
YEN 1 

1938 

Mecliste bütçe müzakereleri 
Daliiliye ve Adliye Vekillerinin 

senelik icraata ait nutukları 
bir 

-
Fransa - ltalya 
Görüşmeleri 

''Gelecek seneler bütçede genişlik 
görürsek bütün memurlarımızı layık 

oldukları refaha çıkaracağız,, 

Meccani leyli talebe hakkında 
meclis ruznamesine alınan layiha 

- - --·-- --------

Ulu Ondere dair 
bir mütalaa 

Kudüste hadiseler 
eksik olmuyor 

Gene bir kişi öldü, 18 
kişi yaralandı 

ABONE ŞARTLARI . 
TUrkiye Ecnebi HER YERDE 
900 Kr. seneliği 2400 K. 
600 Kr. 6 ayhfı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylıf ı 600 K. 3 

90 Kr. 1 ayhf ı 300 K. 
KURUŞ Poata ittilsadına rirmemit memle· 

ketler içia 26, 14, 7 ,S •• 4 lira. 

ORTA AVRUPADA 
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Çeklerle Almanlar 
henüz uyuşamadılar 

Südet Almanlarının reisi ile Çek 
Başvekili pazarlık ediyorlar 

Çekoslovakya Baıve~ ili F od ta 

fından neşredilen beyannamelerde ay
ni tabirlerle şöyle denilmektedir; 
cmaH!mat teatisi mahiyetindeki gö -

Sonu üçüncü Hhifede 

Sütten ilk zehirlenen rum aile ve çocukları ile SUtçü P~tJ'U 

Şehrimizin Langadan Küçükaya
sofyaya kadar uzanan parçasında o
turan ve süt alanlar büyjik bir teh
like atlatmışlardır. Bu civardaki ev. 
lere süt veren Antalyalı İbrahim oğ
lu Cemil dün sabah ta mutad dol&ş-

masını yapmış; aradan pek kısa bir 
zaman geçince bir hadise Kumkap~ 
da Dil7.oğlu sokağında 3 numaralı ev
de baş göstermiştir. Burada ~turan 
Mari ile 6 yaşındaki kızı sütlerini iç. 

Sonu bqinci. aayf ada 



Sayfaı 2 TtNl SAIAH 25 MA'l1S 

« Yeni Sabah» ın farih! tefrikası: 1 -
~··~ o ·· -· ı,•.,;, u n v _a ., , •.. ,. , . - ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA 
"!~t: Po 1 iti ka~ı 

.... ,:. Türkler karşısında 

N 1 B 
Şehir planına Bizim Mütalaamız Posta vapurlaı1 

apo yon onapart ;!:1::7es~:il~:~::.~mu- göre Taksim ve tezgahlarımızda 
__ , ~ıa~:'.'"~:t~~:~t:;!g~~ Dolmabahçe yolu Yeni paralar yapabileceğiı Y azaıı : Zıya Şakir 

rasnvl•ki anlaşmanın mer'i olabilmesi B J ,. _ d • Esk.i kağıt paraların yerine yeni 5 
için İspanyadaki (gönüllülerin) çekil- u yo ustun e hır spor ve 10 liralıklar tedavüle çıkarıldı.Bir Deniz Bankın ~ 

- Evet. . L'-1 k. B da ncak t--- sah"'"'I a l k çok masraf ihtiyarile ba>:tınlm,. olan t 
Garip Bir Baskın "ı . -

mesı """ en~ U a "'I"'"- _, f pl aca .,. Vapurları Sabh.r41 
- Niçın?... ya dahili muharebesinin bitmesile - ya bu güzel ve mUkkemel paraların u - ı-,pf 

- Yaşasın eümhuı:ıiyeli 

- YaşasınJ 

- Y "§*S1Il hlirriyet! - Çünkü .ten, (Kırall m sefiri - ni İtalyaya göre General Franko'nun Yeni şehir pliinilt> Taksim - Dol- fak bir dikkats.izlik eseri neticesinde i Deniz Bank idaresi AJııı ~ 
sin... Halbuki arlık Fransada, ne galip gelmesile _ olacaktır. Halbuki mababçe arasında yapılacak yola ait deta ziyan olacaklarını gördüğümüz i- yeni inşa ettirilen vapurlar r. 
(kral) kaldı ... ne de (krallık)... son haftalarda Franko kuvveUerinin 1 plıl.n Nafia Vekfiletınce tasdik edile- Çin bu hususta dikkati celbehneyi bir bunların ~iyeceği hatlarda çaJı!I' 

İhtiyar sefirin bütilıı vilcudü sar - yeni bir harekeiı.. bulunduğu işitilmi-, rek belediyeye iade edilmişti. Pl.ana vuife biliyoruz. ki vapurlan sıra ile satacaklıf-
- Yaşasın! 

- Y~asın Fraru;a! 

sıldı. Fakat, kendini çarçabuk topla- yor. Havaların çok fena gittiğinden ba 1 tevfikan bu yol üstündeki inşaata de- Yeni kağıt paralar kafi Jerecede ku- olarak ikinci vapur da ilmanıııı!P1 
dı: hisle harekatın durduğu söylenmişti. vam edilmektedir. Plana göre cad- rumadan tedavüle konduğundan mü- dikten sonra bugün İstanbul i1t 

- Yll§asııım! 

1208 ? 1792 ~nesi, Tqrinievvel a- _-Efendiler!.. ~~a, ~~le bir teb- Şimdi çıkan rivayetler ise Cumhuriyet/ d~~in Nafia teknik .m~kt.~bi ile Gü- reklı:epleri çıkıyor. On Hralıklar ka- ınara iskeleleri arasında işliY~ 
yının 25 ınci çarşamba günüydü. ligatta bulunmak ıçın, elınızde Fran- hükumetinin zaman geçtikçe kuvveti . muşsuyu hastanesının onune tesadüf ğıtlardan birine temiz mendilinirin u- gen vapuru hurda fiatına sa 

İstanbulda, Ele:Ycığlımda, Doğruyol- sadan gelmiş bir emirname var mı.. eriyeceğinden General Franko'nun ka-] eden kıs'?1ın da genışlelilmesi icap cu ile biraz sürünüz. Bunun kırmızıya tır. Yalnız büyük _vapurlardan.~ 
dan geçenler şaşırdı. Dükkancılar ka- Cumhuriyetçilerden bh-i bağırdı: ti galebeyi, bugün beJdemelı: şartile, etmektedır. Gerek .. Nar.ıa Teknık mek boyandığını göreceksiniz. Çünkü mü- çı e•aslı bır taınırden geç'.'1 
pılara fırLidı. Caddenin i..k.i tarafında- - Mösyö Şuvazel! ... Bu emirna - yarın öbürgün temin edeceğinden ü- tebınden, gerek G..ımwıs~y~ hastane rekkep kafi derecede kurumıya vakit sonra muvakkat bir zama.~ ıç!P Jlf 
ki lıinalann pencereleri açıldı. Bir sü- meye lüzum yok. Artık lıü:imiyet, mil mitlen.erek beklemeyi tercih ettiği mer sınden dokuz metre gen.slıgınde bır bulmamıştır. Daha evvel tedavüle çı- mekte deval'!l edecektir. çüıı)dl, 
rü bdın ,erkek başlan dışarı uzandı. letindir. Biz .. Fransada Kralın yaka • kezindedir. Fransa'dan ispanyadaki sahanın c~ddeye kalbcdilm.~si lazım karılan beş liralıklar aynı sebepten mara ve .Mersin hattı için yıP 
Ve, bütün bu meraklı gözler, derin sından tut&ralt saltanattan islı::at e _ cumhuriyet.çil""' yardım gönderildiği dır-_ Bel:ı'ıye ıcap ed~ ıı:usaad~ dolayı az vakit içinde adeta .,.iti bir edilen vapurlar ihtiyacı tamaJ1leJ1 

b
. ı. •• _. . ind d-'--' b ibtl b bi _,,_. bahs' d b verılmesını Nafıa Vekaletınden ıste para manzarasını almıy~ başladılar. şılıyabilecelderse de üç tane tıe!, 
ır .... ,,,,. = ıç e, ca aeuen &eç<'n ir den... ve, Eylıll ayının 20 inci günü c e ar n UZilWgt ı e ura ya . . . . . ,, 

kafile üstünde toplandı. to·•---- . karışınca İspanyadan İtalyan kıt'aa - mıştır: Yem cadde, vır.aıluda 17 "'.el Binaenaleyh mürekkeplerin lı:uruma- küsur tonluk büyük vapur h':"'..ı.ı 
• f'Wll'&ll mecliste, (Fransa ltralhtının • . . . re, dıger kısımlıırda 14 metre genış- d · hem d bıir ıs· k ,.oo•, 

Elli altmış ppkalı in.,andan mürek- ilgası) na karar milletin b' ı tının çekılmesı ve nellee itibarile In- )' .. d 
1 

calct sına intizar •dilmesi münasip olacağı enız e ve e ı/. 
kep olan bu lı.:afile, ellerindeltl bas - f rdi . 

5
. . ha"::"ruzdıı erd.;~r giliz-İtalyan anlaşmasının tatbiki key- ıg1';,1 .'.' 0 ~ _ ırG _ _ da Dol mütaleasındayız. bi haric! servisler için ki~ 

tonJ.n sallıya sallıya: e yız. 1ZIJl v ı ız fiyetleri polilika .ıJemini bugünlerde ~na gore.'l' kur.>u~yun sol n cektir. Bunun ;çın yeniden · J 

- YaşasınJ kanınn emrini, vicdanlarımızdan al - gitgide düşündüren mevzular olmuş- mf ada k.ıılçeye ınGt ırhaneel\ ~o un '--'~~- 16 d k• k J lecrlı: büyült poota vapurW1°"~ 
- . . dık. Şu andalı: itibaren bu mevkii ve tur ın an az ı.e Astauew.ml- yaşın a ı ati şasına kadar bugün Karadeı>İJ . ..ıı 

Dl.ye bagınyorlar_ Hiddetli adım- sefatttlıan . terk ediniz. · , . re ahırlarının yerındr büyük bir spor m.r hattında çalışan bir kaç ~ 
!arla, (Fransız sefarethanesi) ne dol- eyı Ft-ansa ya geünoe: altı ay evvel sahası yapılacaktır. ~: ı 
ru ilerliyorlardı 8unlar:ı büyük bir Şuvuel, beyhude Y<!S'e mukavemet Fransa'nın tesbit etti&i hır va.ziy•t var- ş· dik' G han ·1 h l Ahmet dun" yakalandı ~.~~~erıoh · ... ·--~vamBa-'~ - • ...-

. gösternıen.iıı, hiç bir faide temin e1rni- dır· İsp ' h • t1 .. . ım ı az e ı e a ır arın o- .... ..,.üll, .....,= ""' t,e""", 
hayret ve merakla taldp edenler, lro- yeceğini anladı· . · an>·a ya eye er gondenlme • radan kaldırılrn""1 icap etmektedir. cinayeti itiraf etti ne kendi ter:sanmıizde büyük ~ 
nuşuyorlanlı: • · . s~. ~anya hudutlarında kontrol te - Ahırların önündeki çeşme ile sağ ta- purlaruwı '-··•··ına '---İaıııo"'~ 

_ Kim bunlar? - Pek Ali, efendl.erl... Yabancı hır sısını ve ayni zamanda merkez lı:on - ,._ kal d nd _,_ b' .......- ._, . -1 ,_ . . . ı raı.., an mey a a u. ır çayır - şimdiden ecnebi firmalarile .. ' 
_ "'"- __ '-'.. m eo.ette, Fran&1% milletinin fl'l"ef ve tı-olunun da tekrar konmasını istiyen ı 1 k ·· d ltir'l •~· ""' = ,..,_ ı vucu e ge ı eceuır. yapmaktadır. Buna göre ı.ug...- 1 

hapsiyetiııi dedikodulardan kurtarmak Fr=.sa'nm nolı:tai nazan İspanyad.alci Belediye Gazhan~ icin de Nafia manyaad İnfl. edilen vapur~..# 
için istediğinizi yapacağım. Fakat, bu- cumhuriyet hükumet.ne, evvelce ko - Vekiletile mutabık kal~ıstır. Esasen ;blJI" 

··'---'- ff ı, lınmad • ra ticaret filomuzun di~ğer · . 
- Nereye lidi)'CJl'lar? .. 
~ Kimbilir? _ 

N · t' ı nun mes'uliyetini kim deruhte ede - nuş"*"""" muvad' ati a an, Dolmabahçe Ha=oazı şirkeinin Na-- e ıs ıyor ar?.. Jıerl.·- ·..., 'lamamen dahilde inşa 
cek. -:"'i bir karan kabul ettirilemi - fia Vekaldıle ve htanbul belediye-

;lr ~= ki.~.ürültülil bir Bir kaç ses, birden gürledi: y~dır. ÇarplŞall iki tal'Qfa karşı sile evvelce yapını~ oldutu mukave-

k h
' _L_ t _ Biz ... bi%.... da bıtaraf olmak ıçin Fransa ayni u- leye göre fabrikanın sebir haricinde 

a Ima atılı. Ji bir Türk- i1e eö:oe mand Gen al F nık ' • .- Ve sonra, korkunç ve tehditkAr bir a er ra 0 nun da mu - kurulm.ası icap etmektedir. Binaen.a-
bnftı: gürültü yükseldi: vaiIU.ııli olmadan kendisine bir ka - leyh bu husustaki muaınel~ teklmül 

- Ben aöyli,eyim size... Burilar, y rar kabul ettirilemiyeceğ;ni 6 ay evvel eder etmze Gazhanenin ~'-'• b.ari. 
"'-'-- - ~asın, Cumhuriyet. • ·· le · · Bunl ""'~ ............. w , ne isüyodar?. soy ıruştı. ar hep Ademi Müd.a- cine nakline başlanacak ve yerinde 

Bu sözleri işitenler, Avusturyalı - İhtiyar sefir, ba~ını önüne eğdi : hale adı verilen politikanın şimdi~-e de büyük bir spor sahan yapılacak-
nın bqına toplandılar. Onun, müıteb- - Pek ın, efendiler. İşte, mevkii - kadar göl'iilen türlü türlü halleri • tır. 
r.! bir lisanla verdiği izahatı dinleme- mi terk ediyorum ... Buyurun. Yeri- dir. --«ooı~ 
ite Jıqladılar: mi, işgal edin. Lakin yeni hır keyfiyet var kl 0 da KISA HABERLER 

- Bunlar Fransızlar ... Fraııaada, Dedi. İspanya dahili barbınin daha uzaması --§------
,. Ortaya bir sual atald.ı : halinde İngiltere _ İtalyan a-•·-·sın- Tophanede Kılıç Ali paşa ca -

yeni hun edilen cümhuiryetin t;ıraf - ,,.......,_ 
. - Arkadaşlar!. .. Fransadan yeni se m öylece kalrp kalmıyacağıdır. İngil- misinin gÜzelliğiru kapayan cadde üs-

tarlan. Öyle görünüyor ki, .eefaretha- firimiz' • lin k d bu mev'-'ı' tu" de'-' d'"-'· 0 nl k ld im . . ge ceye a ar, ... terede bir lı:aç cereyan görülüyor : 1- n lU '"""' arın a m ıwna 
t1e)"! ci<liyor\ar ... Bana kalına, kapı- itim ifgal. edecek? talya ile olan ;t;li& tatbik için İspan- Evkaf idaresince karar verilmiştir. Dün 16 yaşında bir gencin Silivri 
sının Uzerinde henüz kralın arması Curnhuriyetçının· · biri bag·ırdı ·• § Harhiyedekı bDUcihlr. mektcbıne kapıda bir çoc"""' öldürougun·· ·.. ü yaz. ya dahili harbinin neticesini beklemiye -..-
btilwwı sefarelhaned. 'ıie cüı:nh:ari- - Mösyö Fantinı... lüzum gönniyenler var. Eğer bu cere- tahsis edilen Ayazağadaki köşkün ta- ınış, fakat katilin, yakalanmadığım i 

yet ilAn edeoekle~ ... Görmüyor mu - Muhtelif ses~r, birbirine karı~tı. yan kuvvetlenirse Başvekilin bu isti- miri tamamlanmlfbr. Binicilık melde- !ive etmif!i.lt. 
ırunU&!.Gö&üslerine, (mavi _ .lı:ınn.ızı _ - Evet ... Münasib, kamette yeni b1r haltı hareket tuta· bi Ağustosta bu yeni bina•ına taşı - Dün sabahtan akşama kadar ara 
beyaz) kurdeleler talaıuşlar. Bu - Senelerden beri konsolosluk, ter cağı tahmin edilındı:tedir. nacaktır. ma yapım Istanbul zabıtası dün ak 

ciimanlık etmi• bir vatarıclMJ, § Müzeler idaresi tarihi kıymeti şanı nihayet katil Alunedi yakala 
Fra~i ciimhurfyıetçilerin alameti • ...... - Fakat; Fantini, ilci sene evvel te· BELEDiYEDE haiz eski medreselerin tamirini Ev- mışlardır. 
imiş. kaüd edildi. kal idaresinden istem~. Katil Ahmet, evveli yaptığını in-

Meraldılardan biri sordu: - İ3undaıı ne çıkar! ... Evinde o- Esnafın sıhhi muaye- §Balkanlar arası şimendifer kongresi kar etmek istemiş, fakat kendisi biraz 

- Ya, başla.rmdaki lnnmzı takke- turacağma, timdil& vMaleten bu va- ne\erİne başlanıyor Bükreşte toplanmıp.ır. Memleketimiz sık1fttrılınca bütün her şeyi oidutu gi-
ler? _ z.ifeyi deruhte etsin. namına Devlet Demir Yolları ticaret bi söylemiştir: 

_ o da, ihtililin devanı ettiği.ne i- _ Çolı: dojru. Haziran başından it>baren bütün dairesi Reisi Nak.i ile münaka!At dai- - Biz üç arkad31 Silivride Çırpı-
!"relaUf. _ Karar ~?...... =~ftn ;nelik sıhlı1 muayen•lerine resi Reis muavini Ferıt bulunmakta - C>da top oynadıktan sonra eve döaü -

- E ... Ne diye bagıny<ırlar?... _ Karar. anıic ll'. Bu hususta hazırlık · dır. yorduk. Be!lİnl elimde bir top vardı 

Katil Ahmet 

DENİZ f.şLF.Rl 

Akay idaresinin f 
hazırlıktan ..,!. 

Akay idaresi Haziran baft3~ 
tatbik edeceği yaz tafileriı:t• 

olmak üzere baştan başa ~ , 
diği vapurlannı tecrübe etn,ışt~ 
tün vapurların kazanlarına . f 
yeni külhanlar daha fazla ;stıJll ~ 
rak tazyiki de çoğaltıklarınd,ıı ~ 
purlann sür'atleri çok artıııışlıf~ 
'! tecrübelerinde Maltepe v•l'~ 9 
-nil yaparak birinciliği alın~ıi.t 
mış ve Heybeliada gihi bıJ'!~ / 
urlar 13 mili geçemeınişlerclit• 
''~e<;i yn.'li yaz tarifesini, ".'.'ıı 

' göre hazırlamaktarur. iP"" 

zenden alınan Suvak vapufll I 
Kasımpaşa havuzlannda taıı>İ' / 
-nektedir. Bu da yazın Ad•ı.ar 
;,nda seferler yapacaktır. .ıf 

Büyük ve süratli koP" 
motörleri inş~ ti 

Deniz Ticaret Direktörlüğil f!/I 
o ft'na havalarda lı:olayca d'tJ 
labilm.,.i için büyük ve sil .ı<4 

1i kontrol motörleri inşa ertiı1"" _ Yaşasın cilmhuri,yet, diye. _ Şu halde ... tJti uk.adaş, derhal !arda ~ulunulmaktadır. Muayene § Hamidiye mektep gemisiVarna' _ Bu sırada bir çocuk bana: 

Cümh•....._. d--'-~ FonHninin evine oritsia,. Burada top _ müddeti mr aydlr. dan Köstenceye ~iştir. Köstence'- - On kuruş vereyim de bu topu 
- ~·~~·· ne cuu:o.... ..- Sa .k. . h ·ar vermiştir. >.! Avusturyalı derhal "-'·--· ~·• _ !anan cumhuriyetçi Fraıısıız vatan _ at On J ıyı aber den sonra Suliva'ya uğt-ıyacalı:tır. bana ver, dedi. Ben de kızdım, bir iki e"", ~...., .- § Y tanı k"fü" · K Deniz ticaret Dırek Müfid 1' 

tı. Dişlerini sıkarak; .. daşlarının bu kararını kendisine tebliğ d '"d '"k unanis a aran\uıclaki tlcart't u r ettim, üçük Ahn.>et te pence- · ,.e 
veren U U ınukavelesinin yenilenmesi i,.;n mü • rede oturan ağabeyisine gitti. Benim günlerde .Aııkara'ya gidecek ..,, 

- Ben, dindar bir hıristiyanım. Si- etsin . .Kendisini de alsın, buraya ge - B 1··" • ,... k le V .. j)..-tirsin. e ,..,;ye Beyazıt kuıesine yeni dü· zak<!reler başlıyacaktır. s 11 maksatla küfür ettiğimi söyledi. Sabahattin gel- yü mtör r inşa'1 için e,;. J 
ze b11 hususta farla bir l"Y aöyli~ _ d k k d ~111'' 1 ~ • Ü oymu~ ve ün bunun tecrübele- bir hey'etimiz Atina'ya gidttektir. di, bana kafa tuttu. Ben de orı11n böy- ni seııe bütçesine tatı..isat ,. 
ınem.. •• ri yapılm~tir. Muvaffa1<iyetli netice - * İnhisarlar umum müdürlüğü tü - le_ kabarmasın~an ,ı;inirlendim. Ç* - caktır. f 

Diye homurdandı. "'- l d • d b d · Aradan, yarnn sallt geçmeden, se- ·~r a m ıgı an ugün en itibaren her tün' mübayaa müdürü Avni . bazı tim _bıçağımı vurdum. Ne yaptığımı Haliç vapurların•" 
Kokartlı ve kırmızı takkeli Fran - farelin eski baş tercümanı getirildi. gün saat 12 de yeni düdük çalarak tetkikat ve mübayaa işleri ' için Ana- bılmıyorum, korku<lan kaçtım demiş- ı1' 

sular, bağıra çağıra ilerliyorlardı. Ar- Vekaleten Fransız sefirinin yerine ge- saat 12 yi haber verecektir. Yenisi - doluya hareket etmiştir. Avni'nin bil- tir. ' sık tamirleri Ja:tl 
tık, sefarethanenin kapısına yaklaş _ çirildi. nin sesi eskisinden daha kuvvetlidir. hassa yakında İngiltereye yapılacak si- Katil Ahmet bugün Adliyeye veri- Beleı:liye Halıç vapurlarınd"' / 
mışlardı. • gara ihracatı için şimdiden tedbirler rilecektir. zılanru . tamir ettinniye karii/ 

Kapıcılar ve kawsL.r koştular; de- •• MüTEFERRIK alacağı zannedilmektedir. Milbayaa S . .1 k rniştir. llk olarak bir vapur J' 
· klı k ı M k'"d h k d · h anayıcı er ve aAlete • mır parma apı arı kapamıya ev ıı en ce ren is at edilen sefir mü iırü ütün tütün mıntakalarını do sa1·ayd.a kızağa alınmıştır. ; 

başladılar. şuvazeı, aerhal eşyaı.rıru ıoplıyarak Avrupadaki işsizlerin ıaşacaktır. müracaat ettiler muayenelerde vapurların s•k. _JI 

Tam o anda, ltapuıın civarında do- kavaslar vasıt.asile bunları Rusya se • bize müracaatı § Deniz Bank binasının alt katın - Sanayiciler ham madde buhranının ınire lüzum gösterecek dere~ 
!aşan birkaç ki;i bunların üzerine a- fart'ttıanesine gönderdi. Ve sonra; ve- A ha ml k . da liman i:;lemesi için yeni servis dai- önüne geçilınesj yolunda yaptıkları dalaştığı anla .. '-··t.ır. Beled".i vruparun D me e etlerınden . . ~~ tfl".J tıldı. Kısa bir boğuşmadan sonra, da etmek için, Fontini'nin bulundugu· bi ok k' 1 T' Od relerı mşa edilmektedir. Bu suretle toplan!lları bitiımislerdir. Bu husus • vaziyet brşısın.da yt'ru ta'i" l'lv ,J r ç ı.mse er ıcnret asına mü- . . , ~J. 
hepsi de sürüklenerek kapıcı odasına odaya girdi. t ed k T" k'•-' . Lıman ışletmesile alakadar kimseler a- ta hazırladı-klan dileekçeleri İktisat Ve- bulunmaktadır. Bu arada /'> racaa ere ur ıy~c ış yapmak is . 0e kapatıldı. Demir kapılar, arkasına ka- _ Eh dostum b•n gı'd. t d'kl .. b'Jd· ;.ı d' B rasındaki muameleler kolaylaşmış ola- kaletine göndermişlerdir. Bunların ser'i nwt.orbotlar getirilmesi '' .i 
d ldı , .. \. • ıyorum... e ı erını ı ırm~cr ır. unların a- k . ~ arc·~çı . . Hem de biliyor musun, nereye gidi- rru;ında doktor, mühend;; gibi yüksek ca tır. tetkikinden sonra takas kayıtlannda nülınektedir. Bunlar gekliğı J<'' 

ümhurıyetçi kafil · b" "k bir § Bu seneki ~ledıye bütçesile ci- lazım gelen değişiklikler yapılacaktır. Haliç vapurları işlehrıeden <? 
"~"t" .

1 
k d esı uyu yorum? .. Fransada da ayni akıbete meslek sahibi kimseler de vanlır. Ti-gıuw. u ı e apı an daldı : l Od 1 . J•L· . . var kaza ve nahiyel~:e bağlı köyler- oaktır. 

. uğramamak için, ilk vapurla, Odesa- care ası mese eyı ııe •.uıyet hanem d pıl k kt J · k' • l 
- Yaşam Cuı:nhurıyet!... . . de görerek diğer makamlara arzetıniş- e ya aca me - cp yer Prıni tet ık INH SARLARDA Vapurlarda 
Feryatlan, he~ tarafta gürültülü ya geçıyorum... Sıze, muvaffakiyet tir. etmek üzere Şileye giden kültür dl- • 

akisler yaptı. temenni ederim. Yalnız, buna muka- rektörü Tevfik Kut, Şile kazasındaki lnhisarlarda tekaüde makinesi . ' 

Memurlarm hepsi, birer klişeye sin- b~ sizde.n bir ~ey rica edeceğim ... Ta ırmrrrrrrmmm&-ı tetkikatını ikmal ederek dün şehrimi çıkarılacaklar Ve terfi İlk olarak Şirketi Hayriyen•~ 
mlşlerdi. Koca binada mevkiini' . mu budır kı; benım mevklimi ne şekil- ~ ili ze dönmüştür. etti.rı·Jecekler aralı l dıı"'•· 

B 
') • • ' 1 § Bazı meseleler hakkında Dahi_ -n vapuruna takı an ,, 

hafaıa eden bir adam varsa 
0 

da, se- de işgal etiğinlze dair, Hariciye ne- ayı erımızın nazarı !iye Vekfiletine izahat vermek üzere İnhisarlar Umum Müdürü Mit.hat 'tinesi gelecek pazar günil o;el' 
fi.r, Mösyö Şuvazel'dl zaretine bir rapor göndereceksiniz. ~ dikkatine bir müddetlenberi Ankarada bulu- Yenel'in yarın Ankaraya gitmesi muh -oaı-et Direktörlüğü , Beledf:;e ı* 

Şuvazel'in bulunduğu odanın ka - Çok rica ederim; bu raporda ne ga ij nan belediye reis muavinlerinden Ek temeldir. Umum müdür bu haziran _ :eti ve aliıkadar mües.eseter e 

Pısı, -<..t..t-tli bir ..:'""''tu" ile .,.,ldı. th- · bir b ' - ~ Muharrir Emin Coşkun ıs' ınııı' de! dan 't'ba kad har' • di'-- k ,-tınde t- "b d'J kt'ır !" _., &~~ -.-· rıp askına uğradığımı bütün tat- . . . . .. . rem Sevencan dün İstanbula gelmiş 1 1 ren ro ıcı e "=e 60 ' <,ru e e 
1 

ece · 
tiyar sefir, ayağa kalktı. Od.ayı dol _ . • . . . . . hırısının otede bende bilhassa Şark yaşını g<"<;rn~ kimselerin listesini t.as- '1ile yeni kullarnlmıya başlıYIJI'" 

silutile hi.Uye edmız ... Hıç şüphe et- G "'-ft' v·· tl . tir. - laf~ ... duran bu gürültücü halka hakaret do . . . , . . ve ......-.. ıa;ye erinde mulıtclif ıa-~ dU< ettirecek, ayru zaman.da, terfi e . nakineler, vapurların baca , 
mıyorum ki, artık birıbınmizi ebedi- 1 • 1<ta ..I' lu bir nazarla baktı. İki ellerini ma- .. . . zete en ve bu arada da 1:'"7.Ctemizİ S d ki d b• .1 decek memurlara ait listeyi de Anka- :an dumanlara mani olı11• ,e-· 

saya dayadı: yen gormıyeceğız. Onun için Allaha &temsil tü"'-' il . ,.,,____,_ ~ an ı ı a lr temsı d !st b l' t' ktir' lumanlan tekrar kazanlara • .. . e 6 - enye ·~~-...,.., bayi- • . ra an an u a ge ırece . ,,,. 
_ Ne .istiyorsunuz, efendiler!... ısmarla_dık, ihtiyar dnstum. Ierinıiz4en para isted'"' · haber a • Sandıklı 23 (Hususı) - 22ıMayıs pa- l<"rek hususi tertibat ile yal:" ./ 
Diye batıroı. n:dı. • • . Plh;yonız. ııım 1 zar ~ünü akşa'."1 Halke~i sahnesin~~ Belediyede inşaaat işler: .yete sokmaktadır. Bu sut"~ 
Çatal sakallı bir Fransız, sefirin kar Beşıktaş sarayında bir ıçtima ij Gazetemiz müharrirlerindell E _ temsıl ~~be":"~ın. yardımıle bahçe ıçı Belediye fen heyetinin karar ve- -rfiyatından da yüzde on t 

şısma dikilili : Pa,djşah Üçüncü Sellin ile, saray ~min Coşkun namında bir şahıs ol - Okulu ogrerncılcrı tarafından hazırla ~ remiyeccği inşaat haJ.:kında hükürr 'ilmektedir. ./, 

- Efendi! ... Artık bu mevkide sizi ve devlet erkinı; (Cümhuriyet) i na- matlığı gibi selıUUyetli hiç bir me _ nan Atak Ali, Başkale, .Ben hazretlerı • ve~mek üzere belediye reisi muavin Bu tertibat üç bin Jjraya çı .a 
görmek lstemiYoruz. sıl teiakki ediyorlardı? Mevzuumuza ~ .. 1 adlı pıyesler muvaffak.iyetle gosterıl- 1 Ierınden Ekrem Scvcncanın riyase _,0 

1
1.· • ijmıınmı11Z1Dl .. a taşrada bulunma - · S ndıklımız ·ıu 1 il . .. 'tr. Yapılması için vapw~ 

Dedi ... Şuvazel'in çehresi bembeyaz girerken, bunu tetkik etmek faydalı ~.ı_,.,m sa bayilerimiz mı.ş ve a . . ın_ '°'.. ~Y~.n .~ e . tinde teşekkul eden komisyon ilk i< adar tamir' e ç-'-,·lm-ı· lilZ'~;ı:ı' 
kesildi. . 1 k ~.... yın e ve oku;yu- 600 yakın hır seyırcı kutlcsı onunde timaını dün yapmıs "" <imdiye kada· • ""' ,. 

o aca .. . cularımıza bildiririz Jk ı d 1 ' · ' tatlı' _ Beni mi istemiyorsunuz•... . D a ış ar arasın a oynanarak sona er- biriken inşaat isıerinc dair olan mP den b\ilün vapw-lııra 
eTam1 var 't!sr: w · ıı::.t:::lıı::.t:::lıı::.t:::I ~ ıı::.t:::1a::t::n~ı , m :s ı. r · ı se 1 e 1 eri tetkik et mis \ir. \' a p ı laca kt ır. 
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. GÜNAŞIRI 

Suç! 
Gü~el konuşan bir ağızda Pa.; 

radoks, güzel sanatlardandır. Yazı 
çeşitlerinden fıkracılıkta da öyle .. 
Ahmet Haşimin sözündeki ve nes
rindeki mümtaziyet, bu zeki hü • 
nerden gelirdi. 

Fakat, her mevzu bu can • 
baz.lığa müsaade eder mi?. Mese -
la. 

YE iil J A !l A ff 

Serbest Sütun 

''D k . emo rasiler, 
mahvoluyoruz; 

kendimize gelelim!,, 

f ransa - ltalya 
Görüşmeleri 
Baştarafı 1 inci sayfada 

ya karşı tehditkar bir vaziyet alınış

Lardı. Bu yüz.den, 'Qçüncü Napoleon 
Avusturyalılarla derhal Villa Fran -
ca miltarckenamesini imzalayarak 
İtalyadan çek.ilmeğe mecbur olmuş -
tu. 

Fransız Radikal - sosyalist par - yıkılmıyacağız kanaatindedirler. Tarihin ibret alınacak cilvelerine 
tisinin ikinci reısı Jacques Kayser de- D iktatörler bütün tehlikeyi kabul e- ve renkten renge ginnelerine bu ya -
mokrasiler ve diktatörlükler hakkın - diyorlar,· hatta büsbütün yıkılma teb- kın mazi güzel bir örnektir. O zaman 

Bir Fizik kitabında, bir iktisat da bir makale ya?.mıştır. Tercüme e- likesi.ni dahi. ..... Fransa ortaya milli vahdetini, milli 

10 

Çeklerle Almanlar ~ 
henüz uyuşamadılar 
Südet Almanlarının reisi ile Çek 
Başvekili pazarlık ediyorlar 

makalesinde, bir askerlik eserinde diyoruz. : Demokratlar hi9bir tehlikeyi, batta 
Paradoksun yeri olamaz. «Eğer demokrasi bir vehim ve ha- yaşama sevki.tabüsmden doğan teb- hudutlannı bulmuş bir İtalya devleti Ba, tarafı . birincide 1 tenvir edeceği mütaleasında bulunmak 

N rull ,..ıkannag· a çalışıyordu. Ve buna Al- ı 1.. ... .-ı t ö .. ·· d k ' tadırlar 
U ah Ataç, mizacındaki bu yal rejimi ise, demokratlar lakaydi likeyi bile hiçe sayıyorlar. Diktatör- :r rüşme er ~ amış ır : « numuz e 1 • 

h manya mani oluyordu. Bugün o Al- f d • B Bone Almanyanın cumartesi gü USusiyeti, memnu bir mıntaka - ve nikbınliklerinde devam ede dur - ler şiddetlerinden ve gençliklerinden görüşmenin ha ta sonuna ogru yapı- · • -
Ya da soktu: Tenkit makalelerine! ~unlar; zamanın demokrasi ve demok- mağrurdurlar. manya ile birleşen İtalya Fransaya lacağı istihbar e<lilmiştir>. nü Çekler tarafından seferber edllmif 

. Bir kaç gün evvel, bunun yeni ratlar için çnlışmakta olduğunu var - Demokratlar tevazulanndan utanı- meydan okuyor. İki taraftan hiçbiri dün akşamki gö olan ihtiyat kuvvetlerine muadil bir 
bır örneğini Haber gazetesinde 0 _ sın düşünsünler! Ve geleceği görmek yor gibidirler. Maamafih tarih bukadar basit ve r~e hakkında mütalealar serdet - kuvvet seferber etmek tasavvurunda 
kuduk: Gençlik mecmuasına çab- ı..izere bekliye dursunlar. Diktatörler zaferden zafere koşuyor sade bir akış takip etmez. Fransa İm- miştir. olduğu noktasında ısrar etmiştir. Mu-
yo d ı t l k d · ··k k _ . maileyh, B. Fon Ribbentrop'un İngi-r u. Hadisatın gidişine bakılırsa demok- lar-, bu zaferleri kıymetlendirmes·ın·ı paratoru ta yan ar eşıne yu se p - 24 (AA) R t a3ansı 

N rag : · · - oy er 1 · B 1' f' · Ç k l k · · ·? l b h · ı bö' 1 b' d d . terenın er ın se ırıne e os ova -N _ı~ın mı... Gençler, Süleyman rat ann ir da a uyanacakları yok. biliyorlar. Bazan tehdit savuruyorlar; prensıp er nanuna Ye ır yar un a muhabiri dün B. Hodza ile B. Henaıen t f d 'tt'h d.l . 
1 azıfın Çanakkale şehitlerini a Vak'alan dol,ırudan doğruya gör - ve hazan kendilerini sevdirmenin yo - bulunurken, İtalyanın elinde bulunan arasında yapılan görüşme esnasında ya ara ı~ an . ı ı az e 1 mış ~ an as-

~an bi~ ~azısını almışlar ve Ömer nek, hakikati söylemek yasak mı? De- lunu buluyorlar. Nis havalisile Savoie viliyetini Fran- milliyetlerin statüsü meselesinin mu- keri tedbırlerı Almanyanın bır tah • 
k~ett~nın büyük ruhuna bir hi- nokratlann;dört ele sarıldıkları o mü- Demokratlann göze görünür hiç saya ilhak etmiş, yardı~ının fili mü- nakaşa edilmemiş olduğunu istihbara- rik telakki etmekte. olduğunu beyan et 
laay~ ıthaf etmişler. İşte, suç- cadelelerde mağlup oldukarını söy • bir muvaffakiyetleri yok. İdealist ve kifatını cebine atmıftı! Italyanlar ya- tına atfen beyan etmektedir. miş bulunduğunu Çek sefirine söyle-

n... lemek yasak mı? Diktatörler tara - kudret doğurabilecek dinamimıi in • nm kahmş bir müdahel'e mukabilinde Her ne kadar alınmış malumat yok miştir. 
Nu~Uah Ataç münevver Türk hndan kazanılan z.aferleri sayıp dök - kişaf ettirmekten korkuyorlar. Fransaya pek faz.la bir ücret tediye ise de dUnkü görüşmenin muvaffa - B. Osuski, bu mesele bakında hü-

~e~çlıği~den ne bekliyordu aca - mek yasak mı edildi? Onlarda cebir ve şiddet yoktur. edilmiı olduğunu gördliler ve bundan kiyetle neticelenmiş olduğu tahmin e- kumeti ile görüşmek üzere bugün od· d Bır kış gecesi mangalsız bir cMahvolmak üzereyiz., kendimize Diktatörler yeni bir doktrin sahibi dolayı büyük bir infial duydular. dilmektedir, Prağ'a hareket edecektir. 
a a ~~yelek cebinde otuz iki ku- gelelim> diye düşünmek yiğitliğimize -imişler gibi görünüyorlar. Demokrat- Yetmiş beş seksen sene evvel ce- F 'ht İngiliz sefiri, B. Bone'Yide görm~ 
~ mıras bırakarak ölen •Kara- halel ml getirir? Bahusus henüz her lar ise mazinin daimi tahatturu için- reyan eden bu alışveriş muamelesi ransanın 1 an ve mumaileyhe bilhassa Londranın el-
~~n· ~uharririne hakaret mi? .. şey mahvolmamışken! de cansız ve camit duruyorlar. neticesinde, Nis havalisi ile Savoie Paris : 24 IA.A.) - İtimada şayan de etmi§ olduğu bütün rnalfunatın al-
~er, .~ızd~n sonra gelenler, geç- O muhassımlanmız, bizim bütün z! Diktatörler yeni bir idealin müj- vilayeti bir kat daha Fransızlaştılar, bir menbadan öğrenildiğine göre, B. manların Çekslovakya hududunda as-

~i:~nlerın d.~s~nını yalnız bu f ımızı , ~ör~üğümü~~ ve durgunluğu- decisi olduklarını ilan etitkleri halde ~akat tl iki bin sene ~v~elki. ~ma Bonac, dün öğleden sonra Çekoslo - ker t.ahşit etmemekte olduklarını le
Süle mzanın ~stun~e buldularsa, muz~ bıl:.Oıyor degıldirle~.. . demokratlar, cesaretsiz ve muhafa _ imparatorluğuna v.~rıs~ık ıddıası~~ yanın Paris sefiri B. Stefan Osuski yid etmekte bulunduğunu beyan -et • 
d Yina~ Nazıfe degil, 0 devrin Dıktator konuşur ve sozünü din - zakannı.ş gibi duruyorlar ... Onlar mu- kalkmakta mahzur gormıyen Mussolını ile yapmış olduğu görüşme esnasında miştir. 
la~ ~babı ~~emden o'jan Nurul- letir, demokrat şöyler, sözJeri müna- kavemet tarafını tutmuşlar; diktatör_ için bu türlü 2.0rluklar hiç ehemmi - mumaileyhe kom ün intüıabatırun ilk 
Ö taça sogmeleri icap eder!. kaaş edilir. Diktatör verdiği karan ka- lerse bir hareket ve faaliyet içinde _ yetsiz birer miniadan ibaret kal'maz- kısmı hitama ermiş olduğundan dola-

ter mer s.~Yfettine gelince... Muh- bul ettirip derhal mevkii fille koyar; dirler. lar mı acaba ? yı geçen cumartesi günü silih altına Prağ : 24 (A.A.) - Südet Almanlan 

Müzakere mü..ait imlf 

na~m munekkidin hala kalemine Denokrat fikir istihsaline, milnakaşa- Demokrasi yorgun bir rejim halin· İtalyan vahdetini temin mücadele- davet edilmiş olan ihtiyat efradJnın ter mahafilinde beyan olunduğuna göre, 

Ya Pdolmaya.n bir Türkçe ile genç sına koyulur, ve bu şekilde vereceği de görünürken diktatörlük dipdiri ve leri esnasında Frans.ızlara terk edil - his edilmesini Fransanın muvafık ve 
şın a 0 ~ h Çekoslovakya Başvekili Hod!-3 ile 

da n c t ikaye veren bu a- kararla mevkii tatbike konması ara - yepyeni bir gayret rejimi gibi görün- miş olan bu yerler Italyan «irreden - faydalı görmekte olduğunu söylemiş-

ın::ıba, anca hürmet etmeg"e sında uzun bir müddet ge--r. menin yolunu buldu. tisme> inde bugüne kadar açıktan a- · Henley arasıda yapılan konuşmalar 
"c urunı . r ' tır. 
Gençli"i~ . . . . De~kratla~da, ~ereddüt,. k1ararsız- Demokrasi kendine sadık olanların çı.ğa :er a~mamış~arsa da .. Fransa nın Öğrenildiğine göre Paris ile Lon - müsait bir safhaya girmiştir, Çün -

fassaU g bu asıl )esti, edebıyat Iık, agırlık; dıktatorlerde silr at ve cesaretini kırdıktan sonra taham .. _ Şımaıl Afrıkadakı Arap mustemleke - dra, Almanyaya karşı böyle bir ha - kü BS§veakil Hdza uysal bir hattı ha-
arını · · k" mu t artık . N ur utse gerek: Çünkü intizam vardır. Demokratların metodu lün son haddine varıp yıkılacak mı? leri talyanlarm doğrudan doğruya göz reketin havayı muhiti vasi mikyasta reket takibine başlamıştır. 

gosil .. urul~ah Atacın kibar ar- şudur: Diktatörlüklerde bir kısım insanların diktikleri parçalardan birini teşkil e- --------

g" il e soyleyım - martavala de· Takip ettikleri usul gayri kabili ta - t kk .. 1.. d·- b' k d diyor. Uzak ve çetin Habeş arazisi a-. esere kıym t l eve u une ve ıger ır ısının a t 
e veri iyor' mir hataların doğmasına mAni olma - kı.nl v t h kk" k caba talyanların gözlerini ayaklarının 

Y f Z .. l d H ··ı "1'. b' · 1 ·dı D'k şaş ıgına a a um etme te de - d'b· d k 1 ahs ld usu iya ORTAÇ ı ır. er şey o çu u ıçı ı r. ı ta- vam ede-bilecekJer mi? • ın e uzanan o ay ve m u ar 
törlerse azami tehlikeyi hohişle ka • Tunus kıyılarından çevirebilecek bir 

Bursa sayJavının bul ediyorlar. Demokratlar mevcudun daim oldu • füsuna malik midirler? 

D kt 1 ğuna inanıyorlar; ve bu inanışları da Bunlardan başka İtalyanlarda cı· _ i atör erin gösterdikleri bu cev'a-
cenazesİ mücadele kuvvet ve kabiliyetlerini han harbini müteakip akdedilen sulh 

Esk liyet knrşısmda demokratlar usulle • düşürdüğü için büsbütün h 1 i Maarif Vekil ' rindeki ağırlık ve karıcıklığı azaltmı- ma vo ma- muahedenamelerinde kendilerine ka -
lavı Es t S ı ve Bursa say - 7 !arına sebep olacaktır. 

a agay'ın elim kayıbını yaz yacaklar mı acaba?, Diye bır· kaç sene fi derece ehemmiyet verihnediğlin gör 
ınıştık. - Halbuki diktatörlükl~rin yükselme· ... evvel herkes kendi kendine soruyor _ mekten mUtevellit bir izzeti nefıs ya-
l'i n1erhumun cenazesi dün Maçkada du. )erine ve mu:vaffakiyetlerine sebep ta· rası da vardır. Bu psikoloji Amilinin 
8rtnanlı rt havvill ve değişikliğe olan imanları • kuvveti İtalyanlardaki gurur ve iza-

v apa ımanından kaldJrılmıı Hadiseler buna reddi kabil olmıyan 
r: ~arrıaıı Beyazıtta kılındıktan son- bir cevap verdi. dır. met arttıkça bütUn bütün z.iyadele -
. erkez efendideki aile makbere • Kalabalık ve büyük milletlerin bin şiyor. işte bütün bu tesirler hep bir-
sıne defn d'l · Demokratlar, diktatörlerin mevcu - bir tehlike içinde yaşadıkları bu dün -
Tnind e 1 mıştir. Cenaze merası _ diyetinin icaebttirdigwi hareket ve ye- den öyle bir heyeti mecmua vücude 

e merhumu nl 1 b ya üzerinde rahat bir hayat teminine . 
arkad 1 seve er, ta e elerile ni faaliyet şartlarına ayak uydurmak imkan yoktur. getiriyorlar ki Italya ile Fransa ara-
rü ~: arı ve İstanbul Villyeti Maa- istemedikleri için kaybettiler. sında karşılıklı bir itimatsızllk ve ge-
lerı·er nı, muallimler, mektep mlidür- Demokratlar acaba, diktatörlere 

bulunmuşlardır. Diktatörlülclerde '.tenkit yasaktır. meydanı boş bırakacaklar mı? Dikta- çimslzlik havası esiyor. Bu esaslı nok-
Meclis parı· Matbuat hürriyeti yoktur. Bu vaziyet, förlerin kollektif gayretlerine hatsız talarm münakAuıcına giricilmeden Çe-ı tayyare cemiyeti .. . . . . .,- -Y 

tnuhtelif teş kküll ve huklımetın faalıyetını arttırıyor.Hal - ve hesapsız bir şekilde ilerlet 
hu e er tarafından mer - buki demokrasilerde tenkit hürriye • 

1 
. 

rrıun rne.zarına 1 nkJ k . me erme ve kendi sıska, zayıf gay - mes'elelerini ~vz.uubahis etmekle a-
tur. çe e er onulmuı- tın ayrılmaz bir icabı gibidir. Mat - . 

buat serbesttir; Ve istedilini yazar; bu retlennl kırarak yürümelerine mil • rada hiç bir şeyin halledüemiyeceği &-

yazdıkları hükOmetln aleyhine dahi aaade edecekler mi? şiklrdır. 

Halk sandıklan olsa... . .. ve milH menfaat zarar da Harekete ceçmlye karar verme:derse Yaz.an: Hüseyin Cahid YALÇIN 
Ankara 24 H görse yine yazarlar ... ÇilnkU serbest - intihar etsinler!. 

usust - Kanun mucibin- · ce te~kkUl edec tır. 
ve bankası anoru:1' şir~~ . sandıklan Diktatörlllkierde ittihat vardır; çok milletlerin silindiğini ve büyük 

~av~esi hazırlanmıştır. ıı;:.~as ~u- Menfaatlerin birbirine zıt o:tmasına medeniyetlerin yıkılmış olduğunu ha-

--

koslovakya ve Rusya ile münasebet 

General Mariç lzmirde 
İzmir, 24 (A.A.) - Dost ve mütte-

Demokratlar, bu dUnya üzerinde blr 

B. M. Meclisine yeni 
verilen layihalar 1 

Evler yıkıldı, adamlar 
öldü yoHar kesildi 

Ankara, 24 (Hususi) - Birinci', Ü- Graz : 24 (A.A.) - Karların bir-
çüncü ve dördüncü umumi müfet~i~- denbire erimesi ve bir kaç günden be
liklerle müşavirliklerinin teşkıl~t ri yağan şiddetli yağmurlar neticesin
kadroları hakkında kanuna ek bır de Stirya ve Korentiya'da büyük fe-
projeyi hükumet Mcol ise verdi. nl im·..,. ş· d ' k d 6 ') Tü k yez.a ar o ~~·ur· un ıye a ar 

Ankara, 24 (Husust - r ce. ··ıa ....:ı._ H k ··h· d. B .. 
h k l . o va.-..uı-. asar ço mu ım ır. u -za kanununun ve ceza mu a eme erı 

usulü kanununun bazı maddelerinin tün Mur vadisi su altındadır ve bir 
değiştirilmesi hakkında hükumet çok yerlerde demiryollan münakalltı 
Meclise iki kanun layihası verdi. La- tarnamile durmuştur. Mur nehri üze
yihalar adliye encümenine havale e- rindeki köprülerden bir çoğu da yıkıl· 
dildi. Ceza kanunundaki değişiklik mıştır. Keza Graz ile şimal arasında
devletin emniyeti faslındaki hüküm- ki münakaleler de kesilmiştir. 
terdir Barem kanununun maarif C ü .. d be . M h · b' · uma g nun en rı ur ne rı m-

cetvelinde değişi~lik yapıl~asına. d~- lerce ağaç, ölü hayvan ve bina enkazı 
ir hazırlanan layıha Mechse verıldı. kt d Lo .1 Ki 'tt 1 . taşıma a ır. renzen ı e m e a-
Hava saldırmalarına karşı pasü koru F ld d d . 1 h lm . e arasın a emıryo u arap o Uf 
ma hakkında ve damga ı·esmı kanu. ha il .. t " lm'. .. 

dd 1 · · d ğ. t• ·1 ve t taş yığınlar e or u üştur. nunun bazı ma e erının e ış ırı -
mesi ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesi hakkında hükümet Meclise 
ayrıca iki layiha tevdi etmiştir. 

Viyanada açlık 
Zürih : 24 (A.A.) - Viyanadan ge-

len seyyahların anlattıklarına göre 

dün Viyana caddelerinde ekmek iste-

Çek meselesinde 
Londra nasıl görüyor? 

Londra 24 (A.A.) - Royter ajansı
nın diplomatik muhabiri yazıyor : 

an anın merkezi Ankarada gore rağmen... halbuki demokrasilerde ga- tırlanndan çıkarmasınlar! 
sermayesi 1000 Türk 1. k olacak, yeler, menfaatler bir olduğu halde 
1200 hisseye a l ırası ıymetinde birleşmemek için aralanndaki bağı ko Şayet ölüm ve perişanlık mukadde-

fik Yugoslavyanın Harbiye ve Bah
riye nazırı Orgeneral Mariç, Bayan 
Mariç ve Milli Müdafaa Vekili Ka- yen bir takım nümayişci gruplarına 

Londra'da Çekoslovakya meselesin 
den dğan vaziyet çk nazilt olarak te

lakki edilmekte devam olunuyor. İn
giltere Çek hükumetile eHnleyn ara· 
sında faydalı müzakerelerin yapılma
sına imkan verecek bir hava yarat -
mağa çalışıyor. İngiltere hükumeti 
vaziyetteki gerginliği izale iiçn elin • 
den geleni yapmaktadır. 

dan ibaret ola:r~ mış 1.200.000 lira - parmıya çalışırlar. ratını kabul e<llyorlarsa - ki bir çok 

Bankanın mü~··tı~. . Diktatörler hem evet ve hem de ha- demokratlar böyle bir Akıbeti kabul 
rarile ta · d' uru ıcra vekilleri ka- yır demesini biliyorlar; demokratlarsa etmekten uzaktırlar - bulundukları va 

yın e ılecektir. 
uzlaşmıya kendilerini verdikleri için ziyeti takip etsiruer! ... 

zım Özalp, Bayan (naip, Büyük Er- tesadüf edilmiştir. Polis askerin de 
kanıharbiye ikincı reisi Örgennal müzahereti ile intizamı tesis etmiştir. 

Asım Gündüzle mihmandar Tuğge - Beş yüz kişinin tahşid kamplarına 
neral Ramiz ve diğer zevat hususi gönderilmiş olduğu rivayet edilmek -
trenle dün şehrimıze gclmişlerdif'. tedir. 

'
..,T E s A D o F kıcı kedisi halaveti vermek ıçın boy- kucu saf adam ne evde ne mahallede terileridir. ka geçti. Müşteriler guya helecandan 

nuna mavi boncuklarla karışık türlü Sarman kadar haysiyet ve ıtıbar sahi- Bir pazartesi günü ehemmiyetli bir korkuyorlarmış gibi ağız açmağa ce
zlynet altınları taktıktan başka hayva- bi değildi. Artık hacının'. çenesi düş - kaç müşteri savulduktan sonra kapı- saret edemiyorlar, sual sormayı Ho-

MAHALLE KARILARI nın kaşlarını rastık yanaklarını kına düğünden arasıra mahalle kahvesinde nın önüne ımükemmel bir konak ara- ca hanımdan beklediklerini ima için 
Yaz H Ue boyardı. bakıcılığa dair ettiği masumane boş- bası geldi durdu. İçinden yüzleri ka- etrafa mütereddi.dane bakışıp duru-

an: üseyin Rahmi GÜRPINAR No. 20 Pek safdil olanlar için Sarman bir boğazlıklar Nefisenin pek canını sı - hn peçelerle kapalı siyah gron çar - yorlardı. 
Şirretik ve · · . . . fal vasıtası oldu. Hoca hanım kedı'nı'n k d fl k h d H bbek N t· · · ad k't tık h 

1 
Ya çırkınık ıçın de ar- lam bir söz almadıkça yakasını bı ıyor u, şa ı i i anım in i. emen Sa , e ıse ıçın o esn a va ı aynen na-

Tnal ;:.
1
.a tınla kıymetli danlar isli _ rakmıyor. Akşam geliyor sabah geli: hadekdalan uz.anıp veya yuvarlak.laş - Hacat erbabından en mühimlerinin Hoşdeın bir iki hizmetçi koştular bu kit demekti. Binaenaleyh dört ~ 

1 ıyor Nefise h t"ts"l · f 1 masın a türlti ahkam çıkararak, bah- falına bizzat Nefise bakar, ikinci dere- birinci sınıf müşterileri tazimatla yu- dakikanın beyhude mUruru kendisin· gibi k d' . ' anım u u erı yor a daki fatihraçlar aynen vaki ol-
en ısınj ~ aleme d ' h d.rb d çede kumlar Uzerinde bıraktığı ayak cede bulunanların dileklerini Sabbek karıya odaya adılar. Çarşaflarmı çı- ce büyük bir ziya olacagıv nı i"rap e • satıyordu ır em 1 em maz.sa a amcağız hattA bir sene sonra 1 :r 

· 'd iz erine birçok mlna vererek hayli tetkik eder; ürüncü derecede olanları karmalannı rica ettiler. Müşteriler der gı·bi·. liocah mecı ıyeyi geri almaktan sıkılmıyor... :r 
hiının r a.nırna her müracaat eden Böyleleri için Nefısenin defteri kapa- müşteri savıyordu. da o evde kahya kadJnlık hizmetini yalnız yüzlerini açarak çarşaf verme-
du. G e 

1 
ını c.elbe muvaffak olamıyor- lıydı. Bunlan cHaydi yavrum senin O mahallede bir eve hırS>z eirer. gören cHoşdem> ismindeki bir Habeş diler. İkram olunan kahveleri de birer 

- Bir hacetin iz mi var efendim? 

Sualini sordu. Bakıcıya karşı ola-
nedene eenl~~ı ana kız dikkatle muaye- falına bakmağa izin yok> söz.le-''e Hayli eşya aşırır. Zabıta bekçiyi epi- kadın idare ederdi. itizarla içmediler. Bu hanımlardan bi-

g çır l ~u t 'k ed t H d · 1 be h aş1 • cak 8ual ve cevabı vaktile aralarındst S<;ın' ıyor ar, tuzaklarına düşen defederlerdi. ce azyı er. cra olunan tahkikat oş emm tuva eti gara tte anım- ri tombalakça orta y ı, diğen narin, 
z şıkarlardan değilse: Nefisenin bu şöhretinden sonra se- faydalı olmaz. Hırsız bulunmaz. O larırikinden baskındır. Çünkü bu naz- nahif uzun boylu bir tazeydi. tertip edememiş olduklarına neda -

içi:-b~0! ~enin falın kapalı. Bakmak mirenler, kibarlaşanlar, 0 servetle ni- yeisle bir gün mahalle bekçisinin Sar- lım pudra makamında gayet açık kav- Müşterileri hemen yinrii dakika ka- metleriin gösterir nevine birer ser -
racaat et.ı.~ın Yok. Başka hocaya mü- met bulanlar yalnız ev halkı değildi. mana yanaşarak kulağına eğilip te: rulmuş , ince çekilmiş kahve istimal dar beklettikten sonra Nefise bir kol- zeniş tavrile hanıml~r birbirine ba -

cSarman> onlaradn ziyade semirmiş- - Hırsız (hırsız) Iann kim olduğu- ettikten başka altınlardan boncuklar- tuğunda Sabbek diğerinde Hoşdem kıştılar. Taze hanımdaki helecan g.t-
dı.~gmesile. başlarından savıyorlar- ti. Artık fırsat düştükçe pastırma çal- nu bilip de isimlerini haber verirsen dan müteşekkil mücevherlerine çın - acip bir eda ile geldi; kendine mah - tikçe artıyordu. Bu gencin halındeki 
dek· ~selii hır uşak, hi?.met ettiği ev- mak, delik başında fare beklemek i- sana ciğer alırım... • gırak ta ilAve eder. Hoşdem çıngır çın- sus olan koltuğa oturdu. Ağır ağır ve giz.lenemiyen teessürlere mı.ı• ·•m 

h 1
1 

esleme kıza gönül kaptırmış ne bi fıka k d 'l . .. ,__ g Dediği mahallece R!IYi bir vak'a gır yUrUdükçe evin içinde gezinen ka- _ kadın tabı'rın' ce _ natıkalıca htı.l , ha- maddenin şiddetli bir sevcla mcscle-;i 
a se a l - ' ra e ı erme munaseud alır ar- h" .. .. r- d . . cı • • • F 

2.u'n" Y ıgından para arttırarak gö _ sızlıklard 1. . km. . .. ukmunu almıştı. Kahveci tAbii Mus- ın mıdır? Kedı mldır? Yoksa tas- olduğuna Nefıse ıntikal etti. r at 
u yu an e ını çe ıştı Hergun t f S tır sordu. Fakat o ağırlığı, o azameti i-

.,.... ld mmuş, mecidiyeye kıymış S • a anın armanın /boynundan altın malı kuzu mudur ? Farkolunmaz. kadınları açmak için başka bir vudı-
uı ari) ... armanın rağbetine birkaç türlü et al k' ü 

1 
çinde k6oc;kinbir :tetkikle hanımları 

d . e olacak saadet sevdalarına . Ç ma zere e uzattığı esnada çar - Gelen müşterilerin itibarları şu den söze girişerek: 
aır malumat almak merakile biçare y~meğı uzatılır, bunlardan beğendiği- pılarak kırk sekiz saat idran tutuldu- mikyasta tayin edilirdi. Konak araba- süzmekten hali kalmıyordu. Genç ha- - Bir kayıbıruz mı yoksa bir has-

Çayır çayır yan B k nı yer, yalanarak çekilir gider yumu- ğu da bu hayvan hakkı dak.i . t sile gelenlerin hacatına Nefise bakar. nımın teessürle hafif hafif titrediğini tartlZ mı var? 
.Yeyi . ıyor. a ıcıya mecidi- şak mindere kıvrılır yatardı 1 .. l . d . n rıvaye -

verıyor arna mukabilinde sağ _ N fi h · er cum esın endı. Kira arabasından çıkanlar Sabbeke gördü. Fakat hiçbir şey görmemiş gib: Ded: 
e se anım Sarmana da bir ba • Hacı babaya gelince bu zavallı uy- aittir. Yaya gelenler Hoşdemln müş- derhal gözünü çevirdi. Üç dört daki- fDcvaını 11ar) 
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Sayfa: 4 

YENi SABAH 

Dahiliye ve Adliye :ı Vekillerinin bit 
senelik icraata ait nutukları SON KOZ Bat taralı birincide 1 millet huzurunda gerek efkarı umu-j tahin cari olan bir ırmağın bir sa - lediyes~ce bu .• u.cuzluk. temin ed~f '. 

takip ettiği adliye işlerinın geçen miye huzurunda ne kadar nz söz söy man çöp~il geti~~ lazımdı; ray~- mektedir .. Ta~udir ~ kil~undan ,,eri, 
Yazan: Milkerreın Kiınil SU seneye ait olanları h:ıkkında adliye lem.iye mecbur olursa d.ıhiliye w"kl- hası, rengı, taamı _ıyı olursa,_ su ~ 15 kuruş ındirilm~ıle etın alış y,,ill 

ld 1 ·fd. ı · h" r vekilinin hesap vermesi ve adliye ve- Jetinin işleri 0 kadar iy, g'diyor, de.. ol.urdu. Su_yun. mıkya_ sı bugunku_ g_I- şınde_ . ba_zı teredd~t1'.'r ve oyna •• ı • 
Süreyya Serin, arkadaşlarından birinin ı ri.n ı:üze ir er.' za" .. ır .. e.r• mce ve lS •· ik"b 1 d ıl t k b ik ı b li d ş t b t ka aplar il'" •- kfiletinin gelecek sen~ye ait tasavvur mektir. Bir memle1<etteki mütemadi- hı metrem a ı e eg ene e_, ı_ r o a ı r ı. aye u un . •. _..ıı. 

hilcayeciliğe başladığını duya duytnJlz dırler.- Haddıne dUJtu ıse hesapsız .. o- b ht kın d zl t k ya~~ 
ilk fırsatta onu buldu. 

0 
kadar bunal _ nUJ. B.,,tar tenkide: •Ne kadar ağır kaç- ları hakkında maruzatta bulunması yen dahiliye vekaleti işlerinden hah- ile ölçül?r.dü; o zama!l un.~ ı ıyaç- gı ~ını ~cu a ~.a ıçın 

zamanı geleli demektir. Onun ıçın solunur ve dahiliye vekili mütemadi !arına kafı addedenler bugun bu su- rruz bu ışe filen mumaneat 
mı•tı, o kadar cana boaazına ge'-'·ti ıı bu ıözün Sü.reyya. Bilsen "°. ıı .oku.du· il . . bil ·- kt d ur- b. t bb.. g· ·şmiş olsaydılar 'f' ' • ....,.. d ıı ben de hemen vazifeme başlıyorum. yen söz söylemiye mecbur olur, o ya e erını e surmeme e ır ve s ır eşe use ırı • 
ki Derdinden kurtulması, b~ulan sı· - ğum romandaki erkek ne tcmız bir ' e, h 1 d l dükk. ._' k ~-ydılar 

v• Hemen söze başlarken haber verme- memleketin dahiliye :şierinde behe- memekte ak ı ır ar. ni ""'arını a~- . 
nirlcrinin yatışması ve aksıyan hayatı- ne tatlı, ne candan konuşuyordu• konuşa !iyim ki 937 senesi Türk &dliyesinin mehal karışıklık var, demektir. DJ- Kendilerine bol, ucuz, temiz su te- halka et vermeseydiler, ertesı. e 
Dl.D düzene girmesi için arkadaşından maz olsun. ileri yürü.vüş ve hamlelerini .kayde- hiliye vekaletine en başta mevdu o. min etme!c lazımdı. Cumhuriyet bel~ - Istanbul halkının muhtaç olduğll • , 
,,,.•dıın istiyordu 1 Elb. ise ya.pJ..acak ... Ne m. ümkün k.en.di b. ik. k . 1 . h Ik lin erııit ~- den iyi ve mesut bir ru ~ayılacaktır. lan iş emniyet ve asayij meselesidir. diyelere tevarüs ettiği zaman ır ·ı tin i i mıs inı a ın e e ~e. , 

Genç hikayeci ne suretle dostunun der- zevkıme, hıssıme gore bır renk seıebıle Çünkü 937 yılı içinde tekmil icra O itibarla dahiliy~ v~kfletininmesulü belediyenin - hakikatte iki belediye - !erine amade bulundurmak ıçın ttf 
dine deva olabileceg"ini kestirememekle yim. Mutlak beğenilen bir kahramanın 1 . İ b 1 Ln· . .. t t"b t l t k (Alkı 1 ) dairelerile ceza ve hukıtk mahkemele olduğu iş, dünyanın her memleketine nın; etan u , ırın suyu mus es • ı a n mış ı . ş ar. 
beraber onu dikkatle dinlemeğe koyuldu. elbisine benzemeli. rimize ceman 935.522 yeni iş gelmiş nisbeten, çok yüksek cibilli teva- na olmak üzere - hiçbir şehrimizin Ekmek meselesi ~ 
Parklardan birine girerek bir banka otur- İşten yorgun argın dön. Alcşa 1113 kadar ~ 1 ·· ·· ı - t" l 1 E'- k l · !" ce· 13 ve bir sene evvelinden devrolunan zuumuz mani olduğu için hepsinin suyuna e suru memış ı ve su arı o - «me mese esme ge m . lı" 
duw. İstanbulun yolunu beklete beklete binbir kişiye söz anlaımağa çahş; dosya- b k 1 C h · t l d b ·d h ı· d · dikl · fabri 524.090 işle beraber güril'ecek iş ye-

1 
fevk.inde dememek kaydile, en iyi bir ldu~u gi i a '."ıştı. um_ ~r'.ye eve - a, ug ay a ın e gır e_~ı elfl" 

gönüllerdeki sobrı çokton tüketen baharı lar, kiağ,tlar arasında kafa patlat. Eve ge- künu 1.459.612 ye bal·.ğ olmuş ve ay- şekildedir, diyebilirim. Bunu evvele- emırde sıhhatın ve temızlığm esası !ardan, ekmek olarak tevzu çar lı" 
;:.uonmq görünüyordu. Süreyya Serin lince de: ni yıl içinde 955.971 t~ ıntaç edilerek 1 mirde milletimizin cümhur~yet ~ren: 1 ~lan. bu ~ns~run asl'.yi. temin etmek ni ~ü~me.kt~yiz; hatta bu yol

1
d; ıı!. 

keadiuden g~rek anlaımağa başladı: 1 Bir mehtap ı:ezintisi, 938 senesine 503.6H iş d~nedılmış. siplerineolan bağlılığına, aslı ve cıbillı ıstedı. Muşkulat zahırdı; su bulmak zı sıparışlerımız vardır. Ekmek . f 
- Hayatım 2indana döndü ••izim. Hissi bir konuşma, tir. Halbuki 934 ser.e"i S35 senesine olan medeniyetine medyunuz. İkinci omın bol ve temiz olmasını temin et- gari bir fiatla ve evsafı en iyi bıt 'il' 

Bıktlllt, harap oldum, mahvoldum. 1 Işıklan söndürerek yıldıılara karşı 695.684 iş de\"fetnıi§ti. Görülüyor ki olarak, Büyük Millet .Meclisinin ka. mek, ondan sonra tazyik ile sevke!- kilde temin edilecektir. Hulasatall 
4 

• 

- Karından şikayet edeceksin galiba! ıdansetmck. her sene adliyeye ğelen yeni iş yekiı- j bul ettiği adil kanunların tatbikinin mek, şehirdeki tevzi şebekelerini zcdeyirn ki belediyeler ekmek. ~ede. 
- NaSll anladın? MiinaSl•· işe yaramaz, hayatta yeri ol. nunun aşağı yukarı ayni olmasına I eseridir, ve nihayet bu vazifeyi üze- yapmak ve suyu ucuza maletrnek... ireyi ucuzlatmak ve halka kal• de• 
_Bu lca~ar yana yakıla anlatllğına mıyan ~ir surü feY·. . rağmen.seneden.seneye. devredilen iş . rine alan polis ve jandarma teşkila- Hakikaten _çok m~ş~ill gör~nenbbu_uyu··ik- rec.ede gıda aldırabilmek _için~· 

s;örel- aldatıyor mu seııi? :- Bıraz haksızlık. Mıyorsun _ama !er yekununun ;kı vıl ~vvelkıne na- tımızın tekemmül etmesi ve mensup- şe cuınhurıyet hukumeturuz lerıne vazıfe alanlar, ellerınde . ; 
_ Ne münasebet? Slı.reyya. Karmm da b<r kadm oldugunu zaran 190 küsur bin ~Liık vardır ki !arının da cansiperane çalısmalarının 1 himaye ve teşvik ile el atmış bulunu- ti olsun olmasın, kanun! veya id•r;.' 

ve onun da her k:ıdın gibi hayannda her bu salahı münhasıran mahkeme ve
1
semeresidir, denilehilır. Eğer asayişlyor: sun, çaresini bulacaklar _ve pel< i • 

- K•skanç m•? terden önce hisse, hayale, heyecana ve dairelerimizin iş çıkarmak hususun- ve emniyet üzerinde mutfaka bir söz 1 Vaktile bu memlekette tek bir çeş- kında tatbik edeceklerdır. ~le-d ıeıl 
- Hiç değil. biraz da romantik ıeylere yer vereceğini daki ku. clret ve kabiliyetlerinin art- ı söylemek icap ederse şununla iktifa 1 me yapan adam, asırlar ve asırlarca yerlerin bu vazifelerini ya~abil_metıl' 
- Hasıahkh m•? düşünmeli; onu bu noktada tatmin ebne mış olmasına borduyuz. edeceğim ki polis ve jdndarmamızın' yadolunurdu. Memleketimizin bü - için şimdiki halde kanunı sal~bı I 
_ Turp gibi. Lisin. Adlıye cihazındakı daha fazla iş muhabbet ve himoyeaize layık bir 1 tün şehirlerine su getirmek elbette- !erinin arttırılması ve hüld\ınetın ,., • 
_Şu halde? _Yaz bunu da bü.büıün çilrden çık. çıkarmak gayreti b:r sınıf mahkeme 1 unsur emniyet olacrı~'lnı nrzedeceğim. ki halkı ilelebet rejimimize bağlı • bir müddet için kendilerine m:O, ~ 

sın. müstesna ufak te!ck farklarla b_ütiı_n Bizim, Dahiliye Vekalı>tine mevdu o- yacak ve bir iftihar vesilesi olacak • net etmesi lazımdır. Bu hususi ..to 
- Okuyor, çok okuyor. Beni ddi ede- 1 h 1 1tn,..... 

_Ne ya•ması? dairelere ve mahl<emeler" samı ır lan Merden baslıcası da vilayetlerin tır. (Bravo sesleri, alkışlar.) cap eden tedbirler a ınmış ve a a • 
cek, canımdan bakhracak bir ıekilde oku 

8 
d d . • 

1 
• mahiyette olduğu için snlahı esaslı teskilat işleridir. Sıras!I~ başlamak tadır. Gelecek sene bu bahiste 13 I' 

~or. . - 00 ·~ l~n yalr "" 8"tekmeg~- ge mhl!/· ı ve d~vamlı teliikki etrr.c!<leyim. Ni. l ıiızımı:ıelirse köyler. nahiyeler. kaza. Et meselesi yük Meclise maruzatta bulunınal< 
B. d b. d k k k bm. Yaz, testr ıce o sun. r arı ~oca a· ... . . · l · b b yilk h. - " e lZ e 0 uyan r0 • eser o un. b 

1 1 
d .... _

1 
. tekim yalnız mahkeme'~r nazarı ıtı- !ar, vilayetler ve ıımnmi müfettişlik- Istanbu , Izmir gi i ü · şe ır • satı hAsıl olacaktır. .A 

muyor falan der dururlar. ya~'.n'.n. u şart arb .. ııok.;dn yuhr~~ emd:re-' bara alınacak olursa her •ene mah- !erdir. !erde belediyenin eline geçen sulan, Gelecek seneler bütçede g~ 
Ah . d .. 1 ? H cegtnt ınandıl'"&cl ır şe ı e ta ı et ıye· k 1 1 . - k' "k" l d . tt""'. 'b" b" "dat mem kO~""" - ,. "m ner e o gun er ani . la kah 1 eme ere ge en ış ~ r ı.nunun ı ı yı Köylerin kalkınma~• hareketi bJŞ emın arze ıgım gı ı ır varı görecek olursak evvela, hü ,.. .., 

cektım. Roınan rda yaş1yan raman· - k d 1 b" • h. t• •-:iP' 
elimde O:.. uym bugün artan gazetele- d • ··ıd '- lÇındc 927141 den :>93 ~38 e çıkması- lamıstır. Dahilive encümeninde ~u baı olara eği ır amme ızme ı o- teklifi ve Meclisin de tasvibile "" • .ıı 

ların y;ıprakların arasında ogup o UX· 1 d. . T ' 1 . re" 
ri, m•anuaları, romanlan falan top ye- ' . • .. .. _ . I na rağmen senPJen seneye devre ı- köylerin inki~afına muvafık olarak mizdir. ramvay.ar, vapur ar vesaır memurları.mızı layık oldukları . ...ı-
k • alc !erine, h·kayelerde yazılan surpuruzlerın, 1 . k' 1 d "k 1 lk" e kil t l d b" le amme k ll"'. un Y acağım. . . . .. en lŞ ye un arın a 1 1 yı evv~ "' bir kanun hazırlanmaktadır. Niyet'- na vası a an a oy ' derecesine çıkaracağız. Memle e . • ~ 

- Sen'. kül" tur·· d•;•m•n• ·-'· fcragetlerın, aşkların, ihlıraslarm,nukte nazaran 150 bı"n kadar azlık varaır k;. h. ı· l k ·ş go··receklerdir Mez tı1ril"" ~ ~ .. miz, köylerimizi komün seklinde top-
1 

ızme ı 0 ara 1 
•• • • zin, şehirlerimizin imarında d ..ı lerin, orijinal yaşama şekillerinin hayal h d d G 1 .. er 

- Yok, hani yani,. anlama. Fabt ca· bu azlık munhasıran her =ene "'" - lu bir halde idare etmcktır Ve küçük babalar da bu meyan a ır. uç o - yolların yapılması için bu kürSU .. • 

nun burnuma geldi. 
-y oyunlartndan baska birşey olmad1klarma r d . J l b b 1 1 nd t }teı"' 

L d h kemelerimız tara ından inttç e ı rn !erini de toplu bir halde bulundur • maka era er yapı ma arı a zarure Fırka ~uplarında birnnk miiZ"~ 

- Okumaktan ı:arar gelmu ki insana. 
En yaltm bir arkadaştan, en aadlk bir 
dosttan daha iyidir kitap. Bunu benim 
ı;ibi ıenin de bilmen lizımgelir, 

- Htt~in fazlası muzırdır. Program 

inandır karım gibi okudukların "en i •· r.~ b" k \ G k · h fz ıhh .,. "" iş yekünunw1 500 bındr.n 5uv ıne çı mııktır. Köy banknsı le~kı'i. köyleri. vardır. ere et·ın· ı ıss aya. mu- !er geçti-, yalnız şurasını progr •·. 
yatlarına da tatbik etmek istiyenleri di- l b l k 1 k kse h 1 P 

mış 0 masma orç uyu7. . • mizin zirai ilerilemelf'ti ve maarif yô vafı 0 ara temını, gere şe ır e - :za istinaden arzedeyim ki başta 
yecrkıim. Sen bana yard•m etmedikten Mahkemelerde goriıl~n hu salah- .. . . . .. rın etsiz bırakılmaması bakımından t b 1 lmak ilzere 
L •• •-- ı·k d • - nunden de terakkı etmelc-rı ıçın hu- .. . . _ an u o ,.ti' 
...,. ... üste' on an yana çu<ltn. ta sulh cezalarının hıs.scsı yoktur. k' . .. .. bu, böyledır. Vaktıle beledıyelerce bu İ •t İ . .b. şeiı!J1<'. 

. k • • unıet elbırlıgıle ~alısmakıa ve du- . . Bursa zmı, zmır gı ı -" 
- Senm bu slZlanmanı yanam ve •· Bılakıs orada vazıyet 'Jır~z daha agır .. k edir K"" 

1
· . · 

1
• tk l mezbahalara hır resım konulmuştu . . b.' 1 . d turan~la>' 

.__ __ d . 1 1 şunme t . ov erım1zin ay o • . \..__ "d mızın; ız, evve emır e, o 
rın da tesadüfen bunu n"""' a •mm e !aşmıştır. d • -'ah d k b" ve mezbahalar bı.rer mem,,.., varı at 1 . f h t ,in e;;;ı; 

dahilinde okusa •esimi ÇÜ.:armam. Fakat k k 1 hk 1 ugu, n:ı erecesıne ya ın ır za- . . . . ... ve gezen crın re. a ını en .. 
öyle mi ya. Ütü yaparken ma•nm ucun· bir kavgaya tuıuısa ... Bu 90nuçtan or - Ağır cezalarla tıcaret ma eme e- manda erişeceğını fılivatla göreceğiz telakki edilmıştı. _Bunun ıyilıgı şu ol- üzere; imarını ciddi olarak cliiŞU. " 

maz mısın? rınde salah çok az m~hsustur. Sulh (bravo sesler ·ı) du: Birçok belediler varıdat alacağız . Bu tr ır· ketifl""rııt!. 
da bir kitap, ya bir mecmua açık durur. huk kl dak l"h k tt . . .

1 
teyız. sene amvay ş .. 

Sürryya derin drrin dü<iındill.ıen son- u ar ı sa a. sayam ayı ır. dıye, fenni mezbahalar tesıs ettı er. alın f 
1 

il "' ın· 0··nı1 • .t 
Bir yanda• okumağa çah,lılcen öte taraf- 1 Aslı 1 ı, k k hk Belediye işlerimiz: Memlekette . . an aza para · e r.m l!IY 

, ra son kararını ver~'""'ni anlatan bir ses ye ceza ve as ıye u u ma e. Belediyeler mezbahaları tesıs edıp le başlamı• ol' 
ta yanlk "okusu dünyayı tutar. ...,,. ı 1 · 937 1 d h çok zamandır metrılk kalmış bir hal danının imarına , 1 1 • me erı y1 l ıçın e epırY'ııı mem· başka taraftan varidat bulursa, bu eti•" 

Yemek pişirirken... Asıl çıldU"d•ğım e. nun edecek bir ilerleme kaydell"!Şler de idi veyahut çok eskı tarzlarda ida- . . b" • hiz t" ld - Prost diye bir mütehassıs g f ..t 
nokta oruı. C-::.an d,.;;;rarketı bir tartı· - Yu dedi. Hem biu bm katarak yaı. ışın ır amme me l o ugunu ve . - . .. . dır· ~ 

.....,. -.. dir. I re ediliyordu. Belediyelerle ciddi bir bel d" . t b - cıhanşunıul bır şohrctı var · ,,.; 
fa da =2eıe serilir mi? Bakarım parmak,Yalvardım olmad•. Sonumu• fena olur Vekı·ıı·nı·n nutku d hl e ıyenın :ı.a en unu yapmaga mec- h kk d t. . Ierl v ·- Dahiliye program a "linde ıştigal de, her b b 1 d _ dikk t bul a ın a yap ıgı proıe .ıı 
k .. ilmiş. Tabii ola cağ• o. Köfte kızartır- dedim vn ııeldi. Olcudulclarım yakacak ol- ur u un ugunu nazarı a e a • . 1. • • bul fY 

Ankara, 24 •.ı\.A) - Bil· güç işte olduğu gibi, yine rumhuriye larak sır antretilmine kifayet ede- bul belediye mec. ısı k~ ıtP' 
ken yoğ s•sromış, yüz göz yanmııtır, Çün dWIL Kavga, göz yaş• canonı burnum- yük Millet Me~'.isi bugünkü tın eseri olarak başlanmıştır. Bunla- cek para alındık.tan sonra mezbaha hükiımetiniz de tasdik ettı; tıı . . J 
kü bilmem akh hangi tefrikanın ıo- dan gelirdi toplantısında dahıli.ve biıt""sınin ra, kendilerinin kanuna v. apıldıktan tına gır· 1·şı"ldı·g·ı· zaman·. İstanbul~ -•-- -- d · '" resımlerinın kaldırılması yoluna gi - il' 
nunda kalml!ltlr? Ağız tadı ile r•mek · Yu ve nereye yazııc..,._.. 8 resme müzakeresi mün3sebetıle Dahilı- sonra kezıdilerine P. ro0 ram verilmiş, nı senelere taksı"m ederek onu. .11 

b. d il Ok k " dildi. Bizde de bu yola gidlcceiği şüp- "' 
yemenin imkanı kalmadı. Ya tuzu çok trtane cyo a. usunvcneyopaca sa ye Vekili ve Parlt ı:enel sekre- l ve bu programlar bugün tatbik edil- de oturanların en kıv.metli m.alle~ 
kaçar, ya yanlk kokar; ya sebıe erimiş, yapsln. Son kozum olsun bu anlıyor mu· . Şük Ka h j k ed M 1· besizdir. Netekim başlandı; İstanbul- • ~ 

len ·· rü ya şu ı7.• a'.ı vermiştir: me t ir. a ı vazijetl<!rınm durum 1 k bı"z ı"hdas rak, seven Türkler i~in, sükun 
1 

.. 
d.pd. · •- ı • N ık ra:ıı olacagun· da bir et mese esi yo tur, ,... k er 

ya et ' m ""ml!jtır. sun. e S arsa soounu · •- Arkadaşlar. bütçe muzakeresi lan içinde idari husıı>i:,eılerle bera- hatlerini temin edecek bir şe • 
Y • · · n __ ••• ı.ı od d Miılıerr-ı Kıimil Su ettik. Etın membalarında , diri ola • ·• ' 
aıaga gtrenz. ucu ...-.• • • uyu. ... büyük meııuliyetlcr tevdi ettiğhıiz her belli b~lı meşgu! olunacaktır. ·çı" 

Y
a.,,Jm. ~ngm· bir adam değilim ki ay- rak Erzurumdan, Karstan, Sıvastan, kacak ve gelecek ecnebiler ı ;;,/, 

ve birçok noktalarda cb mesuliyeti. Gelecek sene teşrii meclise bu husus. ' i d 1 ıstı· rahat edecek bir vaziyette · .ı 
od da Hadd. d". · ·· İk• İ l şark vılayetlerinden ve zmir en ge - rJI' rı a ratayım. me 111tuy1e son· ı spanyo vapuruna ne iştirak etliğiniz vckıllrrin huzuru- ta oldukça mühim \'e ınemleketın ih· gır· ı"şecektır" . Bu sene bastnnaca1' .. 

me zamanlarını , cinslerini, nevileri .. q 
dür !imhayı. Mutlak karııncaya, başlad•· suı"kast nuzda ve o vasıta ile mıllet mi.ıvace- tiyacatına kafi es~sl:ır getireceğimizi ım· ar, İstanbulda, bır kısım yerlt 1' 

nı, iskelelerden nakillerini , istasyon • f'_ G• tcri bitirınciye kadar okuyacaktır. hesinde bütün muamelatmdan hesap ümit ediyoruz. Zaten hu esaslartn bır Süleymaniye gibi, Sul.tanahn:ıet jl 
- De•ene ki karın bu• hemcinslerinin Kopenhag : 24 (A.A.) - Dün ıki vermeıJ içUı bir vesile t~kil eder. çoğu Parti grupunda görüşülmilş ve !ardan çıkışlarını tellaliye, rıhtım üc - yerleri, gelecek sene Istanbul3 f'J 

vapura ka'""ı dinamitle suikastte bu- B he p ~ · · a n· d ·"· a lan k ı ı· · retlerıni ve meı.bahaya gelişini düşü- ~-öciinü alıyor. ., u sa v.rımı y ı zaman a Y=- grupça yrı omısyon arca ayı- ceklerin pek sevinecekleri ve ~ Jf. 
lunulmuştur. Failler meçhuldur. 900 sek meclisinizin daimi olan müraka- haları ve membalan hazırlanmıştır. nerek, bunlardan tenzil olunabilecek ktır· 

- Anlamadım. er tonluk olan bu iki vapur Sen Se- besinde de mühimce bir vazifedir. İdarei hususiyeler icin de bele- kısımlar gözönünde bulundurularak !eri bir yer haline getirece dılo 
~ .L ı ba da · · .r d t__ karanın imarı bize bir ders 01 

1 
(/ - ..... va n ım ııazetamı uı en bastiyen uv=yol seyrisefain şirketi Bu itibarla Dahiliye Vekiıletine mev- diye bankası ı;ibi bir banka 10 - 15 kuruş ;ndırilmesi hü- n:ı 

d - ·· · h ıl · d bil L... ı 1937 d dı t bul imtihanı nasıl geçirdik bilme ·.~ llfll'mıyen, Ulll\ •• eruı e • .,..... hesabına yapı mıştı ve mayısın a du olan vazifeleri huzurunuzda birer tesisini düşünüycruz; belediyeler. kil.metçe kararlaştırıl . stan rı. P 
aunu kitaba qen kocalardan yaka ıilken İspanyol hükiımetinin bu vapurlann. birer açmak isterim. Bu mevzu un hu de halihazırda birçok miişküliıt için- da kasaplar • ki en büyült- rek amele, gerek ustabaşı ol~ıl ~ 
hdm u m•dır 1atuyorsun? teslimi hakkındaki talebi Danimarka dudu gayrimuayyendir, denilebilir. dedir. Bu da halla mızın refaha, hu- len oradadır - , buraya davet edildi, dilerinin, gayret ve teerübe~i'.1dl1 

- Sonra asJ. beni ifrit edaı ..,. nedir mahkemesince de reddolunmuştu. Bir memlekette Dahiliye Vekaletınin zura alışmasından ve bu ideahne eriş kendilerine prensipimiz anlatıldı ve ği itimatla diğer şehirleri.mi1.1 / 
l>iliyw muaun? O romanların, biltiyele- Polis bu suikasti aydınlatmak için 1 işleri ne kadar az müruıkaşa mevzuu tikçe yükselmes;nden ileri gelmekte- etten tenzilat yapıldı. Devletin yük- ra girişeceklerini muhtereın ııe 
rin kahramanları ... Hepoi de müba.reltle- tahkikata başlamıştır. olursa ve dahiliye vekıli de gerek dir. Vaktile su deaildiğı zaman •m3i sek. murakabesi altında, İstanbul be - ze arzedebilirinı. 

Yeni "SABAH.. m romanı: • 2 · merlerilc yaklaşıyor zannedilirdi. Gü- kanını b~ına çıkartıyor küçük ve ll Müthiş iştiha8ı var. Geldiği ~?-
nün ortasında elektrik ışıkları görü- muntazam kulaklarına kadar kıza- Yüzme mektebi, plaj ve solarium ve ri mütemadiyen yağmur yagıY .,'I_ 

il 
nen pencerelerinden caz sesleri ge- rıyordu. Bu defa rahatça seyretti. ayni zamanda banyolar binası sahibi bir şey kazanmıyor. Bedava ) ~ f 

il KADINLAR GÖLD liyor, van~atör homurdanarak .çalgı- Fakat sukutu hayale uğradı. Kızına- olan Mösyö Birndl, dostu Büyük Pe- yer de buldu. Otuz altı nur11•t9/ 
lı kahverun fena havnsını şehrın 50- yağının bilekleri zannettıği gibi oka- terman oteli kapıC"lsını ziyarete gitti. binenin yanındaki odayı onıı ~ 

11~••••••1•••••••••••••••••••111•• ... kaklanna püskürüyordu. dar ince ve emsalsı.ı: surette zarif de- Saat zincirinde birtakım cicibiciler a- !er ve böyle gece bir şey çal 1';1, 
Tercüme eden: Nebahat PEYAMİ SAFA yazan: VICKİ BAUM He!, küçüğü tamamile unutmuştu. ğil, uzun ve biçimli vücudu okaclar sılı kocaman karnını kapıcının masa- sı için orada bir de adam b~ ~ 

. . . . . .. . . . • . Fakat o kendisi için feda edilen çiko- çekici ve güzel değildi. Hak.ika ten iri 5ına dayadı ve <Kadınlar Gölii> şive- oluyor. Görsen nasıl çalışıyor# 
Geı.ıoti yerının bulun sıralan bo-ıraber mıdesının .. boşl~unda ta.~ -~ır lataya karşı derin bir minnettarlık siyah gözleri vardı ve Hele hayretle sile konuşınağa başladı. kumlarını düzeltti, arkada ıen.~ 

şal.mı§tı. • Kü~ük barakanın tahta çat.ı- ~~ ~uy~u.'. B~?gozlen nerede gor~u -~ duymağa mecbur imiş gibi hiç peşini bakıyordu. Genç adam içini çekti. Kız Yeni yilzme hocası yaman, hava rundaki ltüçük yeri cimnastik;.., 
sı altında yunlere ve empermeablıla • ı:unu duşundu. Hiç farkında degildı, bırakıruyordu. cİşte büyük meydan. başını çevirdi ve merdivenlerden in- güzel olur da kadınlar onu bir kere zırladı. Yanında bir de koc• e 1 
ra sarılmış banyo yapmak istiyen bir hakikaite bu gözler var mıydı, yoksa Oteller: Büyük Peterman, Kilçük Pe- di. Öt<>ki tarafta bir otomobil bekli • görülürlerse bilet kişesinin önil hınca- getirmiş. Şimdi penyuvar içınd ti 
kaç zavallı oturuyordu. Hakikaten bir rüyadan mı ibaretti? Hel sol ita- terman, tenis yeri• diye izahat verdi. yordu; içinde oldukça y~lı munta- hinç dolacak. Bütün şehirde müthiş yerek dolaşıyor, buranın h•"••;;;: 
donuyorlardı. Yirmi. ~adar ~ayık, '.". • şmı ~~t.ı, d~ce alnını buru.şt_uru • Tenis yeri gölün yakınındaydı ve zam kıyafttli, bir baba hissini veren bir alaka uyandıracak. Öteki, ölen, ha alı~madı. Hergün il~ de~ f! 
lak burunlarile denızın Ustunde gıdıp yor, ıçınden hır ses başının ıçındekl .-ular kortlara kadar yayılıyordu. A- bir adam duruyordu. Hel koltuğunun Adolfun kocaman ayakları vardı. Son- haneye koşup kendisi içın bit b''tf 
ı:eliyorladı; tepelerinde heme~ hemen şeyleri karıştınyotdu. cNe yapayım, C"lnacak bir haldi. Hel başını salladı. altındaki kartonu yere bırakmıştı. ra mütemadiyen sarhoştu. Bu yenisi lup olmadığını soruyor .. ,:rıfı• .~ 
siyah denecek kadar alçak b'.1' bulul acı şeyleri daha çok severim!• Hel ha- Sitemle gözlerini gök yilzilne kaldıra- Kendine gelmek için gayret etti. Ga • bir sporcu, sadece bir 8porcu! Yüzme- bir nişanlınız var.:o dedırllda :r l 
Tepelerinde hemen hemen aıyah de- vayı yağmurdan ıslanan elile dövdil rak: cEkseriya burada hava nasıldır'> . b. tt h ani t.ı de rekor kırmış.> Mösyö Birnal yum- antrenmanınu yaptığım sır• I 

·~ır~eey~~. ~ 
necek kadar alçak bir bulut yayılmış- ve bu hatıraya güldü. O anda sevdiği diye sordu. cHemen her zaman şid • ruğunu masanın üzerine bütün kuv- işleriyle uğraşamam• ceva _.,. 

Uzun yolculuk, dağın taze havası, 111 .... 
tı ... Göğün bir köşesinde birdenbire acı şeyleri gözünün önüne getirmeğe detli yağmur yağar• cevabını verdi vetile indirdi: cYukandan suya atılı- Biliyor musun şimdi antren .. lı~ 
mavi bir delik açıldı ve göle aksetü. çalıştı: Sütsüz çikolata Havadaki İD· çocuk. yirmi dört s~a~. açlık ona. ~afif bir bay- şını bir görmelisin! Kendisini bana a- pıyor. Eylülde Berlindeki k1.~. 
Güneşin gülüınsemesile beraber He- ce odun isi kokusuna aile pansiyon • O esnada tamamile tesadilf eseri o- gınlık vermışti, sanki hırı şakaklarını Jelide bir adam olmadığını mühendis mına 1500 metre yüzecek'°·'· ıc 
!in hayalinde iki J.:ahve rengi göz can- !arının ve otellerin yemek kokuları larak Petermarun eşiğinde genç kız 51kıyordu. Başı döndil, kulakları 0 • olduğunu fakat bütün bu işsizliğin azametine rağmen yiyecek bır 1 
landı. Sanki bunlar, genç adamın gri karışıyordu. cNekadar acıktım!• diye göründü, basamakların üstünde dur- ğulduyordu. Askeri bir marşı ıslılda bin tlirlü şeye sebep olduğunu söyle- yok. Diln durmadan yağttlılr dl 
rengi gözlerinin derinliklerinden , ve düşündü. du ve buluUara bakmağa başladı. A- çalmağa başladı. Banyolar müessese- di. Yalnız bu yaz yüzme hocalığı ya • için ona acıdım ve cPlajı 0~:t f 
ayni zamanda dışandan ona bakıyor Gök yüzilnün mavisi daha fazlalaş- zametli bir adamla bir çeyrek evvel, sinin kırmızı bayrağı karşısuula dal • pacakmış. düzelttiğiniz için işte size. ,J 
gibıydi. Hel yirmi sekiz yaşına ı:eldiği mıştı. Karşı sahil gittikçe açılıyor ve tamamile başka bir tarafa giden ve galanıyordu. Küçük yine arkasından Kapıcı hayran hayran başını sallı- bahşiş > dedim. Görmeliydın• 
halde, §imdiye kadar böyle bir şey his- oyuncağa benziyen küçük villaların cBen acı şeyleri daha çok 5everim> bağırdı: cBu öteki idi> Fakat bu an yor Mösyö Bimdl hararetle devam dı bana bir tokat atacaktı. 1 ı 
setmemi~ti. Hayret etti. Bu hisle be- üstünde ağaçlarile, veşil sazlardan ke- diyen aynı kızdı. He! durdu. hiddet !aşılmaz izah Heli alakadar etmedi. ediyordu : Dün yumurta pişirtmiş. (Devaııı 
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25MAYIS ~93 YENi SABAH 

Ankaradaki Atatürk kupası serbest 
güreş müsabakalarına hazırlık 

Erzurum güreşcilerı 27 Mayısta haraket ediyorlar 

Erı.urum güreıçileri 

lstanbul Radyosu 
25 Mayıs 1938 

Öğle neşriyatı: 12.30 Plfıkla Türk mu
sikisi, 12.50 Havndis, 13.05 Plfıkla Türk 
musikisi 13.30 Muhtelif plfık neşriyatı. 
14.00 Son. 
Akş;ım neşriyatı: 1830 Plakla dans mu

sikisi 19.15 Konferans: Doktor Salim Ah
met (Hayat Nedir) 19.55 Borsa haberleri, 
20 Nezihe ve arkndrışları tarafından Türk 
musikisi ve halk şıırkıları, 20,45 Hava ra
poru. 20.48 Ömer Rı1.a tarafından arapça 
Aööylev, 21 Klasik Türk musikisi: Nuri Ha
m ve arkadnşlan tarafından (Saat aya
n). 21.•5 Orkestra: Çaykovsky: Uvertür 
mlnyatifr, Çayko\·sky Marş karakteristik. 
Çaykovsky: Dans dö fe - DraJe. Çaykov
sky: Dans Arnp, Caykosvky: Vals de flör. 
22.15 Ajans haberleri, 22.30 Pili.kin solo
lar, opera ve operet parçuları 22.50 Son 
haberler ve erteı;ı günurı programı. 23. 
Son. 

Avrupa Radyosu 
SENFONİLER: 18.30 Roma kısn dalgası· 

Senfonik konser. 21.40 PC>ştc. Marnr fılhar
monlsi (Dolırrıanyı'nin ıdaresındc) 22 Liı
yipzig: Senfonik konser (Jean Sibelius). 

KONSERLER: 7.ıO Beılin kısa dalgası: 

Karışık koııser (8.15· Dcvtımı). 13.15 Ro
ma lusa dıılgtısı: Hnfif musıkı konseri, 14.45 
Roma kısu dnlgnsı · Halk musikisi. 16.45 
Berlin kısa dalgası· Akşam musıkisi, Hı. 

Haz.iran {başında Ankarada başla- mel görillmektedir Tunç bilhassa faz 17 Bi.ıkreş. KUçi:ik radyo orkestrası. (20: 
nncak ol At k • Devamı). 19.30 Prag: PUık konseri. 20 Flo-
1 .. ~ atür altın kupası maç- la kuvvetile meşhurdur. Kafile 27 rans, Napoli, orkestra \e dans musikisı. 
ana ıştirfık etmek üzere Türkiye' - , 20.25 Pnıg: Jngiliz (Halk musikisi.) 20.40 

Yeni alınan flimler 
KAŞANOVA 

(Tobis) filmde Kazanova f"ılmi çevir
meğe karar vermiştir. Hollivutta ppduı 
filme rekabet m:ıksadile haurlanıuı fılm· 
de ba~ rolyü Ham Albcrs almıştır. 

YILDIZLAR PARLIYOR! 

Bu filmde ilk defa Olmak üzere (Pul 
Rosdıberg) isminde bir erkek sanat.kir 
görüyoruz. 

Bu genç sanatkar guzd ses ve sporcu 
vüaıdile perdede gözükünce b~ok kadın. 
lar daha ilk tem ilde kendis:inc aşık ol

m~lardır. 

Bu film Hollivutta temsil edilince pek 

çok nazarıdikkati celbetmi~ ve derhal hn. 
disine teklifler ba lamışur. 

Tabii bir taraftan da gazeteciler etra
fını almı tardır. Roschbttg bunlara ver
diği ttVapta henüz ıincmaya ymi intisap 
~uiğini söylemiş n gaz.ctecilcrlc ancak 10 
filmden sonra görü ebilectğini ilave et· 

mii!İr. 
nin her tar..,r,_.ı_ h lıkl Mayısta Erzurumdan Ankara ya ha - Roma, Bari, plAk, 21.30 Mıuano, Torinu: 

cuuwa az.ır ar yapılmak- k t d cekt" l R bL--tadır BU {l re e e e ır. Plfık. 22.45 Bükreş: Hafif musiki nakli. Paa osc ucrfr 
· t n mıntakalar seçtiği ser - 23.20 BeJgr.ıt: Plfık musıksl. 23.30 Prag: Baltık milletlerinin Rus z.iılmu altmdaa ı- . . mdrt fil 1 • 

BALTIK KAHRAMANLIKLARI 

best gUreşçileri bu ay sonunda An _ Roman yanın Tamşvar Yugoslav musıkısi. 23.45 Uıypzig: Gece mu kurtulduğunu gosıeren bu ffim tarihi va· gu açın ep 1 men arasma 
ka~ya gönderecektir. k h • • 1· sikisi tır 

alınmış· 

Sayfa: 5 

Bugünkil bilmece 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 :;...' ~t-+--r-ımt 

Soldan sağa 

1 - Bir an evvel istikliile kavuşn~ 

sını istediğimiz. memleket, 2 - Hin -
distanda meşhur bir şehir, 3 - Ça
lışan insan, açığı örten, 4 - Cenupta 

bir §chir, hep, 5 - İsim, 6 - Kara
denlı.de çok çıkan bir balık. (Eski za

manlarda müdafaa !ileti manasına da 

gelir.) 7 - Emaye, mektep, 8 - Kö
şe, Hindistandaki sahil dağlarının is-

mi, 9 - Osmanlı tarihinde mühim 
mevki alan bir kale, (ay) ın bir du -

ruşu, 10 -Fasla bir mıntaka, peltek, 

Yukarıdan aşağı : 

l - İfühar ettiğimiz bir gemi, in -
san1arın son meskeni, 2 - Çok ~ Ü~~U~~~fetti~ı'k ~ Jffil~ nmuegecyM O~RALAR:lMS~~~~~·-l;·~n~t;~~m~m~b;&~a;~;P~;~~:la:m=q~~:d:u:-~=·============= 

f nd ~ tara - .. .. , Wagner'ın cTristnn und Jsolde> operası- = geçmiş uıınan, 3 - Bir uzuv, kun • 
ı an Şark bölgesi için Erzurum'da Fenerbabçe kulu bu Romanya run nın 2 inci perdesi . 17.15 Roma kısa dal- s •• h• J } 
yapılan seçme mUsab-L-1 d en kuvvetli takımı olan Tamşvar'la gusı: Lirik opera musikisi. 22 MilArıo, Tori- utten ze ır enen er duraçı, 4 - Posta kelimesi ile bern • 

i1A.il an a ne - · · _ . . . .. ber söylenirse postacılıkta çok kulla-
ticelennıist" y k d yaptığı temaslar neticesinde anlaşmış- no: Tiyntro neşnyntı. Baıt rafı t inci sayfada Sütun zehırlenmesmın uç sebepten 

1 
b" ılah rt ka rh 

:ı: ır. u ar aki resimde bu RESiTALLER: 19.20 Peşte: Viyolonsel . . nı an ır ıst o aya çı r, sa oş 
seçmelerde kazanan 66 kilodan MU _ tır. Tamşvar bu hafta şehrimize gele- resitali. 21 Belgrat: Pıyano .konseri. 2ı.o~ ileri gelebılcceğı anlaşılıyor: Ya kap 
kerrem Tüzgiray 

72 
k·ı d . cek ve paz.ar günil Kadıköy stadında Bükre;ı: <Uzun dalgası): Pıyano konserı tikten bir müddet sonra m!delerinde Jar kalaylı değildir, ya hayvanlar ba- değil, 5 - Yazın dilediğimiz bir ha-

t~ 79 k. • 1 o an Halıt A- (Bacb, Schubert. Haydn). 22.30 Bclgrat: müthiş sancılar hiss~tmiye b1aşlamdaış- zı zehirli oUarı yemişlerdir. Yahut <lisenin emir signsı, Romanya parası, 
1 ' ilodan Reşat Savaş ve 87 ki Fenerbahçe futbol takııruyle karşıla- Halk ~ıırkılnn. 23.30 Bruno: Piyano kon- lar ve ne olduklarını an ama n 6 _ Kırmızı, beyaz, çocuk Ue meşgul 
odan da Tunç görülmektedir B - ı:=:.caktır Alınacak netı·..v.,_.c go··re Tam- seri. fery!.odı basmışl"rdır. Bagrış-ma- ta sütün uzun müddet durarak bo- , __ 7 G" 1 b' h · ağ •- b 
güreşcilerdn b'lh · u :r- • """' ODA MUSIKl&I: 21.35 Bukreş: Plakla w .. 1 1 olma o.um, - uzc ır ay~an, aç'° U· 

"n ı assa Tunç için bil ik' · k 1 d t k k b · tı 22 30 Fi N u ları duyarak derhal eve koşan zulmasıdır. Kapların ka ay 1 - • . tUn • - şvar ıncı arşı aşnasmı a ya e - a :ıre neşnya . . ornns. apo . . . .. - ması bu hfıdisede ileri süriilemez, çün lunur, ılfıve, 8 - Hesapta bırler hane-

b 
Dogu mıntakası büyük ümitler rar Fencrbahçc vevahut da Gün-'le mahalle halkı vazıyetı gonınce he- Ik . i 10 s ·· <">l "' -~ Fi d • • k k 1 k t ğ 1 kü bir günde bütün bir semt ha ı sı 9 - p tomarı, oruç tutan, - u-

b" . e.ınektedir. Kendisinin sikletinde takviye edilmiş bir takımla yapacak - orya a yenı gazıno men ara o a oşmuş ar ve ça ın an .. . . M afih 
ınncılıği kazanması kuvvetle muhte- tır... imdadı sıhhi otomobilı Mari ile ço- kalysız kapta sut pıŞlrmez.. am yük ekmek, ceket. 

Vali ve belediye ı·eisi Muhittin Üs cuğunu alarak hastaneye götürmüş- bozuk sütlerin belli olmaması için Dünkü Bilmecenin haJli 

Elektrik şirketi 
alındıktan sonra 

tündağla belediye fon heyeti müdü- tür. Fakat hô.dise bu kadarla kalma. içerisine karbonat bile karıştırdıkla
rü Hüsnü ve şehir mütehassısı Prost mış ve zehirlenenler alman tertibat rı dn söyleniyor. 
dün Floryaya giderek orada yapıl- lelcrdeki birçok evlerden buna ben- Zehirlenerek hast~neye kaldırılan 
makta olan gazinonun inşaatını tet zer bağrışmalar ve feryatlar yüksel- kimseler şunlardır: 
kik etmişlerdir. 44 bin liraya mal o-
lacak olnn gazino sonbahara kadar 

miştir. Zabıta derhal vaziyeti kavra- Küçükayasofya Medrese sokak 6 

bitecektir. Gazinonun alt tarafında 
mış ve zehirlenenleri alınan tertibat numarada Eftalya, a.vni evde, 2 ya

bir büfe ile soyunma yerleri buluna 
sayesinde imdadı sıhhi ve taksi oto- şında Marika, 41 numarada Kegork, 
mobillerile hastahanclrre kaldırılmış 15 numarada 55 yas.ında Anna, Kum-

caktır. 

M h 
lardır. Bu vaziyet smıtlerce devam et kapı Saray sokakta Mihran, ayni yer 

u terem Çetin Kayanın ve şirket Halkevlerinde miş ve bütün bu semt halkı heyecan. de Marika, Nuruosmaniyede Çubuk. 
lı dakikalar geçirmiştir çu hanında 1628 polis Asaf Polat, ay-

81 UrahhaSJllJn şayanı d•kk t •• 1 • Üsküdar Halkevinden : Nihayet sütçü Cemilden süt içen ni yerde 55 vaşında Arrop kız.ı Ton-} a soz erı 25/5/938 Çarşamba günü saat 21 de herkes hastanelere kaldırılmıştır. sa, J :.. 

'L"l Evvelki gün Ankarnda İstanbul riki mesaiye de k 11 k Üsküdar Halkevi Salonunda Haydar- Bunlardan kadınlar Hasekiy~ erkek Cinci meydanında ~6 numarada 
.c..ıektr·k . . . o arımız açı ola- . .. _ . d 1 C h kl d E 

ı şırketının milletin malı ol- caktır.. paşa Lisesı Ogretrnenlerın en Bay er crra paşaya ve ÇCICU ar n t- Şükrü kızı Hamide ile dokuz aylık 
rnası h kk · .. f l h d a ındaki mukavele imzalan. ŞiRKET l\IURAHHASININ Muv~ffak Benderli tarafından UÇ E· a astanesinc yatırılmışlarchr. çocuğu Basri, Kumkapı Dügünoğlu 

1
· A~k Elektrik şirketi bizimdir. SÖZLERİ DEBIYAT başlığ> altında gayet ö - Bu ilk tedbirler alındıktan sonra sokak 3 numarada 26 yaşında Mari, 

fia ~ ırn.za merasiminden sonra Na- Spesiyel de sorulan suale §U ceva- nemli bir konferans verilecektir. Sa- zabıta tahkikata başlamış ve sütleri 6 yaşında kızı ipek, 5 numarada Gör 
d, . ekilı muhterem Ali Çetinkaya bı vermiştir: lon herkese açıktır. dağıtan seyyar sütçü Cemil Lingada ciyan, U.ngnda Beşikçi sokak 11 nu-
crntştir ki: «Yirmi beş sene kndar evvel İs- Fatih Halkevinden : Evimiz Ar şube - Karakol sokağındaki 29 numaralı e- maradn Aleksan oğlu ;3 yaşında Agop 

alı • stanbul Elektrik §irketinin satın tanbul Elektrik §irkcU tesis olund _ sinin hazırladığı 117 ve 8 nci asır Türk vinde bulunmuştur. Fakat Cemil süt ayni sokakta 15 numarada 4 yaşında 
nh~~sı, Yeni Tiir~ıye ciimhuriyeti- ğu zaman sermaye bulmak, ilk ha~ bestekarlan) nın yüksek san'at e - leri başka yerden almakta olduğunu Varta, ayni sokakta ~ yaşında Sala. 
ist'kı:' zan rnuahee."(silc temin ettiği ve ilk §Cbekeyi inşa etmek husus! _ serlcrinden mürekkep (Tarihi Türk söylemiş bunun üzerine de sütleri hattin, Çadırcı sokak 37 numarada 3 
rn·; 1~ ve hfıkimıyctinin ve beynel- rında büyük güçlüklerle karşılaşı~- musikisi koro konse.d) bu akşam saat toptan olarak satan Pelro ve nihayet yaşında Vargel, Cami sokak 5 nurna
n ~ ~ ~· menfaat ve miinosebetlcrL mıştır. Bunun içindir ki beynelmil 

1 
dokm.da Fransız tiyatrosunda verile - sütlerin çıktığı Ayayorgi köyundeki rada Keğam, Sepet~! sokakta 50 ya· 

b~ ealluk eden şeref ve itibarının bir konsorsiyom teskili lazım geım·~ cektir. Bu konseri İstanbul radyosu ay mandıra sahibi Mahmut tutulmuşlar şında İstilyano, İbrahim oğlu Ah-
r zarureti ve l"t 0 di Eski d. · · ~ L1- • - d A · d l d to 1 o·· - l k d Ş k fahların k rea ı esı r. pa ı- tır. Zıra bu kndar sermayeyi tek ba- nen naklederek yayacaktır. Evımız ar ır. ynı zaman a ev er en p anan met, uzgun oğ u so nğm a aşati . 

rnald 
1 

uvvet v~ saltana~nnnın ke şına hiçbir Avrupa memleketinden şubesi başkanı San'atkar Mes'ud Ce- süt artıkları tahlil edilmek üzere a. Zehirlenenler bazı gazetelerin yaz 
b ~ odduğu devırlerdc tıcari müna temin etmek imkansızdı. Bu güçlük- mili idaresinde olan bu koro konse- lfıkadarlara gönderilmiştir. dığı gibi elli kişi değil yirmi kişidir. 
~~:b~~*~~w~ı~~filam~~kt~ro~~~~~b~whb~~ru~~til-============================= 
knsı olar~e~e lutuf ve. ttıf_et politi- önce İtalya muharebesi, onu Balkan çülmez kıymeti dolayısiyle blitün yurd 
lann b" ah.§ettiklt•n musamaha- muharebeleri ve nihayet Büyük harıl daşların dikkat ve altıktısını çekeriz. 

ır 7.nman sonr hl~k -
ukdelerinden u kl a a u ve esas çıkmış ve şirket bunlardan mütcvel- - •• • -
mcğe başlamış 7;1 °~

1'' ve ~yıf d~ş lit güçlükleri yenmek zaruretile kar- Nobetçı ecz~neler 
nin önünde he ~h sm~Iı ıdaresı. şılaşmıştır. Türkiye için ancak 1922 Beyoğlu cihetinde: 

r cı etten bırer m · f · .1 "h · ve hail teşkil etme-e a~ıa za erı ı e nı . ayet bulan bu güçlükler- istiklal caddesinde (Galatasaray), 
kıraza su·· ··kı g ~~lamış ve m- le dolu devır, unutmamalıdır ki bil- Posta sokağmda (Garib), Galata top· 

ru erne"c gotu .. .. . . . . 
kapitülüsyonl 0 

,' nnuş olan tun cıhan ıçın de bır iktiscıdi buhran çular caddesinde (Hidayet) Taksim-
arın Turk mili t. . d . . eli , 

ntaddi ve rnanevt d' . e mın cvn l · de (Kemal Rebul), Kurtuluş cadde -
biliyeti üzerind mcvcu ıyetı ve ka- 1923 tenberi yeni bir refah çağı- sinde (Golopulo l\tacka caddesinde 
ıstırnblar ve d'ğie' ne derecelere kadar na eren vatanınızda, amme hizmetle- (Feyzi) K~ • (l\1üey;et) 
t r ı nı bı~klanmız h . .. l . • 
ırlnnz. a- " . muesese ennin meml<?kete mal e- llnsköyde (Nesim Aseo) Bcşiktnşta 

Bugün Atat k'· - dılmeleri suretindekt politikaya kar. Süleyman Recep) Sanycrde <Nuri) 
kendi benliğ· .ur un bayragı altında şı gidilmenin imkansııı:lıpını anladım İstanbul cihetinde • 
lalini duyrn ını ve varlığını ve istik- Elektrik şirketini satın almakla hU · ··F..minönünd· e (il'" ·, ıı·· ··) A 

uş olan T'" h "ll . . kfı . usel ın usnu , -
son be~ sen ur mı etının metmiz parlak bfr iş yapmıştır. Fa leındarda (Abdülkad" ) K···-'-- d 

-s e zarfınd g·· t d·-· f k t b . . ır , uutA.Upı a 
ve sanat kabiliyeti /· os er. ıgı en ~ u ışın kurulmasına teşebbüs et- (Belkis} Fntilıdc (Halil İbrahim), Ak 
ran istidadını Türk e ~~r~~~ı ve ~m ~ış ~l~n~arla onu idnre etmek mesu- sarayda (Ethem Pertev) Şehrenıinin· 
nu okşarnağa ve iftt"hmı e ~n .,," :11 u. ıyetılnı uzerlerine almış olanlar bu de (Hamdi), KüçUkpa:a:rda CBcnsa -
dır B 1 ora •ı~erı var- mem eketten kendile . ı. . 
. · u unduğu coğrafi . .. "t"b . rıne .ıtarşı mem- sun) Eyiip sultanda 1\lustafa Arif). 

rıle b vazıyeı.ı ı ı a nunıyet izhar cd'J .. b on k-
.. eynelmilel siyast, iktısadi daha . . . . 1 mcsını eklerler. u udar, Kn~ıköy ve Adnlnrdn : 

~~ksek mevküni elmak lüzumunu tak _Nafıa Vckılınıze dediğım gibi Tür- Ü kUdarda (imrahor), Kadıköyün-
Y:ıu e~en !eni idare ve yeni nesil k~y~ ecnebi sermayesine dü~an de. de {Osman Hulusi), İskele caddesinde 

1 .u~erınde duran imtiyazlı şirket ğıldır. Bundan dolayı saadet his et- (Çubukçtll·nn), Biiyükadada (Halk ), 
b~ tgıbı maniaların da bir an evvel tiğimi beyan ederim Zira en b .. s -k Heybelide <Tannş). 

r araf cdilı • ld ğ - -· . . uyu =============== haklı 
1 

r..ş o u unu gormegı terakkı unsuru milleUr.rin mal fikir 
'}'·· k 

0 
'1rak istemekte idi. İstanbul veya k ·ı 1 ··b ' F b h •• • 1 • 

ur Anoııim Elnk•·ı·k · k ı· . . apı a mu adelesile biribirin- ener a Çe mueşsıs erı 
t' " v şır e ının ım- d 
ıyaz.lı adı artık tarihe devrolunmu - en fnydalanmasındndır. to J 

tur n·· ki.' ş İstikb 1 b" p anıyor ı· · un ı bu şırketin cihanşümul a ıze memleketinizde ser-
l~~ari v~ iktı"adi şöhreti ve nlfıkası o- maye kullanmak imkanını verecek .. F.~nerbah~ mUessisleri bu pazar 
·1 Sofına ana şirketinin, çalışkan ve midir, tayin edemiyor• z· gunu fevkalade bir toplantı yapacak
~ v:uırnert Türk milletinin bu ruht sil tt" . um. ıra tem- lardır. Bu arada bazı rivayetlere gö
~htıyncını anlıynrak bir ıınlaşma yo e ı~ı~ m_ali grup yalnız amme biz re yeni idare hey' eti intihabatı da 
una. ~irmesı ve anlaşmış olması bi: metıe:ı ışlerıne sermaye koyar. yapılacaktır. 
~ı:~çın. ehemmiyetle kaydcdilmeğe . Muzakeresini bitirdiğimiz konvan =============== 
rn ğ hır hadisedir. Yeni idaremizin sıyondan dolayı memnunum. Nafia ZAYİ 
r ~nevi ve .maddi al5.kssını takdir ede Vekiliniz Bay Ali Çetinkaya ar 1 Hukuk fakültesinden aldığım hü-
l e Yeni bır vaziyetle ve günün şart- nnı daima tahakkuk ıt · . ~ ~- vlyet .. varakamı kaybettim. Yenisini 
r:;nn uygun bir harckeUe bir takım len b. tu K dis e. ırmes~ı bı- alacagımdan eskisinin hükmü yok-

lctlerc oldu.lh· gı'bf h h ır za r. en inı samtmıyetle tur. 
6"' ı er angl teş- tebrik ederim.• 

Hukuk foldiltesi 1444 Alımet 

BAŞ AGRISI, DİŞ AGRISI 

ve bütün ısbrabları teskin eder . 

G R i P i N 
iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Bulundurmayı unutmnymız. 

Kalbi bozn'az, mideyi ve böbrekleri yormaz. le. Lında günde 3 kaşe alı
nabilir. 

ismine dikkat, taklidlcrindcn salunınız. Ve Gripin yerine flaşkn bir :nınr
kn verirlerse şiddetle reddediniz 

Bir hasta bakıcı; 

Bu - Biocel - li 
Cild unsuru 

Bir mucize gibi 
teni güzelleştirdi 

dedi 

Tesiri adeta sihirh oldu. Birkaç gün 
zarfında yüzümdeki küçük çizgi ve 
buruşukluklarm kaybolduğunu gör 
düm ve iki üç hafta sonra kendimi 
adeta on yaş gençle~miş buldum. Bir 
doktor demişti ki, •Bıocel» cevheri bir 
Viyana üniversitesi profesörünün bü 
yük keşfidir. Bu cevher. şimdi peııı.. 
be rengindeki '1'okalon kremi terki
binde mevcuttur. Bu kremi her ak
şam yatmazdan evvel kullanınız. Sa
bahlan da beyaz ~~engindeki Tokalon 
kremini sürünüz. İki remin tesiri ile 
en esmer ve çirkin bir tene bile ye
ni bir canlılık ve gençlik verir. Cil. 
di bcyazlntıp tnzelq~tirir ve bütün 
buruşukluklardan kurtarır. 

Bayanların 
nazarı dikkatine 
Satın aldığınız Toknlon lo·emi va

ıolnrının 'büyük l1ir by:meti vardır. 
Onlıın bayiinize iade cttiJ:rinizde be· 
heri için G kuruş alnrnk, nyni zaman
da kıymettar mükafotlan bulunan 
To1mlon mü.snbak.:.ı:sına iştirak hakkı
nı veren bir bilet takdim edilecektir. 
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Bağdan Kadehe 
Bütün dünyanın en nefis yağı 

Ayvalığın en leziz ve en 

1 
Türkiyede 
sıhhi yağı 

Ayvalıkta çıkar. 

da şüphesiz 

.\IİSKET ŞARABI 

200 ••• 

10 • 45 .. 

SOt'RA 
Ş.\ICA ı•Lı\ Rl 

3140 ol 

200 • 
10 • 

...... ,, ,.,, ' 
/ li•· 

mur 

iMMiSAR SARAPLARI 
Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içme k suretiyle müstameldir. Kum, böbrek ve bilha5'8 ~~ 

ciğer, safra, sarılık hastalıklarında, zaafı umum ide , inkıbazd a , tereyağ yerine yemeklerde, salata!' 
tatlılarda, piliivda, HASAN ZEYTiN YAGI kullanınız. 

1-4 şişe 40, 1-2 şişe 50, 1 litre şişe 80, 2 litre şişe 160 kr. 
Tenekelerde 1 kilo 70, 3 kilo 190, 5 kilo 300, 7 kilo 400 kr. 

lnki 
•ele 
kre 

. :· . . .. 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA Fi ATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

İstanbul Belediyesi İlanları 
1 - Umumu yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenme

•ıne, eğlenmesine mahsus lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraatha

ne, meyhane, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve bunlara ben .. 
ziyen yerlerde Belediyece musacldak fiat tarifelerinin bir anda göze çar -
pacak surette iri harflerle ve en az 35/ .5'.i cb'adında büyük levhalar halin
de yazdırı~arak bu ınücsseselerin kapılarına ve iç taraflarında ınüna c..ib bir 
veya ıcabuıa göre ınütcaddid yerlere ıt>ılınası ve bu tarilelerin küçük mat
Lualar halinde ayrı ayn her masa üzerinde bulundurulması, Belediye Za
bıtası talimatnamesinin 525 inci maddesi mucibince mecburidir. 

2 - Musaddak fiat tarifesi olmıyan veya bunları birinci fikrada gös
terilen şekle göre kapılara ve diğer icab eden yerlere asmıyan ve masalar 
üzerinde bulundurmıyan ve tarifeden fazla ücret istiyen bu gibi müessese
lerin sahıhleri umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa göre 
cezalandırılacaklardır. 

3 - Yaz mevsimi dolayısile bilhassa sayfiyelerde halkın serinlenmek 
\•e dinlenmek ihtiyacile tehacüm göstereceği bazı mesire ve bahçelerle plaj
larda yukarıda yazılı hususlara riayet etmiyen milesseseler görüldüğü hal· 
de derhal en yakın zabıta merkezine veya Belediye İktısad İşleri Müdilr
!Uğüne keyfiyeti haber vermeleri sayın hemşehrilerden rica olunur. 

(2947) (B.) 

No. 18 

İstanbul 5 inci İcra l\kmurluğun

dan: 

Bir borcun teminı içın merhun ve 
satılmasına karar verilen Bart marka 

Fransız mamulatı piyano, masif bü

fe, sedef işlemelı Baku, sahibinin se

si gramofon. taban halısı gibi eşya 

27 /5/938 tarihinde wma günü saat 

16 da başlanarak Beyoğlu Telgraf so 

kak Zarifi apartımanında 4 No. da 

açık arttırma ile satılacağından is
teklilerin mezkur gün ve saatte ma
hallinde bulunacak memuruna müra
caatları ilan olunur. (7943) 

İ•tanhııl Be,inci İcra Memurlu. 
ğundao · 

Bir borcun lemin; istıfa ~ı zımnın· 

da mahçuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen bir adet 200 liralık ha

zine tahvili satılacağından !;irinci ar

tırma tarihi olan 27 /5/i938 cuma gü

nü saat 14 de ve kıymeti muhamme_ 

nesi bulmadığı surete ıkinci artırma 

tarihi olan 30/5/ 933 pazartesi günü 

saat 14 de İstanbul 5 inci icra daire-

sinde satılacağından talip olanların 

mahallinde hazır bulunacak memu-

runa müracaatları llan olunur. 

(7942) 

Mutlaka HASAN markasına dikkat. Haaan depoau. ______ ../".'. 
-~.Aı'.7ı~..., ... .'-~~,,,J,. ~ • KA.1\..,-r~~ w ~ , , , •. 

ODEON-No. 5 ODEON-No. l ODEON-No. 

Zührevi ve cilt haıtalıkları 

U Neşriyat mUdUrll: lıhami Safa 
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Hayri Hm er Sahipleri: A. Cemalettin Saraçotlu lhami Safa 

Öğleden ıonra Beyoğlu Ağacami Basıldığı yer: Matbaai Ebuzıiya itli 
karşmnda No.133 Telefon. 4358 ___/_ ba 

._ _____ .... ---------- ~le 

~ tn 

dığinizde ve onu vurduktan sonra o çekmek için yapmadığınız kalmadı. !iye ağır şark kokulariyle telkinde bu- bir kuvvet dimdik tuıst• J 
!uzla sizin de gözlüğünüz yere düşü - Beni bir aptal, bir ahmak yerine ko- lunuyordu. cuk bu ipe sarılarak bir hayli ~ tni 

yor. Elektriği yakıyorsunuz, gözlüksüz yup eski Mısıra ait gizli ve esrar do- Rozes bana dönerek: seğe tırmanır; ve yavaş yavaŞ I ıi 
gözlerle pek iyi göremediğiniz ıçın lu efsanevi kuvvetlerin benim araş - - Gallino hatırladın mı? dedi. Sa- ta, ip te göğe doğru yükselerek d 
yere baktığınız vakit gözünüze ilişen ı.rmalaıma lkarşı ııeleceğini inandır- na bir gün Condorcette Hint fakirle- den kaybolur. Birdenbire b<JŞ. ~' ıı:e 
ilk pırıltılı camı kaldırıp kendi göz. dırmağa çalıştınız. Beni ikna için ri hakkında verdiğim bir konferansı yumuşak sepet fişmeğe başla!· ,;il" re 
lüğünüz diyerek gözünüze takıyorsu- anlatmıştım. Bu konferans Mısırın ğını aetıg"ın zaman """'Ug-u ip ' le 

meşhur Ramunuzu evime kadar gön- • ,,.... .. 
nuz; fakat, sizin gözlüğünüze benzi _ bazı yerlerinde ve Hindistanın Mad- düne sarılı old.uğu halde sepetiJlfıJI/) ... 

Profesörün gözleri yere eğilmıştı. I helerimı kuvvetlendırdi.. Polis mü . yen bu gözlüğü takar takmaz mideniz derip çoktan beri bildiğim birtalqın ros ve Boınbay şehirlerinde gösteri - t 9 te 
d k f 1 1 d 1 h k 1 1 de bulursun. Işte, fakirin e r 1 ı du" 

Rezesin söylediklerinden bir kelime- iriyetınde bulunan gözlük romancı· bulanıyor, sendeHyor ve düşecek gi- şar e sane eri e o u are et ere len cip ile çocuk~ hAdisesine aitti. ~9 
sini bile anlamamış bir hali vardı. nın değil sizin . Sız miyopsunuz' Hal· bi oluyorsunuz .. İyi göremedig- iniz i- beni korkutmağa çabaladınız. Ha az Bağdaş kurarak oturan bir fakir etra- kilerin gördüğü maı:ızara · fa '" n:ıı 
Ben onu daha soğukkanlı zanneder - buki Hekey presteptir. Onun gözlüğü çin 0 aralık odadan içeri giren mat- kalsın unutuyorduk. Ramu evimin fını çeviren halkın ortasında başında 

dım adım geriliyerek uzaklaşıı0 ın 

k ks k .. k ı l b im b -ıı duru _ kapaklı bir sepet ve bir küçük çocuk hut ki yerden yüksek bir yere.iş rı 
diın. Fa at, e erıya, ço enerıı o- zaman a yoru an yaşıru aşını a ış mazel Janini elinizle dışarı itiyorsu _ bodrumunda kıskıvrak ag t b' k .. . k· ve 'I 

. . bir de kalın bir ip ile durur .. Yaptığı aş, ır aya uzerıne çı ' 
1 

ca 
lan insanlar bir defa enerjilerini kay· bu adamın rahat okuyabilmesine, gör- nuz. O bu fevkalade halinizi heyeca- yor •. Bütün şiddet ve hiddetıne rag- h k t' . . . b 1 nl t . . tr fı b k sahn . tak'p et· b are e ı seyır ıçın u una an esırı e a na a , eyı ı 

bettiler mi artık onlardan hayır gel· mesıne yarar bir gözlük. Halbuki sı· nınıza atfediyor. Halbuki damadınız- men benden hiç unutamıyacağı bir altına alarak, bir aralık, bakarsın ğün şey basit .. fe 
k mez; birer kuklaya dönerler. zinkı halis miyop gözlüğü ve polıs dan başlıyarak herkes sizin itidal ve ders aldı. Fakirizm mesleğinde üstü- havaya attığı ipi görünmiyen (Devamı ı" 

Rozes devam etti: ınüdürıyetinde üstünde cM.ösyö He- sükil.netinizden bahsediyor. Matmazel ne gelir yok .• Hareketlerini çok be • ~ 0 1 

-Sizden başka kimseden şüphe ede- keyin gözlüğü• yazılı bir etiket du- Janin bu hususu bana anlatıp burun ğendim. Hayatımda ilk defa bukadar liiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmliiiiiiiiiiiiiiiiii•-~~ 
bilirdim profe5ör. Bukadar ustalıkla ran da bu gözlüktür. Gözlüğünüzü ce· buruna geldiğiniz halde onu tanuna- mükemmel bir şekilde ve oldukça ..,, 

sizden başka kim bu ampülleri ya - ı· din yanında düşürmüşsünüz. Şimdı <lığınızı söylediği ve sendelediğinizi mesafeyle insanlara tesir edildiğini GECE CANA V AP 
Pabilir. Bu pla" nı hazırlıyabilirdi ?. y .z1yet şudur·. ı gördüm. Ben bile ne yalan söyliye -.. ave ettiği zaman vaziyet apaçık mey
ne tereddüt ediyordum. Sizin gibi bi. 

alimden, müşfik bir baba ve büyü> 

babadan şüphe ettiğim için kendim 

den utanıyor ve şüphelerimde aldar. 

mış olmaklığırnı temenni ediyorc\un 
Heyhat ki bir başka cam parça.. sJ_' 

Hekey gözlüğünti. takarak morfıni Jana çıktı. Sanki bildiklerim kafi de-

.nnga ediyor. Gözünden çıkarmağı ~ilmiş gibi siz de bilmeden bana da
nutarak kanapeye öylece yatıyor. 

elki adal8tın gevşemesile, belki d< 

lahare yere yuvarladığınız zama" 
•zlük güzünden kayıyor. Odaya g.r-

ha başka deliller verdiniz. 

İşin başındanberi gösterdiğiniz ha
ıkulade gayret yavaş yavaş azalma
ı başladı. Benim araştırmalarıma set 

yim bir aralık ürktüm ve irkildim. 
Evime, bir tarafı yeni yapılan bir 

ltnaya bakan lbir pencereden iıı§aat 

iskelelerine tırmanarak giriyor ve is
lediği gibi geziyorsunuz. Mevcudiyeti 
hissedilir edilmez ıbodruma kaçıyor 

oradan bana ve ihtiyar hizmetçim &-

Müthiş bir polis romanı 
Ôbürgünden itibaren gazetemizde 

tefrika edilecektir 
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