 00 irası oğnıdan o,.ruya 
duğ şa arının ınahsulil bulun- bu veka1et ihtiyaçlarına, bakiyesl 

unu tebarü tt• 
bir vazife t k"z e n~ek benim için muhtelif vekaletlerin nafia bütçe~in-

B.. eş ıl ~der. de toplanan ins.aat ihtiyaçlarına ayrıl 
utçe hakk d k" ruzat d ın a .ı bu umumi ma. mıştır. 
ırn an son . . h• 

iıatıa ra ınusa:ırlenızle ana EMNu:.ET VE JANDARMA 

193rı3nın t.ahliline "irı"şeceği:n •. · D h"li · t · b a ı emnıye ve ınzil.ıc.t teşkili-
lif d" ~alı yılı için hüklımetçe tek- tımızın muhtelif ihtiyaçları için em
rid:t ~:~ olan bütc_:e l&yihasında, va niyet umum müdürlüğü ve jandarma 
300 kh asrar yekunları 248 milyon bütçelerine 1.736.383 Ura zam yapıl
rrıi ti usur bin lira olarak tesbit edil- mıştır. 
~· SIHHAT VE İÇTİ~fAt MUAVENET 
nakikt ve sa · ~ b" ıin· d mım, utçe muvazene Zammın 1 milyon lirası Sıhhat ve 

ıa;~n :~~:~ maliyesinin ana prensibi İçtimai Muavenet hizmc'.lerine tefrik 
büt . u urnet, varidat tahminlerini edilmiştir. 

MALlYT.; 

Memleketin içtimai ve ilctısadi va_ 
ziyeti bakımından olduğu kl!dar mü
dafaası bakımından d, der..ıiryollar 
inşaatına ötedenberi verdiğimiz e _ 
hemmiyet yüksek heyetinizin ma
lümudur. 

Bunun için çizilen programın ta _ 
mamen tatbikine şimdiye kadar ol _ 
duğu gibi ayni hızla devam edile
cektir. 

Önümüzdeki sene içinrl-:: 5a.rk vila. 
yetlerimizin mühim bir merke7i o _ 

lan Erzincana varmış olacal'Z. 

rını da filiyat ile ispat ettiler. Vak'a- Vaşington 23 (A. A.) _ New - sındaki federal hükumet kuvvetleri 
ları iyi göremiyen yahut husust bir York Taymis gazetesinin muhabirinin General Cedillo'nun Las Palomasda
maksatla tahrif eden membaların işa- San - Lui - Nalles hükumeti dahi - ki çiftliğini i§ial etmişlerdir. Çiftlik
e etmek istedikleri gibi, Türkiye bü- linden bildirildiğine göre Sedilistler, te kimse bulunmamaktaydı. 
yük devletlerden veya bu zümrenin halihazırda evvelce ..:österilmiş olan San Luls - de - Potosi'de bulunan 

bir peyki gibi değil milletler arası araziden daha büyük bir kısmı kon. RArisicUmhur Kardenas di>ğumunun 
umumi anlaşmalara ve prensiplere 

bağlı, tamamen müstakil bir devlet 
sıfatile hareket etmiştir. Bu da bak· 

troTieri altında bulundurmaktadır -
lar. Bu muhabire göre kıtaat, Anti • 
gomerelos'dan San Lui'ye giden yo
lun ancak pek ufak bir kısmını kon -

kımızda itimat telkin eden amillerden trolleri altında bulundurmaktadır -

biri olmu~tur. lar. Federal zabitler, bunun doğru ol
duğunu kabul etmektedirler . . Sonra, İngiltere ile Türkiye arasın

da artık ihtilaf tevlit edebilecek hiçbir 
Aynı muhabirin başka bir telgr~fı

na göre Meksikoda endişe hüküm sür
esaslı nokta kalmamıştır. Türkiye İn- mekte ve hUkfımet ~leyhtarı elan di-

42 nci yıldönümü miınasebetile ya. 

pılan tebrikleri kabul etmiştir. 

Kardenas general Cedillo meselesi-

nin halline kadar burada kalmak ta • 

savvurundadır. Reisicümhur Mek
sikanın Vaıington sefiri Vnstillo Na • 

jerayı kabul etmiştir. 

İşgal edilen çiftlikte bulunan bir 
beyannamede Reisirum1ıur , Cedilto 

~ilterenin hayatı menfaat yolları üze

rinde bir engel veya muhtemel bir 
ğer kıtaatın isyana iltihak etmelerin- tarafından komünist olmakla ittiham 
den korkulmaktadır. edilmekte ve satın alınan petrol kum· 

düşman gibi bir mevki almıyor. İn - General Sedillo'un elinde 57 tayya- panyalarının iadesi istenmektedir. Se-

İstediğimiz fevkalade tahsisatın 

21,220,000 lirası da mrni müdafaa 
hizmetlerine karşılıktır. Bu snnadaki 
ihtiyaçlarımıza, gerek ndi bütçede, 
gerek fevkalade programda bütün 
diğer ihtiyaçlara tercihan yer ayır _ 
makta olduğumuzu bu rakan-. dahi 
ifade eder. 

giltere de Türkiye arazisi üzerinde fü

tuhat emeline kapılmaktan çok uzak 
Fevkalade tahsisatın ~.300,000 lira- bulunuyor. Bilakis, İngilterenin de 

re bulunduğu, bu tayya1·elerden bazı-
larının yeni Alman model.i ve dığer _ lahiYi!ttar mahfellerde Cedillo taraf -
!erinin Amerikad .. n gönderilmiş ol - tarlarının 3000 ki§iden fazla olmadığı 
duğu rivayet edilmektedir. söylenmektedir. Zannedlldiğine göre sı bütçe haricinde bır::ıkılan maden 

tetkik ve arama enstitüsü ile Plek _ Türkiyenin de menfaatleri bu fütu -

trik işleri etüd dairesi ihtiyaçlarına, hat emellerinin başkalan tarafından 
2,000,000 lirası muhacir iskan mas _ da bir tarafa atılmasında ve milletler 

arası bir itimat ve sükun siyasetinin 

kuvvetlenmesindedir. 

Bu gayeye hizmet hususunda Tür

kiye şarkta çok faal ve faydalı bir un

sur olabilir. Türk vatanı nekadar çok 

San Luis - de - Potosi : 23 (A. A.) general Cedillo, Husteca dağlarında 
General Jose Beltran'ın kumanda- bulunmaktadır. 

Hatayda zi, İsmaili , Malikf, Muse\1 ve Latin 
cemaatlerine men.sup kimselerin ka· 

Baştarafı 1 inci aayf ada yıtlarına münhasır bulunduğuna ka • 

lu çenın tanzimi sırasında elde bu
nana~. 8 aylık kat'i tahsisat rakamları 

rrı t
gl ore hesaplamı~ ve umumi hiz.. 

e ere "t IU 
1 

aı muhtelif in~ivaçlan bu 
ret e buld ~ · 

Maliye bütçesindeki 1 miJvon 300 kü 
sur bin liralık farkm 500000 lirası pos
ta ve telgraf ve tele!f'n,400000 lirası or 

raflarına, 1,200,000 liras•. Ankara tıp 

fakültesi inşaat ve tesisatına, 1,00C,000 

lirası İstanbul - Edirne yolunun in -

şasına, 1,000,000 lirası hıwa yolları 

Devlet işletme idaresi ihtıyaçlarına, 
4,000,000 lira kadarı muhtelif inşaat inkişaf ve terakki ederse dünya sul-

ve imar hizmetlerile mütcf errik iktı- hüne ve İngiltere menfaatine edeceği 

sadi, zirai işlere tahsis edilm~·- yardım da okadar artar. On beş sene-

rar vermiş ve keyfiyeti Cemiyeti Ak
lıalif olan bu kayıt şekli hükCiın'!'timi- vam Katibi Umwnisi delaletiyle Ha
zin protestolarına rağmen Hatayda taydaki intihabat komisyonuna teblil 
Cemiyeti Akvam İntihabat Komisyo- ettirmiştir. Mahallt idarenin tesiratı
nu tarafından idame edilmiştir. na tlbi olarak böylece hiçbir Türkün 

Hükumetimiz bunun üzerine Mil - diğer cemaatler listesine kaydedilme
letler Cemiyetine müracaat ederek sine imkan kalmam!§ ve yapılan men
anayasasının ihlal ıe<lilmiş olmasın - fi propaganda bu hususta tamamen 
dan şikayette bulunmuş ve Türklerin akamete uğramıştır. 

Yek. ugu ml,lhammen varidat man umum müdürliik!erl mülhak 
bütçelerine yardım olarak 1937 İstanbul konservatuvarı küçük fllı unun~n müsaadem nisbetinde kar 

yan hır masn,f biitçesi hazırla
mıştı H .. k 
h .. · ~ fımetin takdim '!ttiği Javi-

bütçesinde mevcut tahsisat:ı talebelerinin konseri 
ilavedir. Gerisi umumi muvazeneye 
dahil dairelerin müşterek ihtiyaçla_ 
rına mahsus muhtelif tertiplere ko _ 
nulmuştur. 

denberi Tiirk vatanının daimi çalışma 

havası içinde attığı ileri adımlar 

Türkiyenin terakki ve inkişaf kabili-
müslüınan sünni, namı altında diğer================== 

Antalya öğretmenlerinin 
gezintileri 

a uzerınde b .. t,.. • • 
itikat h .. u..,e encumenınin tet-

ı enuz tamamile bitmeden ev
\lel elimize içind b 
nenin 10 e ulunduğumuz se-

. aylık tahı:ıilat rakamları da 
geçmış bulunuyordu nu 
lara ·· .. • · son rakam-

. gore ve hukumetin teki ·r ·ı 
zıyeti ·a ı ı e va-
rrı yenı en g<lzden geçiren encü 

en varidat muh -
küınetıe , . ammenatını yine hü 
suren tamomıle rnutabık kalınak 
m ı e 25o.049.ooo lira olarak tesbit 

Dün akşam saat 17130 da Fransız 
Tiyatrosunda İstanbul Konservatuvan yetini maddi surette ispat ediyorlar. 

İşte, biz bugün Türkiye ile İngil -
nın küçük talebelerü bir piyano kon-

tere arasındaki münasebetlerde kar-
1938 bütçesindeki zammın 4 mil _ seri vermişlerdir. Çaldıkları parçala-

11 d 1 
şılıkh bir itimat havasının esmeg~ e baş-

yon rası a, geçen sene erde alın - rın ağırlığı nisbetindc muvaffak ol -

mış ve önümüzdeki senede nl;nacak 
fevkalade tahsisat karşılığını teşkıl 

eden borçların ödenmesi için 1937 de 
Düyunu umumiye bütçesiı\? konulan 
6 milyon liraya eklenmiştir ki bu, 

muşlardır. Şopen, Şuman, Mozart 
ve daha birçok bestakfırların eserleri
m yaşlarından umulmıyacak' derece
de güzel çalan küçükler çok alkışlan
mışlardır. 

lamasını bu suretle izah edebiliyo-

ruz. Bu hal ve mevkie uygun düşsün 

diye söylenmesi adet olan boş sözlerin 
değil, fili bir vaziyetin ifadesidir. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

cemaatler, listesine kaydedilmelerine 

ni-hayet verilmesini istemişti. Millet
ler Cemiyeti Katibi Umunıiliğinin 

inisiyativi üzerine içtimaa davet olu

nan Konsey komitesi Türkiye'nin bu 

şikfiyetini tetkik etmiş ve diğer cema
atler listesine müslüman slinni namı 

altında hiçbir kimsenin kaydedil -
miyeceğini ve listenin ancak küçük 
ekalliyetlerden Çcrkes, Marani, Dür-

T E S O 
- ı duktan sonra Hoca Nefise hanım işti- Marmaraya nazır bir ey aldı. Bahçeye ler, türlil boncuklar, nazar takımlari-

A D F har etmiş, halkın bu karı aleyhindeki set üzerine bir çardak yaptırdı. Altı- le karışık elmas iğneleri başlarına di
teşnii Adeta büyük bir <reklam> yeri- nı yan minderlerile tefriş üstünü ya- zerler, boyunlarına ,bileklerine, par -

Antalya , 23 IA.A.) - Yakm yurt 
tetkiki maksadile Antalya öğretmen
leri tarafından tertip olunan gezilerin 
üçiincilsü bugün kültür dlreP.törünün 
başkanhğında Korkute~ mıntakasına 

yapılmıştır. Elmalı kazası öğretmen

leri de Korkuteline gelerek, tetkikle
re iştirak etmişlerdir. 

le dudaklarının nihayetinAt 
rastıkla kondurduğu yapma 
ın bir benin mevkiinde hemen 
bir mühendis kadar maharet gösterir-MAHALLE KARILARI n.e geç.mişti. Ba~. hastalıkların tedavi- seminler, hanımellerile süsledi. Müra- maklarına, kehriıbadan akikten Adi 

yazan: sınde ıhtısasla şohret bulan doktor - caat edenlerin aleladelerini bu çarda- 1 mavi boncuktan , beş pençeden inci- di. Bu kız boncukları incileri, mercan-
HUseyin Rahmi GÜRPINAR No. 19 lar gibi Nefise hanım da karı koca me- ğın altına kabul eder, dileklerini din- den, altından sedeften , mercandan larile anasına olan benzeyişten başka, 

fendi sokakta k d sailinde sihiri, üfüriiğü keskin bir ler, suallerine cevap verirdi. Mühim şeytan minaresinden tutunuz da muh- o koyuca yüz boyası, has ve (bakkam) 
ki bütün maha~lc~ı ar bağır~~· ~ağırdı düğünü bozdu~muş. Sonra herif Hoca mütehassıs tanındı. Zevç ve zevce im- addedilenler evde ayrıca bir odaya relik katır boncuğuna kadar dizip sal- püskürme benlerile, Yenicami taraf-
tnnınccll . . oraya bırıkt . - !hanımın alcyhınde dava açmış .. Bana tizaçsızlığı en sirayetli müzmin maraz- çıkarılırdı. landırmadıkları kalmazdı. larında gezinen sokak nazeninlerine 
hı knd erın evınden birkaç başörtu- IŞckibe hanım anlattı. Kocandan şüp- lar gibi her evde az çok vücudünü Zincirlikuyu, Çıngıraklıbostan ka- Nefise rastık, kına, defne çekirdeği benzemekle de letafete malikti. 
eınrind ın ı:nfeslcri sürdüler. Şamata heleniyorsan bir kere bu Hocaya baş 1 hissettiren bir ailei haile kabilinden bilinden bu çardak ta Nefise hanıma vesaireden mürekkep kendi hazırla- Validesinin üfürükçülükteki kuv -
nete .e. ç~glık Çlğlığa Rıfkıya muave- vursan. Sır beynimizde kardeşçiğim. olduğu cihetle müracaat edenlerin alem oldu. Artık çardaklı bakıcı diye dığı bir boya ile simsiyah kararttığı vetini bilenler, kerimesinin tuvaletin-

e 
g.ı.rı~tıler. Bizim komşu Vesıle hanım gizlice git- çokluğundan dolayı numara sıra- ""h b ld deki bu itinayı görenler iyi saatte ol-gur ı ·· · k şo ret u u. Çardağın altı hergün saçlarını kuzgun kanadını andınr bir 

fonu u tunün ertesi günü Rıfkı e - tı. onun ocası pek haşarıdır sile kabule mecbur olan doktor mua- dolup dolup boşalıyordu. sunların dilnuvaz.lıkları sayesinde bu 
..... 

1 
1 Jnakamı nidine bir istida takdi- bilirsin ya? Herifin Beyoğlunda halde kulaklarının yarısını örtecek 

"'' e 'lr yenehanesini andınr derecede Nefise Kızı Sabb k" be l likt ldı kı k "ben zengin bir ada a "kah 
d l noca Nefise hanım aleyhine bir cmantinota:t sı olduğunu, karının Is- e 1 seme en a · kadar yilzüne doğru indirir, büyük bir z.ın arı m nı 
b~ aııdırıcılık davası açtı. Muhakemeyi mile, evin numarasile haber vermiş. nin evi işlemeğe başladı. Kendine muavin edindi. Ana kız her cdarbuka> şeklindeki kafasına oyalı edileceğinden şUphe göstermezlerdi. 

Utün gazeteler nakil ve neşrettiler. A şaştım. Şeytan bana da durma git, Cür'et gösterdiği dolandıncılık fiili- sabah kalkarlar sürmeler çekinirler, yemeni ile mehip bir hotoz kurardı. Kendine müracaat eden sadediller 
Şl'hriınlz gazetelerinı"n bu madde beyin hilesini, hurdasını hep o bakı - nin makCls bir neticesi olarak Nefise- keskin kokular sürünürler. Misk yag-_ h Uzerinde aptalca bir tesir husule ge • h k Değirmi müla hnm çehresi , iri mil-

h a kındnki neşriyatı Hoca Nefise ha- cıdan haber al diyor ... Bir mecidiyeye nin san'atince peyda ettiği bu revaç cı dükkanları gibi baş ağrısı verir, u- devver gözleri Nefiscyc kadın şekli- tinnek için Nefise her sabah böyle ci-
ırnın zararından k .. h ti h ' bakıyormuş. Adına çardaklı bakıcı di- k 1 A ... ço şo re n.e ız-

1 
E k kl omşu arı mameciler ve saireleri - zun müddet yanlarında durulsa belki ne gı"rmı·s bir baykuş simasını verdi _ haz katırı gibi donanır; her koltuğun-

... ct eyledi K d 
1 

yor ar. r e erin hallerini anlamak · n ın ar arasında şo""hre'i . . .d 
1 

ni şiddetle iğzap eyledig-inden Hoca baygınlık getı"rır· sert sert kokular eş da birer hizmetçi rardag~a kemali eda ~·l oldukça ld Ze . d .. h ıçın gı en er kocalarına müteaUik ya n - ğinden kendile haşhaşa uzunca müd- ~ 
o u. vcın en '"'P ele- b" d"l b" hanım aleyhind kale al tc · d 1 "l ·· l . d" <.>n hnnıınlar bi b" . ~- ır men ı, ya ır gömlek götürüyor- e ınamaz şnı- re er er. det müsahabette bulunanlara sıkıntı- 1 

e oy e ıner 
1
• 

_ Duyd rı ırıne: larmış ... Her şeyi olduğu gibi tane ta- lere başladı. Nefise komşularırun bu Al, ye.~il acı san renklerinde mev- lar basardı. Ana kız bakıcılık san'ntinde çok ta-
taran und mu kardeş; Cerrahpa - ne söylüyormuş. Adanıı bir mecidiye taanından kurtulmak için semtini de- simine göre elma, vaşak, samur kürk- Kızı Sabbek anasına müşabih olan dilat yaptılar iğtal defterinden artık 

arın a yaşlı bir kadın Hoca . rtnış K nereye gıtmez? Hiç olmazsa insan me- ğiştirmeğe mecbur oldu. Edirnekapı- ler, kadife, canfes hırkalar giyerler. tuvaletine zamimeten esmer yuzune fare tersi gıbi müstekreh şeyleri çı • 
· oınşusunun kocası evlPnece- k k ni luaber vermış kadını .. d- . ra tan urtulur... sı tarafından Cerrahpaşa cihetine git- Sürmeleri mineli, mücevherli altın çokça düzgün pudra ve boyalar saire kardılar. Lüzumuna göre 

' ıon ermıı, Muhakemesinden ve mahküm ol - meie mecbur oldu. Bahçe ortasında saat kordolarını bQyunlarına geçirir- boyalar istimal eder. Hele sağ yanaği· 1 (Detıamt. var) 



Son Bir Okşayış 

Adana Halkevinin bir 
senelik çalışması 

Çek askerleri Alma• 
toproğına girmişler 

Çeviren : Yaşar Sihay 

Meşhur İtalyan lıiliyecilerinden Car!o D' Acostino bazı sl:rıısl meseleleı 
4olayısile 1900 yılında İstanbula hicret etmiş ve 190b senesinin 3 .Nisan ta
rihine kadar Büyükderede bir yalıda oturmuştur •. Muharrir bu ikameti e.ı· 

Güzel san'atlarda, sporda, eski 
eserler ve kitap toplamakta faaliyet 

Almanlara bakılırsa "bu caniyaJJ 
teşebbüslerin,, önüne geçtiler 

Bat tarafı birincide ri Sir Nevi! Hendersonıın e~ 
ları, her biri 500 gram protil ıhtiva ce Bcrlinde İngiliz gazetel~ri~~ sında Vou ehe passa adlı bir eser hazırlamış ve bunu bi!filıare Societlı 

Editoriale Milomese basımevine b«Sbrmıştır. Kitapta Boğaziçine dair ya
zılın~: Keyif, Pencerede, Bir Şarkı, Karlı Bir Noel, Balo Eldivenleri ve Son 
Okşayış isminde güzel hikiıyeler vardır. l:lız bunlaruı en güzellerinden blrl 
olan bu hikayeyi okuyuculanmıza sunuyoruz: 

Sonbaharın bir ikindi vaktiydi. Bü- ı gelmişti. Başını gayriihtiyari can çe
tün bir ev halkının yıllardanberi üze- kişen hasta sevgilisinin dizleri üzerine 
rıne titrediği hasta, sürekli bir öksü- koydu. Kızcağız son nefeslerini alı -
rugu müteakip upuzun uzanmıştı. yordu. Delikanlı gür ve siyah saçla -
Son arzusu, sevdiği genci bir kere da- rının arasında dolaşan , kanı çeltilıru,, 
~a görmekti. Etrafında pervane gibi parmakların buz gibi soğukluğu ile 
dönenlerden birkaçı dı}arıya çıkmış birlikte bir ses işitti. Bu: 
ve biraz sonra delikanlı ile birlikte - Beni hazan hatırlıyacak mısın? 
içeri girmişlerdi. idi. Hepsi bu kadatdı. 

Hasta, yarı açık gözleri arasından, Odadakilerden birisi delikanlıya 

ı ı 
l 

h b . , . . k bul tl' - . . bıJdiJ"' eden birçok kutular bulmuşlard1T. a ır.~rıru a e ır:ıaı . ., 
Bu kutulara infilak edici maddeyi a- dir. S:fir ber za.ma~ki '.htıY~e~ 
teşliyecek olan kordonlar raptedilmiş na ragme~_:v~ZJY_~tın cıddı);,J 
bulunuyordu. Bu kutular, köprünün halaza ettıgını• soylenıekte 
muhtelif noktalarına konulmuştu. etmemiştir. dl 
Çek askerleri, Alman muhafızları gö- İngilizlerin müşaJll' 
rür görmez kaçmışlar ve bu suretle 
muhafızlar da bu caniyane teşebbü- heyeti 
sün önüne geçmi~!erdir. Londra'..23 (A.A.) - i~giliZ tJl 

.,akta bit.itin ve ap~mış bir vazi- yaklaşarak, dışarı çıkartmak için dürt
.,ette duran sevgilisini süzmeğe baş- tü. Genç başını kaldırınca, hastayı 

hrnıştı. Zavalli delikanlı! Etrafında balmumu rengindeki çıplak ellerini 
Adana Halkevl Amatör kurau talebeleri 

Paris, 23 (A.A.) - Jurnal gazete- darları Sııdetlerle meskun ııı 
sinin Londra muhalıirinin bildirdiği- ya müşahit sıfatile bir ingilit ~ 
ne göre Hitlerin Von Ribbentrop, Gö- yonu veya İngiliz r.janları g 
ring, general Keitel, Henlein, Rae- mesi imkanını derpiş etrııekl p 
der, Von Brautşih'i Berthlesgaden'e Bu şekilde bir teklifin Lol<91 ~ 
davet emiş olduğu hakkındaki haber zer gazetesi tarafından yapılıtı fıt 
Londrada endişe ile karşılanmıştır. duğu ve bu teklifin mesul rJ 

Fransız matbuatında hasıl olan u- mahfellerinin dikkatini celbetJ 
mum! lntibaa göre, vaziyet sükiıneti- tırlardadır. Bu mahfeller bU aJ1' 
ni muhafaza etmesine rağmen tehli- hadiseler çıkmasının ve bıın! a 
keli ve karışıktır. radan istismar edilm"'inin °~1,ı 

eler döndüğünün farkında bile değil- narin vücudünün iki yanlarına uzan- Adana, (Hususi) - Adana Halke-
di. İztırap onu taş gibi dondurmuş ve mış buldu. Gözlerinde, ha düştüm. Ha vi ülküsü yolunda çalışmaktadır. Ge 
-.ıeta , kötürüm bir duruma sokmuş- düşeceğim diyerek duran iki damla çen bir yıla ait çalt;,"m:ıların kısa bir 
tu. Hasta, hem delikanlıya bakıyor ve yaş yanaklarından yavaş yavaş akı - hulasasını bildiriyr>rum: 
la.em de yanıbaşında duran bir defte- yordu. Bu bir yıl içinde milli bayramlar 
rin son sahifelerini karıştırmağa uğra- Yıllardanbcri çektiği ıztıraplardan tesit edilmiş, kurtulu:ı tarihine ait re-
§lyordu. kurtulup, ebedi istirahatgıl.hına çekilir- sim ve vesikalar toplanmış, edebi ve 

Gün karardıkça, havaya ve etrafa ken, yüzünde beliren sevinç çizgileri- müzikli geceler tertip olunmuş, Gö
da bir ağırlık çöküyordu. Bu ağırlık- nin izleri, başına toplanmış ağlayan- rüşler adile bir dergi neşrine başlan. 
la, yıllardanberi dinmek ve durmak !arı hala kendine çekiyordu. İşte bu, mış, ar kolunun orkestra, bando ve 

cazı teşekkül etmiş, halk türküleri bilmiyen öksürüklerle parçalanmış o- son bir ok5ayı5tı. 
================ toplanmıs, müzik yayımları yapılmış, lan ciğerlerine bir parça hayat veren 

altın vazolardaki boğazın latif gonce- KISA HAISERLER altı temsil verilmiş, sahne eksikleri 
--------- tamamlanmış, köy temsillerine hazır 

leri bile, içeri sessiz adımlarla girmeğe İktisat Vekaleti deniz tarifeleri bü-
• !anılmıştır. 

calışan ölümün korkusu ile soluyor - rosu müdürü Muhsin şehrimize gel -
!ardı. Dışarıda ise, birer iskelete dön- miştir 

Spor şubesi bilhassa güreşe önem 
· vermiş, şehir ve köylerde müteaddit 

müş olan çıplak a0<.açlar, insafsızca e- Muhsm· Temmuz başında tarı'felerı· • güreş müsabakaları tertip olunmuş-
sen rüzgarlardan şikayet ediyorlardı. tesbit edilecek Denizyolları, Liman iş- tur. Dört bisiklet, bir kırkoşusu ya-

Delıkanlı dimd '·' ve hareketsiz a - letrnesi ve Akay idarelerinde bazı pılmış, cirit oyunları sıklaştırılmış, 
yakta duruyordu. Sanki, hiçbir şeyden tetkikler yaptıktan sonra bir iki gün tenis, atletizm, vnleybol ehemmiyet 
haberi yoktu. LA.kin, hastanın son bor içinde Ankaraya dönecektir. bulmuştur. Açılan bakım evinde her 
ö.csürüğü onu kendisine bakmağa da- :. gün otuza yakın yoksııl tedavi ve 
vet t!lli. Kıza doğru döndü. Kızın boy- Vekiller hey'etin'n kabul ettiği bir muayene görmekte, kimsesiz talebe-
lt1 boyunca uzanmış \'Ücudü ve yüzü, karara göre Eti Bank tarafından ithal nin kitabı, yemek ve elbisesi temin 
Meta cilası noksan verilmış bir ayna edilecek 3000 ton kükürdün kilosun- edilmekte, fıkaraya lıfüçe nisbetinde 
cibı dunuktu. Birdenbire boğazı dü- dan 4 lira yerine 25 kuruş gümrük yardım olunmaktadır. Halk için mil
gümlendi. Haykıracaktı. Lakin, sesi 1 resmi alınacaktır. Bu kükürtler bağ- Jet okulları açılmış, Fra:1sızca, dakti-

kanununun emrettiği hususat kısmen 
tatbik olunarak imar, iktısat, sıhhat 
ve kültür bakımlarından hayli iyi ne 
ticeler alınmış, buralara ve diğer köy 
!ere müteaddit geziler tertip oluna
rak hastalara bakılmış, ağır olahlar 
memleket hastanes;ne kaldırılmış, 

köy oyunları, türkiilü top'.antılar ya
pılmış ve bando seçme müzik parça

Jurnal gazetesinin Berlin muhabl- mış olacağını ümit~ 

• Askerlerin zat işlert 
ları çalrııı~tır. 

Tarihi kıymeti haiz f.sar ve kita
beleri muhtevi taşlar müzeye naklo-

Tayin, tebdil, nakil işleri askeri te~ 
mahkemelerinde tetkik edilece~ 

lunmuş, Türkmen oymakları, etnog- Ankara, 23 f'lfususi) 
rafya bölümü üıerınde çalışılmış ve Milli Müdafaa Vekaletinde zat iş
etnografik kıymeti haiz eserler vila_ !eri son tetkik mercii encümeni tcş
yet resmi müzesinde toplanmıştır. Vi kili hakkındaki kanunun değiştiril
layet müze müdürlüğile elbirliği e- mesine dair General Ka'.lm Sanık _ 
dilerek. Çukuro~ada;.! An it ~e Hü -j tekin (Diyarbakır) ve Şükrü Kocak 
yuklerın şematık o,arak yaglı boya (Erzurum) un kanuni teklifleri en
bir haritası yapılmış Vf' bütün anıt- cümenden geçerek Meclis ruzname
ların büyük mikyas•a resünlerile Hü sine alınmıştır. Kanun teklifinin en. 
yüklerden çıkan eski eserler için muh cümenlerde aldığı son şekıldz asker. 
telif dolaplar yaptırılarak bir odada !erin zat işlerine taallCı.< eden dava

ilmi surette tasnif edilm i~, muhtelif 

sergiler açılmış ve şehir broşürü neş

redilmiştir. 

larının tetkik ve muhakeme usulü 
yeniden kolaylaştırılmıştır. Zat işle_ 
rine taalluk eden ve id~r" yolu ile 
aleyhine müracaat imkanı kalmamış 

·~e 
mülahaza ve kanaatleri iiZerı il 
haz olunan kararların ve tat~1 
nan muamelelerin ancak şe!CI f 
hiyet esas cihetlerinden biri ıl~ 
zuat hüküınleri~.e aykırı ol~~ ırJ. 
dolayı iptali için menfaatlefl d• 
dar olanlar tarafından aç·Jan 

1"11e layihanın muhakeme u5'll u il 
kısmındaki sarahate göre ;,•:ırl 1, 
!ar arzuhal ile açılacak; topltl f4 
dava açmak yasak olacaktır. 

yoktu. Ağlayacaktı. Ulrin, göz yaşları !arda üzümlere arız olan hastalıklara 1 !o ve motör kurslarmrlan yüzlerce h .k.. I . 
!erce konferans verilmiş. propaganda daki davalar bu kanun il um erme 

kurumuc:.tu. Birdenbire, hastarun ya - karşı kulJanılan cinsten olacaktır. vatandaş istifade görmiiştür. 

Ayrıca muhtelif mevzularda yüz_ olan kararlar ve muameleler hakkın-

te ve Şurayı Devlette ve. :ıs1~/ 
tetkik encümeninde tetkık ~ 

bulunan iddialar ve mür;ıcaa~ 
kında bu kanunun nıeriye~~ '/. 
tarihten itibaren do!ı:san g~ ~ 
alakalılar tarafından ~skerı atrl
mahkemesine ayrıca dava •k rJ 
mek suretile müracaat oıvn•j 
tir. Diğer bir lıl.yiha ile de aslı~ 
yiz mahkemesi teşkilatı il "il, 
mekte, iki daire teşkili, bet ~ 

dört askeri, dört adil liza bul d 
mahkemede iki askeri, ;ki ~~ 
mwôzimi bulunması teklif ed1 . / 

Azalar ve Aza miililzimleri ~ 
müddetle tayin olunacak &zsl8~ 
general ve daha yukarıdaki ril sJI 
den aza müHizimleri alhavlard ~ 
lecektir. Zaruret halinde azafl';/ 
bay aza mülazimın in, yarba1 
sinde olması cafa olacaktır. 

' l t b tt• ·ı k d - t ı göre askeri temyiz mahkemesinde 
hgı dibine cansızca yıkıldı. Kitapsarayın mev~udu artmış ve eser erı a e ırı ere parasız agı ı - görülecek, karara ba;:lanacaktır. Lll-

G .. "k t k·1· J t ft' d k od b. ld Jtmış b'n mış, yardım kurumlarının baloları Ha,ta, biraz evvel yarı açık bakan umru eş·: at arını c ış e en o uma asına ır yı a a ı yihanın ikinci maddesine göre :ncv-
gözler'ni bir parça zorladı. Ve solgun müfettişler için bundan sonra birer vatandaş devam etmiştır. Nümune ve bazı mektep müsanıcreleri de halk zuat hükümlerine uyg~ın olarak sa.. 
yanaklarını, yıkılmış olan delikanlı _ do<ya ayrıL,c:ık \'e bütün teftiş ve köyü olarak ele alınaıı üç köyde köy evı salonunda verilmiştır lahiyet dairesinde yapılan tayin, teh. 

mn avuçları içerisinde gördü. Hafif tenkit raporları burada saklanacak - ========--=.:====================== dil, nakil hakkındaki muamele ve 
l'r tebe~süm saçtı. Bu bit muamma tır. MAHKEMELERDE •- Ben köprüde gidiyordum PO· kararlar ile talim, terb;yc, sevi<. iıla.. 
idi. Yumuşak yastıkların içerisinde ... Tramvayda bir !isler beni yakalarhlar Bmım hıçbir 
doğrularak oturmak istedi. Fakat ne- Sirk~ci garındaki gümrük servısının kabahatım yoktur. Demiştir. 
rede? Oturabilecek hfıl mi vardı onda? genışıetılmesi hakkındaki proıeyi Na- yankesicilik mahkemesi Bunun üzerine rPis mahkumiyeti 
Çevrcsindüiler yardım ederek oturt- fıa Vekaleti tasd;k etm.<tir. Şimdiki Bundan bir müddet ~vvel sabıka- olup olmadığını sormuş ve kendısınin 
tular. Ha•ta, sevgil•.inin başını, bal- odanın yarımda hulu"3n salonlar da lılardan Çakır Mehmet köprüde gi- sırkatten. darptan, l>1cak cekmekten 
mumu gibi sararmıs ve çıplak c]l,,ri gümriiklere ve ilecek ve yakında bu- den tramvaylardan bırıne binmiş ve mahkiım olduğu anlaşılnıı~tır. 
içerisine aldı. Ve uzun uzun seyre dal- ralarının mükemmel bir teşkiliit ha- kalabalık olan tramvayda ötekinin be Şahı! Zi.ihtünün çağırılması içın 

dı. S;:.nki, biraz sonra karışacağı yeni !ine sokulmasına başlanacaktır. rikinin ceplerini karıştırmıya başla- mahkeme başka bir giıne bırakılmıŞ
ve meçhul d.yara onun hayalini de be
raber götürecekmiş gibi. Yanaklarına 

da bir parça kırmız:lık gelmişi!. Güz
J.erinde ise, iki damla yaş müter<>ddi
dane duruyordu. Alnmın çuk•nlannı 
ölümün i~areti olan son ter dolduru-

}'nrdu. Kızcağızın elleri yavaş yava' 
delikanlının ywünü o~yara!< çe -

nesine doğru kayıyorlardı . Bu okşa -

ı ış okadar müşfik ti ki, tıpkı bir an -

. . .. 
Gümrük Muhafaza Umum Kuman-

danı General Seyfi "ehriınize ~elmiş 

ve muhafaza teşkilatında teftişlere 

başlam·ştır General Seyfi sene sonu 
olması münasebetilo gelecek sene için 
alınacak tedbirleri kararlaştırmakta

dır. Umum kumandan birkaç gün 
sonra Ankaraya dönecektir. 

~ KJltür direktönı Tevfik Kut, Şi 
lede Tekeköyü yatı mektebini gör-

nenin okşayı.,"' gibi! mek ve bu sene yenidPn açılacak köy 
Zavallı genç! Acı ve ız!ırabın ver-

1 
mekteplerinin yerlerini tetkik için 

ı:ni' olduğu teessürle b'tkin bir hiıle dün Şileye gitmiştir. 

Yeni "SABAH., ın romanı: - 1 -

mıştır. 

Bu arada Zühtü isminde birinin 
de cebinden bir altın saat aşırmış ve 
Tepebaşına geline" tramvaydan ine
rek hemen savuşmuştuı. Bu sırada 
Zühtü saatinin yerinde yeller estiği. 
ni görünce karakola haber vermiştir 
Tramvayda o sırad3 y~nıncfa bulunan 
ye~il elbiseli bir adamrlan şüphelen
diğim ilave etmistir. Bunun üzerıne 
polıs bir müddet sonra köprüde bir 
sabıkalıyı yakalanıı~lardır. Dün du
ruşması yapılan Çakır Mehmet suçu
nu inkar etmiş ve: 

1 

Hcl kartonu dizlerinın arasına sı 

kıştırdı vt caketinin cebinden bir kü-

!.'ıl!ll•••A•••D••·•N•••L-•A--R••••a•• 0·· .. ·L··,· .. ·.•,•111!1!1!1· ~~kaz:i~~~~~n ç~:~~:ıu;~~l:~dı, teıruzle-
- Al işle sana bil' hedıye! dedi. 
Çocuk teklifsizct çikolatayı ağzına 

Tercfuııe eden: Nebahat PEY AMl SAFA yazan: VİCKİ BAUM attı. Onun bu hareketini genç adam 
dikkatli ve haltıl. imrenen bakışlarla 

Hel trenden iner inmez yağmur nn kokularını getiriyordu. Hel sağ takip elli. Yürümeğe başladı; kiıçük 

durdu. O zamana kadar kompartına - elinin baş ;>armo;?ını arkasında asılı te arkasına takıldı; burnu havada, 
nın sırsıklam olan camları arkasından çantanın t.ayışına geçirdi, sol kolu al- yağmurdan sırsıklam olmuş sokakta 
heqey sağnağın altınJa boğulmuş, tında kartonu sıkıştırdı ve gardan çık- Hel'in ayakka.plarının bıraktığı pü -
dağlar ya' pamuktan bulutlara sarıl- tı. yük izlere basarak yürüyordu. 
mış gibi görünüyordu. Fakat şimdi Sokakta, ayakları çıplak, çamurla- Uzun adımlarla ilerliyen He! ayak-
Hel garın binasını siisliyen ve hala rın ic;indt duran bir çocuk Hel'e sor- !arının altında sağlam bir kösele his
filizlerinden su damlaları düşen kara du: cGötürlilecek bir §Cyiniz var mı sediyor ve bundan sevinç duyuyordu. 
sarma§ıklar boyunca yürürken bütün Mösyö?• Cesaretle çamurların içine daldı, kü-
bıı kurşuni rengin arkasında hafif bir He! durdu: çocuklara bayılırdı. çük bir çam ormanırun çakılları üs-
gümüş parıltı beliriyordu. Hemen in- - Para kazanmak istiyorsun, de - tünde ilerledi ve nihayet gölüh gezinti 
san hu sis tabakası arkasında hergün- ğil mi? dedi. Ben istiyorum. Fakat ne• yerine geldi. Bu yeni ayakkabılar az 
kü gezn,csıne çıkmış mütevazı ve yapayım ki sana verecek param yok. I mesele miydi? Son kalan parasını da 
mahcup bir güneş tasavvur eder. Küçük uzaklaşmağa hazırlanırken i onlara harcetmişti. Çenesini kaldırdı 

He! durdu ve bütün kuvvP.tile taze Hel elini cebine soktu: 1 ve bir av köpeği gibi sisle örtülen 
havayı teneffüs etti. Bu hava temiz. «Pul kollrksiyonu yapıyor musun! I manzaranın içinde koku ile yolunu 

soğuk ve sertti, rütubet, odun isi, hat- Hayır mı? Yaıık! Bana banyoların bu- tayin etmeğe çalıştı. Birdenbire iki 

til kar kokuyor ve bütün bunlnra kat- lunduğu yeri gösterir misin? kestane ağacı ayrıldı ve kendisini gö-

ran kokusu da karışıyordu; evet, göl- Küçük: !Un karşısında buldu. Önünde göl kur-

den gelen hafif bir rüzgar mutlaka - Sizi oraya kadar götüreyim. İs- şuni renkte uzanıyordu; gezinti yeri-
tekneleri yalnız katralallllUf kayıkla- ter misiniz? dedi. nin seddine kadar gelen küçük dalgala-

tır 

Sözlü mazeret 
imtihanları 

Sıhhi vaziyetleri yüzünden as· 

kerlik dersi ımtlhanına giremıyen 

yüksek tahsil gençlerinin sözlü ma· 

zeret imtihanlarına dün başlanmış· 

tır. Mazeret ımhhanları 30 mayı. ak 

şamın.ı kadar devanı edecektır. Bu 
ımtihanlara girebilmek içın tasdikli 
doktm raporu göster:r.el: şarttır 

rın çıkardıgı şırıltı sankı onu eğlendi
riyordu Zıncirlerle tutturulmuş bir 
çok dubalar sallanıyorlar; rüzgar_ u
zakta b;r sis deruzi içinde belirsiz dal
galanan batı sahilinden esiyor; nemli 
bır el gibı Hel'in açık sarı saçları ara
sında dolaşıyordu. Genç adam şapka
sız gezmeyi adet edinmişti; zaten şap
kası da yoktu; gülmeğe başladı. Sebe
bini kendi de bilmiyordu. Su kenarın
da bulunmak; sanki bütün azasını tat
lı bir ürperişle bir tazelik sarhoşlığile 
dolduruyordu. Hayretle sordu: 

cMeydanda hiç kayık görünmüyor!• 
- Hava çok fena, dedi küçük, hiç 

kimse cesaret edemiyor. Göl çok sin
sidir. Her şeyi sakin zannettiğiniz bir 
zamanda birdenbire öyle bir fırtına 

çıkar ki kürek çekmek kabil olamaz. 
Geçen hafta az kaldı birkaç kişi bo -
ğuluyordu. Size söyledim göl hilekllr
dır.> 

He! ıslık çaldı ve köpek gibi peşisıra 
gelen küçüğe sordu: 

c Bari deniz banyosu yapıyorlar 

ıru, bu korkaklar? 

- İmkanı var mı, daha çok soğuk! 

Birkaç dakika sonra genç adam yü
zükoyun seddin üstüne uzanmıştı; vü-

re, emir, kumanda ve di~ipl\n işleri .. 
ne taalluuuku uueden k.ar~riar ve 
muameleler idari dav~ mevzuu oıa
mıyacaklır Aşağıda yazılı olan da -
valar Askeri Temyiz mahkemesinde 
hallolunacaktır: A - !kinci madde-
de yazılı meseleler dışında kalan ıat 
işleri hakkındaki idari kararlar ve 
muamelelerden dolayı hukuku muh
tel olanlar tarafından açılacak dava
lar. B - Zat işlerine daır ol:ın id.ııi 

kararlar ve muameleler•n ~ekil, sala
hıyet maksat es•s dh~t!erınd~n biri 
ile kanunlara ve nizamlar~ veya ta
limatnamelere aykırı uldukla c.n. n 
dolayı iptali için menfa"tleci lı.1oel

dar olanlar tarafından açılacak c • -
valar. 

C - İktidarsızlık ve askeri şeref 
ve mesleki ahlaka uymıyan fiiller
den dolayı tekaüde sc-:k hakkında 

salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı 

cudünün yarısı dışarıya sarkıyordu; 

elini suya daldırmıştı, ince bir soğuk 
parmaklarını ıs1rıyordu; Hel'in Arap
lara benziyen geniş ve çok beyaz diş
leri vardı. Onları sıkarak azimle: cOn
lara banyo yapmasını öğreteceğiz.• 

diye dlişündü. 
Böyle omuzunda çanta ile yatarken 

tıpkı bir kaplumbağaya benziyordu. 
Dört tane ayak Hel'in yanından geçti. 
Bunlardan iki•i erkek , ikisi kadındı; 
hepsinin de ayaklarının bilekleri in -
ceydi ve kalın ayakkaplarının üstüne 
yünden socketlerini indirmişlerdi. Ba
şını çevirdi, kızların, dizlerinin üstün· 
de kısa spor etekliğin içinde kaybo -
lan bacaklarını gördü. Fırlayıp ayağa 
kalktı, esmer yüzünü hafif bir kırıru
zılık kapladı ve uzaklaşan genç kızın 
ciddl bir sesle c Ne yapayım, acı şey
leri daha çok severim• dediğini işit -
ti. Hel bu sözleri anlaşılmaz bir sebep
le garip buldu. Arkasında peyki yo -
!una devam ederken, zihni hep bım

larla me~guldü. Çocuk kirli pannaği

le göstererek c Bunlardan biriydi> de

di. He! döndü ve iki genç adamın da 

durup kendisille baktıklarını gördü. 
Bir Kano - otomobil gölde korna çl -

fş dairesinde 
Ankara, 23 (Hususi) - İş ~ 

Bölge Amirliği bugün öğleôrfl f 
müzakerelerine devam eıtiıer· ıJ. 
müzakerelerde her bir bôlge ;I, 
İş kanunu tahkikatının kendi 1 
sinde yürüyüşünü ve bu sıı:a~ 
gelinen bazı güçlükleri ve i!l. ,'i 
nın inkişafı bakınundan tesb11 'I, 
!eri ihtiyaçlar üzerindeki ~ 
hakkında kararlar alındı. MU 
ler bu hafta nihayet bulacaktı!' 

-c~ lıyordu. Akşamın temiz ve ta P' 
sı konuşulan sözleri kendisi1'0 

, ' 

getiriyordu. cGüzel genç!> deO'I 
keklerden biri Genç kız 0119 

1~ 
verdi: cOnu tenis turnuvasın• 9

• 
uıijtı. He! fena halde hiddetlen ııi 

!una devam etti. Artık güzel ge "J 
maktan bknuştı. Zaten bu S011 Iİ 
kalar sevgili ayakkabılarındaD ~ 
duğu zevki de mahvetmişti. ~' 
cKadınlar Gölünde• glizel ~ 
plaj sandalları ve akşam da fil~ 
kak rugan iskarpinler giyiyor I 

Kartonunda bir beyaz göıııl~f 
bir kostüm, üstünde fanila bir ıl / 
!ek, spor caketi ve goli elbise!• 'j 
dı. Bir zamanlar bir smokini de J. 
fakat şimdi Viyanada emniyete~ 
ğında güveler onu yemekle f'll 

diller. Bunun için insan itibııt.d•~J" 
mezdi. He! teselli bulmak içııı 

1 1 .. bir hava çalmağa başladı. lV 9 

yağmur bulutu yaklaşıyordı.ı;. e'/ 
batı sahilinin üstünde görüııdU• .,/, 
gölün üstünde beyaz köpiikUl11

0,~ fışkırttı ve yağmur Hel'in d"ıaıi'· 
na ıslak iğnelerle batmıya b~ş 1~ 

(Devant 1 
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24 MAYIS 1938 YENi SABAH Sl\yfa: 5 

Yaz mevsimi: Bizde 
yüzme ne haldedir? 

İstanbul Radyosu 
24 - May ıs - 1938 

Öğle neşriyat: 12.30 Plfıkla Turk ınusi
kisl, 12,50 H..,\adis, 13.05 Pllikla Türk mu
sikisi, 13.30 Muhtelif pll'ık neşriyatı 14 00 
Son. 
Akıam neırlyatı: 18.30 Pliikla dans mu

sikisi, 19.15 Konfernns: Beyoğlu Halkcvi 
namına Avuknt Mustafa Twıalı (Halkcı
lık) 19.55 Borsa hnberlcri, 20 Vcdin Riza 

Y 
ve arkadaşları tarnfındnn Tiırk musikisi 

1 
Üzme mevsı•mı• 5 hazı•ran pazar ve halk şarkıları, 20.45 Hava raporu, 20.48 ömcr Rıza tarafından nr:ıpça söylev, 21 •• B Tahsin Karnkuş 'e arkndnşları tnrafından 

gunü eşiktaş havuzunda açılacak Tilrk musıkisi ve hnlk şarkıları, (Saat nya-
rı). 21.45 Oı kcstrn: Ofcnbah: La vi Pariz-

Sıcaklarm başlanıasile beraber ar-1 Bugu .. n Beşiktao:: klübiinün kıymet- yen, Ponçlclli: Dam:a delore. Translntör: 
t k d ~ Rev dün nüvi dö bal, 22.15 Ajans haber-

1 cnizden başka hem€n bütün li idarecilerinin çalışnıalarile meyda leri, 22,30 Pllıkln sololar, Opcrn ve operet 
sporların ölü mevsimim! giriyoruz. na gelen güzel bir yüzme havuzuna parçalan, 22.50 Son hn~rler ve ertesi gU-
Su sporlan · 1 • b l · nun progrrunı, 23 Son. . nJan ıgı u yı ıçın çok malik olan denizciJerlmiz ı~in bu 
zengın bir faaliyet programı hnzır - mevsim çok verimli olncnktır. Etra- Avrupa Radyosu 
~~nuş b~unuyor. 1.3 sene gibi kısn 1 fında binlerce seyircimn oturması i- SENFONiLER: 17.15 Roma kısa dalgası: 
.ır mazıyc ve faaliyet s:ıhasına ma- ı çin yerler bulunan ve motörler va- ltalyn senfonik musikisi, 2ı.45 Bükrcş: 

lık 1 · Senfonik konser (Radyo orkestrası tara-
o an su sporlarımızdan bugün el- sıtasile daimi olarak temiz sularla fından). 22 Milfmo, Torino: Senfonik kon-

d? edılmiş olun c!erccelcr birçok im- dolan bu hnvuzda yüzme rekorlarımı ser. 
kansızlık ve ves:ıitsizliğe rag·men mu zın tamamen yenılenmPsinı bekliyo- HAFiF KONSERLER: 7•10 Berlin kısa 
\•aff k' dalgası. Neşeli karışık program (8.15: De-

n ıyellidir. Yüzme rekorlarımız ruz. v::ımı). 12 Berlin kısa dalgnsı: Hafif musl-
henüz Avrupa memleketlf'.tinin rekor Bu yıl yüzme mevsimı biraz geç kisi. 13: Keza. 14.15: Keza). 13.25 BükrC§: 
larıle kabili kıyas olmıv. <lC"k kadar olmasına rağmen 5 hat.iran pazar gü- Predcscu orkestrası (14.30: Devamı). 17.45 

.. Berlin kısa dalgnSl: tş sonu konseri. 19.20 
zayıftır. Fakat bununla beraber her nü Beşiktaş havuzunda ynpılacak mü Prag: Marş musikisi. 20 Bcrlln kısa dalgası: 
s:.nc hemen bütün mesafe rekorları-! sabakalnrla açılacaktır. Havaların mü Akpm konseri, 20.10 Lliyipzig: Hafif kon
g~ze batar bir ilerleyiş farkıle ye-ı saadesizliği dolayısile ne derece ça- ser. 20.25 Ostravn: Hafif musiki, 20.30 Ro
nı1cnınektedir. lıştıklarını bilemedıüiıniz v. üzücüleri ma, Ban: Cetra orkcstr.ası, 21 Peşte: Orkes-

~ tra. (Grieg, Strauss, Rekai, Wagner). 22.45 
Bu Vaziyet gösteriyor k' h t _ mizin bu birinci müsa~ıakJarında ala- Bukrcş: Hafif musikısi nııkli. 23.20 Belgrat: 

fı denizle çevril mi~ Tü k. 
1 
eder dar~ cağı dereceler tabiatile bize kat'i bir Yugoslav musikisi. 

spa 1 .'. ...,, r 1y e enız tah . t y l b .. OPERALAR: 13.15 Roma kısa dalgası: 
r an ıçın büyiik bir ist"kb 1 - mm yap ıramaz. a nız u musa Lirk oıreralardan br ""'rde 19.17 Bük : 

d ı a var bak ·1 b' k · ·· ·· ··ı ... ~ ' ~ ır. Sonra unutnu nlı k"· .. .. .. a ı e ırço yenı y:ızucu er tanı- Mascnn ve Lcoııcavallonun pliıklnrından. 
lerimiz şimdi k Y m 1

' yuzucu- yacağımızı zannetmekteyiz. 22 Roma, Bari: Bir opera temsilinin nakli. 
gnsız ye adar muntazam, dal Bundan sonra hemen muntazam RESiTALLER: 10.15 Bcrlin kısa dalgası: 
w ve akıntısız bir denizde yüzme_ . .. Kemnn solo. 14.4~ Roma kısa dalgası: As-
ge muvnff k 1 , surette her haftn yapılacak teşvik mu kcr şarkıları . 16.30 Bcrlin kısa dalgası: Pi-
mızda d . 11 0 muşlaraır. Rekorları- sabaklan yüzücülerimize tam bir fa- yano - - Viyolonsel konseri (17.15: Keman 
rü a 

1 
aıma aknn sulara veya esen aliyet sahası olacaktır. Bu mevsim i- solo). 18.30 Brüno: Halk şarkıları. 18.30 

zg. r arn karşı elde edilmi. derece- . •· . _ Prag: Piyano rcfakatilc Förster'in şarkıla-
lcrdır. Bu derecele . ş çınde sekız tcşvık ve dort te .seçme nndan. 18.30 Ostra\·a: Piyano konseri (Mo
zırlanmış b" .. rın muntazam ha- ve şampiyonluk müsabakları yapıla. zart, Dnlayrac, Poulenc). 20 Flornns, Napo

Yeni yıldız ariaRust 
Bu yeni Alman yıldızının ilk filmi 

Almanyada pek beğenildi 

Madam Sılva filminde Krio Rus 

Bugünkü bilmece 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dünkii Bilmecenin halli 

1 - l.'aygarn, Şimalde bir knza mcr
kezinıi7., 2 - Son glinlcrdc ismi çok 
geçen ıııiihim bir viliıyf t, mühim bir 
mayi, 3 Sütlü bir lıay,•nn, tatlı bir 
mey\'c, 4 - l•'ikir, ynpınnk, 5 Ev am
barı, mc~ruti rııcııılckcllcrde yük..,ek 
bir ınedis, G - Beyaz, gii:r.cl san'at, 7-
Hayvanlnın nınhsus bir demir p::ırç<>· 

sı, doğu, 8 - İnsaııhırın büyük babası, 
olmayan, 9 · Orta zamanda tnmnmış 
(kısa ) lıir hiikiimdnr, t :.miz 10 - Me
deniyet merkezlerinden biri, lO gün 

... Yukarıdan aşa..,: 

. . .1 - Otunnağa mahsus nıcfru~at
tan biri), 2 - Bir kıt'a, nıühiın bir u-

• Ztt\', 3 - Tatlı. hol sulu pihh•, 4 - Ya
l hudi düşnıaııı bir ırk, rakı, S - 'eşe--

Almanlar mcmlf"ketletinde yeti- ' Bu takdim edilen yeni yıldız Paul li 6 İtikat, 7 - Hüyük bir icadın, kıy-
şen sinema yıldızlarının fazln para al . . ~· , . . . rağııumn güzcl hir ı>snsı. 8 • Dalka-

. . 
1
. d .. .. Rıhter ılc> (Madam ... ılvaı ısmınde bır vuk 9 _ İkinci kıız:ınr. eski zamun• 

mak ıçın Ho ıvu a kaçtıklarını gorun . . . . . . . • ' ·• ,• 
··t d ' e . . ld fılm ~e,•ırmışlerdır. Fı1mın ılk tem- larda miir kkcı> :vapnıak kin kul -ce mu cma ıy n ycr.ı sınema vı ızı ~ • 

yetiştirmiye karar •ermislcrdi;. 1 sili yapılmış ve pek çok takdir kAZan laııılır bir madde, 10 - Dost miHet. ita· 

Bu meyanda Karin F.nst'da vardır. ı mıştır. yık. 
1 2 3 4 5 6 7 8 910 d h . . ır yuzıne havuz.unda çok caktır. Tcşvi~ ve seçme müsabakaları li: Şarkılı konser. 

a a ıyıleşec<>"i muhakkaktı B"l 1 Mod . B "kt h 1 d - DANS: 23.SS: Hambuı:g. 24.15: MnAno, Vatansız adam!. hassa b "6 _ r. ı - a ve eşı aş avuz arın a mu- Torino 
lS i scç':n~rada ~u~un ~·a~J~rı 14 _ l 5:1vi surette olacak, şrunpi!ona ise Be ıo_.1ô Roma ka.a dalgası,. nn:i: Arapça Tanınmış bir eseı olan (Vatansız 

75 yaşında 
Maks Skadanovsky d yen kuçuk yuzuculer ara_ şiktaş havuzunda ve 2\l agnstosta ya- musıkill program. 20.37 Ban: Turkçe mu-

sı~ a çok istidatlı çoc kJ d pılacaktır sahabe. 21.15 Bari: Haberfor ve Elen mu- adam) filme çekilmiştir. Villi Firçin 
Yuzm b.. .. · u ar var ır. · slkisl bas rolü aldıgıy bu fürrde 1918 - 919 Sessiz filmin ilk sanatkarlarrn-

e utun diğer sporların aksine MEŞHUR GÜREŞÇİ ŞİKAT ==· ============ · Ynş t hd yıllarındaki dünya hayatı da canlan- dan olan Maks Skadanowsky 75 ya-
< ' a .idine ihtiyaç gösteren bı"r ŞEHRİMİZE Gf..1JYOR! KÜL TÜR İŞLERİ .. por dt>ğıld ' H n·· l b t .. il dmlmaktadır. şına basmıştır. Bu tanmmış sanatka-

. ır. cmPn hemen bütün unyanın sayı ı ser es gureşç e- · · - ·· ı 30 · d b" k §:unpıyonı d y .. k k h ·ı ı·.... Beynelmı·lel fı·ım sergı·sı· rın ısım gunu o an . nı:san a ırço 
ar ve rekortm<!nler pek rin en Şikat temmuz başlarında şeh- u se ta sı genç ıgı 

gt'."nç de.nemiyecek yaştadırlar Ve e- rimize gelecektir. Yaı .• hın daveti ve . . . . y memleketlerde mr.rnsım ynpılınış bu sas(n hır .. .. .. ' 1 İçin kamp Beynelmılel. Iılm ~ergısı 8 ag~sto_s vesile ile sinematograf tarihinden ba. 
llını 17-iouzucu de en fazla randıma ~art ~~ı k~~ul edin Şiks.t angajman- 1938 de ~-en.edıktc n?ıJat·aktır. Şır~~'.-ı zı hatıralar canlandırılmıştır. 
lir B yaş anısında elde edebi- arı ıter ıtmez st&nbula hareket e- Üniversite talim taburu komutan- den 18 hukumet seı gıye resmen ılıitı- s· 1 d b"lh k h 1 

· unun için artık burıl··ın ya"lı ol- d_ec~ini bildirmiştir. Malüm oldugwu lıgwı, kampa tabi '"Ük:.ck tahsil genç- k d kl · · h ld" · · ı d' ınema ar a 
1 

.assa ço pa a 
1 

d 0 
~ -o ., ra e ~ce erını ı ırnı;s er ır. 1 f'l . '- 1 • . t tk' 

m~ ıkları halde yalnız .. uzere bundan bir müddet evvel dün- liği için bu sene üç kamp açmıya ka- D .. · 0 an ı mm ucuz~t1 ması ıçın e ı-
ıçın ihtiy l yuzme sporu b " . . Bi . . d d T unya bu! kat yapılıyordu. Amerikalılar dar 

. ar amı~ sayılac k ki ya ser est gureş şampıyonu Cim Lon rar vermıştır. rıncı evre e ıp BELEDİYEDE 
pıyon ve rek a es şnm- dos Pariste şı·k t'l b ' faku"'ltcsın· ı"n bınn" · cı· ve ikı'ncı· so··mestr İtalyanlar (Dünva bu!) ismile bir film çevirmek suretHe filmlerin ucuz 

. ortmenierimizden fazla . a a ır rnaç yapmış • bı:, şey beklemek do?;ru de.•ildk \ıe bir saate yakın bir zaman uğraş- talebeleri, edebiyat fakültesinden im film hazırlamaktadırlar. Bu filmde lıyacağını ileriye sürmektedir. Marmarada turistik 
Gozleriıniz yeni yetise~ek ki.ı ~kler~ tm:an _so~ra ancak zorlukla galip ge. tihanı binlenler, fon fak-ültesi talebe- halynnlarm Umumi Harpten sonraki Dar film merala artıyor 
takılmış bulunmaktadır. Bu çku··çu-k- Iebılmıştır. Bu. meşhur güreşçiyle kar si ve kur talebeleri kampa gidecek- vaziyeti gösterilmekte ve Mussolini- faaliyet artacak 
ı «:ıhı k hl nin hayatı canlandırılmaktadır. Cihan harbindr Çanakkalede ölen 
t:rin güzel b" .. . ~ şaca pe ıvanlar!mızn alacağı ne lerdir. Hükumetçe Marmara, turizm mm 
tirilınesı b" ır ~n~r~~?.r eJınde yetiş- ticeler dünya serbest giiresindeki ha- Birinci devre %0 haziranda başla- Bir mektep filmi halinde hazırla. Avustralyalıların kabirlerini ziyaret takası addedilmişti. Bu mıntakada 
istikbal ka: ~uıuc.ulukte büyük bir kiki mevkiimizi aşağı yuk~rı belli et- yacak, 9 temmuzda bitecektir. nan (Dünya bu!) Italyada yapılan ilk etmek üzere bu sene ağustosta Avus- turistik faaliyeti artırmak içın İstan-
::-- · n ıracaktır. miş olacaktır. İkinci devrede: Hukuk fakültesi- tedris filmi olacıığı için fazla ehem-ı tralyadan bir heyetin memleketimize Lul belediyesile Bursa bc1cdi~esi mc-

poı . 
nin bütün sınıftan, tıp fakültesinin miyet verilmektedir. geleceği belediyey bildirilmiştir. saiierini tevhit ctmiş , t•rdir. Ayr-ca 

Ony ç k iÇ 3-lOu~u~meili~~~ri,ik~d==============================Bm~bcl~~~nc~~~m*ü~ 
anın e ın Orduları yeni- fakültesi talebeleri ve Güzel Sanat- re Bursada da bir turizm şubesi te-

tahşidabndan den kuvvetlerini '.:'."kı~,~~~-·~~·~:~;17:\!~:~~:i:; .. ~ F l.fJ~ ~:" ·~;:;::.~.U:· r~~iı~,~\~!~.;.:z~~::: 
endişesi topluyor !~~cak, 2 ağustosı. nihnyet "aca • -- Caddelerin temizliği 

Mamafih Orta Avrupada Şimdiden mukabil taa-
değisiklik yok ruza geçtikleri 

Varşova 23 (A 
' .A.) - Pazar akşa- •• l • 

tnı Prağ'dan nl h be SOY enıyor 
, ınan a rler Var - ı 

§Ova da mahsus bir gevşekl'k h 
1 

Hakow, 23 (A.A.) - Resmen bil-
Cetirıoiştir, 1 usu e dirildiğine göre Japonların beyanatı-

Çekoslovakya.'da c· na nazaran Huşov'un cenubi şarkisin-
k ıesıyn mınta 
asındak" p ' - d h d l .. ı.. olonya eknlliyetini endi e mu asara e i miş lan bütün Çin 

şdeyc duşurmüş olan Polonya hudu ~ kuvvetleri, Tien-Çin-Pukov demiryo-
undaki ask • h lunu geçmişler ve diP,er Çin kuvvetle-

koslovak h"~~ ta şidat hakkında Çc- ri ile birleşmişlerdir. 
Ya 1 • u meti tarafından Polon- Çinliler, Huşov'un garbinde yen·ı -

e çlsıne veril kin 
burada ıne ~n tes edici cevnb den toplanmakta ve yeni bir muka 

c· mnunıyetle karşılanmıştır. vemet hatll hazırlamuktadırlar. Hat -
ı~yn'in k 

koslovakya h ş~r ında Polonya - Çe • ta Çinlilerin şimdiden mukabil taar -

takviye edil ~ udunda yalnız hafifcc ruza geçmiş olduklarına dair ortada 
ı d w mış gilmrük PQstaları bu- bir rivayet dolnc:maktadır. 
un uguna d . ~ 

aır neşredilen tebliğ bu 

dercetmişler -sd~bahD bütUn gazeteler 
ır. iğer "h 

cı etten Bekin Stokholm'a 
Yapa ~ 

1 
cagı seyahati tehir etmemesi Po-

onya zı-~ d 
.a ··-m nrlarının şimdilik Orta 
~vrupanı 
olın 11 vaziyetinde bir değişiklik 

ıyacağı k ı· d b 1 b' anaa ın e u unduklı:ırına 
ır delil addedilmektedir. 

Kapıcılar cemiyeti 
Kapıcılar cemiyeh dün belediye-

ye bir ·· . muracatta buiunmuştur. Cc-
nııyet ·· muracaatının, zabıta\ beledıye 
lalimatna · d -mesın e kapıcı ernafı hak-
kında b" t b ır kayıt bulunmadığı iç.ın is-
d nn__ ulda 1000 e yakın kapıcı bulun-

d~klgu halde bunların cem:yt:te girme 
ı er· · . 

al. ını ve bu yuzden cemıyetin fa-
ıyetind l old e zor uklarh karşılaşmakta 

h :unu, beledıyenin, diğer esnaf 
h:kkındn olduğu gıbi kapıcı esnafı 
n • ~da dn zabıtaı belediye talimat. 
arnesıne ce.znt h""k. l ist u ·um er konmasını 

emektedir. 

Otobüs bilet fiatlan 
indirilemiyor 

21 Mayıstan itibaren benzin fiyat

larının kilo başına 20 para indirildi

ği malUmdur. Bu teneu.ülün otobüs 
bilet fiyatlarına tesir edip etmiyece. 

ği tetkik edilmiş, fakat otobüs bilet 

fiyatlarının bir tenezzülü icap etti -

recek mahiyette olmadığı görülmüş

tür. Bu itibarladır id otobüs bilet fi

yatları, şimdilik olduğu gibi bırakıl
mıştır. 

Kılıçalipaşa camii 
önündeki binalar 

. Evkaf idares i, Tc-plınnedeki Kılıç 
Alıpaşa camiinin önündeki dükkan 
ve bekô.r odalannı, cami\n önünü aç
mak maksadilc yıkmıya karar ver
miştir. Bunun için Evkaf dün beledi
yeye müracaat ederek bunun imar 
plfinınca mahzurlu olu~ olmadığını 
sormuştur. 

Üçüncü devrede. Tıbbiyeden geri B · f Belediye, yaz rnunasebctile şehir 
ILG LER : Dudakların boyası sokak ve caddelerin, gündüz sulan -

kalanlar, eczacı, dişçi, ylıksek ticaret N UNN.f.MJl'W'MN,,. 

ve iktısnt fakültelerile edebiyat fa- Ceviz eşyayı temizlemek Güzel boyanmış bir dudak çehreye ne masını, geceleri de iyice yıkanmasına 
k··ıt · · ··t b k" t 1 b · k p c · •--da b'" ,.,_._ _._. • b. "b · B karar vermiştir. Bu karar 1 haziran u esının mu e a ı a P. esı am a evız eşya kı>metlidir; onları zedele- 1U1 r uywı. ve Çc:ll'ıct ır cazı e vtttr. u 

"d kt' B k 8 • t ta bac: • ·ı · 'b 1 d dak .__ Çarşamba gününden itiharen tatbik 
gı ece ır. u amp, agus os -s· mege W)a usulı:~iz ttmizlemeğe kalkış· cı ıtt n.ızıırı ıtı are a mıraa u vuya- . . . .. 

eh 
· · k _,,_ b. ..A edilecektır. Anacnddel:?r, bırı oğleden 

lıyacak, 27 ağustosta bitecektir. oıalc bozulmalaımil sebep olur. manın emmıyetı ~ a\.... ır ıure.>L 

H k 
~ 1 d ı. sonra olmnk üzere giın:le: iki defa su-

er ampın müddeti 20 gun O - Ceviz eşyayı hırpalamadan ve bozma· mey ana çı ... ar. 
d ~ } ld l t l b . mu""d d k s· h h f h l'f 1c·ıd-' · " d }anacaktır ve her gece de yılrnnıfa -ugu ıa e anorma a e enın - an temi:ı:leme ve parlatmak için gayet ıze er a ta, mu te ı ıe ı cı.ı u-
deti 25 gün olacaktır. basit olan bu usule müracaat edeceksiniz: daJcların nasıl boyanması lizımgeldiği caklardır. n.~er ikinr:i derecedeki 

Halkevlerinde 

Kırşehir felaketzedeleri için 
Kırşehir felaketzedelerine yardım 

maksadile Beyoğlu Halkevi ve konser
vatuvar idaresi müştereken büyük bir 
konser tertip etmişlerdir. 

Bu konser önümüzdeki per~embe 

akşamı saat 21 de Beyoğlundaki Fran
sız Tiyatrosunda verilecektir, Gişede 

bilet satışı yoktur. Davetnameler Hal
kevindcn verilmektedir. 

Aleni Teşekkür 
Uzun zamandanberi rahatsız olan 

eşim Bedriye Kıvanç'ın ameliyatla 

tedavisinde büyük hazakat ve yar -

dımlanru gördüğüm Gülhane Hasta

hanesi Başhekimi Profesör Ali Esat, 

Baş asistan Şerif ve ikinci asistan Re

fik ve Hafi Baylnra muhterem gaze
teniz vasıtasiyle alenen teşekkürü bir 
borç bilirim. 

E h 
ı .k d ıı l b'I .1 ·· 1. ~· caddeler, munaveb<.:? ıle y1kanılaf'ak· 

•czaneden münasip miktarda vazelin. a"' ın a usu er ve ı gı er soy ıyecegız. 
y ·1 b B .. 1 - d d ~ b" "b" . .. lardır . yagı ı e tre ontin esansı alın. Her iki mad. ugun a t ve ııst u agı ırı ınne mu· 

deden miisavi derecede bir miktar atıp aavi tabii geniştilcte otan dudakların bo· Metruk medreselerden 
biribirile karıftırınız. yanmasını anlatalım: istifade imkanı 

Sonra bu mahluta çok temiz bir bez ba- Ağzınız.ın her tarafmı müsavi tekilde 
tırıp lekeli donuk yerlere süı-ünüz;. leke. boyayın: Boyarken dikkat edeceğiniz ci. düşiınÜ}Üyor 
li ve donuk yerlerde bezi daha fazla ıür- bet ıudur: Boyayı katty'en daıarıya tqı"- Cami yanlarında bulunan medre-
meniz ıarttır. - Bunu yaptıktan ıonra bir mamak lazım. selerin bir kısmı, kabili istifade ol-
saat kadar eşyanızın kurumasını bekleyin. Dudaklarınııı bu şekilde boyarken kati- duğu halde bunlar metrlik bir halde 

Kuruduktan sonra ikinci defa olarak dir. Böyle metruk medreseler bakım-
yen ağzınızı kapalı tutmıyacaksmız. 

onları ıilniz. tlcinci defa silince artık et· sızlık yüzünden harabiye yüz tutu· 
yanızın rahat luruması için on iki ıaat Bu tekilde boyanan dudak çdırcye tGt• yorlar. Müzeler idaresi tarafından bu 
kadar beklemdisiniz. ' 1ı bir mana vuir; yüzünüzün sempatisinin medreselerden mühim bir kısnunın ta-

Bu müddetin hitamında kuvvetli ve sert artırır; ,., bir kat daha güzel görününrsü. mir edilerek kiraya verilebileceği ve ki
bir deri parçasile eşyaları iyice parlatın! nüz. ralardan toplnnncak parayla hu eski ta· 

Eşylarınızın yepyeni olduğunu ve pırıl ================== lrihi eserlerimizin daima tamir edil-
pırıl ciliılı gibi durduğunu göreceksiniz. NÖBETÇİ ECZANELER mek suretile muhafa.Utlarının müm-* Beyoğlu cihetinde: İstiklal cadde- kün olacağı bildirilmektroır. Müzeler 

Burunlarin etrafındaki sinde (Delln Suda), Gn1atada (Hüse- idaresi kabili istifnde medreselerin 
yin Hüsnü), Tnksim İstiklal caddesin bir de listesini belediyeye göndermiş 

siyah lekeler nasıl gider de (Limonciynn), Pangalb Halaskar tir. 

Eğer burununu:ı: pırıl pırıl yanıyor ve Gazi caddesinde (Nargileciyan) • Ka- Çeşmesiz mahalleler 
etrafında İ)·af ufak lekeler bulunuyorsa sımpaşada (Vasıf), Hasköyde (Bar-
bunları fU suretle giderebilirsiniz: but), Beşiktaşta (Vid.in), Sarıyerde Kırkçeşme suları k€sHdikten son-

ra şehrin muhtelif !.emtlerinde yüz
Avucunuzun içine birkaç damla limon (Vasıf) 

Ülkü Basımevi Başmürettibi · den fazla terkos çeşmesi yapılmıştı. 
suyu damlatın, hunun üzerine münasip İstanbul cihetinde: Eminönünde 

Kazım Kıvanç miktarda talk pudrası ko,,•un·, her ikisini (S l 'l N t") Al d d (Esat) Henüz çeşmesi olımyan semtler aha-============== n 1 1 eca 
1 

• cm ar 
8 

' lisi, Parti vasıtasile kaymakamlıkla-
Evlenme to··renı· karıştırıp bir poınad viicude getirin. Kumkapıda (Cnmı' l> Fatihte (Hnm u t d k k d' tl · d• • '° • - ra m racaa e ere en ı sem erın .. 

Meydana gelen bu poınadla alqamları di), Aksarayda {Sarım), Şchreminin de çeşme yapılmnsını istemişlerdir. 
Türk Maarif Cemiyeti Yönetim ku-,yiizünüze masaj yapınız. de (Nazım Sadık), Küçükpazarda 

rulu başkanı , Halkev~.eri müfettişi Sabahleyin kalkınca da yapacağuıız i§ (Yorgi). Eyüpsultnnda (Hikmet At- SO damızl"k Merı·nos 
Urfa saylavı B. Refet Ulgen kızı Ali- şudur: • 
ye Ülgen ile Türk Maarif Cemiyeti Yarım bardak ılık suyun içerisine bir lamaz). Ziraat Vekaleti Macaristandan elli 
Ankara KoUeji resim öğretmeni Bay çay ka~ığı Bikaı-bonad dö Sud karıştırın; Üsküdar, Kadıköy, ve Adalarda: tane danuzlık merinos kısrağı almış
Şimısı Barutenin nikah törenlerinin sonra bu su ite bumunuzu iyice yıkayın; Üskiidarda (Ahmediye), Kadıköyün- tır. Bunlar yakında memleketimize 
dün Ankarada icra kılındığı haber a- ve kendi haline kurumağa bınıkın; az bir de Modada (Moda), Pazaryolunda gelerek Çanakkale civanna sevkedile• 
lınmıştır. Y enı evlılere bahtivarlık ve zamanda bunıunuzd:ıki parlaklığın ve ıi. (Merkez), Büyükı:ıclado (Şinasi Rı - ceklerdir. Bu suretle merinos nesli • 
saadet dileriz. . >:ıh lcldcrin knybolduğı:r.u görcccbiniz. za), H~ybclide (Halk). nin ıçl~.hına çalııılmaktadır. 

1 



- Sayfa: fi YENi SABAH 

FOSFARSOL 
Güneş gibi yuvalara sıhhat ve saadet sacar 

Bakınız bütün aile sıhhat ve neşe içinde. Bu milyonlar değen saadetin 
"""'sı; yemeklerden evvel içtikleri (FOSF ARSOL) kan, kuvvet, işteha şu

rubudur. FOSF ARSOL; kan ıtazeleyip kuvvetlendirir; iştibayı artmr, vü

cude dinçlik, çalışkanlık verir. Zekayı, hafızayı yükseltir, muannid inkıb:ız
ları geçirir, sinirleri kuvvetlendirerek yatıştırır, uykusuzluğu, fena düşün
celeri giderir. İnsan makinesine lazım olan bütün kalori ve enerjiyi vererek 
azmü irade sahibi eder. Bilhassa ademi iktidarın en güzel ilacıdır. Sağlık 

Vekiletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulnur. 

• ' _,_ ı;... _ . • 1 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağaca mi 
kaqmnda No, 133 Telefon. 4358 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
D'lhiliyc Mütehassısı 

Pazardan ba~ka gunlerde öğleden 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs
tanbul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

sabah «9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane Ye ev tele
kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
fon: 22398 - 21044. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Cilt ve Zührevi hastalıklar 

Ankara Caddesinde: Hergün 
öğleden sonra 

-----------------·----

Marangozlar ve 
nı ühendislerine 

inşaat 

müjde 
Son sistem makinalar ile ve yegane 

Türk mütahassıslarımızın 
gayretile imal edilen 

Kuru Kontraplak 

Çarpılma ve çatlama gibi hiç bir arıza göstermeyen yegane kontraplaktır makinalarımız 
her nevi ağaçtan koııtraplak imal etm'!1<te olduğundan Kızıl, Kain Kestane ve lhlamur 

ağaçlnından kontr .ıpb'.dar bulunur, ve !<0-:trapla'darımızı daima zımp ıralı bulacaksınız. 

KUR A ALI Kon'raplak arayınız; çünkü menfaatınız 
iktizasındandır. 

1

IAKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün göğüs 
hastalıklarının 

Kara habercisidir 

Hastalık ihtimallerini 

GRIPIN 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 

radyolin müe•seselerinde fevkala-
e itinalarla hazırlanır. Rahatsızlık

ları, ağnları defetmekte bir panze

hir kudreti gösterir. Kalbinize, mi
denize ve böbrek!erinize yorgun -
luk vermez. 

İcabında 3 kaşe alınabilir. İsmi
ne dikkat, taklitlerinden sakınınız 

ve Gripin yerine başka bir marka 

verirler"' şiddetle reddediniz 

15 Temmuz - 23 Ağustos 

Muallim ve Münevverler için 

Avrupa 
Tetkik seyahati 
jstanbuldan \lapurla l'ireye -
tina - Brendizi - Napoli - Roma -

Floransa - Venedik - Viyana - Mü
nib - Nurenberg . Frankfurt - Vis
baden - Ren havzası - Kolonya -
Doseldorf - Hambnrg - Berlin -
Laypzig - Dresden - Prag - Peşte -
B.~kreş - Köstenceden İstanbula dö-1 
nuş. 

40 •• gun 
Yemek, otel, pasaport, vizeler, 

program mucibince gezmeler - mü
zeler - galeriler - saraylar duhuli
yesi otobüs gezintileri hep dahil 
tesi 

225 lira 
Kayıt: İ T A Türk seyahat aceıı
Beyoğlu - Perapalas karşısında 

Telefon : 43542 

Hekeyin son kullandığı ve 3 - Romancı küçük odaya kapanı-

No. 17 

Kısık ve kesik bir sesle: 

diğerlerinden caın itibarile yor, hatta, şırıngadan sonra bir nl'i.l:.l · 
az farklı olan bu ampül şüp- det sakin ve sessiz kalması lazım gel-
hcsiz ki muhteviyat itibarile de fark- diği için kapıyı içeriden kilitliyor. En
lıydı, İçindeki mahlul ya daha hafif jekscyonunu rahatça yapıyor. i<eyfi
vcya daha kuvvetliydi. Doz'un daha nin büsbütün tamam olina.ı için clck
bafif olması ihtimal haricindedir. Fa- triği de kapatarak kanapeye uzanı -
kat kuvvetli olmasında bir sebep mev- yor. Biraz sonra ampüliln içindeki 
cut.. Evet, daha kuvvetliydi; böyle kuvvetli Doz'dan kendine gelerniye -

24 MAYIS 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren f arelerİ 

-~ . 
O r ,.. 

~-~ .... ~ _ ...... 
wıı--- - ._.,,,._,,,_ 

4>c,. -...... 

ile öldürünüz 
ıı., 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi farele 
çanları derhal öldürür. Tesiri kat'!dir. Fareler kokmaz. .,.,; 

Buğday nevilerini seıpmelidir. Macun olanlarını yağlı hır e dıl· 
ve berhagi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalı 

Kutusu 10 büyük 25 dört mis~ 

1 İstanbul Belediyesi İliinları 
Kartal kazasına bağlı Ballıca köyü okuluna lüzumu olan maJı.•"'ı:.;, 

eksiltmeye konulmuştur. Buna 559 lira 50 kuruş bedel tahın.in edi;/, 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nO 
kanunda yazılı vesika ve 41 lira 95 kuruşluk ilk teminat makbUZ ,,.ır 
mektubile beraber 26-5-938 Penşenbe günü saat 14 de daill'J encüın• 
lunnıalıdırlar. (İ) (2724) 

Yangın esnasında itfaiyenın caddelere serdiği hortumlardan doM' / 
mvbil kamyon, otobüs rn araba gibi vesaiti nakliyenin yollarına dev~,, 
mediği nazarı dikkata alınarak itfaiyece hortumlara mahsus köprıJ 
yaptırılmıştır. Badema yangın vukuunda vesaiti nakliyenin itfaiye~ 
!ereceği yerlerden ve hortumların üzerine konulacak köprücUk)erd 

laşm 

ile d 
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Vah 
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leri 
lain 

fıln 

bu 
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çerek seferlerıne devam etmeleri ]üzümü ilan olunur. (B) (29261 / 
__.-/ da 

tal 

.--.- Demiriş tık 

Madeni eşya ve karyola fabrikası 
En son sistem ve modern karyola, somya ihtiyacını temin e:; 

Türk müessesesidir. Piyasadan bu firmayı arayınız. Veyahut 
ruca fabrikay müracaat ediniz. 

:r 
ler 

Adreı: lotanbul Çemberlitaş Tavukpazarı lbrahim Ar De 
Telefon : 2029~ li 

~/ 
-------------

kapıya vuruldu. Cevap alamay!nca 
kapıyı lurdılar. Odaya ılk giren katil 
oldu. Salondaki ışığm tesir edemediği 
bu loş odanın içinde, evin taksimatını 
iYice tanıdığı için el y0rdaııııle Heke
yin yattığı kanapeyi bulclu. Sol eli!" 
romancının ensesini buldu ve sağ eli
le hançeri batırdı. 

Ceset halının üstiine yuvarlandı. 

nülınüş hazırlanmıştı. ,JI, bu 
Diyeceksiniz ki, peki ikı ıı~ bi 

duyduğu o boğuk ses neydi? ;# ca 
sadece kendisini ziy1rete gil p 
bitişik komşunun o gece çok pP 
lan oğlunun sesiydi.. Ara dt'/Jll' &Jı 
kalın değil.. Aksi takchde I<oıı~ 

ııı 

F 

" bi 
tı 
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tiyar kurt Larrib romancının kullan
- Bu hep benim kabahatim, dedi. dığı son morfin ampülünü dikkatle 
Rozes ona da: gözden geçirmiş olsaydı istıntak ha -
- Siz de oturun bakayım! dedi ve kimi cinayet dosyasını dolabın hır kö

düşünüyor ve arkasından muaınmayı cek bir uykuya yatıyor. Katil heınen elektriği uçtı. Bu1 ancak 
çözebiliyordum. K~pıya vurulduğunu cluymuyor; on, on bes saniye sürmüştli. Işığın al-

oğlu ile o geceki toplantı do. 
profesörün evinde çahnan ınilziil1 

mamaları lazımdı. ıı 

Sesi duyadar, boğuk sesi z•1 pi 

derinden işitınişlerdı. O anda b; 
hen-ımiyet verıneınişlerdi anı9 ~
cının ölümü meydana çıkar ~ 

h· 
1 

devam etti: 
_ İşi pek güzel idare ettiniz! Öyle 

bir cinayet ki san'at eseri.. Tebrik ede
rim doğrusu. Eğer bir ufacık cam 
parçası olmasaydı.. Siz de profesör 
her delil üzerinde fazla ısrarla durma-
$aydınız ben, şu anda, esrarı çözmek 
;b.ı,susunda dostum Larribten daha 
fı<Zla ilerlemiş olmıyacaktıın. Daha o 
küçücük yazıhaneden girer girmez i
şin bir cinayet eseri olduiiunu anla -
mıştım. Hepsi bukadar .. 

... 
Polis müdüriyetinde Oskar Hekeyin 
cebindeki morfin amp!illerini bulun
caya kadar benim için hepsi bir mu -
amınndan başka bir şey değildi. Şu ih-

şesine atmazdı. Zaten daima büyük 
muamınaların esrarını basit gorunen 
küçük ve mini mini şeyler çözer. Ci
nayet çok esrarengiz ve kapalı gö
rünüyorsa buna sebep failin çok .. çok 
mahir olmasıdır. Maamafih nekadar 
usta olursa olsun ya bir unutkanlık 

yahut ta maddeten imkansız olan bir 
şey yüzünden bazan en ufak bir ipucu 
ortadan kaldırılamaz. Bu ampülün 
camı, etiketleri bir olmasına rağmen 

diğer ampüllerin camından daha ince 

ve daha mavimtraktı. Aradaki fark 
hissedilmeyecek kadar belirsizdi. Bu

nu anlamak için liboratuvar işine a
lışkın gözler olmalıydı.. Her şeyi ay
dınlatan bu kınk ampül parçası oldu. 

1 - O gece toplant1 esnasında biri- yahut duyuyorsa cevap verecek va - tında herke~in gördüğü tnanzara ŞU}'-

si vestiyerin tenhalığından bilistifade zıyette değil.. bitkin.. du: 
Oskar Hekeyin pardesüsü cebinden İşte, asıl işin sırrı buracla .. Mütc 
morfin kutusunu alıyor; içindeki am- addıt seslenişlere ve kapıya vurulıııa
pülleri alarak yerine doz'u daha kuv- sına rağmen cevap alamıydn halk ro-
vetli aynı etiketi taşıyan , aynı eb'at- mancının öldüğü neticesine varıyor -

ta başka ampüller koyuyor. . !ar. 
2 - Oskar Hekey her vakit muta- Halbuki romancı ölmemı~ şiddetli 

dı veçhile vestiyere geliyor şırıngası- morfinin tesirile cevap veremiyecok 
nı ve bir tane ampül alıyor. Bu arada hatta işitemiyecek kadar kcııdındcn 

ilk amp!illeri değiştiren yine parde - geçmişti. Zaten ölüm üze!"irıde dü -
sünün başına gelip hileli ampülleri .şülen bu hata işin büsbütün çapraşık 

çıkararak asıl morfin ampüllerini tek- bir hal almasına sebep oluyor. 
rar yerine koyuyor. 

İşte bunun içindir ki eksperler am
pül1erin muayenesinde içindeki ilaç
ların normal miktarda olduğu kararı
nı veriyor. 

4 - Katil, umumun heyecanından 
istifade ederek heykelleri si -
per alarak dolabın üzerindeki 

hançeri eline aldı. Herkes kapının ö
nünde toplanm:ştı. Bir iki dL•fa daha 

Hekey ölü olarak yerde yatıyor 
- Bu suretle herkes Hekeyi. ı oraya 
girdiği dakikatlanberi yerde C.lü o -
]arak yattığı zehabına düşüyor. 

Her şey okadar iyi hesap e•lHmişti 
ki.. cinayetten bir saat sonra polisin 
ÇC'kti~i resimdi? de göı·ü!müstü ki oda
nın içinde bulunun iki sandalye ve bir 
koltuk: koltuğun üstü romancının ü 

zerinde oturaınıya~ağı kadar kitap-
larla doluydu. 

Zaten yumuşacık üstü yastıklarla 

dolu bir kanape dururken başka nere
ye oturacaktı? Üstelik , kanape iste
nildiği dakikada yerinden kaldırılanıı
yacak gibiydi. Bütün imkanlar düşü-

en küçük bir şey bliyük bir t ti 
miyet kespcttiği ıçin, bunlar 0'eı1 ııı 
keyin çağmşlara cevap ver~C y 
görünce o sesi hatırladılar.. 1 .t 

L !•1 
vermiyor mu? Herhalde raı•• -~ p 
lacak. Çünkü az evvel boğıık ~il) Ilı 
çıkan sesini duydum.> Esaseıı l.ı" 

ve müşterek heyecanlar c!O ~r· Y 
türlü türlü rivayetler alır yıır~ b 

Otopsi esnasında doktorlar ııJ il 

lün fazla miktarda morfin ald1S: Y 
bit ediyorlardı ise de keyfiY~ 
morfinman için eheJXll1'ı 
rülmüyor du: 


