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Bir istimdat 

General Mariç dGn ıehrimizde 

Misafirimiz 
topçu atışlarmda 

bulunacak 

Sonu üçüncü aahif~de 

Hüseyin Cahid y ALÇIN 

·YE 

yazısı beıincl say-

famızda 

,. 
ABONE ŞARTLARI 

Türkiye 
900 Kr. aeneliği 
600 Kr. 6 aylığı 
260 Kr. 3 aylığı 

90 Kr. 1 aylığı 

Ecnebi 
2400 K. 
1200 K. 
600 K. 
300 K. 

Potta ittihadına airmemit memle· 

lı.et'er için 26, 14, 7,5 'H 4 lira. 

! HERYERDE 

3 
KURUŞ 

Bu para ile ilk iş olarak Ereğlide 
büyük bir liman yapılacak 

Türk - fngiliz kredi anlaşması üzerine memleketin imarı yolunda 
mühim bir mali adım atan Baş vekilimiz Celil Bayar 

I• •• h 1 ve bir maden ocağımız 

syan ffiUte aSSJSJ Başvekil Celal Bayann bir kaç gün ıbankalariylc, Türk heyeti arasında iki 

M k • k J } evel tebşir ettiği kredi muamelesi aydan beri devam eden müzakerelerin e Si a 1 genera Londrada tamamlanmıştır. İngilizler neticelenmiş olduklarını bildirmekte-
bize 16 milyon İngiliz liralık bir krc- dir. Türkiyeye kredi ve teknik yar -
di açmışlardır; ki bu bizim paramızla dım temin edilmiştir. İşe, Ereğlinin 
100 milyon lira kadardır. Bu para kömür ihracatının entansifiskasyonu
memlcketimizin sanayiini inkişaf et - na matf Karadenizdc büyük bir lima
tirmiye hasredilecek ve süratle bir run ~c;asiyle başlanacaktır. İngiltere 
çok mühim sanayi işleri yapılacaktır. 

B h t P · t k La u"b böylece, Türkiyde bir çok mühim iş • u usus a arıs e çı an rep -
Uk şu haberi veriyor: lcri finanse ederek, iktisadi sahada 

Londradan gelen hal>erler, İngiliz mümtaz bir mevki almaktadır. 

Hatayda Halkevini ve 
Türk evlerini bastılar 

"Atatürk 

mi.ış ve yaralanmıştır. Bunlardan 
bırinin yarası nğırdır. 

• 
Halkcvi basılırken k<ıpısı kırıl • 

mış ve zabıt tutulması gıbi kanuni 
merasıme luzum görülmemiştir. 

Ölen ıki Arap için S1ırıye bayra
ğı örtülü cenaze mcrasimı_yapılmış

tır. Halbuki geçenlerde öldürülen 
Çakallı muhtarı daha nafız bir 
Turk milliyetperveri olduğu halde 

galeyana sebep olmamak \'sn Türk. 
)er mutantan merasim xapılmasın. 
dan içtinap etmişler ve zavallı bü. 
yük Türkün cesedi bir hayvan gibi 
örtüldükten :nnra maznun olarak 
ta yine blrl-Jıç Türk tevkif edllmi§ 
idi. 

kupası,, • • 
ıçın Seçimler 

Trakya güre,çilerinden bir kaçı 
Edirne, 26 (A.A.) - 4 ve 5 Haz!- grupları Edirneye gelmiştir. Bunlar 

randa Ankarada ynpılacak Atatürk arasında bu akşam Halkcvinde yapı 
Altın Kupası güreşleri için Trakyanın lacak olan 'l'rakya bölgesi grup bi
'Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ vila- rincisi ayrılacaktır. Bu müsabakaiata 
yetlerindeki pehlivanlar arasında seç iştirak etmek üzere Edirneye Başpeh
me müsabakaları yapıldı. Bu seçme·, livan Tekirdağlı l..füseyin de gelmiş-
lerde ayrılan yedişeı kışilik güreşçi tir. . 
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Sayfaı 2 YEN l SABAH ,7 MAYIS 

« Yeni Sabah » ın farihi tefrikası: 3 f ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 
Türkler karşısında Yüzen sayfiye: GENERAL MARİ'i 

SEHRİMİZE GELDi Napolyon Bonapart Macaristanla küçük 
itilaf 

Gülcemal ne 
hale giriyor? 

,. 
Yazan: Zıya Şakir ••••11111' Macaristanda hükilmet değişti. Yeni 

gelen İmredi hükfuneti parlamento -
Üçüncü Sellin, bu •efer de başını Üçüncü Selim, bir işaretle Raşit e- dan itimat reyini de alarak işe başladı 

Reisülküttap Raşit efendiye çevirdi: 1 fendinin s~ü ~esti. . . Orta Avrupada bu. kadar değqiklik - Kamaraları kiralanacak 
General bugün döneceğindeıt 
programda değişiklik yapıldı 

- Efendi! .. Sizin, ecaniple kati ti!- - Isab~t ki, s~z bu mecraya. gırdı. !er olurken Macarıstanda da başka vapur dolaşıp duracak 
fetiniz vardır. Bunlar; (cumhuriyet) Bu havadisten, hır nebZe benım de bir kabinenin LŞ. başına gelmesi pek ta- D . !la 'd . t f d b'r Baştarafı 1 inci sayfada 

1 

mihmandarlarile birlikte ınuzel~ 
. .. enızyo rı ı aresı ara ın an ı . eZJllo'f". 

deyu, ne murat ederler?.. rnalilm~tım var.'!'. Bu 1,"eseleyı mu "ibii bir netice sayılmaktadır. Bundan müddet evvel satılığa çıkarılan Gül _ ıniş ve yolda doanmamız tarafından şehrin görülecek yerlerini g ıJfİ 
Raşit efendi, iki diz üstüne otur - zakere ıçın . .' mwı:ısıp bır zaman kol -,evvel Macaristanın Alman~'llya .. olan cemal vapuru, talip çıkan mü~lerilerin toplar endahtile selamlandıktan son- Dost Devlet Nazırı, sür'atle 'i 

duğu yerde hafifçe irk .li. O devrin !ardım ... Boy!': bır sefer vukuunda ' temayülü besbelli idi. Bunun ıçın de hurda fiyatına satın almak istemeleri ra sat 12,40 te Fındıklı önüne mu lavyaya avdet etmek niyetinde. 
(hariciye nazırı) mevkiini işgal eden bız ne yapacagız?... . ,iktisadi sebepler ileri sürülüyor, Ber- vüzünden bir türlü satılamaTr.ıstı. vasalat eylemiştir. ğu için İstanbuldaki ikametletl 
bu zat, (cumhunyet) hakkındaki bil- (~umhuriyetl_ in .. tarıfinde, p:k mü- '!in ile münasebatın gitgide küv.ve~len- · Nihayet bu vaziyeti gören De·'iz _ Müttefik Devlet Nazırı beraberin - sında tatbik edilmek üzere e""el~ 
gisini şöylece gö>terdi: balagalı hır cehıl. gösteren Raşıt. efen- mesi Macaristanın menfaati ıktıuısı Bank idaresi de vapurun otel Jıeıine deki zevat ile birlikte donanma komu- zırlan.an programın tebdili zarıırt 

- Şevketlü sultanım! .. Bu (cumhu- dı, bu .hususta cıdden takdır edılecek olduğu tekrar ediliyordu. • sokularak plajlarda kullanılmasına !anlığının motörü ile dcnizyoları rıhtı- sıl olmuştur. General Mariç Y~ 
riyet) in aslı şudur ki, (farmason) ta- hır fıkir beya,'.' ettı:. 

1 
•• Yeni hükümet işe başlarken evve.la !karar vermi~tir. Bunun için bugün _ mına çıkl'."ış ve. burada .Vali ve. Bele- gün akşama kadar şehrimizin 

bir olunur bir güruhun gittiği yoldur. - Şevketlu padıııalum ... Mulk ve dahilde sükünctin muhafazası ıçın lerde Cülcemalde lazım gelen tadi _ dıye ReL'1 Muhıttın Ustunda~. Istan - kalacaktır. Vali ile İstanbul J{c~ 
Aslı (Mczdek mezhebi) ne dayanur. millet, ~d~. N~ıl ferman buyuru- var kuvvetile çalışacağını temin etmiş- !at yapılacak ve vapur yaz me•ısimin- 'bu Komutanı Korgeneral Halis Bıyık- nı tarafından hazırlanan müşl~ 
Buna salik olanların cümlesi küfür ve !ursa, şuph.'.'"ız kı ısabet ~nda~ır.. · tir. Macaristanda muhtelif cereyanla':' de bütün plajlarda demirl:yerek otel _tay, Merkez Komutanı Ihsan Ilgaz, yafet bugün öğleyin Tarabyad 
ilhat ehlidir. (Volter) ve (Russo) is- Amına, bu acız kulunuz, derun k.i; bı- kendini göstermektedir. O kadar ki vazifesini görecektir. Vapurun b~tün Us.Ubahri komutanı Mahmud Gökbo· katlıyanda verilecektir. ~ 
minde iki zındığa tapınıyorlar .. zi s~kmıyan yılan .. bi~ yıl yaşasın. !bir müddet evvel hükilmet naibi _rad- kamaraları düzeltilecek ve bazı yerle- ra, Emniyet Direktörü, Yugoslavya General Mariç bugün sa . 
Onların kelıimlarını hak bilip , Malumu şahaneruzdır kı, Fransız mıl- yo ile neşrettiği nutkunda Macarıstan irine de yeni kamaralar ve soyunma General konsolosu ve konsoloshane Metris çiftliğine giderek oradıılı:1

1 
gititkleri yola giderler . . . Dört !eti ile aramızda, asırlardanberi cari 

1 
ordusunun milli müdafaa kuvvetleri-' yerleri yapılacaktır. erkanı, Matbuat Mümessilleri tara - çu atışlarında bulunacaktır. s; 1' 

kitaba . inanmazlar Peygam - olan bir do tluk vardır. Bu dostluk~ nin türlü_ türlü c~:~y.anlar~an ~zak: Vapurda geceleri de kalınabilecek- fından karşılanmıştır. . de Metris çiftliğinden ayrıla~ ,Je 
beraru ızam hazeratını da tanımazlar. mezburların kadim kralları olan Bı kabna.ı lazım geldıgını, aksi takdırde tir. Belediye Gülcemalin yaz mevsi _ Başta hır bando muzıka oldugu hal- rabyada şerefine .. verilecek zı) dl 
Haşa ve haşa, kıpkızil kô.firdirler. O- rinci Franwvanın zamanında başlayıp lbu cereyanlara kapılanların şiddetle minde Floryada bulunmasını iste _ I de askeri bir kıta ihtiram resmini yap cabet edecektir. Oğleden son~ 
nun için başlarına kırmızı külah gi- devri hümayununuza kadar devam el· cezalandırılacağını söylemişti. Bugün- mcktedir. Fakat Deniz _ Bank vapu _ mıştır General Mariç, Perapalas ole· keri mücssesah gezecek ~e a , 
yip boyunlarına da birer kırmızı bez miştir. Şimdi bunu, ı;u ve yahut _bu kü hükmetin bilhassa dahili vaziyet ü run seyar bir halde dola.,=asını daha l line inmi~tir. lnıl.e meınleketıınızı ter~ ile '{ 
bağlamağı alıimet edinmışlerdir •.. maddeden dolayı ıh13.1 etmek huku - !zerinde durarak memelektin herhangi muvafık bulmaktadır. VapW'daki ka- General Mariç, dün öğleden sonra !ya ya hareket edecektır. 
Bunların murat ve maksutlanna ge - metimizin şanına yakışmaz. Hele bir İ bir karışıklığa kat'iyyen meydan ve- maraların meseli 15 günlük veya iki 1 Je 
lince .. mevcut olan din ve mezhepleri '.."üddet sabredeli.m. ~akalım; ahvalı 1 rilmiyeceğini söyl~mesi de gösteriyor aylık kiraya verilmesi de düşünül - Tatı"} gu··n}en" Umumi yerleJV 
ortadan ilga edip. onun yerine ~endi alem, ~e suret gosterır. iki: Macarista~dakı .Yahudılere karşı! lmektedlı·. Bu takdirde herkes kira ile • 

1 
fasikane ve facirane ayinlerini ika - D<-dı. çoktan baş gosternuş olan cereyanın kamara tutacak ,.e yaz mevsimini h"l b f" t ı t leJ1 
me eylemektir. Harp gailelerinden hiç hoşlanmıyai~ lk".'.'unsuz bir şekilde __ alıp yürümesine şe. hrin bil.tün sayfiye yerlerini dola - ı eye aş ıya ıs e .L 

Üçüncü Selim, Reisülküttap Raşit Mele~ Mehmet p~ da derhal Ra>; musaade edılecek d:gıldir. ~arak geçirecektir. Vapurda müşte - f k t 1 d"I cer 
efendinin verdiği bu garip malilmatı efendıyı tasdık etti. Macarlar dahildekı vazıyetle meşgul riler için yemek te pişirilecektir. Bu VUran esna 00 TO e 1 e 
büyük bir dikkatle dinliyor .. Gittikçe Epıce uzun süren bir müzakereden olurlarken Çekoslovakya hadiseleri ilk tecrübe nıuvafakiyetle netice1enir· 

derinleşen bir alaka gösteriyordu. sonra, şu karar kabul edildi: - Kral çıkmıştır. Prag hükı'.imetinin ihtiyat- se gelecek yıl yeni \'apurun gelmesin- k b • Fiyatları deg~ iştireJ1~ 
Sordu: !ık zamanında olduğu aibi, işbu cum- !arı silah altına çağırması keyfiyeti iden <onra kadro haricine çıkarılacak Belediye Sl 1 ır t' 
- Acaba, Mtıl ayinleri nice imiş?. huriyet devrinde dahi .Fra.nsa hükil-)Macarları tabii lakayd bırakmamLŞtır bazı vapurlar da bu suretle kullanı - konturofa karar verdi hemen şikayet etJll / 
_ Şevketlil Sultanım!.. Mübarek metine karşı dostane hır sıyasetFta - Hatta Çekoslovakya hudutlarında alı- Jacaktıı .Hafta .. tatili. kanunundan ist.isna·i· şe- Belediye sının içinde mevcu~...., 

huzurunuzda söylemiye teeddüp e - kip edilecek .. hatta. icap ederse, ran- nan tertibat Macaristanda az çok he - ~a•-- nle 1""" 
1 k 

1 

ı1 Jtilde mustefıt olan esnaf, tatil gu -
1 

mun yiyip içme•ine, yatıp k• M derim. Fakat, ferman buyurulıır da &ızlara muavenet bile gösteri ece · yecana yol açmLŞtır. Bunun üzerine MUT.. Efı:RRI·K k t$' 
ı:. rinde ,.e gecelcrind~ ~cak anu.nun p.a, taranıp temizlenmesine ve 

arzeylerim ... Nemçe ve İngiliz elçi - Kan ve ateş sahası Prag hükumetinden malümat isten - bahşettiği hukuk _dairesınde kendı tı- . ahs 1 k t bır' ah•"' 
sinden vesair ecnebi muteberanından miş, o da Macaristanı teskin edecek Romanyadan muhacir mesıne m us o ana, o tarihte, (Cümhur!yet) hakkın- tt . ah t . tir' B nla caı-ethanelerine aıt olan mevadı sa - ]lali> 
rivayete nazaran mezburların ayinleri . l . . h' 1 sııre e ız a vermLŞ . u ı· geti·recek vapurlar tabilirler. Son v.amanlarda bunların zino, kahv.ehane, m. eyhane, ·· . ..J .. edil k . Bunl da Avrupa devlet ve mlllet erının a b"'d. k' h··d· 1 . . tt'"' ıJY taaccup · ece i•tir arın .. ta ııı ır ı u ıse crın ıcap e ıgı res- h .. ı·· d ham s ema tıyatro b"'• • "· ] tt.kl · f'k. de Osmanlı huküme gizli olarak hemen er tur u_ meva ı am, ın • • .~ ... ~"' kilise ve sinagon gibı· mabetlerı· ol - sı e 1 erı 1 ır ' • k'll d. M · ta b hali r Nazım vapuru Kösknce de muha - ii"'" 

tinin en mühim devlet adamı olan Ra mı şe ı er ır.. acarıs _nın u e .. k d. V 
1600 

sattıkları görülmüştür. Belediye, bu ve bunlara benziyen yerlerııı ·'~ 
mayıp, bir geniş sofaya bir sırık di - 1 d·-. 1 karşısında serın kanlılıgını muhafaza cır yukleme te ır. apur mu - d b·' .. bel t<J'" 

şit efendinin yalan yan ış ver ıgı ma • . . .. 
1 

.. .. .. d k h f .. d r gibi esnaf hakkın a utun şu e:e rifelerini belediyeye tasdik e -" 
kerler .. Onun üzerini de (kurdele) de- l" tt k f ki d g- ·1d' edecegıne daır son gun erde tekrar e- hacırliı onumuz e 'ç a tkakıçlııı' e ı'mda- gonderdF•i bir tamimde, Hazirana ka- lfazla go··ze go··ru··necek b·ır yer• eJ" 
nilen rengarenk •eritlerle düzerlermiş. uma an pe :r 

1 
e_ ık 

1
1
: b k idi len sözler de göstermektedir ki Or- nım1?.dan r:eçerek ana a e~ e gı e- "' l . d. d.

1
. k _,ıt 

• Fransa ihtilal ve ın 1 a ı, or. . . . dar ruhsatname erı tec ıt e ı ır en 
1 

. d k zamanlar~ 
Badehu, kenduleri de gecelik entari - . . r ffT. ta Avrupa ışlerı, alaka dolayısıle, Ma- cektir. bu ruhsatnamelere: (Hafta tatillerin- f arı ıcap e er en, son •et 
•i misillil libaslar giyinip , çalgılar çal- kunç birb devreybe gbı'.1"1ıkş ı. u tu~ carları çok düşündürüyor. Romanya, Sıhhat Ve'<i'leti bu yıl ıçinde Bul- d ··'-·- . la dd 1 d n lpılan teftişler neticesinde bu) . 

Fransa, aştan asa ır an ve a e-:ı . c sauııı~ı caız o n ma e er e eriIJI 
dırarak hora teperlermiı. Tam m.-clis h h 1. 1 •. 1 H t•• Fran 1Yugoslavya ve Çekoslovakya, yanı garistandan veRomanyadan yurdumu· d 11 ka t r hiplerinden bazılarının tarife! ,J sa ası a ınc gc mış ı... a Ul, - •. 

1 maa asının sa ı maması yı ve şa - .. ili"" 
kıvam buldukta, kadın erkek birbi _ t htı .ğn. k .. hu ikücük itilafı tekil eden üç devletle za goç edecek yurtda,larımızın nak · .

1 
hs ·ıru) ka d iJ• d'k t"·d"·te go··ze gor sa tac ve a nı cı ıyere cum - · . . . . tı e ı"\.l atname ven ~ ırun Ct- ı e ıı.u· Ul n sonra A 

rini kucaklayıp, çalgıya ayak uydu - riyeti iliın eden f~kalar bile, birbir. Macaristanın şimdiye kadar olan mü - li ıçın hazırlıkla~a başlamıştır. Hazı- ve edilme>ini, buna muhalif hareket yere asmadıkları, bundan sıı"'· 
rarak (raks) denilen ayinlerini icra e- . . . 1 d. nasebatı bir türlü tabii şekle gireme- !an ortalarına dogru vapurlarla nak - edenlerin, kanunun 10 uncu maddesi- fü"' 

lerıne gırmış er ı. ı B d be 1 k d di t · . 1 kti H · b müşteriden gelişigüzel bir ~ derlermiş,,. A\•usturya ı·mparatoru, Prusya mi~lir. unun için e se p er yo e- ı ya LŞıne geçı ece r. azıra_n a - ne te\•fikan ruhsatnamelerinin istir - b·r I" 
d 1 d d dikleri görülmüş ve ayrıca 1 

Sadrazam Melek Mehmet P<LŞa, Ra- kralile birleşmisti. lhtilalcılerin. Bel ğildir. Umuml harpten sonra, komşu- şın a vapurcu ar arasın a muzaye e dadile mahkemeye sevkedilmelerini 

'
it efendinin bu derece vası· malilmat 'k .. d d .ki . d aff !arı Macaristanın aleyhine olarak bü- ıyapılacak ve ucuz fıyat teklif edene şikayet kaydedilmiştir. .• 

çı aya gon er ı erı or u, muv a• .. . . . . bildirmiştir. .,çı~"" 
sahibi olmasına, şaşıyordu. Şeyhülıs' _ k' . l'kl d t t ._.. B mu yümüşlerdir. Oyle ki aradaki toprak naklıyan ışleri devredılecektır. Belediye bunun önüne g ~"' 

ıyetsız ı e av e e m ı'i .. ı. una . . . • • • • b h T k • te'' 
15m Ahmet Esot efendi, bu sözleri din- kabil (80 bin) kişilik bir Prusya or- 'd:v~sı h~ll ... dılmedıkçe Macarıstanın Kaçakçı takıbı ıçın 1 Dolma a çe - a sım yapılmakta olan mıırakabe J:J 
!emenin günah olup olmadığını düşü- dusu, Fransa hududuna gelmişti. ·kuçuk tilaf ile anlaşmasından sene - • • 

1 
b•ll Belediye tarafından Dolmabahçe ile leri sıkl<LŞtır".'.ağa karar ver "'ııt":, 

nüyordu. Yeniçeriağası Hilıni paşa, Kral aleyhtarlarına karşı, son de- lerdenberi ümit kesilmişti. Fakat bu- getiri en OtomO l er Taksim arasında yapılmakta olan yol hassa tatil günlerınde bu ./ 
Kaptanıderya Mehmet paşanın yuzu- recede şiddetli intikam alarak, bütün :günkü haller, artık Peşte hükilmetini Gümrük muhafaza teşkilatı için bitmek üzeredir. Bu yol beton olarak ve teftişler günde bir kaç defB 
ne bakarak manalı manalı gülümsü - aleme müessir bir ihret dersi vere- Romanya, Yugoslavya ve Çekoslovak- Avrupadan getirilen zırhlı otomob'.l -ı>·apılınaktadır. Yolun beton kısmı bi- e.dilece~~r ... B~ gibi maJıall~~I 
yordu. ceğini ilan eden bu ordu, nihayet ya i:e tabii surette dostluğu kuvvet - )erle, gece takıbatta kullanılmak uze- ter bitmez üzerine mozayik kaldırım listelerını buyuk harflerle. (:1. 

Raşit efendi , sözlerinin uyaPdırdı- Fransa hududunu da geçmiş; (Ver- lendirmek arzusuna sevketmektedır. ıe alınan büyük projektörlerin evvel- döşetilecektir. ce musaddak fiyat tarifesı)~ 
ğı alakadan memnun olarak, ifadesi - dun) kalesini zaptetmişti. Arttk, Pa Macaristaııla küçük itilaf arasındaki ki gece şehir dışında tecrübeleri ya- Mozayik kaldırım belediye tarafın- sile bir kaç yere birden asa ';,I 
ne tatlı bir ahenk vermiye çalışarak ris üzerine yürüyecekti. ihtililflardan şimdiye kadar başkaları pılmıştır. Bu tecrübelerde şehrimizde dan değil, ayrıea bir müteahhit tara- rıca bu tarifeleri her masada 
devam ediyordu: Faris halkı, dehşetli bir heyecan istifade ediyordu. Fakat son zamanlar- bulunan Muhafaza Teşkilatı Umum fından yapılacaktır. Bu da dün 23 duracaklardır. , dır! 

- Bu cemaat, zümrei eklbirden içindeydi. İnkılap,ılar, hariçten ge- da Macaristanda bir anlaşmaya doğ- Kumandanı General Seyfi de hazır 1 bin liraya ihale edilmiştir. Tarifeler, en az 35X55 eb a 
1 

il 
hoşlanmadıkları için krallarını ve len düşmanın karşısına atılmadan ev ru. gidilmek istendiği yeni bir keyfiyet bulunmuştur.. mak üzere ya kapılara veyahu 
kraliçe denilen kralın hatununu kat - ve!, krallık taraftarlaruu ortadan kal olarak göze çarpmaktadır. Otomobil ve projektörler bugünler- Bebek İstinye yolu duvarlara asılacaktır. ··°" 
!ettikten sonra, memleketin cümle dırmak ve bir ihanete maruz kal- T - - T de hudut mıntakala·rına sevkedilecek- İ Bu ahkam sayfiyelerdeki Y~ 

. Bebekle stinye arasında yapılması 
1 

k h 
1 

k ı· ·ıar°'JI. eşraf, iyan ve ağniyasını da birer su- mamak istemişlerdi ... Büyük şehir - DENiZLERDE · tir. General Seyfi dün akşam Anka k .. ed 
1 

d.. ··t te, a ve, o anta ve p aı 
l ifna ,. d ta arıur en yo , un mu e - b'k dile k . B uıı ret e etmişler. Ve hatta, süfliye- de, müthiş bir kital başlamıştı. uç raya önmüştür. hh.d ih 

1 
di'-· . · B 

1 400 
nen tat ı e ce tir. un 

Bog"' az yaz bı'letle rı' e 1 e a e e .,,.ıştır: u yo d b' cl k 1od'I te mail oldukları için , aba ve ecdat - gün devam eden bu katliamda, kafa. . . . . . . e ır muam eye maruz ..,... 
hın !ıraya keşfedilnw;ti. Fakat iha - nd kın b 

1 
di e ırı . ..t !arından mevrus olan isimleri de ter- sı kesilen binlere~ in'"n arasında, bir Şirketi Hayriye deniz mevsiminin TİCARET HABERLERİ . .. . ta aş ya en ya e e Y 11'. 

lede 48 bin lira noksanıle muteahhı - ah 1 f nl beledi'/" .ı kederek kendilerine (karga), (saksa- çok ta kadın vartlı. gelmesi üzerine Salacak ve Altınkum . . . . d h 
1 

na, Y ut ta tc e o a ~ 

1 

ide \'erılmıştır. Yolun ınşaatına er a .. d .. 
1
..•.. .. t .,de& ğan), (pancar), (bayırturpu) gibi bir Parisliler, şöyle lıaykırıyorla.rd_ı : pl·a-jlar•ı Si.thip .. lerile komple biletler ih- Ham madde . 

1 
h .ki ih mu ur ugune muracaa 

tak başlanılacagından yo un er ı c e- hal h kuk 1 aktır· ım esami düzmüşler. _ Düşmanla muharebeye gıdıyo- da.s e.mek uzere temaslara başlamış- tindeki emlakin de istimlakine baş _ me u u aranı ac 
Küçük 1 d b. h t d l tı H · b ı d · Sanayi Birliği umwni katibi Halit sa on a, ır ayre a gası ruz. Fakat arkamızda; karılarımızı; r. ~·zıran aş arın a pıyasaya çı • lannu.~tır. Bu emlak sahiplerine 15 

dolo•tı. k ı k b b·ı ti ] b bazı işler için Düzceye gitn~itir. Ha- MAHK EMELERDE ..,, " k arı aca u ı e er e vapur ve an- Hazirana kadar binalarını terketme -
Allah Ali h çocuklarımızı bo,,azlıyaca haydut - 1 .. l · dah 1 ld ğ h ld K.. kı Bahanın oradan Ankaraya giderek 

- ' a . .. yo urrN en ı o u u a e op- !eri trbliğ edilmiştir. Bı·r dilencinİJ1 
- Suphanallah... !ardan (yani, kral taraftarlarından) rüden veya diğer iskelelerden bu plaj- ılı.:ım madde ~uhranı meselesi üzerinde 

- Neuzübillaaab... eser bırakmıyacağız. !ara gidip gelinebilecektir. İktısat Vekaletıle temaslarda bulur.- K ÜL TÜR İŞLERİ mahkumiyeb ·-"' 
> Süreyya Girgin isminde 1 

Sözleri birbirine karı•tı. Liıkin, vılayetlerın ~halısi, Paris-1 Komple biletlerin fiyatı ayrı ayrı a. ,ması muhtemel görülmektedir. b'rl"'/ 

'.Raşit efendi, bilgiçliğinin husule liler gibi hareket etrr.em•şlerdi. On- lınacak biletlerin yekunundan çok u- Bundan başka Başvekil Celal ~a - Mekteplerde yazı lencilik suçu ile birinci 5ulh 
getirdiği tesirden mağrur olarak d~- lar; inkılftbı. dah 1 az kan dökmek- ıcuz olacaktır. 

1
yarla temas ederek bu aylarda ınşa- duruşması yapılmı§tır. . ıı/ 

ha lezzetle devam etti: f' . d 1 0 . KIS A HABERLER ısına başlanacak yeni daimi sergi bi - müsabakası hazırhg"' ı Süreyya polisteki verdiği 
le kazanmak ıkmı c ~r ı. h kk d d' kt'fl ı d _ Bu cemaatin ek3.biri bir araya nası a tn a ıre ı er a n1ası a d k 

1 İnkıiapçılar, hiç kimseden emin § İ•tanbulun imar işile uğraşan mü- muhtemeldir. Cümhuriyetin 15 inci yıl dönümü emiştir i: ... • .ıt 
top anıp bir kanun düzmüşler. Ve bu- E ı Adli d ınull"' 

olamıyorlardı. Bdhassa, orduya ku- tehas ıs B. Prost Kadıköyünden Bos- • müna•ebetile ilk mekteplerin son sı - <- ve ce ye e , 9f 
na da (hukuku insan beyannamesi) ta kad d l b. k t iz mir Fuarı nıf talebelerı· ı'le lise ve orta mektep Fakat sonra çıkarıldım. Ne , ab 1 B k manda eden eski generallere emni- ncıya ar o aşmış ve ır ço no -
t ir etmiş er. u anuna nazaran; !ar almıştır 20 Ağustosta açılacak olan İzmir 1

1
talebeleri arasında yapılacak yazı mü- Aç kaldım, dilenelim. tJ 

avam güruhu, havas zümresinde fark yet edemiyorlardı. · uıı . J 
§Yalova kaplıcaları yaz hazırlığını fuvarına İstanbuldan iştirak edecek - sabakası dün bütün mekteplere ta - Fakat mahkemede suç e I''. 

lı olmayıp , herkes dilediğini işlemek- . Vaziyet, gittikçe fenalaşıyordu. bitirmiştir. . !er için Ticaret Odası hazırlıklara imim edilmiştir. Gençliğin Atatürk'e etmiştir. Maamafih mahkeıı> ,I' 
te muhtar imiş. Efali ıenia, külliyen Bır taraftan harp devam ederk~n, dı- § Trakyada yapılmakta olan hafri - başlamıştır. Fuvar komitesi İstanbul karşı sevgi, duygu, saygı, minnet ve Süreyyayı birhafta be!ediY" 

:;:,~~~:::~ ı;:;: ;;;~~ ::ııı!/: ğer taraftan da memleket dahılınde- ıyata devam etmek üzere profesör Ba- Ticaret Odasına afişler ve planlar I bağlılıklarını ifade edecek olan bu ya- çalLŞmıya mahkilm etmi:;tir· 

ten dolayı da, Fransaya kolll§u olan İş k k k· buhran arttıkça artıyordu. sart ile Arif Müfit Trakyay gidecek- göndermiş Oda da bunları sanayici -ızı ister mensur, isterse manzum ola- POLiS T E 
Hükumetin hazinesi, bomboştu. ttr. !erimize dağıtmıştır. tirak edecek caktır. Bu hususta i mevzu me leple- -----devlet ve milletlerin içlerine bir ves- ...ı 

İhtilal karışıklıkl&rı arasında, halk §Ergani bakır madeninin.bütün te- mallar bu yıl da deniz yollarının bir rin edebiyat ve türkçe muallimleri Şu .. phelı· bı'r o"IÔ~ 
vese düşüp; cacaba; bu ahvali ıı.abe - il k J' J l k 1 · t f d ·ı kf vergi vermiyordu. Düşman karşısına sisatı tamamlanmıştır. Fabrika CUm _ vapur e ve ço tenzi at ı o ara zmı- 1 ara ın an verı ece ır. 
ca, frengi illeti misali, bizim memle - huriye! bayramından itibaren verimli re nekledilecektir. 1 Me\·zular yazdırıldıktan sonra top - Hikmet isminde bir adaııt ıJl'ı" 
ketlerimize de sirayet eder mi? .. Nis- gönderilen askerler, aç harbediyor - çalışmağa başlıyacaktır. !anılarak mekteplerde mııhafaza edi- taki evinde ölü olarak bul 

van ve subyanımızı ezdirip ırz ve e- !ardı. (Paris) halk. ile bazı vilayet- § Tuğlanın 1000 adedinden on ku _ Piç Mustafanm m aarifeti lecek, bilahare vuku bulacak tebli - Ölüm şüpheli görU!düğUııdcII 
debimizi payiınal eyler mi? .. > deyu 

te!A~ içindelermi,... İngiliz elçisinin 

rivayetine nazaran, Nemçe devleti 

ile ittifak edip hu güriıhu mekruhu te 
dip etmek için hır sefer açılmak mu -
kaıTQM:lllŞ. Nice hükilmet ve devlet -

ler bu ittifaka bireceklermiş. 

!erin ahalisi: ruş, kireçle kiremitten belediyenin al- Cibalide Küçük Mustafa Paşada 0
_ ğatla kültür idaresine gönderilecektir. kaldırılmıştır. 

- Açız ... Ekmek... makta olduğu resmin dörtte biri nis - turan 1334 doğumlu Muhittin, Taş Tedrisat bugün kesiliyor Bir kız ZehirlePJiıl' 
Diye, haykırıyorlardı. Kocaları betinde bir meblağın hava kurumu i- 'Müfti Ali mahallesinde, Piç Mustafa Eyüpte Defterdar caddeslP~ 

harbe giden fakir kadınlar fırınları, anesi olarak belediye tahsildarları ta-, tarafından bıçakla kollarının muhte - Lise \'e orta mekteplerde 937 - 938 \keri dikim evinde çalışan J<je"/-
bakkal ve kasap dükkanlarını bası rafından, beledi.ye h.e:"'plarına .kar~ - lif yerlerinden yaralanmıştır. Muhit - sene~i tedrisatına bugün öğleden son-ızı Müııever, evde kalaysız 1. ıır 
yorlar, buldukları yiycceklri yağma tırılmadan tahsıl edılıp merkeze gon-ı tin derhal Cerrahpaşa hastahane>ine rn nihayet verilecektir'.. İl.~ m~e~ler- yediği yemekten zehirleJll~ 
ediyorlardı. deribnesi bütün belediye şubelerine kaldırılmış ve Piç Mustafa yakalan- de ıse 31 Mayıs Salı gununden ıtiba - nevver Cerrahpaşa h•· 

(Devamı var) tebliğ edilmiştir. mıştır. ren tedrisata nihayet verilecektir. ;kaldırılmL~tır. 
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11•1:rzr-11:)i Se~~t sü!~ Bir istimdat 
Dün ge~~:::i::~.:end~ be· Fransız - İngiliz hava içffide, 

Baş tarafı birincide 

nUfuz ve iktidan elde 
nı tatlı uykumdan uyandırdı. O- ı d v etmenin bır vasıtası olarak kulla -
?anın karanlığı içinde, kah kula· an aşmasına ogru nıldılnr. Felaket ve ıztırap çeken , 
gıma, kah burnuma sürünerek u- meyus ve nevmit yaşıyan halk küt -
çan bu bir damla sesi avlamak • leleri artık kaybedecek hiçbir şeyleri 
gayretile hayli çırpındım. Netice, lngiltere bugünkü halinde bir Alman kalma~'.ğını g~rm~kte~ müteve~it ~ir 
boş yere, alnımı, yi.izümü tokatla- tevekkul ve mkıyat ıle kendilerıne 
maktan iba1·et kaldı. Elektriği ya- ha Va taarruzuna karşı silahlı mıdır? biraz rahat, biraz şeref ve haysiyet 
kıp beklemeğe başladım: İki şef- vndeden hareketlere taraftar oldu -
f~f kanat, incecik kursağında be· Fransa ayan azasındnn ve esbak ha- da hareket Fransa için aynı neticeyi lar. 
ıı~m kanımı taşıyarak, boşlukta va nazırı Law-ent - Eynag şunlan ya- verecek demektir. Bundan dolayıdır ki mütehakkim 
hır vızıltı helezonu çiziyordu. . . zıyor: İngiliz - Fransız anlaşması ortaya rejimler seslerini yükseltiyorlar, da -

Uyurken, yüzümden aynlmı -1 Alman hava kuvvetlerinin artma· mühim bir mesele atmaktadır. Bu da imi bir hareket ve faaliyet içinde, 

SON HABERLER 

Südet Almanlan Reisinin tehditleri 
""""" • 

"istediğimiz olmazsa 
umumi harp çıkabilir!,, 

Yan sivrisineği, uyanık gözlerle ••nın İngiltere~i nasıl endişeye düşüt her iki memleketin karşılıklı donan- kat'i tedbirler alıyorlar, 
beklemek megv er ne beyhude imiş .. du"gu" "nu"' ve aynı endi~enin Fransa i 1 d f d 1 d çırpınıyor • Londra 26 (A.A.) - İki Südet Al- bir, Çeklerle Almanlar arasında sü -O ır ma arın an isti a e eri ir. Fransız - 1 h 1 b' h t .. ··yarlar 

' etrafımda pervasız şarkılarla !sin de varit olduğunu ileri sürere\ İngiliz hava kuvvetleri müsavidirler. ar, umma 1 ır aya ~uru · marunın cenaze merasiminde bulun • kiin ve huzur tevlıd etmeğe de yara-

Çekler müsaadekarlık göstermezse 
Südetler Almanyaya verilmelidir! 

~olaşma~ için, basirteimin karan- ner iki memleketin müşterek bir mil Böyle olduğu gibi ordulan da gerek Bu onlar için bir r.arurettır. Mevcut mak Uzere Deyli Meyl gazetesi tara - mıyacaktır. 
ıkla baglanmasını bekliyordu. O dafaa cephesi kurmalarını yazan ço\ teşkilat ve gerek ehemmiyet itibarile ahval ve şeraitin, siyaset icaplarının fından bilhassa gönderilmiş olan B. İngiliz rnüşahidler gönderilmesi me-

zarnan, tekrar başımın üstünde oldu. 28 - 29 Nisan 1938 tarihinde aynı seviyede bulunuyorlard. Bütiln neticesi ve mahsulü olan bu vaziyet Vord Prays'a beyanatta bulunan B. selesi mütemadiyen münakaşa edil -
~otadan perendelrin biribirini 1\fösyo Neville Chamberlain ile Mös bunlara rağmen İngilterenin hava kuv- fikir ve felsefe sahasına nakledilerek Konrad Henlayn, Çekoslovak hükü • mektedir. İngiltere hükumeti, bazı mu 
JCOEsvalk~dığını duydum!. . . . yö Daladier arasında yapılmış olan vetli Britanya adalarını muhafaza . .. .. . . . . meti tarafından geniş mikyasta mü-

d I dıktatorlUk re3ımlerile mılli hakunı - d ka 1 kl d h 1 1 d ğı tak avinlcrle birlikte İngiliz ataşemiliteri-~t· .. ı en, yaz gece ennı, Fecrı- görnşmelerde, bu mesele ile alakadaı ve müdafaa etmek için daha canla .. 
1 

. . k . kli saa e r ı ar a u unu ma ı -
u ı şıırlerı" g"b' ı··ıı b" ·· k . k yet re3ım ennın mu ayesesı şe ne d' d S""d t ı ı' 1• Çekoslovak _ ni göndermek fikrindedir. . . . . ı ı u ere urunere olup, hava plinlanndan zıyade, ara başla çalışmalıdır. Buna mukabil, . . . . . ır e u e mese es n n . 
~ııbın~ıkler ıçinde g~i~~ Ad~ hal· ve deniz kuvvetlerinin mU§terek faali Fransanın hava kuvvetleri ise bir ka- ~okulursa hıçbır ~akı~at~ erışmenın ya'nın Alman lisanı ile mütekellım o- oBir İnıiliz memuru gizli bir vazife 
~ bır kaç yıldır, sıvrısıneksız uy- yeti mevzuu bahsediliyordu. Lakin , ra muharebesinin önüne geçebilecek ımkaru yoktur. Diktatorluk her mem- lan mıntakal~rının Al~anya.ya. r_ab~~- ile fidiyor 
b tyumanın rahatını tatmıya her iki memleket erUnı harbiyeleri - derecededirler. Bu itibarla, her ild de- leket için mutlaka refah ve terakki lilmesi ıuretile halledilebilece&ını 50>' Londra. 26 (A.A.) _ Öğrenildiğine 
·aş amışlardı. ~eçen sene, mev· nin teması esnasında görüşülmüş o - mokrat hUkftmet arasındaki görUş - mi temin etmi§tir? Cenubt Ame - leıniştir. göre Hariciye Nezaretinin garbi Av -
~::'s:°nuna dogru, tek tük beliren lan hava kuvvetleri meselesi de iki melerin bu esaslar üzerinde yapıldığı rika memleketlerinin hlli bu nok- M. Henlayn demiştir ki: rupa işleri dairt:Si şefi B. Vilyam 
ha şi:~f~~ sazen~~!er, bu yaz da- Başvekilin görüşmesinden daha ehem- muhakkaktır. Bu müşterek müdafaa tada bizi tenvir etmeğe kafidir. cSüdet meselesinin önümüzdeki son Strang, gizli bir vazife Ue Paris, Ber _ 
başı d 1 n •Uz ıç akortlanna miyetlidir. misakının korkusu karşısında gizle - d d k . .. ·nı bahardan evel halledilmesi icabeder. 

a ı ar. k d . Aynı zaman a emo rası re3ımı n . lin ve Prag'a hareket etmiştir. Mu • S b hl Avam amarasın an son lop - nen bırşey varsa, o da , Fransanın Bu memleketteki sıyast galeyan, mer-
uyb~ e~n, iskeleye inerken, lantısındaki müzakerelerde, Alman - asked planlarındaki hususiyetlerdir • de onu tatbik ve idareye ehil olrnı - kez! Avrupa memleketlerinin kaffe _ maileyh,bu üç payitahttaki İngiliz mil· 
Ü . dz gozl~e etrafıma baktım: yanın bir sene zarfında beş altı bin Her iki memleket kuvvetinin birle§ _ yan ellerde behemehal muvaffakiyet . . . ti . ah' 

1 
ı· ektedir messillerine İngiliz kabinesi tarafın -

zenn e yeryer gu .. brel k·· .1 • . b k 1.. sının vazı ye nı v ım eş ırm · 
Ienın· f l er ume - uçak imal edebı ecegı, u mi tarı u- mesi kafi değildir. Birçok yeni aske - temin edeceği iddia olunamaz. üdd t d d dan ittihaz edilmiş olan başlıca karar-

ış as a t yol tozlu b. d bil ği b k" . . Eğer bu hal uzun m e evam e e • bakırns l V•t ' ır şose zumun a arttıra ece ve u ye un r1 tedbırlerın alınması ve düşilnill • İtte bunları düşündüğümüz için , . . ları izah edecektir. 
Ak.asız ıgı e uzanıyordu. mülağalı olmakla beraber normal bir mesi lazımdır. Zira,, milstakbel bir bi ortada bir rejim kavgası yoktur cek olursa Avrupa ıçın son der~ce ha- İngiltere hükftmetinin ctahriri ve-

iğre hya kokularım boğan bu hava kuvvetine malik bulunan mem- harbin bütUn yeni §ekilleri ve karşı _ zc~. .. . . . • rabiyi mucib olacak umumi bır harp . . . • 
nç avnmn, yaz sıcaklarında 1 k t 1 i .. . lamıyacagı" kana _ . Bugun butiln cıhanı ve bılhassa Av • k hte ld' B harpte sağ saık> vilcude getirmemege karar ver -neler d v e e ç n muessır 0 !aşılması muhtemel olan bırçok yeni çı ması mu me ır. u 

oguracağını şimdiden ür • atlan ileri sürülmüştü t k "k 'lA'- tal kik rupayı sarsan siyasi buhran pek bariz 
1 

ak 1 nl Afr'k , "de ek muz miş olduğuna alimet sayılan B. Stra-Pererek gör'" 'b' . · ve e ru sı wı ve vası arın tet ka ac 0 a ar, ı aya il r . .. .. . 
ur gı ıyım'. 31 Teşrinisani 1918 de Büyük Brl- edilmesi lazımdır, Şu halde süratle bir surette çiğnenmiş milli menfaatler ve dilenmek mecburiyetinde kalacaklar- ng'ın bu seyahatıne buyuk bır ehem-

~- Yusuf Zıya ORTAÇ tanya 22171 Celulıs yani motörsüz u- askeri kalkınma dücünüld:ır..:t gı'bi , haklar bulunmasından ileri geliyor • miyet atfedilmektedir. 

11 çağa ve 37702 motöre ma lk bulunu- endüstriye de aynı şekilde ehemmiyet Bunu ancak karşılıklı bir anlaşma ve Gene öğrenildiğine göre B. Strang, 1 
1 ır ~u drr~ 

Spanyada O ''11"1 d M ç ·1 h b B. Henalyn,, Çeklerin geniş müsa -Onu U er yor u. ö~y~ orçı. ? z~an al" i - verilmesi icap etmektedir. Hava kuv- uzlaşma siyaseti izale edebilir. Harbi zikri geçen Paris, Berlin ve Prag hü-
ye nezaretının verdığı eslı.ha hesapla- vetlerini ihmal etmek doğru değildir. yapan ve kazanan devletler sulbü adekarlıklarda bulunmanın bir zaru - kfımetlerinden hiç biri ile temasa gir-

30 .. ---- nnda ayda 2000 nerden bır sene zar- Havacılık sanayii artlsanal sahayı ter- yapmasını bilemediler. ret olduğunu anlamaları lazım gelmek 
gunde çekilmezse fında . 24000 uçak tesJim ed~diği ve kederek büyük imalatından uzaklA• - Hüseyin Cahid YALÇIN te olduğunu ve sathi hiçbir hal sureti- miyecektir. 

Fra h b kt 1919 d daha d k -s Dünkü kabine içtlmmnda ittihaz e-nsa udutJan a k u mı arın a zıya e a- maktadır. Netekim, evveld? kurul - ne yanaşmıyacağını ilave etmiştir. B. 
L çaca barmış olduğunu hatırlamak lazımdır. uş sanayı"in bır" mahsulu·· olan D C Ç dilmiş olan başlıca karar, Südet'ler me 

ondra 26 1 m Henlayn'in istediği halihazırdaki e-
' (Hususi) - Londrada Halbuki, 1918 yılında, Fransız ima - · . . . '. · ç• ı·ı • b• selesinin devamlı bir hal suretine ik -

ademirnüdahal k . lath 1 . d B'" '"k B . A. lar ispanya harplerınde ıyı netıce- )0 ) erın Jr koslovak devletinin tam ve ce1ri bir 
e omıtesi bugün top ane erı e aynen uyu rıtan- 1 · · ·· · 1 d" ı· ·1· F k tiran ettirilmesini derpiş etmektedir. lnndı B'"t'" A - 'b' d 3000 ak . 1 d' erını gostermış er ır. ngı ız - ran - surette reforme edilmesidir. Eğer Çe · u un au hazırdı M" k ya gı ı, ay a uc ıma e ıyor - 1 1 b k . H d ii il d ild "-- 1--1 

netice . d . uza ere 1 d B .. . İ :1. F h Sl'Z görüşme eri mili kuvvetlerin bir as ını tazyiki devam edecek olursa, intikam u ut st n e taraıau ta~.n:n sın t ıönüllulern d h 1 . ar ı. ugun ıse, ngı ız - ransız a-
~ekilm · • er a gerı va kuvvetleri mUsavi derecede bulun- küme haline getirilmesi ve daha sıkı hissinin tesiri altında hareket - ede- Prag 26 (A.A.) - Alman sefüi, Çek 

esıne kara: v 'ld' F 1 Batlarafı l inci aayfada 
karar hilifın en ı. akat bu maktadırlar. Yalnız arada bir fark bir irtibat temini i e alakadardır. Bu- cek olan Südet Almanlarının Al - tayyarelerinin iki defa Amlan arazisi 
da ba • olarak otuz gün zarfın vardır. O da: Fransız havacılık endüs- gün hükumetler karşısında, silahlan- tıklarım bildirdikleri Japon şehirle. man hükumetini doğrudan doğruya Uzerinden uçmalarından şilt2yet 8' • 

. zı devletle:- gönüllülerini geri trisinin emniyetsizlig"i ve hesa a ı _ mış bir vaziyette bulunmak, sulhiln rinin mevkii ile en yakın Çin topra- • . k d 
1 

.. Al 
çekrnıyec k ı P ç d h şl 1 d b v d k' f 1500 kil t harekete geçmege ve en ı ermı - mek üzere hariciye nezareti siyasi dai-
nı e o ursa Fransa hudutları- ğıdır. Şimdiye kadar ne İngilterede i amesi için a ıca esas ar an iri - gı arasın a ı rnesa e ome re- . . . 

nçrn kt d" den aşaı<ıı de1Yildir. Avdette de ayni man hududlan dahıline almağa ıcbar re müdürü B. Krno'yu ziyaret etaif. • a a serbest olacaktır. tatbik edilen Shadon Industry ve ne ır. 1§ 6 ld 
-- yolu yapan tayy9.reler vasati olarak etmeleri muhteme ir. tir. 

400 kişi öldü 1000 d.e F~ansadak~ Nationalisation pren - Japonya kabı·nesı· saatte 200 kilometre yapsalar on dört Alman efkarı daimi bir heyecan içinde B. Krno, bu bapta hükftmete maldsıplerı beklenılen neticeyi verememiş-
yaralı var lerdir. Binaenaleyh bugUnkü vaziyet- d ""• • on beş saatlik bir yo! almıştır; de- Londra 26 (A.A.) - Diplomasi ma- mat vereceği mukabelesinde bulun • 

egışıyor mektir. Bu uzun volda bombardıman hafili, Alman eaztelerinin son tayyare Madrit 26 (AA) r·· Al"k te bu iki memleketin hiçbirisi harict • muştur. 
• · · - un ı an- b" .. . .. ' Tokyo, 26 (A.A.) - Bu akşam tayyarelerinin ağır boınt a taşımaları hidiseleri münas~betile ıiddetini art- ö• .

1 
. • .. 

1 te müthiş bi b b d ır endustrı yardımı gormekte olan , k b" d "'h" ıad·ı· t ti 1 .. k'" d'" f k t k .. t'" A 1 k 
1 

k 
1 

h' d k' grenı dığıne gore Aman sefiri, Çe-r om ar ımana maruz ht 1 b" a ıne e mu ım ı a yapı mış o - mum un ur, a a ço guç ur. n a- tırmış olan Çe os ova ya a ey ın e ı . . . 
kalmıştır 240 k" · ·1 .. .. . mu eme ır Alman akınını durdu • duğu haber verilmiştir Hariciye na- şılıyor ki şimdilik bir tehdit ve pro. . d 

1 
il d" · · d d" koslovakya tarafından ıttihaz edılmit faı] · · ışı o muştur. Bınden rabilecek kabiliyette değillerdir. Bel- · neşrıyatı o ayıs e en ışe ıçın e ır • 

a Yaralı vardır. 50 bina harap ol- ki, buna karşı Amerika Müttehit hü- zırı B. Hirotanın yerine general U- paganda seyahati yapan ve göster- ler. Bazı nikbin mahafil bu neşriyatın olan askeri tedbirlerden bahsetmenaif-
rnuŞtur. kumetlerinden ve Kanadadan bir yar- gaki getirilmiş ve mil!ii terbiye n.a-' dikleri mukavemetle Japonlara e~ daha ziyade Prag hUkQmetinin asker' tir. Pek yakında resmi bir teblit .... 
v d zırlığına general Uraı.;-1.ayin edıl. deki pazarın çarşıya uymadığını çok kıtaatını Sildetlerle meskftn mıntaka- edileceği tahmin edilmektedir. "-Onsoloslar müşt k ım umulabilir. Bu da neticesizdir. mişlerdir. İmparator, D. Hirota istifa tan gösteren Çinliler, kanlı bir seya- d k • . b t ğ" • t'h 

te bb .. . ere Zira, bu hilkômetlerin bu şekilde ha- ettiği zaman general Ugakiyi Başve- hati de bir gün göze l.ılacaklardır. larf and çe mb:ge • ıcb' artae ~~ ıldlS ~ı - Mı.lletler cemı·yetı•nclen Şe Uste bulunuyorlar reketleri, Amerikan ordusunun (bi • • . . . f k ç· f } • • da e en ta ıyevı ır zyı~ o ugıınu 
Ali ta fl k) . l kalete getırmek ıslıyordu, a at or- lD me reze ennın ümid etmektedir. k b• d 1 t dah 

kant, 26 (AA.) - Aralannda .~a 1 prensıp e:ine itaatsizlik ola- du, mumaileyhin ordudaki genç zabit l Çl 80 11 ev e 8 
Fransız Ve İngiliz kon l l d b bılır. Esasen Amerıka hava ordusunda ]erin siyasi tahrikatını şiddetle ten- akın an Diğer bazı mahafil ic;e, bedbin davra Cenevre 26 (A.A.t - BusUnden i· 
lunan 28 konsolo.. Al~ok ostarı d'~ k~ öyle tip tayyareler mevcuttur ki, on- k 'l t . d , k ğ d b" t Hankov, 26 (A.A.) _ Bı'r çın· men narak .Alman efkln umumiy. e~inin mü bo .. , ı an ın un u 1 e mesın en .{or tu un an ır 8 - tibaren Guatemala, artık Milftler Ce-

rnbardırnanı ibi hadi l . lar, bunlan istandardiıe etmek için kı itirazlarda bulunmuştur. baınoon verilen habel'lere ğöre sey- temadı surette hey,.~aın halınde tutul- . 
rürüne rn· i g se erın teker brsat kollamaktadırlar. Ne İngiltere Ordu ve donanma mümessilleri, yar Çin müfrezeleri, Nankin'in 24 masının vahim netayic tevlid etmesin- mıyeti tzuından. d91Ddlr. Çilnkil bu. 

aı, olrnaları lç'n h""k" t 1 h -'L• k 25 1936 leri · ı u ume - ve ne de Fransa hariçten mübayaa e- halihazırda beş mühim nezaret işgal kilometre cenubi sarkisinde bir nok- den korkmaktadır ar. usust1UU arannı mayıs tan-
cakl nezdınde teşebbüslerde buluna. decekleri tayyarelerle millt sanayile- etmektedirler ki, şunlardır: taya varmışlardır~ Bu noktada mu- Diğer taraftan öğrenildiğine göre hinden evvelden ihbar mahiyetindeki 
ı d arını natık bir nota imzalamıt- rinin belkemiğini düzeltebilirler ve ne Hariciye, dahiliye, harbiye, bah- harebeler devam etmektedir. İngiltere, Çek kıtaatının hudud ının - müracaatı üzerinden iki sene geçrniı 
ar ır. de istikbalin ticaret ve ihracatının riye ve terbiye.. Diğer haberlere nazaran Çin kı- takalarından çekilmesini teklif etmek- ve mukarrer mühlet munkazt olmı11-

'\1 Konsoloslar, bu notavı sivil vali- muvazenesinin temin edebilirler. Çindeki idarenin tensikine müte- taatı, geçen hafta Vuhu şimendifer mek fikrinden vazgeçmiştir. Zira Prag 
.Jbe tevdi ederek şehrin ;ivil hlkmm Belki İngiltere• .n Domniyonlarını göz allik olan naktaı nazar ihtilaflarının hattını geçmişler ve Nanklnin cenu- dan alınan haberler böyle bir tedbi- tur. 
0rnbardım · . önüne getirerek K.anadaya sipariş et- Japon kabinesindeki bu buhrana se- bunda harekat jcra etmekte olan dl- rin tehlikeli hldiseleri teshil etmek • Umumt Sekreterlik Şili'nin çeki -

llt . . an edılmesındtn mütevl - · ld ğ t 1 b h ] "'' h kk d h ·· b' ·· caat al ınfıallerini mış 0 u u ayyare er u ci eti bir bebiyet vermiş olduğu zannedilmek- ğer Çin kıtaatı ile Htlsaklarını temi. ten başka bir netice vermiyeceğini a- ece6l a ın a enuz ır mura -
izhar etmişlerdir. parça hafifletebilir. Şu halde bu tarz- tedir. ne muvaffak olmu~intdır. çıkça göstermktedir. Ve böyle b!r ted- mamıştır. -- . 

_TESAD0F 
MAHALLE KARILARI 

V azan: Htiaeyin Rahmi GÜRPINAR 
- Zevcinizinki? ... 

No. 22 
- Maıl... davet nezri ne kadardır? 

t>- Nefıse bir tavrı istiğna ile başıru 
- :eyini% siıde ı'ç aHveyıs" ı" "d" .. - c.vet •- mı ır: pencereden bahçeye çevirerek: 

Ç · · · - Kendimce ufak bir davet yapa-
- <>cuğunuz oldu mu? - Tü 'O cagım... · tsü filin nezırleri beş li-

di; ç Yaşında bir kızım var efen- ra ... 

- Allah '-ftır. 
1 

Genç hanım hemen el çanta _ 
saı:n uagış asın... Mail be~ in sını açtı. Sesi cihanı mesh ur eden 0 

_a ı(rBlarınd~n bir şey getirdiniz mi? madenleri görerek ve şıkırtılarla sa -
eyaz ıpekl' d"l 1 

~.Y uz t . 1 men 1 e sarı ı bir yarak konsolun ucuna matlup nezri 
a arak) fıldi~o · .. ı ğ' · b 

tirdik e!endım... s ıç gom e ını ıe- ıraktı. Nefise o küçücük san yığına 
- Pekala göz kuyruğile bakarak içinden; bir 

Zerıne b k... O:aya sandalyenin ü - taleple bilatereddüt beş lirayı sayıve
ıra ıruz Başk b' 

racak değ")' k... a ır şey so - ren bu hanımların birkaç yüz liraları-
'1 ım ıum B" ll f 

~ıne bugUn ., · .. U' ,
8 ta sonra nı almadıkça içi rahat etmiyeceğini 

\et teşrı. edınız. Sıze bir da- birkaç defa tekrar etti 
.Yapayım.. Niyetinizi sö li · H · 

lla 1 Y yeyım. anımlar, sofada etraflarını alan 
nırn ar ayağa kalktılar G · Sabbek 

Yaşlıca.sının k t ğı "'l . encı e, Hoşdeme birer mecidiye sı-
f u a na egı erek bir şe k 1 ıldadı. Ya 1 Y ıştırarak kapıdan çıktılar ... 
le: ş ı hanım mahcup bir ses- Nefise haykırarak: 

- Afedı:'rsı .. :- - Motoşa söyleyin arabanın arka . ._ Hocanımef •ndi d 
sın an gitsin, konağı öğrensin... Kı-

zım Sabbek sen de buraya bel... Şu 
isimler aklımdan çıkmadan yazıver 
bakayım. 

Sabbek küçük bir eldefteri geti
rerek Nefisenin ağına düşmüş diğer 
adamların isimlerinın altına yeni 
müşterileri kaydetmek için kalemi 
yeşil bir Kütahya hokkasına batırdı . 

Nefise - Kendi adı Saibt-. .. Pede
ri, Safai, anası Raika. Kocası Mail... 

Sabbek bu isimleri yanlış imla i
le yazarak valdesinden sordu: 

- Başlangıç ne aldın anneciğim?. 
- Beş lira ... Ne istedimee hiç ~y 

lenmeden tıkır tıkır onu saydılar ... 
- Bunlardan ne umuyorsun? 
- Doğrusu ben o tazeden bir kaç 

yüz lira umuyorum... Korı beyinin 
derdinden zayıflamış (Hayalifener) e 
dönmüş ... Bu kıskanç karılar olmasa 
biz bakıcılıkla kolay geçnemeyiz ... 

Deftere bak. Evlenmelerden bir iki 
sene sonra ya kocalar karılarından, 

ya karılar kocalarından usanıyorlar. 
Haydi Nefiseye iş ~ıkıyor. Yıl yılı
na birbirini sevenleri de var ama pek 

ender binde bir ... Böylelerine yarım 
şar okka sarmısak asmalı ... 

Hoşdem de bir yandan bu muha-

V<?reyl ağzı sulanarak dinliyor, usta. 
sının kazancını kıskanan bir çırak 
gibi kendisi de bir gün ayrıca bir 
bakıcı evi açarak böyle ~okça para 
kaı.anmıya muvaffak olup oknıyaca
ğını derin derin düşünüyordu. 

* ~saıLe» hanımın ziyaretinden son 
ra o hafta Çardaklı bakıcıya pek çok 
müracaat oldu. Nefisenin çekmecesi 
de para ile doldu. meyanından biri 
Hoca Hanımı çıldıı:asıya memnun e
decek bir istifade kapısı açtı. Karı 
sevincinden birkaç gece uyku uyu
yamadı. 

Salbenin gelmesinden iki gün son

ra bakıcının kapısı önünde bir araba 

daha durdu. Bu, öteki gibi mükellef 

bir konak arabası değildi, aylıkla tu
tulur, temiz kiı·a cırabnlarındandı, 

Fakat içinden çıkan genç lrndm o ka. 

dar şık, o kadar "v&rdakosta• o ka

dar serbest, edası cazibeli nazenin
lerdcndi ki hizmetç:ılcr tarafından 

kemali rağbetle Ncf;senin karşısına 

çıkadrıldığı vakit Hoca Harıım o fı

kırdak tazenin çarşaftan ta~mış kl\'lr 
kıvır sarı saçla1· içindeki çehresine 

nehayretle, meftüniyetle bakıp bakıp daha gençsin ... Şöyle bir göz gezdir. 
da kendi kendine: sen kendine bin me!tiln bulursun. 

- Aman Rabbim nC'ler yaratıyor!. Bir kere git aynaya bak ... ~lımk de
Vallah bir içim su! .. "Bu sarı papa ka- 1 ğil mi o vücuda? .. Döğünme öyle ... 
narye, acaba hangi kafesten kaçmış?.! - Nasıl döğünnıiyeyim kadmım? 
Gördün mü yüzünden para kazanııa- Üç gecedir gelmiyor. Yemek, içmek, 
cak müşteriyi?.. Bunun arkasında yumuşak döşekte yatmak bana ha
kimbilir kaç yüz sevdalısı vardır? !' ram oldu. Kederimden kuru tahta-

Dedi. Bu taze yalnız değildi. Ya- lara uzanıp inliyorum. Gözüme bir 
nında, alemin gözüne karşı iffetini şey gözükmüyor... Fv tuttu döşedi. 
muhafaza için bu gibilcrine ter!iki Dayadı. Hizmetçisı aşçıo:1. ışçisi, ara
mutat olan yaşlıca kadınJardan biri 1 bası hepsi mük~'mmel... Kendi gel. 
vardı... medikten sonra neme lazım benim 

Bu güzel hanım asla çekinme, aı- bunlar? .. Amma ben biliyorum. Ka
kılma eseri göstermeksizin Hoca Ha. rısı göndermiyor. O sıska baston kı
nımın elini aldı. Şapır §npır öptü. yafetli karısı... Çünkü onun adı ha
Ne!ise de bu .ltifatlı, bu ruhnüvaz nım ... Benim adım kap:ıtmn ... Söy}e 
müşterinin boynuna sar;larak: Hoca Hanım söyle ... D:ıha gencim. 

- Gel yavrum ben de seni öpe- Bu hakaretlerin acısını ben onl:trda 
yim... bırakmam değil mi? .. Sizi pek ınet-

İltifatile alnm.'l bil- buse kondur- hcttiJer ... Derdimi anlatsam kırk gü· 
duktan sonra sordu: kırk gece bitmez benim şimdi sizdeıt 

- Bir derdin mi var iki gözüm istelliğim bir nikah ... M::Jemki sevi. 
bülbülüm?.. •' yor ... Madem ki o da henden geçe-

- Ah dert te söz mü Hoca Ha- miyor.. Bir nik:1h et'>in. Üzerimdea 
nımcıgım!.. (göğsünü yumrukl~ya -

1 
o fena nam kalksın. Ben de öteki ka

rak) burada bir :ı teş var... Bu ateş j rısı gilıi hanım olay mı... Adım kötü. 
sönmezse ben heljk olurum. F&kat ondan başka erkek yiUü gö-

- Vah gülüm s,ına pek yazık ..• lrüy~...am bu &özlerll'Jı üinsün. .. 
Öyle ateşe mateşc ehemmiyet verme: (Devamı \'U) 



Sayfa: 4 1'llll SABAH 

ec iste bütçe müzakereleri 
Maarif, Milli müdafaa, Nafıa 

bütceleri de kabul edildi 
' 

Ankara, 26- Bugün B.M.M. de 
Nafıa Vekaleti bütçesının müza

keresi esnasında Nafıa Vekilı Ali 
Çetink:ıya ilui sürülmüş olan mü
talealara karşılık olarak aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

- Nafıa Vekaleti bütçesi geçense
neler gıbı memleketın ümran, te -
rakki ve inkı~a fı hususundaki sey_ 
rini takip etmek esasına müstenit 
olarak tanzim edilmiştir. Tetkik bu
yurdunuz, adi bütçemizde il milyon 
küsur lira vardu. Bu üç milyon kü
sur !ırası, d iğer vek5let1Prin yaptır
mak istedikleri yapı işlerine ait bir 
paradır. Ve usulen Maliye Yekale
tinın arzu ve tensibile bizim bütçe
mizde gösterilmektedir. Şu halde 
adi bütç r izde biw ait olmak üze
re 5 milyon lira kadar bir paramız 
vardu. Bundan gayri olarak fcvka.. 
iade biitçede 24 milyon kadar bir 
tahsisatımız vardır. Bu da fevkalade 
olarak memlekette yapılmakta olan 
imarı yükseltme işlerinin, şimendi
ferler in , su işlerinin masraflarını 

karşılamak üz~re konulmuştur. Ya
ni Naf:a Vekaleti hizmetleri Jıüku. 

metçe ehemmiyetle ve tabii seyrin
de düşünülerek takip edilmektedir. 

Nafıa Vekili muhtelif işleri izah 
ettikten sonra sözünü şöyle bitir -
miştir: 

-Ecnebi şirketler meselesi üzerine 

arkadaşım temas etti. Umumiyetle 
şirketle ri millileştirmek prensipini 

Vekil olduğum gündenberi takip 
etmekteyim. Ve takip ediyoruz. 

cAlkışlar•. Geçen sene vadetti_ğim 

gibi teveccühünüze ve itimadınıza 

mazhar oldukça bitireceğim, dedi
ğım bu işi Allah nasip etti, bitirdik· 
İstanbul elektrik şirketi işi hallo -
lundu •Sürekli alkışlar ve bravo 
sesleri>, diğer iki üç şirket kalmış
tır. Onlar da kolaylıkla hallolunur. 

olan inşaat faslı, bir de Gazi Terbiye mekteılerde 71 bin küsur idi. Buna 
enstıtüsünde yetıştırilmekte olan or mukabıl muallim artması geçen se
ta mektep muallim: kursları ile ne alınan tedbirler de dahil 300 -
eğitmenlerin tezayudünü nazarı dik- 350 de kalmıştır. 
kate almak şartile bütçemizın tevzi- Gazı Terbiye enstitüsünde açtığı-
nidir. mız kursta yetışen muallimler bu se-

2.631.000 liranın, 811.000 lirasını ne yaptığımız müşahedelerde hakika 
maaşta, 3" ,. 000 lıra>ı ücretlere ve ay ten muvaffak olmuşlardır. Binaena
rıca 410.000 lira~ı eğıtmenlcre, 299000 leyh bu kurslara memnuniyetle ve 
liras ı kursa, 231.0IJO lirası geçen sene. atiyen büyük bir ümitle devam ede
deki tahsisata zaminıet cn ihalesi ya. ceğız. 

zırlandı. Sonra en iyi muallimlerimiz 
den mürekkep bir komisyona havale 
edildi. O komisyon tarafından da tet
kilc edilerek muvakk;ılen kabul olun

du. Bunu hazırlıkları toplanacak olan 

maarif şürası için yapıyoruz. Bunları 

müstahzar olarak şüraya vereceğiz. 

Şüra burada progı am hazıdamakJa, 

tercüme tctkikile vakit geçirmesin, 
hepsini hazır bulsunllar. 

pılmış olan inşaata, 124.(100 hrası ley· ÜNİVERSİTE iŞLERİMİZ 
li, meccani talebPnin 1500 e ibliığına Buyuk Şefımız Atatürk, yılbaşı 
ve ilahi.. tah sis edılmek sure!UP nutuklarında ünı vers i telerımize ha-
2.387.000 lira tevzı edılmiş bulunu kıkaten şerefli b:C va7.ife tahmil bu
yor. Bunlar b•Jyilk rakamlardır Bu· yurdular : Bu vazıfe, memleket dava
nu zammedılen parndan çıkarırsak !arının ıdeolojisinı anlıyacak, anla-
244 bin lira kadar bir para kalır ki tacak , nesılden nesilf! yaşatacaktır. 
bu parayı da tek•üdıı•e, l . arcırah, ik- Fert ve kurumlar yaratm:lk gibı çok 
ramıye ve saire g;bi haklara bır de esaslı bır vazıfedıc. Bu hususta mem 
talebe artımı nisbH.nce tesisata l~şe leketın üç bcilgeyc ayıılmasını, garp 
masraflarına ve muhıem ıhtıyaçlara bcilgesı ıçin unıversitesınde başlamış 

serpiştırmış bulunuyoruz. Bütçenın 1 olan ıslahata radıkal bir ~ekılde de
heyeli umumiyesınd" bunu arzetnıek varn olunmasını, merkez bölgesı için, 
le bu sene bıze yapılmış olan zammı Arıkaıada bır ünıversiıe kt1rulmasını 

istisgar etmiş olmıyorum . Nıhayet bu ve şark bölgesı içın de Van gölü sa
dar sahada maarü vekaleti işlerini e- hillerınde bir kültür şehri yaratılma 
yakla tutabilmek ve talebe tehacü· sını irade buyuruyorlar. 
münü ônliyecek ımkanı verebılmek Ankaradakı ünıversıte teessüse baş 
için bu parayı bize temın ettıklerın- lamış demektir. 
den dolayı gerek Ba~bakanımıza ve Van ünıversitesine gelince; O ha
gerek Maliye Vekili arkadaşımıza te- valide kış mevsımınde arazı üzerınde 
şekkür etmeyi borç bilirim. tetkıkat yapmak imkanı olmadığını 

tzın verırseniz ilk tedrısat hakkın tasdık buyurursunuz. 
da bu sene ne yapmak ımkanını ve Ne~rıyat ışlerıne gelince. bu sene 
fırsatını bulacağız, onu arzedeceğirn., mektep kıtaplarını eylülde mahalle· 
Arkadaşlar, bız nıPmleketin kültür, rine gondermck üzere tertıhat aldık. 
ihtıyaçlarını şu sııretle ınütalea edi- Umuyoruz ki buna muvaffak olaca
yorıız Bir kere şehır ve kasabalar ğız Arkadaşlar dıyorlar kı kitap yaz 
800 nüfustan fazla olan 400-800 ara· mak kolay bir iş değıldir . Bahusus 
sında nüfusu olan köyler vardır Nü- kitabı devlPtleştirmek ve ıyısını ıntı 

fusu 400 den Aşağı olan köyler var- hap etmek çok teknik ve tetebbua 
dır. Bu suretle bir tasnif yapmak muhtaç bır iştir Bu kıtJpları yeni 
mümkündür. Bugün elimizde iJk tah- kabul edılrnış ola turkçe ter unler
sil ve ilk tedris mua .\ mi olmak üze_ le bırllkte bu sene mekteplere gön
re 14 bin küsur kişi mevcutsa da ilk deı ebıleceğımızi umuyoruz İzin ve-

Arkadaşlar, geçen sene ilkmektep 
beşinci sınıflarındrı elli beş bın talebe 
vardı. Bunlardan yirmi beş bininin 
orta mektebe g~lmesı lazımdı. Fakat 
tahminimiz hilafına az çıkmıştır. Bu

nu evvelden kestirmek kabil olamı-
yor ve olamaz. Bu .ene son sınıflar
da elli sekiz bın talebe var. Bunun 
kaçının geleceğı ma!Um olamıyor. 

Açılacak dershane en erken eylül a
yında takarrur ;:decektir. Ondan ev
vel ne kadroları tesbıt etmek ve ne 
çocuklara açmak kabil olamıyor. 

Milli Müdafaa bütçesi 
B. M. Meclısinın bugünkü toplan

tısında Mılli Müdafaa Vekili K5zım 
Özalp, Vekalet bütçesinın müzake
resine başlanırken kürsüye gelerek 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Arkadaşlar, 

Mılli Müdafaanın geçen seneki 
bülçesile bu seneki arasın.'a 15 mıl
yon lira kadaı bir fark vardır. Bu-
nun altı buçuk mılyon lirası kara, 
deniz ve hava teşkilatımızın geniŞ
letılmesi dolayısile artacak olan 
ma:;raflara karşılık olmak üzere 
butçenın muhtelıf fasıllarına tevzi 
ve taksim edilmıştır. Sekiz b11çuk 
mılyonu da Büyük Şefimiz Atatür
kün ıradc ve tasviplerile hazırlanan 
yeni beş senelik silahlanma progra
mının ilk senesi taksitleri karşılığı
dır. 

Maarif vekilinin beyanab 
nüfusu 800 den fazla veya sekiz yüz rirs .. ıııı hatıp arkadaşların beyanatı 
ile 400 arasında olan köyler de dahil na geçıyorum . 

olmak üzere daha 12 bın muallime Evvela arkadaşlarımızın Kültür 
ihtiyacımız vardır. Nüfusu 400 den Bakaıılığı hakkırıda pösterdıkleri te
aşağı olan 32 bırı köy bunlardan ay- vel'cuh ve iltıfata teşrkkür tderım. 
rıdır. Bunun için mevcut muallim Biz buna layık <>lmıya calışacağız . 

Kuvvetimizin en büyüğü, Büyük 
Şefimizin yüksek kudreti ve her 
hususta yüksek kabilıyctını göster
miş olan mill etimızın fedakarlığı _ 
dır •Bravo seslerı, alkı~lar•. Maddi 
ve manevi kuvvellerı böyle iftiha
ra değer bir derecede alan ordumuz 
Atatük'ün yüksek sevk ve idare ve 
kumandası altında ne kadar büyük 
ışler başarabıleceğini takdirinize 
bırakır, bütçenın kabulünü rıca e
derım cBravo sesleri, şıddetlı al _ 
kışlar.. 

Ankara, 26 (A.A.) - Maarif Ve
kaleti bütçesinın müzakeresi müna
sebetile Maarif Vekili Saffet Arıkan 
şu beyanatta bulunmı.:stur: 

Sayın arkadaşlar, 

Tetkik için huzurunuza sunulmuş 
olan maarif bülçesinin müu..keresıne 
geçilmczden evvel lıu bütçenin ne gi
bi esaslara dayandığını ve 938 - 939 
ders yılında bu bütçedeki mevzuat 
ve tahsisatla nele~ yapılmak istenildı 
ğini kıs ıca ve sizi rıkmıyacalt şekilde 
arzedcccğim. 

Bu beyanatı takıben Milli Müda
faa Vekiiletı kara, deniz, hava büt
çelerile askeri fabrikalar ve harıta 
umum müdürlüğü bütçelerı kabul 
edilmışlir. 

MAYIS 1 

Mecliste bir takrir 
. 

Orduınuza 
' I 

Meclisin Selamı 
Ankara, 26 (A. A,) 

Bütçelerin kabulünü takiben aşa.. 
ğıdaki iki takrir ittifakla ve sürekli 

alkışlarla tasvip olunmuştur: 

Milli Müdafaa Vekilimizin bütün 

milletin emniyet ve itimadını teyit 

eder beyanatı münasebetile, Cüm -

huriyetimizin kıymetli ve kudretli 

ordusuna yüksek Meclisin selam 

Bilginizi yoklayınız l 

Su 9 suale cevaP. 
verebilir misiniz? 

(Muasır politika ve aktüalite yüzün
den tarihi, coğrafi, ve siyasi bigileri -
miz şümule uğruyor. Malurnabmızı 

her gün tazelemeğe ve değiştirmeğe 
mecbur kalıyoruz. 
~ğıya dokuz sual koyuyoruz. 

ve sevgisinin iblağını rica ederi~· 
Şükrü Koçak G!. Kazım Sevüktekill 

Milli Müdafaa Vekfiletunizin bÜı. 
çesi müzakere ve tasvip oJunurJıeO 
B. M. Meclisinin ordumuza olaO 
sevgi ve hürmetinin Vekalet vıısl
tasile ordumuza ulaştuı.JnıasıJll 
yüksek tasvibe sunarız. 

Antalya Erzurum .. ~ 
Rasih Kaplan Aziz Akyure 

• 
F ernand Gravey'in ellet! 

1 • 

Metro Goldwin Mayer stüdyo•a 
rında yeni bir film çevrilmek uıer• • 
dir. Bu filmde mevzuu balısolan ~f 
Fernand Graveyin elleridir. Artist ' 
lBüyük vals) ismini taşıyacak oJ.111 
bu filmde Yoham Strans rolünü ıJJ• 
cak ve seyircilerine orke::;tra şefi 0 

-

!arak görünecektir. Aynı stüdyon°
0 

takip eden şuurlu bir insan sayabilir- sclahiyetlar müzik şeflerinden !fer • 
siniz.) bert Stothart, Fernand Graveyin L" • 

1 - 1914 yılında, (yani harpten ön- opold Stokowski gibi isteksiz ça ' 
ce) Avrupa haritası üzerinde ismi lışmasını münr.sip görmektedir. /ı.f: 
olmıyan devletler hangileriydi? . tistin buradaki kabiliyelini tesbit :ı, 

Bunların çoğuna cevap verebiliyorsa
nız kendinizi malümatlı ve hadiseleri 

2 - Hitler ile Mussolini arasındaki mek için ellerinin muhtelif pozlar 
muhtelif mülakatlar ne zaman ve ne- resimleri alınmıştır. Bir kaç hafta 50~ 
rede olmuştur. 

3 - Diğer devletlere nazaran Fran
sarun deniz kuvvetleri kaçıncı gelir? 

4 - Mussolinin elinde kaç nazırlık 
mevcuttur?. 

5 - Harpten sonra Almanyadan ay
rılan memleketler nelerdir?. 

6 - Çekoslovakyadaki Almanların 
Çekoslovakyada mevcut diğer ahaliye 
nazaran nisbeti nedir?. 

ra bütün sinemayı sevenlerin karşı 
11 

sında teknik bir piyanist <e yahut 
kemanl olarak ıspatı vücut edecek :, 
lan artist muvaffak olduğu takd•'_ıA 
Greta Garbonun sevgilisi Le<>r 
Stokowskinin müthiş bir rakibi sır' • 
sına geçecektir. 

'§ Haziran için hazırlanmakta 0~ 
(Genç kızlarla tanışınız) filınind"._ _.t 
rolleri Clorise Trevos ile June ).)"• 

almışlardır. . ~' 
ediliyor?. § (Sokakta model ve artist). ıs;.ı-

8 - Balkan antantına dahil memle - çevrilmekte olan filmde, başro!U ~ 

7 - Macaristan hangi rejimle idare 

ketler nelerdir?. ry Roland almıştır. Bu filmin salı 
sini tanziıo eden Michell Luisen °": 
diğer rolleri de Arthur HombloW 

q - Asya pakbnı teşkil eden mem
leketler nelerdir?. 

.Sualin cevabı Junior ifa edeceklerdir. ..ı 
Şayet bu suallere cevap veremezse- .. ıde" § Jean Crawford'un önümll .. ı 

niz beşinci sahifede onların cevabım (Jl1eS" hafta çevireceği filminin ismi 
1 

• 
bula bilirsiniz: a zamanlar) olup beraberinde ro~ • 0,. 

ı - Polonya, Çekoslovakya, Fin - cak olan artistler Hugo Brilles ıle 
liındiya, Estonya, Letonya, Lituanya, 

vid olacaklardır. /. 
Dantzing. .:;:::::::? 

2 - 1935 yılında Viyana da. Eylül • 
1937 Berlinde. Mayıs 1938 de Roma, Bir onbaşının muhakeıııesı ti# 
Napoli ve Floransada. Bundan bir müddet eve! AnadoW ~· 

3 - Dördüncüdür. İngiltere, Bir- Hacer isminde bir kadını öldürO'~ 
!eşik Amerıka ve Japon imparatorlu- ten suçlu Hüseyin onbaşının muhl',,,; 
ğundan sonra gelir. mesine dün de Ağır Cezada d• 

4 - Başvekô.letin haricinde Musso· edildi. • 
linin elinde bulunan nazırlık şunlar- 1936 senesinde ordunun mana~,. 
dır: !ara çıktığı sıralarda gece nö.betÇ.p!e" 

Harbiye, Bahriye ve Hava. lan Hüseyin onbaşı gece nobell ili 
Bu sene bize verilen para yani 

zamrnolunan paranan yek.:ınu 2. mil ... 
631 bin liradır. Geçen senede arzet

miştim ki, K~lti.ır B'kanlığının büt
çesi dı~er bütçeler:!erı farklı bir ma

hiyeti haizdir. O da otomatik olarak 
artmak zarurelidir. Sebebı heyetı a
liyecc malümdur. Orta mektep tale

beleri artıyor. Bu artış neticesınde 
muallim, teçhizat, tesisat ve bıoa nis

betleri de artıyor. au par ~nın tevzii 

hususunda yüksek B:ışvckiılet veka· 
!elimize şu direktifi vermıştir. Msa~ 

ve ücret fasılları, ihaleye raptedılmış 

mekteplerini takviye ederek müm - Nakıye Elgun aı kada~ımın kımse
kün olduğu kadar bu 12 bin mual· siz c;octuklara, bır yurt, bır mPlce bır 
!imi az zaman zarfında yetiştirmek yuva yapılması lıakkındakı mutatea
bu sene aldığımı~ tedbirlerin bjri !arı hakıkaten şayanı dıkkattır. Hepi 
de muallim mekt~plerı talebesi ade- mizın muzt:ırıp olduğu bır mP.vzudur. 
dini çoğaltmak olmuştur. Nüfusları Kendilerını tatmin edıcı bir 
400 deıı aşağı ol:ır. kôyler için IYJ6 şekil bulmıya çalışacağım. Fik
senesinde Vöpmış olduğumuz eğit _ ri Mutlu arkadaşımın s~rgi 
men kursu tecrübc>i hakıkaten mu- hakkında gösterdığı pek lütüfkar, ceı 
valf.kıyetle bitm ıştır. Bu muvaffaki milekar sözlere bilhassa ıesekkür e
yet ve tecrübenin faydalı olduğuna derim. Bız daha ıyısını yapmıya çalı
kanaat getırerek, &:eçen sene 600 kü- şacağız. Bu takdırde bızım içın bir 

teşvik olacaktır. 
sur eğıtrıwrı yetışıirdık. 

5 - Alsas Loren, yukan Silezya- ayrılarahk sevdiği Haceri öidiil'
111 

Memleketimizde Yeni Bir Şan üt nın bir kısmı. Meme!, Dantzlg, Şlez· ve "'.'nra tekrar. evine d.ön"'.üşt ~ 
Hüsnü Kitapç< arkadasım Maa-

ril matbaasından kitap ve program
lardan bahsettıl~r Arkad>şlar, bura
da anlaşamadıf:ımız bır nokta vardır. 

Orta tedri>at· Arkadaşlarıma ge

çen yıl da bilmıın•»ebe arzetmiştim 

ki, hakikaten maarıfin en büyük sı

kıntılarından bırisi de oı ta tahsılde Progıamlaı esasen tesbıt edılmıştir. 

bulunan tı.ılebenfn kemali meınrıuni_ B u esasa gore kıtaplar yazılmıştır. 
y~tle kayd1'Clıyorum. aıtıını nısbetin- Başınızı ağrıtmıyacağımı b!lsem, bu 

de nıuallım kadr.,swıun darlığıdır, hususta heyetı celıleye teferruatlı J
artnıama.sıdır. G~çen co;ent' orta nıt'k· zahat verebıJırun. 

teplerde "'' lıseıerde mevcut talebe- Programlaı bır sene önce evveli 
t~rımızın •dedı. lı>elerde 18 270 orta 1 ünıversıte profesörferı tarafından ha 

Yıldızı vig. 1935 e kadar Şar havzası Pome- Dınlenen şahıtler Huseyın on ~ 
Ankara'da, en büyük simalar ve ranle (Pomerani) Evpen (Ôpen) nın bunu yapamıyacağım, çünkiİ 0 

,. , 

muhterem şahsiyetler huzurunda pek Molmedy, (Molmedi) Posnaml, (Pos- man Hüseyin onbaşının o suada 
11~. 

muvaffakiyeth konserler vermiş olan namı). bette olduğunu ve şayet dışarı)'3 , 

k d 6 Takriben dörtte bir nisbetin · j..ı' ve An ara radyosunda oku uğu par- - tı ise bunu ancak diğer nöbetçı ıJiP' 

çalarla pek zıyade alkışlanan güzel ve ide. . I d d"l" • darmaların bilmeleri 15zım gel<I' 
7 - Monarşı 1 e 1 are e ı ıyor. H .. -

tatlı sesli 8.ayan Melek 1c.kgöz'ün en kını olan naıp saltanat Hortey'dir. söyl.emişlerdir. et~ 
nelıs. ve guzıde şarkılarını Clumbıa ı 8 _ Türkiye, Yunanistan, Yugos- Sıvasta bulunan bazı evrakın t ,.,,. 
plaklarında okumak üzere lstanbula lavya, Romanya. edilmesi için muhakeme başka ,,,.. 
geldığı haber alınmıştır. 9 - Türkiye. İran, Afganistan. bırakıldı. 

'dallar ve bır la-kını ka:k;ar gôrün -ıparak kıza baktı. Bu bir köylü kızı.:-. -kaybedince sandala bindim ve arama· ı bıraktı. Arka üstü yattL Ve gôırJ 
ll••••••••••••••••••••-•••••••ı dil. benzıyordu. Ayağında kaba ve çok ba- ğa çıktım Böyle bir fırtınad& kolay i§ kapadı. jtl 

il D 
• • 111 .Yağmur arduaz bir damın üzerine yağı potınler, üstünde adi bır kumaş- değil Söyle bakayım eğer senir. ya - Böyle dalgalar Hel'i birbirle~ 

Y eni "SABAH,, ın romanı: - 4 -

~A 1 N LA R G o L u duşuyordu . • Hel yerde kımıldamadan tan bir etek v~ kalın ketenden bır bü· 1 nı.na gelmesem boğulacak mıydın?. attıkları vakit o .kendıni uyuyor o~ 
• •• uzarunı~ . kendı nelesını. dınhyordu lüz vardı . ~utu~ bunlar sırılsıklam ol-ı. - Zannetmiyorum Hor halde işin n.edıyordu .. Belkı. de bayılmıştı· , 

. •Ama~. Yara.bbı, bıtkın ~~r haldeyım• ma, ve vucudune yapışmıştı Omuz- 1 ıçınden çıkac&ktım. Btıı öyle kolay rıJ> şey; Budenbıre bulu.tı~rın ~t y~ 
Tercüme eden: Nebahat PEY AMI SAFA ya~an: VICKI BAUM dıye duşundu. Galıp geldıgı bır yüzme 1 larındakı pelerın buruşmuş, iskelenın kolay teslım olmam. da açılan hır yarıkta bayı;k b~ 1~1 

yarışı yapmış gıbıydı. Kendı kendıne: Ustiınde sürünüyordu; tıpkı ıslak bır - Yo!. dedı .. Sanki çok ciddi bir dız gördü. Tegrar gözleri s.ıile or ~~ 
ikinci defa olarak •Yuhuo diy• ses- )kaybetmiş demekti cDaha çok ~ar cNihayet hedefıme vardım . Fırtına kopeğe benzıyordu Vücudünden çı . meseleyi halledecekmiş gibi düşün • dü. Bütün kuvvetini topladı ve il" 
lendi. Küçük galiba plaja dönuyor· I mıç?• dire. scrdu . . !bana mani olamadı. Bütün güçlükleri kan tatlı bır sıcaklık Hel'e kadar ge • celı Hel'e bakıyordu Elleri dizlerinin ipe sarılır gibi nznıine dokundU· ~,f 
du. Belki batı rü2giıı-1 ıst;kametını enPlerı kısılıruştı, bır sarhoş gıbı d dı d lı d Ö ·· · ·· d d r· • de ıı.ı . . ,Yen ım.• yor u 

1 

yor u rgulerinden birinı dişleri a· Ustunde kavuşmuş, hiç konuşmadan gayret onu uyan ır ı. çın dl' 
zorla değiştiriyordu Bır kısa an ıçin konuşuyordu Fenerın bulundu;:u ta- Bôyle bır kaç dakika ıskelenin tah- rasına aldı ve sıkı '1kı örmeğe baş - orada oturuyordu. Gözleri koyu siyah bir boşluk hissi vardı. '.'üzrrıiYe ıJl 
He! dönmeyi dü•üııdü,· fakat bu fi. raftan cevap geldı: cDaha otuz metre tala Ü · d . . ı S . , I tt"· h k'tl · ·b· aııe~ . .. rı zerın e yattıktan sonra dışlen adı onra elıni Hel ın göğsü lizerine renkteydi Fenerin ışığı içlerıne akse- vam e ı, ve er va ı u gı ı . ıı1' 
kirden hemen vazgeçti ve suyun i· var • Hel. cYuzebıılrım> dedı Kurek bırbırıne vurmağa başladı: Ancak 0 koyarak: cNefes almana yardun ede _ d d yüzüşile cereyanın ıstikamotinı ,1. 

. yanından arrılmadan onu takip edı - 1 ıyor u. · - · · ·· d ·· D l ı · vı.ıl< çınde uzandı ve sanki bir yarış baş.. 
1 

. zaman soguktar. donduğunun farkında yım mı'> dedı. Ve iki elıni tutarak ettıgını gor u. a ga ar yaıe • .,b 
!angıcı - gibi sür'atle Hel ka- ı yordu Genç odam kuvveti. gıtikçe a- oldu. Alnına yapışan saçlarından mü· başının üstüne kadar ka ldırdı. Hel Nihayet bunur, hayat ve memat ti fakat daha intizam dahilinde b"4 
ranlıg-ın ortasınd:ı bir ı•ık da- zalan dalgaların üstünden aşıyordu temamdıyen sular sızıyordu. bu ko"nı"'k ili" k L meselesi olduğunu anladı ve gölıin rini takip ediyordu. Fırtına bı.·r.aı • • ) g umseyere : • etarjl halınde deği - hırsı ona da sırayet etti. Mücadele h • b b c ,. 
ircsi gördü. F .. en·e· rin .•y.dı .. nl.ı.ğında su - ı Başının üstünde bir .. se.s_ . . •Artık kork . 1 gibı ınıp kalkan. ve. •.ç.lıktan oyu.lmağa lım.• dcdı Bu temastan kalbinde ve a sakin:eşmişti. V, e irde,·n 

1

1ıı'' tf ediyor. Kollarile sulara vuruyor. Ba- bek! m en d b Ş ~ 
ywı beyaz kopuklerını onunaen ka - mana hacet yok kuçugüm.• dıyordu . devam eden mıdesı u<.erınde bır göl· cığerlerınde bir iyilik ve ferahlık e~. '.Y zaman an .r • ).:J" 

' tti " ' .. ··ı .. rd S b' 1 B .. 1 . H 1 " l" b ld f k 1 b li d duymuştu ğırıyor. Bu ne makul ne de faydalı !arın ustunde belırdı ve yav.Ş V yıp gı gı goru uyo u. onra ır e u soz crı e gu un~ u u. a ·at ay- ge e r ı. . bir şeydi çünkü bu suretle kuvvetı'nı' bay 1 ak u" b 1 HeJ'e "i ~ 
d t 

cSus rica ederim dedi genç kız ı m zere u un3n a~· 
pey a oldu. Mütemadiyen yakından nı azmanda da onu teselli edıyordu. 1 Sandalda gördüğü kız: c yi m.ısin?. . . '. ' 

0 
tüketiyordu. Fakst gittikçe artan ac- !aştı. Bağırmak' istiyordu fakat b r 

-rd- - il · · b l ll I' k d. d B · ı . . kadar tıtrıırorrnn kı konuşacak halde Jı ~ go ug· ıçın u e e e ocaman gö- Korkmuyorum diye düşündü. Gö ıye sor u. aşı ı e evet ışaretı yap - d . . . .. ıi karşısında bağırmak ıhtiyacını du zı ve çeneleri kısılmıstı ve ar.C~ l 
. egılsın. Soyle bakayım yavrum ai - - ı~~-e 

rünüyor ve susıg' m olmuş kukule - !ün •uyu artık Hel'i kaldırıLyıordu. tı . O ana kadar kendısıle meşgul olanı . .. ' yuyordu. Fırtınanın gürültü, üne rağ fesini dışarı verebiliyordu. fe '/f; 
te . alt da b' 'f .. k . . . K k 

1 
b l<lar b. k k d k len senın böyle kaçamak yapmana na- K ll . . . .b. d .. tii ,, nın ın n ır çı t goz enaıı;ıne as atı o muş aca ına yosunlar ır er e zannedıyor u. Fa at şimdi ı .. . ? .. .• men nefesinin ıslığını işıtiyordıı. Ni- O arı ınrne ınmıj gı ı uş · d• 

bakıyordu. BunJan sonrası hep karan- dolaşıyordu. cGelılin!> katı ve dUz bir yanında gent bir kızın dız çökmüş ol-ısıl musaade edıyor · Daha "en golu ta- nız bacakları işliyordu. Bir kere 41 
. . . .. .. nımıyorsun. Ha?. Bugün öğleden son- hayet her şey simsiyah kesilmişti sa- ha k ağ . d 1 • k başı~ 

lık ve karınakarl§ık dalgalardı. Bır -ışeyın ilstüne çıkarıldığını hissetti. dugunu gordu. · dı d ·· ·· b .. l b" hil görünmüyor, istikametini tayin su açı zına 0 aı:a . . . . _ , 
1 

IKl sem şarı a gorunce oy e ır şe- aştı. Tıkanıyordu. 
denbıre ıçınde ınatçılık uyandı. Eger Burası L•k,.leye benziyordt1. Fenerin Gülerek: cSen inatçısın demek?> di- yin başına geleceğini düşündüm. Te - edemiyor ve belki bu mel'un gölün 
sandalın kenarına dokuru;,. her şeyi zayıf ışığında, istirahate çekibniş san- ye sordu. Başile gene evet işareti ya- ı leskopla Aıakarken birdenbire seni ortasında dönüp duruyordu. Kendini 
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Çocuk masalı: -
ALTIN TAVUK 

- Haydi 1 rcğ· ·ı .• yavru arım, tavuihın boô-
ı ı o cıgerlcrini alıp ,,;y· . 

Dedi Ç .J • ınız .. 
· oeuklnr bunu dil 

ÇC'kilip gittiler. ye er. 
yor ve: 

Ve - Hey Allahım .. diyordu. Kısme -
tim döndü dola~tı yine bana geldi.. 

Sultanahmet camii 
1 

_Bunları Öğreniniz 
Biraz da gülelim 1 

Dalgın öğretmen 

YENi SAIAH Sayfa: 9 

ı•ı 
Soldan sağa: 
1 - Bir iç deniz, kınrnzı, 2 - Ege 

mmtakasında kullanılan bir ıstılah 

Y k e p •• k •• man da o zamnna kadar burada kala-

arın 1 ve azar gun ~ ca~~an geçen hafta Tekirdağlı Hü-

scyinin kendi kendini galip saymasına 

kız.arak tekrar Hüscyinfo güreşmek 

ı --,.. AVCILARA MÜJDE: 1 
BARUT FİYATLARI UCUZLADI 

ı Haziran 1938 tarihinden itıbaren tatbik edilmek Uzere kara nv barutu satış fiyatlarında 

tenzilat yapılmıştır. 

Kara av barutları İnhisarlar bayiileri tarafından 

lacaktır. 

memleketin 

Birinci nevi ev barutu 500 gramlık kutu içinde 

> > > > 

İkinci nc\'i av barutu 

> > > 

> 

250 

500 

250 

.. ıoo 

> 
, 
> 

> 

> > 
, > 

> > 

> > 

her tarafından aşağıdaki 

Eski fiyat . 

115 

60 

95 

50 

. 22.50 
:' 

aşağıda yazılı 

fiyatlarda satı -

Yeni fiyat 

uo kr. 

55 > 

90 > 

45 > 

18.15 > 1 



... 
Saırfa: 6 YENi SABAH 27 MAYIS 

Çil 

Leke 
SABAH 

Ergenlik ÖGLE öGLt 

AKŞAM 

HER 
Sivilce 

Aı<ŞAİ 

H~ 

Buruşukluk yemekten yemekte' 

SONRA soNıt' 
Pörsüklük 

Beyaz 
Çehre 

Latif 
Cilt 

Parlak 
Ten 

Gergin 
Vücut 

Cazibeli 
Gençlik Diş sağlamlığında harikalar yaratmakla meşhur olan 

yegane diş macunudur. 

' 
ihtiyarlık 

Diş n1acunlarının incisi ve şaheseri 
olan RADYOLİN'le dişlerinizi 

muntazaman 

fırçalayınız, ne mikropların. il# 
rahatsızlıkların tahribatJJlcı--

korkmayınız. 

Çirkinlik 

Güzel 
Yüz 
Paluze 
Gerdan 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri muntazaman fırçalayıniz , ................................. ~ 

izale eder 
HASAN yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve 

kat'iyyen izale eder. ihtiyarları gençleştirir. Gençleri güzelleştirir. HASAN 
gündüz kremleri çilleri ve 
ismine ve markasına dikkat. 

Temin eder. 
sivilceleri ve lekeleri 

Hasan Deposu. 

Hayrı Ömer 
Öğleden ıonra Beyoğlu Ağacami 
çarşısında No. 133 Telefon: 4358 

ğundan: J1 
Galatada Perşembe PazarJJI~ 

lan hanındaki yazıhanesinde 'fi).:Jı! 
caretile müştağil iken 930 sc. J 
iflas eden Alaçamlı Hacı HüSeYill sııı' 
Nadir masasına evelce kayıt '"' 
lubatı kabul olunan alacaklıl~I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mayıs 938 Pazartesi günü saal -,1 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: ~~;:~::~a;,a~~~u:'ı!'.aıuna~ 
ikametgahını değiştirmiş olan borçlulara Bu toplanmaya gelecek al• fi~ 

ilan yolile tebligat rın evvelce alacaklarının kayı~ fi 

Borçlunun adı 

Zeynep (Faik zevcesi)) 

Sabiha (Refik zevcesi) 
Neaime (Mustafa kızı>: 

Fuat (Ahmet oğlu), 

Amede (Nikola oğlu)j 

Hayrı (Mehmet oğlu); 

Sadık (Halil oğlu) 
Harika (Koço kızı» 

Zehra (Sadık kızı) , 

Hatice Ratibe (Ahmet kızı>: 

Mediha (Halil kızı), 

Hikmet (Reşit kızı) 

Refik (Yahya oğlu); 

Emine (Şevki kızı>: 

Huhlsi (Mustafa oğlu); 

Cöıterdiii ikametıah 

Çengelköy bakırcıbaşı yo
kuşu No. 19 
Erenköy Kokarpınar No. 25 
Kurtuluş Sinamköy Ruso 
sokak No. 127 
Beyoğlu Yeniçeşme 

·sokak No. 22 
mimar 

Beyoğlu Tomtom Faikpaşa 

sokak No. 3 Berberyan a-
partıman 

Rumelihisar 
No. 12 

Setüstü sokak 

Takip doıya Heıap 

937/4 
937/15 

937/62 

937 / 99 

937/204 

937/220 

No. No. 

32009 
42962 

64639 

59070 

70180 

71285 

Cağaloğlu Çakalçeşme No. 31 937 / 233 72366 
Beyoğlu Tarlabaşı Fıçıcı so
kak No. 23 
Şehremini Yayla Kurşunlu 

cami sokak No. 41 

Gedikpaşa Emin!!inan, Per
tevpaşa sokak No. 14 
Bakırköy Yenimahalle İkin
ci sokak No. 26 
Pendik Refetpaşa caddesi 
Dr. Kınacıyan hanesi 
Nişantaş Meşrutiyet Hacı

mansur sokak No. 94 
Üsküdar Tavaşı Hasan Şa
ir Naili sokak No. 35 
Suadiye Taşlıtarla No. 25 

937 / 251 

937 / 252 

937/274 

987/284 

937/311> 

937/326 

938/20 
938/184 

73232 

n:ıo2 

58799 

60408 

73859 

74170 

705 
65924 

Borçlan· 
dığı 

tarih 

2-11-929 
15-8-931 

27-7-932 

25-1-933 

25-7-934 

22-9-934 

20-11-934 

17-1·835 

22-1-935 

16-1-933 

14-a.93:1 

28-2-1935 

24-8-9J5 

18-5-935 
6-10-932 

Al· 
dıiı 

borç 
Lira 

04 
03 

05 

05 

Teminatın ne olduğu 

İki roza kıravat iğnesi 
Bir altın kol saati. 

Bir pırlanta yüzük • 

Yilz yetmiş dirhem gümilş. 

05 Bir çift roza tektaş küpe, 
bir altın kolsaati. 

10 

07 

05 

Bır pırlantalı yüzük, bir 
pırlantalı iğne. 

Bir roza iğne, bir çift ro
za kilpe, üç roza yüzük. 
Bir roza iki altın yüzük. 

06 Bir çift roza küpe, bir ro-. 
za yüzük, bir altın yüzük, 
on gram inci. 

08 Bir roza yüzük. 

08 Bir roza tektaş yüzük. 

07 Bir çift pırlantalı küpe 

07 Bir pırlantalı yüzük. 

05 Bir adet beşibirlik. 
04 Bir karavana yüzük (bir 

taş noksan) 90 dirhem 
gümilş. 

Takibe batlanmak 
ıiçin yapılan tarİ· 

hi 

22-11-937 
22-11-937 

· :rn-11-1137 

9-12-937 

17-12-937 

17-12-937 

31-12-937 

81-12-937 

31-12-937 

18- 1-1938 

17· 1-1938 

17- 1-1938 

17- 1-938 

81- 1-938 
16- 2-988 

ftbu heaap 
tarihine gÖ• 

re borç miktarı 
Lira K. 

9 
5 

7 

9 

8 

16 

10 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

6 
4 

65 
19 

49 

43 

18 

89 

67 

79 

91 

63 

40 

93 

88 

23 
16 

Yukarıda sırasile isimleri ve sair lüzumlu tafsilatı yazılı bulunan her borçlu vadesinde bor~unu vermediğinden dolayı takrbe ba~lanmak için yapılan hesap tarihin
de borcun faiz komisyon ve maııa rifile baliğ olduğu miktar kendilerine ait sırada gösterilmiştir. Her borçlu yazılı borcunu vermediğinden 3202 No. lu kanun mucibince hak
kında Sandıkça takibe başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelede göstermiş olduğu ikametgaha gönderilmiş ise de işbu ikametgahını değiştirdiği an
laşılmış yapılan tahkikata rağmen nerede olduğu da öğrenilemediğinden ihbarname kendisine tebliğ edilememiştir. Bu sebeple ilanen tebliğata lüzum görlllmllştllr. Yukarıda 
isimleri yazılı her borçlunun işbu illin tarihinden itibaren bir ay içinde borcunu ödeme!li lazımdır. Aksi takdirde verdiği rehin mez.kQr kanun hükmüne tevfikan satılmak Ü· 

zere Sandığımızca doğrudan doğruya hakkında takip yapılacaktır. Bu husus isimleri yazılı borçlular tarafından bilinmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına 
kaim olma.k üzere ilan olunur. (3116) 

NİMET GiSESi .----~ı..--Arada BüyükFark Var---. 

Müşterilerini zengin eden yegane Uğurlu gişedir. 
Geçen keşidede: 

40,000 lirayı kazanan Bakırköyünde Kartal tepesinde 6 numarada 
oturan ve Emiroğlu hanında çalışan 

BAY BEKİR 
15,000 lirayı kazanan Ankara Çankayada Bay Hamit 

12,000 lirayi kazanan Fatih Tuna apartmanında Bay Liitfi 
10,000 lirayı kazanan Beykoz kundura fabrikasında muhasebeci Bay 

Hasan ve arkadaşı Mehmet Tuna 
biletlerini Nimet Gi4eıinden almıılardır. 

Nimet Giıeıl bu ıuretle erl4ilmiyecek bir rekora aahip olduğunu bir kere daha lıbat etmlıtlr. 
Devamlı biletler hiç fark alınmadan ıalılmaktadır. Emlnönil 16 numarada Nimet Gişeıi 

Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiç bir benzeri tarafında!! tak

lit edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk ciltleri 
için hazırlanrmş olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunma
masıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün il -

tivarlarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ile karıştırmayınız 

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu lltami 
Neşriyat mndurn: İlhami Safa 

Basıldığı yer: Matbaai Ebuzıiya 

Safa 

bul edildiği hakkındaki vesail<l ..;pl 'I 
kil olanların da vekaletnamele ~ 
likde getirmeleri lhımdır. 13U .; 
!arı getirmeyenler ve a!Aca~;;ı,; 
kındaki delilleri lrae etm.iyeııl ;;'. 
!anmaya hiç gelmiyenlerin ııı~ 
olmamalıµ-ı için bu hususa elı~ 
vermeleri menfaatlan ıcabiJldll'°':J 
Müflis te toplanmada b~ 
mecburdur. _J 

iLAN . ~ 
Evimiz, Sosyal yardım şubeSI 1' 

ziran 938 Pazar günü YaiovaY8 

niz gezintisi tertip etmiştir. fi 
Eyüp muhitinde yeni doğa!l . ..1 

tür hayatında büyük bir ~ 
minlne çalışan Evim.izin bu ili< " 
yırlı teşebbüs, genel tesadil~ 
nışmaya vesile olacağından ·~ 
!arın bu gezintiye iştirakleri rı 

nur. ..d~ 
Gidiş v~ gelişte her türlil tp-'fl. 

lındığı gıhi ,lönüşte Köprüd•0 • 

kadar m~ro:ı:ıen iki vapur. te~ 
miştir. Fazla tafsilat ve bil~ 
Bürnşuııa ve kom.iteler ba: ,,/ 
na ınüraraat. ~ : 

İst. C. M. Umumtliğindeıı: ı./; 
93 7 Mail senesinin hitaıtı1 ~ 

le kuyudat ve defatirin 938 / 
devri için İstanbul tcra IP'
mes'ullüğünde Mayısın 31 İJlcl ~ 
Haziranın birinci ÇarşaınJ>ao ~ 
Perşenbe, üçüncü Cuma, 'I_ 
Cumartesi ıünleri tahsilat 'lf /. 
muamelesi yap•.!amıyacağındll' ~ 
tenizle il8nını dileriz. ~ 

İst. C. M. UmumlliğindeP: .,1, 
Şimdiye kadar Yenikö~de1 ;iİ (Yeniköy Sulh Mahkemesıl .. ~~ 

938 tarihinden itibaren Biiyill~ "./ 
pur iskelesi C. 331/33 No· 
faaliyete geçecektir. . , ııı' 

1 

. Keyfiyetin gazetenizle ıllil' ,,; 

rını. ~ 

ZAYİ 1. 
Fen Fakültesinden aJıJl1Ş ~ 

hüviyetimi kaybettim. Hükrı'ı" 
97 Mustaf~ 

Dr. Hafız cernıl 
(LOKMAN ru:ıd~) 
Dahiliye MüteM55pı 

Pazardan başka günlerd~ 
sonra saat (2.5 tan 6 yol , 
tanbul Divanyolunda cı0:sı 
ralı hususi kabinesinde Jı 
sabah •9.5 • 12• hakil<i I 

,·e 
mahsustur. Muayenehan~ 

1 
kabul eder. Salı, cuma,·tC5 

fon: 22398 • 21044. 
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