
Saadet dersleri 
~ 

Sun'i ve tabii kadın 
~'Rimeli d~ünmeden ağlıyabilir misiniz? Çizgi 

orkusunu habnnıza getirmeden gülebilir misiniz? 
Bu suallerime "evet,, cevabını verebilirseniz 

sevği ve saadet sizin hakkınızdir. 
Jan Piyer Omon diyor ki: 
Dünyada kadm ca~:L-.:-: .ı:.· (" 

~ ""'' usunu
nu tesb' · · for .. ıt ıçın muayyen, deği~miyaı bir 

mut yoktur. Böyle bir formül bulun-
111~1 olsaydı bu İf pek ziyade aadelqirdi. 
Haç tiiphe >' le k' · 0 ı, ansan aık oyununda 
latr~nç oynuyormuı gibi kazanamaz. 

Bır ltadın bize ya sinemasının aüzelli • 
yahut hatla . .. gı 
cazib . . rının zcrafetı ve yahut ta 

~ esının kudreti bakımından hoş görü. 
nur, Her kadın ayrı bir m""""ya benze. 
ten le' -~ ·-

ınuenin bu teşbihi pek zarif olma. 
:akla ~erabcr hakikate pek o kadar ay. 

ırı telaldd edilmez. 

~d nra bau kadınlar vardır ki ho~muza 
gı erler Ont 1 • k lı ·. ara nşı taşlık etmek isteriz, 

Of vakıt geçirmek isteriz, birlikte gezip 
tozmak c{.(c . "l -'· . 

1
__ ' " nıp gu mt:A uteriz. Gene ba. 

aı ıır.adınlar v d k" r k ar ır ı her nedense, onla-
~ · arşı daha derin bağlarla bağlanmak 
'-~'Yacını duyarız ~en? NW.'ın? Ç" 
ıtu birinciler "" . •• un-
lltincil • sadece hoıumuza gitmiştir, 

- ftl u.vcbilecljinui, kmdil . 
ve gonüld ba- - erme can 
d' d aı glanacagımızı hiuebnişiz. 

ır e onun İçin ... 

• Jan Piyer Omon 

Ben öyle kiınae.lcr t lci tıktıltl .. anırım , kollarına turan sevgilisinin ıür'atin yaramğı rüz-
dil . ~n ıuzel ve zarif bir kadınla ken· garla uçu~n saçlarımdaki z.crafeti, her· 
rii e~ın1 ' tqhir ettikleri için pek mes'ut gö. hangi bir lcuvafönın elinden çıkma aun'i 

nur er L "k' k baıa kal~~ ın ° adınla eve döaüp b:q- buklesine dünyada hangi erkek değişe· 
1ebeb' onlan korkutur. Bunun da bilir? Uzun seneler bir yastığa ba, koy· 
zarif •.,:rudur: İnsanw güzel bir heykelle, duktan ıonra qin yüzünde göriilaı ilk 
reme On sanemle eılencmez, nkit geçi. çizgilr ve sevgili saçlarının arasından be. 
l z. un yananda ıeçirilecek dakika. liren ilk aks.açlar kendini bilen hi.li bir 
ır, uzun ır b* azap asırları haline gelir. edede için ezeli gençlik maskesine bürün-

ın ır cmckl G la e • reta Garbo•nun saç mÜf bir simanın doğuracağı heyecan ve 
rıru •Marle Dit • · • ni, •Con n rih•ın baygın gözleri. bağldıktan fazla bir heyecan ve bağlılık 

nnı .Krovford•un korkunç dudakla. 
nefsınde c · L! k 

yara ur. 

* 

"tENI SABAH Sayfa: 

!i'::i LWA<~9 
Bui\inkü bilmece o~S i il l~El~lJ!~ İstanbul Radyosu 

26 Mayıs 1938 
Öğle neşriyatı: 12.30 Plfıkln Turk mu- D J 

slldsi, 12.50 Havadis, 13.05 Plakla Turk an ye Dar y o artık Hoıı· vuttan 
musikisi 13.30 Muhtcli! pl!ik neşriyatı. 

14.00 Son. 1 k . l F s~?~.ı~~:tı~~~a~!~:;~ ~;ı:fn~~= mem e etı o an ransaya dönüyor 
fik. ı9.s5 Borsa haberleri, 20 Sadi Hoşscs Aylardanberi Holivutta bulunan, 
ve arkadaşlnn tararından Türk musikisi 
ve halk prkıları, 20,45 nova raporu. 20.48 beyaz perdenin şen ve §fıh yıldızı 
ömer Rıza tararından arapça söylev 21 oo Danyel Daryci artık memleketi olan 
Rııdife Neydik ve arkndnşlan tnrafınd

0

an F d- k 
Türk musikisi ve halk şorkıları. (Saat aya- ransaya. onme ilzere 22 mayısta 
rı). 21.45 Orkestra: Ro ini: Barbiyc dö se- Normandı vapuruna binmiştir. Dan
vllya fantezi, Masine: Er do vnlc, Gllnka: yel Daryo kendisini karşılamış olan 
Mazurka, Holmcs: Scrcnad, 22.15 Ajons vapur süvarisine· 
haberleri, 22,30 Plilk.la sololar, Opera ve . · •. 
operet parçaları, 22,50 Son haberler ve er- - Emınolunuz .ıcı vapurunuzdnn 
lesi gunOn programı, 23 Son. daha e~ el Fransaya gitmek istiyo-

Avrupa Radyosu rum demiştir. 
SENFONiLER: 13.15 Roma kısa dalga- Yıldız Norrnandi vapuruna mera-

sı: Senfonik konser. 21.25 Bukreş. Radules- simle bindirilmiştir. Bir bahriyeli e-
cu idaresinde Senfonik konser ı · d 

RESiTALLER' 
7 10 n 11 k. d lın en tutuyordu. Normandinin deni-. . er n ·ısa algası: . .•. - . 

Ncscli notalnr (8.15: Devamı). 12 Bcrlin ze ındıgı gundcnberı açılmamış olan 
kısa dalgası: Knrışık musiki ı. 13 Hafü madalyon şeklindeki kapılardan bL 

musiki ( 14.15 Keza). 12.15 Roma kısa risi şerefine açılnuşlı 
dalgası: Hafif musıki .i. 13.25 Bukrcş: Sta- . . .. · 
ncscu orkcs\rası (14.30: Devamı) . 14.45 Vapura gırıp guverteye çıkınca, 
Roma kısa d:ılgası. Kaı •~ık muc:ikili ncş- rüzgarla dalgalanmakta olan sarı 
riyal. }7 Be:lin kısa dalgası: Çok musi- saçları onun ideal hır kadın ld • 
kili eclcncclı progrnm. 17.45 Bertin kısa o ugunu 
dalgası: tş sonu konser (18 50: Devamı). isbat ediyorlardı. Danycl Daryo'nun 
19.5~ Peşte: Radyo orkestrası. 20.10 La- güzelliğinden bir nebze kaybetme _ 
yipzıg~ A kert bando. 20.20 Flornns, Napo- . • 
11: Bando muzika. 20.20 BrUno: Bando mu- mış oldugundan 1'ransız gazeteleri 
zika. 20.30 Roma, Bari: Karışık orkestra. son derece sevinmektedirler. 
21.3~ Roma, Bari: Karı ık musikı. 22 15 Sevimli yıldız ne kocrs H · 

Soldan sağa: 
1 - Güzel yfl§'il bir şehrimiz, iş yap

ınağı kolaylaştıran vasıta, 2 - Çok 
değil, fazla, söz, 3 - Efgnnistanda 
bir şehir, 4 ...... TB§tnan 5 - Güzel ko
kuhı bir nebat, mahkeme karan, 6 -
Rahat, ikisinin ortası 7 _ Büyük bir 
Türk (şimdi de çok kullanılan moda 
lsinılcrden bbi) 8 - Kadmlnnn sır

tındruı inmeyen kürk, 9 - Rnbıt eda
tı, aşağılık, büyük, 10 - Kınnızı; se
,imsiz bir ev hayvanı 
Yukarıdan aşnğı: 

1 - Askerlikte çok ku1lanılan bir 
Danye.l Daryö emir sigası, su 1nşıyan, 2 - uzun ol-

Bcrlın kısa cfalgnsı: Ham musikisi 22.as . . " ı enrı 
Peşte: M ... ror eserlerinden orkestra kon-' Deconı Holıvutta sekız ay kalmış ve lÜ 
seri. 23.15 Minfıno, Torıno Konser (Bach) 1 oranın bu tün tçyüzürıc: vakıf olmuş-

L 
. Ul ih l V'kt d K mak, temizlik maruısım .ifa -

uıs r a mıştır. ı or e o- . · . . 

1 0 1 
L' bu 

0
_ ı..ft ... W . de eden hır mnstnrm cmır sıgnsı, 3 _ 

na ı e .ga ım rg, n.c:rue&, eıs - 8 - -k 
Franck, Bossi). tur. Yıldız, kendısine Holıvutta nasıl 

OPERALAR: 18.30 Roma kısa dalgası: . . . - . 
Lirik op"'radnn bir perde 21.30 '.Florans, vakıt geçırdıgım sonınlara şu ceYabı 
Napoli: Operet piyesi. 22 Roma, Bari: Ros- vermiştir: 
sini'nin cMose> isimli operası. - Hakıkatı istersenıı.. Holivut ok 

ODA MUSiKiSi: 10.45 Bcrlin kısa dal- .. k b' . ç gası: Şarkılı oda musikis. 21 Belgrat: Pi- sonu ır yerdır. Sabahın beşinden 
yano duosu. akşamın sekızine kadar çalıştığımız-

R ES 1 ! A L~ER: 16.30 Beriln kısa dalgnsı: dan ne uyumağa ve ne de eğlenmiye 
Org resılali. 20.40 Bllkrcş: Romen halk şar- vakit bulamıvo d d · · kılan. 21.45 Bclgrat~ Halk şarkılnrı. J r um, emıştır. 

DANS: 10: Bukreş. 23.20: Belgrat. 23 ŞARKILI CiNAİ FİLM 
Florans, Nrıpolı, 23.40: Mılfıno, Torino. Şimdiye lcadar }"apdan prkılı filmlerin 

lupsi aşkı idi. Hollivutta ıon günlerde 

b h d 
"h 11 

1 
lard uyu anne, 4 - Avusturnlyada bir 

a a mu ım ro er a m1ş ır. 1 . w 

Bo..ıı. f d .. 'ği h ŞC ur, F.şya koynıagn mahsus mahal, 
1,;rımann tara ın an muz.ı a - • . . . 5 - Denızı ve knlcsı meşhur bir yer 

zırlanmış olnn bu eserd~ yepyenı ar- k 6 G" .1 • .. ll'"' : . . . ara parçası, - o7.ıcnn guzc ıgını 
tıslcr de takdım edı1mektcdır. tavsif ed keli h k · kendi d-_ 

KEP AZELlK • • en me, er e m u 
.. . . şüncesı, 7 - Halk, notada bir ses, 

Gorthe tarniından muzıği kazırla- S c-ı . k b • . . - aıu sagası, ış se zcsı; 9 -
nan bu eserde Belı Fıngen.zelle, Ida T i a..-2- , __ ı....._ ed"" ans yonu 111Z&a ouuuacııı sevın ıgı 

Wüst ınilhim roller almışlardır. yiyecek maddesi, ikisinin ortası, bo-
:Fılm de komedi müzikle kanştınl- ru sesi 10 - Son zamanlarda ismi 

mı~tır. fazla geçen bir mcnıleket 
:\lADAl\I SİSTA 

Muvazene vergisi cinai filmlerin arasına da şarkı L:onmağa Gustav Frohlıch ile Fıransızka Kinz 
Dünkü Bilmecenin halli 

başlanmıştır. in baş rollerı aldıgı fılın hoş bir ope-
Baştaraf ı 1 inci sayfada ilk film için (Dünyayı dolaşan şarla) rettır. Müzik Wındt'indir. Filmin çev-

mazbatasile, barut ve mevaddı infi _ filminin baş okuyucusu angaje edilmiştir. rilmesı pek yakında bitecektir. 
1t· b cnıetmıı ınr adın bilmez 

ı unların h · d Iİnd CJ>lın en daha kıymetli, hep. 
en d:ıha eh . l' . k b emmıyet ı hır hazinesini 

ay etrniştir• Tab"l'·· . 

liıkiye, fişek inhisar idaresinin 1934 Bunnu yanında Gravor ile (Gna Falktn· ŞiMAL YILDIZI 
Demek oluyor ki çizgiier husule getire· L'l yılı hesabı kat'isi hakkındaki divarıı ı bcrg) (Hanna Va:ıg) de mühim roller Non·eçte çeYrWnl"' olan filmin u -

uı. cceğini düşünmeden can ,..e gönülden Y muhasebat "'ncu" menı' mazbatası o _ almışlardır. f k h 1 · il b g · da e 
kahkaha atabilen bir nğıza, rimeli, sürme- "' a sa ne erı am ur c.ıvann v . d kurımuştur. 1 ilk film Şarlok Holmcsin tanınmış Şimal Denizi açıklarında tamamlan -dınl L,

1 
__ 

1 
• 11 ıgını... Halbuki ka. 

ar oı..aer iti .. bir d . gun~ maruz blraltılan 
erı yalan söylen D . d ilk ıez. cnız banyosun-

a ı dalganın kl • ~I yana ara yapı~tırdıgı 
arın ncrmin d 'l d "· . erı er e husu1e getirdi-

&• o qsız kıza t d-r tli k r ıyı unyanın en maha-
e ın:ı )' • bil ~· • 

3JC!Sı 1 e kopya etmekten iciz. 
uır. Bır ot b'I omo ı gezintisinde yanında o-

yı ağıtmaktan korkmadan ağlayabilen mcvzulanndan bir olacaktır. 
bir çift göze ve ancak kırmız' kirazların Dıvanı muhasebat teşkilatına, dev- maktadır. 
bov d w k 

1 
b' ·r d d w h' 

1 
let demiryolları bir kısım inşaat ış POUR LE MERtTE· Bu filmde bılhassa kutup seyahat-

,,a ıgı ızı ır çı t u aga sa ıp o an . . . . . . . -tabiilikt 
1 

.. ,.
1
.• 1 lerının suretı ıdnresıne, ıspençıyari Cihan harbinin en lıeyecanlı günle- )erine ait b:rçok mühim sahneler var-

cn ayrı mamış sun ı ıge sapmamış .. kadmd k' ._ W• • • kl' . lA ve tıbbi mustahzarlar kanununun bir rinde ıan·arelerin oynadığı rolü göster- dır. Fılmin kahramanları tanınmış 
ır ı. enccgın sure ı sevgı ve a a. kasını h ._

1 1 
k . b.

1
. maddesinin değiştirilmesine ait ka - mek için bir film hazırlanmaktadır. .. .. l.Myetler değillerdir. Fakal filmde 

, a .. ' o ara , ısteye ı ır. • . ~ nun layıhalarile tayyare resmi hak- Bu filmde mlithiş tayyare harpleri gös- çok muvaffak olınu lardır. 
)t1n· Piy~r Oman kındaki kanuna ek kanun layıhasının terilecektir. tlç ATEŞ! 

İspanya harbi Ç 
ikinci müzakereleri yapılmış ve ka- SENİ SEVİYORUM! Viktor de Km'\'a ile Lnie Ulrih'in 

ek ı 
• d bul edilmiştir. Ufa fılm kumpanyası tarafından ha- çevirdikleri bn yeni film tamamlan -m ese es) n e Muvazene vergisi kanununda bazı zırlanan (seni seviyorum!> da baş ro- mıştır 

• değişiklikler yapılması hakkındaki 1 Baş tarafı birincide 

it ı 
kanunun müzakeresi esnasında Bcrç ı• Ik d • • • f • 1 • at vnı.iyeti tetkik eylemiştir. Nazırlar a yanın vazı•yetı• Türker tarnfından ileri sürülmüş o - te rıs·at mu ettış erı meclisinin bu mUzakereleri hakkında 
lan mütalealara karşılık veren bütçe hiç bir tafsilat verilmemiştir. 
encümeni mazbata muharriri Raif ı h kk d Bir gemiye taarruz p h• k Karadeniz, tenzilin yalnız küçük ma- ve aaş ar a ın a Valensiya : 25 (A.A.) - Bu sabah 

rag ü iimetinin politikası italyaya aşlardan başlamamış ve bütün maaş m ı l\1ajork adasından gelen bir kaç deniz eshabının her birinden bu tahfifin ltayyaresi limanda bulunan Fortegal 

asla mütemayil olmamıştır yapıl~ış olduğ~nu kaydeylemışti~. B. M. Meclisine verilen layiha İngiliz ticaret gemisine dört bomba at-
R Bu ızahat1 muleakıp kanun, aşagı- nuştır. Bombalardan ikisi gemiye isa-

nın o;a 22 - Roma gazeteleri ltaı~ ._ sonra İtalya için Çekoslovakya me- daki şekilde kabul edilmiştir: Ankara 25 (Husus'ı)- Vilayet huA mucibince umumi müvazeneye alı- be• temiş ve gemi derhal batmışt1r. 
sine d~pada anlaş~ak i!in kendi- selesine karışmak mevzuu bahsol _ Madde 1 - 26/6/1932 tarih ve 1930 susi idarelerinden maaş almakta olan nacaklarla bu kar.onun mer'iyetin - Mürettebattan iki kişi yaralanmış di
İ~l U§en işi yaptıgım ıoylüyorlar. mamaktadır. Bundan başka Sinyor sayılı muvazene vergisi kanununun ilk tedrisat müfettişlerinin umumi den evvel ilk tedrisat müfettişliği ğerleri kurtarılmıştır. 
çık::~:::tcle~nin 1neşriyatmdan Mussolininin Cenovada söylediği nu- hirinci ~addesinin 5 numaralı fık - müvazeneye alınmaJanna dair kanun yapmış olup ta m'5fett.işlikten ayn- Hülıimetçilerin taarru:ıu 
lavya .

1 
!iU ur: tnlya, Yugos.. tukta bir parça vardır ki bu Südet . r~~;ı aşagıdaki şekilde değiştirilmiş _ layihası encümenlerden geçerek ruz- larak ecnebi memleketleı·e tahsile Salaınanka : 25 (A.A.) _ Umum! 

her tü~l~ ~a:;ı~~~~~~ ~d.riya~ikte Almanları için de tatbik edilebilir. tır: . nameye alındı. Llıyih:ıya merbut bir gitmiş ve tahsilim bitirmiş olanlar - karargah tebliğ ediyor : 
rnış, İngilt . u14Uerını dagıt - Sinyor Mu.ssolini o nutkunda Al - c5 - Bır ay içinde her ne ünv:m ile cetvele göre bu müfettişlerin on beşi dan tekrar ilk tedrisat mwetüşliğine Trenp nuntakasında kızılların Ba -

"" 'U ... ın mı ı ır ı nı temin için m . • . . . . . ayın e ı en erın yenı te aut kanu - · ager opru erm aşını zap etm~ ı-d"nı·-.ıe Şapercdıle. a.nlaşarak da Ak _ many'"'n .
11

• b' 
1 
ği . olursa olsun aldıkları paraların mcc- yetmiş lira, otuzu l'Hi beşer lira, el- t · d'l 1 . . k .. 1 k" .. 1 . b d -~ . 

nizinde' sulh tenı~ınde ve Hint de - gösterdiği arzuya iştırak ettiğini söy- uu kazanç •. ık~ısadi buhran ve mu- lısı kırk beşer lıra, seks~ı ~ırk.1:lı'a, nunun neşrinden sonra hususi ida _ çin üç gündenbeıi yaptıkları şiddetli 
u emın etmiştir Alma.. ı · ti vazene vergılerı inJ~rildikten sonra doksanı otuz beş lira, yüz yırmısı o- .. Ya ile Çek l · ·- cnmı~ r. 

20 
l' d _ .. . t 

1
. 

1
. 

1 
ki d B k relerde geçen hizmet müddetleri te- hucumlar akamete uğramıştır. Kızıl-

g
. 

1
._ os ovakya arasındaki ger ıra ve on an aşagı duşenlerm lS _ uz ıra as ı maaş a aca ar ır. u a- la 4000 k' 'd f zı . t . 1 

ın ıge gel' - Heinleinciler·ın temı'natı L'hk kla kaütlu"klerı'nde sa,,.ılacaktır ög·ret r ışı en a n taıa vermış er-
bund ı~ce; İtalyan gazeteleri ı a rı ve 80 kuruşa kadar işçi nun mer'iyete girdikten sonra ilk J • - • • • • • • • • an Yent ... _ .... __ .. d l'kl .

1 120 
ted • .. . _. . . l 'ğ kl d'I -r rt' 1 . dır. Mevzılerımız olduğu gıbı elımızde 

lardır. Çu"nk .. ~tmeğe bq1amış _ Prag 25 (Hususi) -- Berlin hükO.- gun e ı erı e kuruşa kadar olan rısat mufettışlıgıne tayın edılccek men ı e na e ı en mu e ış enn ge- k 1 . u s .. d l'kl · 
80 

. 
1 1 

. . . - .. I . a rruştır. Teruel cebhesınde Cabezo 
koslovaky on zamnna kadar çe_ metinin iş'an üzerine Çekoslovakya.. gun e ı erın kuruşu bu \•ergı - o an arın Gazı Terhıye Enstıtusun - çen hızmetlerinde hususi idarelerce Al kasını . 1 .. 
herhn ... ai bair rnes.clesine karşı İtalya daki Alman sefin Çek hükiimetine den müstesnadır. den veya ecnebi memleketlerdeki 

1 tekaütlüklerındc sayılacaktır. Bu ka- ı' .kto Mmınta 1 ışga \ak'e tecadvuzket -
>U•c.• va t H - d' l'k h -

1 
- .1 1 1 tı . osguerue n mınt asın a ıta-memişt' zıye takınmak iste _ şu metalip listesini vermiştir: em gune ı ı em maktu ucret e muması mekteplerden mezun o ma- nun ay sonunda mer"iyele konacak 1 fı d . edil b' 

seled t Bununla beraber bu me ı- Alman hududu üzerinde bulu- çalışanların bir ay içinde gündelik ve ları şart olacaktır. İlk tedrisat mü - ve bu tarihte müstahdem olan ilk 1 anm~~ tara n ;n ışgal de ~ ır çok 
,,.r.l nedect~~anın hangi tarafa tema = maktu ücret olarak aldıkları parala- fettişleri evvela stajyer olarak tayin tedrisat müfettişlerinden maaşla- mevzı er, arasın 111 

Mas Ar uva ve 
.1u "' .. gınf tah . nan Çek askerlerinin geri çekilmesi. rın y k. k 'k • h ed'l ki d ' S . afi Repolles de bulunmaktadır. ğfldir. mm etmek zor de-

2 
e unu azanç, ı tısadı bu ran ı ece er ır. taılarını muv a- rı otuz liradan aşağı olanların maaş- • _ _ " Prağ h"k - Hududu geçme lılidiselerinin ve muvazene vergileri indirildikten kiyetle yapmış olanla' doğrudan doğ- lan otuz liraya ve otuz liradan fazla ADier püab•tulmut 

Yaya ası." ~etinin politikası tıaı _ müsebbipleri kimler olduğunu ta,.ıni sonra 20 lira ve ondan aşağı ruya müfettişliğe geçirileceklerdir. ntaa§1 olanlar da hıılen clı=kta olduk Bar.oelona ' 
25 

(A.A.) - Asilerlıı 
!in il mutemayil olmamıştır. ~er- ve bunluın cezalandırması. düşenlerin istihkaklan dahi bu ver- Staj sonunda muvallak olamıyan ve- !arı maq derecelerinin birer derece- milkcrrer şiddetli taarruzlanna ıai -
zerı~e ~ına mihverinin kurulması ü- 3- Südet Almanlarının tabii vazi- giden muaftır. Muhtelif cihetlerden ya müfelli:;likte kalmalan vekfıletçe yükwğine çıkarılncoklnrd>r. men cuınlıuriyctçi hatları mukavemet 
kend' . se bu aykınlık daha ziyade yete dönebilmeleri i"in ı'cap eden gündeliği olanların muafiyetten isti uygun görülmiyen müfettiı:ler men- R .. · k k göstermektedir. HükCtınetçiler .müda-ını g"st ' . - ıc eJımı oruma :.ınunu . 
Çeko 

1 
° ermiılir. Almanya ile tedbirlerin alınma"." fadelerınde gündeliklerinin mecmuu şelerine göre tayin olunabilecekleri . faa ed•yor ve aynı zamanda mukabil tığı ; ~"".kya arasında bir kavğa çık- nazan dikkate alınır.> okullann öğretmenliklerine mükte-1 .. Ank~ra 2". (H ""'.'si)- - ~dlıye . "".- taarruzlarda da bulunuyor. 

eağı ~ dırde. ise ltalyanın ne yapa _ Halkevlerinde Kanunun diğer bir maddesi bük _ sep maaşlarile naklolunocaklardır. cumenı bugun Adlı ye Ve kılının 1ıtı.. Gudar ve Mora tilin clağlann.ı.kı 
"•mı •selesme gelince; buna cevap müne göre de' Miisbet mesaileri Vckôlet müfettiş- rakile toplanaralt rejimi korumak mevzileri ele geçirmq olan ..Uer şid-lury:: ~olaydrr' Almanya, Avus _ Eminönü Halkevmden Muvazene vergisi, istihkak ve te _ !erinin veya maarif müdürlerinin ra- maksadile ceza kanununda yapılacak detli bir mukabil taarruzda geri atıl-
llÖyleıne a _drl!' .. man ltalya blrşey Evimize bajlı klüplerden teşlın • _ diyelcrd_en kazanç ve iktısadl buhran porlarile sabit olanlar barem kanu .. değişikliğe dair Jôyihayı müzakereye mışlardır. Bu mevziler bllkilmetçile-
ınanlarl ""ih· Çekoslova,kyanın Al _ dilen kanşık takınurun son ııekli vergılerı çıkarıldıktan sonra kalan nundaki esaslara gOre terli ettirile - başladı. Matbuat kanunumuzdaki mü rin elinde kabruJlır. Moslrueruela mın 
tnan a Meski)n olan ~rlerinin Al-

28 
ted~ye miktarından yüzde sekiz nis.. ceklerdir. Halen müstohdem olan ilk 

1 
ruru zaman müddeti altı aydan bir takasının merkezinde cumhuriyetçiler 

da d~aa!,'!"1'n~an !llınmasr karıı.,n- 151933 Cumartesi günü saat (16) da betmde alınır. tedrisat müfettişlerinden bu kanun yıla çıkarılmaktadır. düşmanın fevkalide tazyiki altında bl· 
lerin J' .. ı şeyı yapacaktır. Her Hit_ Karagümrük sahasında yapılacağın - Bundan sonra, Milli M\"dafaa Ve- raz gerilemişler ve hatlarını tashih et-
Yanın Romayı ziyareti sırasında İtal- dan takıma seçilıniş oyuncuların spor kaletinde zat 'işleri son tetkik mercii mişlerdir. 
bitaraf ~eklosl~akya. meselesinde ~~~:-:.sahada hazır bulunma - encümeni teşkili, meccani, leyli tale- Çin tayyareleri Japon şehirleri =============== 
teın· a acagına daır Almanyaya benin mecburi hizmetlerine ait ka - KISA HABERLER 
~.~:t Verdiği söyleniyordu. Bu rl- nunlar tasvip edilmiştir. Üstünde dolaştdar 
de te .' resmi olarak ne tekzip, ne § Genişletilmesine karar verilen Meclisin bugünkü toplanttsında § 1948 olimpiyadının Beı,,radda ol• 
bu ha~· eddmtftir. Bununla beraber b~lediye matbaasın• konulmak ilzere kabul ettiği kanunlar arasında 57 Hankeu 25 (A.A.)- Resmi Tebliğ: ı lemiş ve bomba yerine, Kiuşi adasın- ması kararlaşmışlır. Yugoslavlar Bcr .. 
di, H ın doğru olınas> çok muhtemel- ~un 24 bin liralık bir makine siparişi milyoJ 1 918,000 liralık fevkaliıde Çin tayyarecilik tarihinde ilk de - daki şehfrlcr üzerine ve köylere, Na- lin stadyomunu yapan mühendisi an• 

· er hitlcr yukar Ad . ıhale edilmiı:tir. Bu makı'nc geldikten talı . fa olarak .şarki Çin denizini aşan mü- gasakiye, Fukuol:ı ve Saseboya bir- gaJ· e ederek Belgradda 150 bin kişiliW 
1.enı 1 rıyatikde , s.ısat verilmesine ait kanun layi _ 1 eldir. Her bitler yukarı Ad"d &onra belediye matbaasının faaliyeti hası da bulunmakta idi. him bir Çin tayyare filosu Japonya- çok beyannameler atınakla iktifa ey- bir stadyom yapmağa memur etmit-. 
talyanın 'd ıJ e bu.g.ünkünden dııha fazla olacaktır. nın cenubunda ve tarkındaki birçok !emiştir. Bu vaziyet, Çin tayyarele- !erdir. 
"'anları ı ar.esi altında kalan Al- V l B. M. Meclisi yarın saat 14 te top- h' 1 . t il l :~'·-" al d .. •
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k d ı ayet gazetesi de bu matbaada ba- şe ır erı amam e huvuu tın a rının, arzu ettiği takdirde Japonyayı 
1 

§Yüksek Ziraat Kongresinin Cnm,. 
en ı hallerine bıraktıktan ı ak lanarak 1938 büt"esinin mu"zakere - t t t B ı b b ç· t ı.. ba d sı ac tır. "'$ u muş ur. ununa cra eı· ın ay- ... om r ıman eyliycb:lecejini tam huriyet bayramında toplanması ka .. 

sine devam edecektir. 1 bo , yare eri, mba atmaktan ictinap ev- lllarak J:?Östermektedir. rarlasmışbr. 




