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Hariciye bütçesi 
münasebeti le 

Yazan: Hibeyin Cahid YALÇIN 

YENi BiR KANUN 
Itf aiye için para ve beden 

asri mezarllğm arsası 
Lüzumu muhakemeye 

itiraz edebilirlre mi? fWWwvwwww. V'IWV'.'NY>'VYV\,Y" '"" •N • V'N'" 

BUyUk Millet Meclisinde Hariciye b .. 
utçesi mUıakere edılirken bazı meb-

\ıslarımıı.ın. mutalaalarına ilaveten 
ıı . 1 

mükellef iye ti konuyor 
Zan altında bulunanların işten el 

Yangın ve havadan gelecek hücumlara karşı hazırlıklı çektirilip çektirilemiyeceğihakkında 
arıciye Vekilinin verdiği izahat gü-

nUn vak'aları arasında gözden kaçma
ınak icap eden bir vaziyetin güzel bir 
aynasıdır. 

. Türk inkılabı onbcş senelik mazi
aıne gozlcrini çevirdiği vakit bu müd 
det içinde harıci ınUnascbetl~r saha -
sında katettiği merhaleyi büyük bil' 

;cn:ınuniyet ve iftiharla seyredebilir. 

olmak için kafi gönüllü bulunmazsa bazı vatandaşlar muhtelif noktai nazarlar 
- bedelli veya mecburi - itfaiye hizmetine alınacaklar. 

. n~ıhte cdöniim noktası» ts.biri biraz 
ıpu~ale ugramı tır. Fakat burada tam 
Yen oldur.u · · T'' k .. . 

Bina vergilerine yüzde bir zam yapılarak para 
mükelleflerinden yılda 2-4 lira alınacaktır. 

· k'l ., ıçın, ur Cumhurıyet ve 
ın ı flbının Gnrp Türkleri tnrihinde Dahiliye Vekaleti Kamulaya, mü- teşkil edilecek; bunlara 14 - 60 yaşın-
~rçekten yepyeni bir devrenin baş _ him bir kanun tayihası \'ermiştir. dakiler gönüllü olarak alınacaktır. 

?lgıcını teşkil ettiğini hiç tereddüt Bu lfıyihaya göre belediye teşkilatı Fakat kfıfi gönüllü bulunamazsa ba-
etrneden t~krar l'deb·ı· . olan yerlerde itfaiye teşkil ve bun- zı vatandaşlar bazı şartlarla bir ev. 

ı ırız. 

Şevket \'c · t 1r, d ların teçhizntı ve hava - kimva taar. den bir kişiden fazla alınmamak kay 
t . ıc; ı \ ~Vl'l' ini geçirdik- 1 en bıraz s 

0 
ruz arına karşı korunma v:ısıtnları, dile - mecburi şekilcıe tesbit ve ccl-

inhitat onra, s:nanlı saltanatı bir yangın gözetleme ve bildırme tesi- bedileceklerdir. Bazı vatandaşlar da 
&u 

.. n . vazı yetine duşmüş ve günde 
e ınkıraıa d ~ .. .. k satı, su tesisleri, malzeme depoları para mükellefiyetine tabi tutulacal<-

.,.,.,rat <.>gru yuruyere bu im- 'tf · k l t · t · 1 d P "k 11 f' · • 
d
.... ~~luğun beklemediğini teşkil e _ ve ı aıye urs arı esıs ve emm o- ar ır. ara mu ·e e ıyetıne ta. 

en .. urkl . i b lunacak, köy kanununun tntbik edil- bi olacaklar, bedenen hizmet 
ia ba lad ~r ı~ n ir felaket hazırlama- diği yerlerde de yangın önleme ve etmek istemiyenlerle medeni hak 
b. ş ıgı gıbi Avrupa sulbü için de 
ır tehlık söndürme tedbirlen alınacaktır. Şe. !ardan mahrum olanlar ve 

ti. Osman~ ~embaı vücude getinniş - bir, kasaba, ve köylerde bu itfaiye- şeref ve haysiyetl muhi, cezalardan 
bir huk' ı ımparatorluğunda modern den maada bir de yardımcı itfaiye Sonu 4 üncü sayfada 
tik~:~ M~~i a~~~&.=======~=====~~===========~~~ 
teşckküla~;r ve orta çağlar tipinde F • 1 ı• 1 
::::t· ~:y~· .~:~::: d=~~~::! ransa ı e ngi tere tek 
ni şe . unan bu ımparatorluk için ye-

ınn~::t li::d:r~ya'. membaı ola -bir hava birliği yaptılar 
&ibi b ' ' nn ane ve hissiyatı 

ra ıtalarla birbirlerine b yl 
Yan muhtelıf ti ag anmı
kırn ka . 

1 
ns ve mezhepte birta-

vım erın b l 
ınet ku ' aş arındaki hUkıl-

vveti zayıf} 
dogru Yİ.lrü 

1 
aşınca, bir inhilale 

§erait d ~C' crı zaruri idi. Bugünkü 
u~e ınde Os lı İm 

luf:unu t k man parator
ıi . er 1P eden ltavimlerin hep _ 
f nın bu inhillHi liile çıkarmakta men-
aatlerl vardı. Bundan yalnız Türk 
ıaıaı g" b'l . ore 1 ecekti ve yıkılmanın a _ 
narşısi . 

ıçınde eriyip gidecekti A -· _ 
cık t d · .nu 

d ere dudu olanların gözleri önün-
e Sevr al d . f mu ıc t'namesı o çıplak 
t!Caatıle duruvor o ., . 

A. srnaulı İmparatorlugu bir iki asır 
vruapyı işg 1 . 

b 1 a cttı. Rus çarlarından 
a ıyaı·nk Bırınci Napoleon'a varın -

caya kadar b' k 
rap ırço fatihlerin ve mace-
h erestlcrin gözleri İstanbula dikildi 
UlC'ŞrUti • • 
cal 

1 
. Yet ınkılabııu müteakip isti -

c Uzum .. 
hal goren ecnebi hırs ve işti-
t arın telkinalile Balkan harbi çık -
ı ve bu d U 
lın'll . a muıni harbin ınUhim 

ı erınden b' . ld 
kika h 

1 
ırı o u. Artık son da -

rato 
1 
~(il etmiş demekti. Eski İmpa

dl : u Yıkılırken , memleketin mad
diplo uvvetlerini inhilile uğratlıit gibi 

ınası ve 'h 

İki memleketin hava kuvvetleri 
talimler yapmıya başlıyacaklar 

lagiliz bava talimlerinden bir aa.bae 
Londra, 28 (A.A.) - Daily Herald je halihazırda tetkik edilmektedir. 

leirbombardmamn 
kanii bl8nı;osu 

lsml ıeçenlerden: İzmit valisi Hamit, saylavlardan CMdet Kerim, Naki
ye, Mehmet Ali 300 ölü 1000 kişi 

de ağır yaralı Asrt mezarlık için istimlak edilen a- çin, Devle~urası heyeti umumiyesi -
razi meselesinden dolayı devlet şura- nin verdiği lUzumu muhakeme karan 

Alikant, 28 (A.A.) - Franko tay- sı umumi heyetinin Vali ve Belediye da, encümen ve istimlAk komisyonu a
yarelerinin bombardımanı zayiatının Reisi Muhiddin Üstündağ hakkında zalarile diğer bazı heyet reisi Tevfik 
tesbit olunan en son bilançosuna gö- lilzum muhakeme kararı verdiğini TalAt Hıtay ile diğer müfettişlerin, 
re, 185 i kadın ve 75 i çocuk olmak dilnkü nüshamızda haber vermiştik. yaptıkları tahkikat neticesinde fezle-
üzere 300 kişi ölmüş ve 1000 kişiden Asrt mezarlık için istiınlik edilen kede bu zevatın lüzumu muhakemele-
fazla da yaralanmıştır. arsa yalnız Muhiddin Üstündağın ka- ri talep edilmişti. 

rarile değil, daimt encümen ve istim - Dikkat heyeti umumiyesi ta-
A 

Asi General 
Tayyare ile kaçmış, üç 
tayyare takip ediyor 

Asi general Ceditle \'C Meksika 
Cümhurreisi 

San Antoni _ Teksas, 28 (A.A.)
Dolaşan bir şayıay<ı göre general Ce
dille, Meksika Fedcrul kıtnları tara. 
fından esir edilmiştir. 

Mcksiko, 28 (A.A.) - Milli Müda
faa nezareti tebliğ tdiyor . 

Cedille tayyare ile kaçmıştır. Ge
neral Elzeuzontle çiftliğinde iken bir 
süvari kıtası ani olara1< çiftliği bas. 
mış ve Cedille sncak bir tayyareye 
atlamağa vakit tuımn~tur, general 
Salto hava meydanı istikametinde fi 
rar etmekte ve kendısi ü~ tayyare ta 
rafından takip edilmektedir. 

HER SABAH 

lik komisyonunun kararile alındığı i- 1 Sonu 3 üncü sayfada 

Çeklerin Alman 
hududundaki tedbirleri 
Bir Çek nazırı bu vaziyet kaldıkça 

• 1 -Prag, 28 (A.A.) - İngiltere H.ıri
ciye nezareti garp ışleri diı'ektörü 
Strang bugün Berline gitmek üzere 
Pragdan hareket etmiştir. 

İngiltere elçiliğinde beyan ohın
duğuna göre, Strang Pragdaki ikame 
ti esnasında hiçbir Çekoslovak de\•let 
adamile görüşmemiştir. 

MÜZAKERELER İYİ GiDiYOH. 

Prag, 28 (A.A.) - Südetler Pur
tisi tcblığ ediyor: 

Bu sabah Henlayn paıtisinin par. 
H'ımento klübü reisı mebus Kundt ile 
mebus Peters, 23 mnyı~ta Henlayn ile 
Hodza arasında b:\şlıyan müzakere
lere devam etmişierdir. 

Normal vaziyetin avde>t etmesi i
çin en müstacel aktüalite meseleleri 
görüşüldükten sonra müzakerlere de 
vam edilmesi hususunda arada bir i
tilaf hasıl olmuştur. 

.. 

ııi sah cı an efklrı umumiye -
asındaki tini d manevi şeref ve f(>hre-

da bUe Ufena halde sarsmıştı. Avrupa
rupact! k bir ekseriyet Türkün Av • 
h . . n çıkarılmasını medeniyet ve 
ırıstıyanlık . . 

lecek k ıçın kutsi bir vazife bi -
t adar aleyhimize dönmüştü. 
§le Türk · k'lab sı h ın ı ca ının azimet nokta-
u realit d' 

içind k' .. e ır. Türk evvela kendi 

gazetesi, İngiliz - :Fransız askeri ha
va kuvvetlerinin teşr•ki mesaisine 
bir baılangıç olmak üzere yakında 
her iki milletin hava kuvvetlerinin 
müştereken talimler yapmağa başlı
yacağını yazmaktadır. 

Bu gazetey~öre Fransada birkaç 
İngiliz tayyare meyd&nı ve hava üs
sü yapılmasını istihdaf eden bir pro-

Paris, 28 (A.A.) - Hava ordusu 
genel kurmay başkRnı gneral Vill~ 
men, refakatinde beş hava generali 
olduğu halde pazar günü İngiliz ge
nel kurmayının daveti üzerine, Lon· 
draya hareket edecektir Heyet, İn -
gilterede bazı mektepleri ve muhte 
lif hava karargahlarını gezecektir. 

Bir çirkinliğin iki 
cephesi 

Mezarlık işinde yolsuzluk id
diası her iki bakımdan da çirkin
dir. 

Doğru ise çirkindir: Zira en 
güzide ölülerimizı gömdüğümüz 
ve en derin mamısile ınukaddes 
topraklarımızın alım satımında 
yolsuzluk yapan insanları koca 
bir şehrin başında görmeğe artık 
tahammül edemeyiz. 

Görüşmeler bir saatten fazla sür

müştür. 
Çekoslovakyadaki Aımanlar nH.se 

lesi yeni bir safhaya gireceğe benzi

yor. 
Alınan habeılere göre, Henlayn 

birkaç güne kadar Südetlerin idare 
muhtariyetlerinin tatbıki suretine 
dair sarih bir proiram neşredecek -

Sudet Almanlara reiai Henlaynan 
bir karikatürü 

Diğer tar~ftan Berlinin Henlayne 

itidal tavsiyesinde bulunduğu söyle. 

niyor. Bazı ciddi emarelere göre, ,·ak 

tile Avusturya ile yapılmış olan 11 

temmuz 1936 anlaşmssına benzer bir 

anlaşmıya doğru gidilmektedir. 
e ı sonmiyen .. . k lan h ve sonmıyece o -

h ayat hamlesini ispat tt" B" "k :ırpte . e ı. uyu 
en çokn f dUnyanın en çok ezilmiş, 
.... h edakarlık göstermic en çok ... a ruın· .,, ' 
Çekrn· 17et içinde saburane ıztırap 
kend'ışl bır mille1 olarak çıktığı halde, 

ts nden · tl'llidafa esırgenen hayat hakkını 
a~ı a mevzuubahs olunca taze bir 

ın ve m t l ~·e e anet e tekrar milcadele-
h:ık atıldı Bu kuvvet tezahürü bütün 
n:Yetve a~alet nazariyelerinden, insa-
..., ·. rnülAhazalarından .. t" dil ~Utk us un r . 
sarer en evvel kendisine kuvveti, ce -
ret· .ı1 ve harpteki kabiliyet ve maha-

1 ı e hUr 1 lıg met ce betti. Bu kahraman-
i~t ı~n ınukifatını da hemen hemen 
i c ığı gibi bir sulh muahedenamesi 
nlUJlatrn kl 

lu d 8 a elde etti. Biltiln mağ _ 
P evletlcr içinde yalnız Türk b 

nıuste u 
dı. sııa muameleye hak kazanabil-

reta~at bu kafi değildi. Kılıçla esa 
8 tına alınamıyan Türkün zaruret 

Ve lhtiya k 
b ç arşısında para saltanatına 

oyun eğe h . a cegı ta mın olunuyordu. 
t u :ernleket hiçbir zaman mütcva • 

n ır bUtçe görmemişti. Fakat Türk 

Sonu Gç6ncü aayfada 
Htlaeyln Cahid YALÇIN 

Varsovada Saim 1 inci geldi 

Varf(>Vadaki TilTk ekipinden Cevat, bir mania atlarken 
Varıova 28 ( Hu3usi J - Bupn burada binlerce seyirci kar111ında 

ve bir çok milletler arasında yapalan at yarıılaranda Türk ekipindea 
Saim Polatlı L;rincUiti kazanmııtır. 

Yanlışsa çirkindir: Zira içinde 
vali, belediyeci, mebus ... gibi dev 
let ve amme hizmetlerindt! bulu
nan insanları hafif deliller ve em 

marelerle ağır siipheler altında 
bulundurmak elim bir şeydir. 

Fakat Müfettişler de. Vekalet 
de, Devlet Şftrası Mülkiye dairesi 
de, Heyeti Umumiyesi de vazife
lerinden başka bir şey yapmamış 
lardır. Bu çirkinlik, lehte veya a
leyhte delillerin kifayetsizliğin -
den ileri gelen çok nahoş bir te
sadüftür. 

Temenni edelim ki hadiseye 
i_.smi karışanlar ya hemen bu ağır 
töhmetten kurtulsunlar, yahut ta 
meruliyet hisseleri varsa hemen 
cezalarını görsünler. En fena va
ziyet, münasebetlı münasebetsiz 
türlü dedikodulara yol açan bu 
müphemiyyetin devamıdır. 

* 

tir. 
Sonu üçGncüde 

Galatasaray Üçoku 
3-1 yendi 

Dünkü maçtan heyecaDta bar &d•.. , 1a'9Uita aper alihuıumuzda) 
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«Yeni Sabah ,. ın farihi tefrikası: 4 
(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 1 karşısında Türkler 

Napolyon Bonapart Vatikan ile Orta 
Avrupa 

Düğme içinde 
Altın kaçakçılığı 

Dairelerde mesai 
' 

saatleri ve nakil 
Seyyahların 

tercih ettikleri yd 
Yazan : Ziya Şakir 

, 
Papalığın hariciye nazırı demek o· vasıtaları ah Cenup hududumuzda Otobüslü seyy 

bu mektup (Bu baptaki mütal.ianm beya· di memuriyetinin resmen tanınma.ını is- lan Kardinalin Macaristanı ziyareti , • t 
nı) işareıile, Rriliilküttap .Raşit efendiye 1 tirham ediyordu. bugünlerin diplomatik faaliyeti ara - bir kaçakçı tutuldu . k . H . Ak kafileleri gehyo . "' 
gönderilmi}ti. Bir bayii uzun olaa bu R.eiai.ilküttap Rafit efendi, azledilıniş .. sında ihmal edilir gibi değildir. Gümrük Muhafaza Teşkilitı, cenup Şır etı aynye Ve . ay Son günler<lfi! şehrin'üze oı;:; 
mektubun meali, fWJ<faa ibaretti: ı Yerine, ubJc Deftttdft Emini Mehmet Almanya ile Vatikan arasındaki hududumuzda yapılan yeni bir altın tarifeleri değiştiriyorlar seyyah kafileleri gelnıeğe b•t 

(Ben; Fransa topçu ofiçyallarından (1) Dürrü efendi geçmişti. münascbatın gerginliği sık sık ken · kaçakçılığı usulünü meydana çıkar - Haziran ( 15 ) ten itibaren da- tir. Bunlar büyük otobüsler~;~ 
Napoly- ı. 769_ Mil.it ..,.,_ eainde, Konikal . Möoyö Dölt.on, Oürrü efıuıcliye haber dinden bahsettiren bir mevzu olup nuştır. . le . h giln t d"rt t ;etmektedirler. Bil.ha3!sa LoD 

_ k lm A Alm k t ,_ ıre rın er saa on o e 1 ml·'-·tirOiıl' adasının Aıahıyo şehrınde, (Bonapart) gondererek kendisi ile bir mülakat talep .a ııtır .. vusturyaya. .an ıtaa ı Bir müddettenberi bazı kimseıerin til dil .. hakkınd •-ı·-- danjtanbul yolunun ""' .....-
k din l ldı - ta e ecegı a n.uNU a bO 

famil1aaadan dünyaya geldim. Babamın etmişti. Dürrü efendi, tsıanbul'-Li dig-er g= .. r en .Vıyan.alı K __ ar . a ın . a gı sık sık hududu geçmeleri nazarı dik- .. . hr" . kısmı tamamlandıktan sonra -,J 
....., gelen haberler uzerıne şe ımız vesa- ı ahl d...ı..- k __..,, Jl)ll"" 

adı, Şul-Mari'dir. lemdioi, J[orsika ioyaD- dn-ktleria oefirlerin.t..a --'-'--L Mös. mutemayil vazıyet uzerıne Vatıkan • kati celbetmiş. Fakat bunlar üzerinde d d d _. 'klik y arın ..,,.. ço arta......-
..--.~.... . .. • .. .. .. - .. iti nakliye tariflerin e e egışı .. . 

larında ve lıarp meydanlarında Piri fani yö Dökors'u, bir gece gizlice kabule karar da nasıl hır aksulaınel goruldugu ise yapılan araştırmalar hiç bir netice ılı 1.. hasıl im t ş· ı kak görulmektedır. Ji 
olmUJ sağ kolağası rütbesi ae Saatdui Vennlf'ı. unu.tuhnamışbr. Gerek Kar~inalin vermemişti. Nihayet bund"": b~ kaç ~:~ ı::riy':~~y i:a.r;:;,ş :·va~~! Avrupada artık bir çok st)# 
ılİşanını kazanmış eski bir zahittir. Bira- Nihayet, 1209-1794 seaeoi cemaziyelaL•. Nazılerı k8.l'!ılaması , gerek Vatıkanın gün evevl teşkilata yapılan hır ihbar- k d tarif 1 . . t tb' yolların çok muntazam olro~~ 
derim dahi, dynm topçu ordıuunda a)'llllD yedinci ulı ~-...; Mösyö Dölton, o zaman alıruş oldugu vazıyet m te- da hududu geçecek olan Hüseyin is· k .. dah kı b' t 'h lm - sile otomobillerle seyahatı .,, 1 "" _ . uh yet arşısın a yaz e erının a ı-ı . tr"" 

..---. . I mı a ya n ır arı e a aga ve- . 
1 

,, 
Ofiçyaldır. Ben de uhrliğe heves ettim. Osmanlı hükümeıi nezdi.ıade istihdamı olu. lif tefsirlere uğradı. Vatikan radyo - nıinde birisinin altın kaçakçılığı yap- h Haz' '-·•-- it' 'ha vapura tercih etmektedir et"· . . . ya ut ta ıran on ~,.,,. ı ren . . titr 
Gözüm, süvari zabiti olnW:ta idi. Fakat·, nan bir ıoührndi• kıyafetine .n-. ..ı.. Dur ... sunda meçhul hır ses Kardinalı mu • tığı bildirilmiştir. Muhafaza memur - . 1 . .. t 

14 1 seyahatı, ancak denız aşırı ye :..,;ı 
... & ...... ~ • •• • mesaı saat erıne gore saa su arın- d 'P'-

rü efendinin evine gelmiı,· aralarında aheze ettıkten birkaç gun sonra ldı !arı Hüseyini yakalamı~lar ve her ta- ~- K'" "d f la kaldır _ mecburi olarak yapılmakta ır . ..J Fransada suvari zabiti olmak. bir hayli 

masrafa mütevakktf olduiu için, evvelce 

babamın hizmet ettiği (Ruvayyal Nor· 
maadi) alayına girdim. Ve ıı:ö terdiğinı 

gayret sayesinde, topçu Ofiçyallığı rütbe-

. . . . 1 .,.. opru en az vapur magıı. . . , b .. F',, 
mahrem ol.ırak bir ırıii"'··t cereyan et· ki neşnyatının Papalık ıle alakası ol- rafını sıkı bir surette aramışlardır. ye Tuzıng ve otomobıl klu ıı ...c "-- karar vermişlerdir. y· 
mişti. madığı ilan edildi ve iş anlaşılmaz bir 'Lakin bütün bu ar••tırınalara rağmen be e den Avrupa kfüplerile tem8".".ı11 I 

ı -. Haziran on beşten Eylül on ş ,l)P" 
Mösyö Döl<o- bu mül"'-'t ı. 1·r .:La·· safhaya girdi. Hüseyinin üzerinde bir şey bulama - miş ve memleketimize otomo w 

-~ """ " ,... kadar saat 14 de işlere nihayet veri- dt" 
Fakat o günlerin Vatikan dediko - ı mışlardır. Bu vaziyeti duyan ihbar yah kafileleri celbetmek için 

yede ba,ladı: 1 leceği hakkındaki bu haber memurlar 
•İni ibraz ettim. dularını burada ne tekrara imkan sahibi ise Hüseyinin üzerinde altın zırlıklara başlamıştır. 

- Fraıua, dört .. nedmberi .. arasında büyük bir memnuniyet u • 
[Ciimhuriyet taraftarı oldug-um için, ınuıeaıa- vardır, ne de lüzum. bulundugu· nda israr temiş ve her ta-

d. ı. yandırmıştır. 
ihtililciler ordwunda vazife aldım. Kral ıyen un döküyor. Cümburiyet uğruna, Her Bitlerin İtalyayı ziyareti sı • rafının iyice aranmasını söylemiştir. ----· l\1AHKEMELERD! 
taraftarlarının lnıı:ilizl.re talim ettikleri baba evladını, ltardeıi kardqini öldürü. rasın_da Vatikana .da. uğra. ya.cağı söy • ıTekrar yapılan araştırmalarda da bir ~· 

1 d d 1 MÜTEFERRiK S b lb. . . (Tulon) ıelırini d~man elinden kurtar- yor. Bu, kafi gdaıiyormuı pbi, harici bir eneli. Bunun aksım e ıddıa e en er şey bulınak mümkün olamayınca ar- u ay e ısesı gı , 
dua. eV bu harpte, kumanda ettiğim top- takım diı,manlarda Fnuısaya hücum vardı. Fakat vukuat bu ikincileri hak-:tık ihbarın yalan olduğuna kanaat Ata türkün hediyeleri Şükrü ismiııde birisinin sııd~ 
!arın büyüle yararlıklar göstermesi aaye- ı ediyor. Fransız orduları, bunlarla da uğ. lıakiçıkardı. Vatikan ile Berlin arasın -ıhasıl olmuştur. Fakat §te tam bu sıra- B" "k 

0
.. d . . At tür' k y bi.sesi giyerek ötede, beride . uli 

w..ı.., akr aıısalimin aruaıd.a ı.:-·ük d gerginliğin hiç olmazsa iıafüle • da bir muhafaza memuru Hüseyinin uyu n erımız a ugos • -
1 1 

ld - d ıJll)Jl"" 
an n v.a7 ra,.ıyor V•. aı· 1 • .ı.. O . . . . . . ' . . . Bahr' N C gı an aşı mış o ugun an 

töhret kazandım. İhtilalciler. bir müddet ' • ~ g ıp ge mıye ç.....,ıyor... •· me..ı ıçın ikı taraftan da bırer adım elbisesinde bulunan düğmelcrı daıma lavya Harbıye ve ıye azırı e- . hoo)a 
1 h. k. . . d" ,_ d k b 1 1 Ma . ' .. .. b' .. o.de mesıne ,,.., nmıştır. , beni alkışladılar" Omuzlarında taşıdılar" man ı u umetı, ıım ıye "" ar ço Ü· atılacağı söylenirken Her Hitlerin elile tuttuğunu görmüş ve bu vaziyet- nera rıç e gumuş ır çerçeve ıçı z t c,.ı,.... .. b eJbiS"" 

ki"'" · lı b' f t - afi .. d . ler a ea ...,...,... unun su ay _.4 t.mimi, göldere çıkardılar. Fakat, bazı yü ·Ü.. gösterdi. Bize, en küçük bir husu- seyahat programında Vatikanı ziyaret iten şu""phelenmiştir Derhal elbise düğ- ımza ır o ogr arını gon erllllŞ • . b 'b· l . a"""" 
. . · 1 . . . 1 K mesı ve u gı ı şey erı y r 

generallerin ve miralayların kıskanmaları met eseri göstermek fU tarafa dursun; bi- hususunda hır giın ve saat ayrılma - melerinden biri kesilmiş ve üstli ku- dır. Bu kıymetlı hedıye Gene ur • . b' d -·ıdir 
yüzünden beni bir tarafa attılar. Ettiğim j lakis bizi kıtlık ve açlıktan. kurtaracak. ka. ması üzerine Papa da Romadan uzak- maşla örtulü olan düğmenin içinden may Asbaşkanı General Asım Gündüz nıB ırdşey bcgıda · 

1 
d a'-"ııi ~ 

f da kdim d
.,_,_.. u am un n eve e , 

1 hizmetleri değil, ismimi bile unuttular. ı dar yardım ve muavenet ıbru eıtı .. , Ta- l"§arak sayfiyesine çekildi. Fakat o bir altının çıktığı hayretle görülmüş • tara ın n ta e lu·~·ır. .. .. d uhake di.lnıİj >'f.; 
biidir ki biz b k d 1 d k l d yuzun en m me e ~ [Bu halden, ıon derecede meyusum. unu görüyor. biliyor, ve a ara a ama ı. Nazilerin haçı tür. Hüı;eyinin elbisesinde düğmeler Bu ay da maaşlar gün hapis cezasına mabkQııı o:J 

Artık, Fransa ordusun.da hizmet etmek 1 t~~dir ediyo~d"..k. ':'e Oa.manlı hükume- Romada görünürken Papa bundan do· ipek fazladır. Hemen bunların hepsi Sahte subay mahkemede ıııi"'.J 
üıtemiyorum. Veya sizin ordunuza girmek: tını de'. en. bu~ülc ~" • do•:. t"."ıy~~du~. 

1 
l~yı hoşnutsuzluğu~u alenen bellı e~· ıkopanlmış ve içlerinden çıkan altınlar gününde Verilecek sını yaparken yana yakıla f" 

için, büyük bir arzu besliyorum. Halbukı, ıımdı vazıyetı degıımış ıı:ıbı go. ,tı. Son haftalarda ıse artık bu de<lı- zaptedılmiştir da . 1 . 
Her yıl mali sene olunca resmi • soy emıştir: 111 [Türk askeri, .öer iy talim ve terbiyel rüyoruz. Hülcıimetinizin; bizi, muharip kodunun arkası ge.lrniş sayılıyordu, Altınların mikdarı kırkı geçmekte- B ıhhi · t' do ·~ 

-.. ire memurlar) maaşlarını biraz geç a- <- en s vazıye ıın . ır 
aörüne, dünyanın en yüksek askeri olur. devletlerle sulha icbar etmek fıkrinAe ol- Fakat Vatikanla Berlin arasındaki dir. Muhafaza teşkilatı kaçakçıların k • k k ldı J3it 
• ıt 1 I rdı F k t b 1 la as erı me tepten çı arı ın. •·• 
Bir dei;;J, on d;;<manın karşısına durur ••. duğunu hissediyoruz. Bu, fikir değişmesi- gerginlik devam edıp giderken ıkı a • bu akla gelmiyen hilelerine karşı yeni ır a · a a u yı maaş rın mu • d li d -··• or .. ~ et sonra ma 'ye e meu~ ,,ıf 
Ben, sanatımda mahirim. Az zamanda or- nin se~ebi nedir?. r~daki aleyhtar ncşrıyatm . büsbü - tedbirler almaktadır. ıtad zamanında verilmesi için Maliye yan Nazlı ile anlaşarak eV" (' 
dunza büyük hizmetler edebilriaı. Eğer Dedı. tun dunnasına ıhtımal verılememek- Vek&letinden Defterdarlığa emir gel • karar verdik. Ben nişanlııtJlll 
bu teklifim kabul edilirse, derhal vazifem- Dürrü efendi, Mösyö Dökors'u, büyük te~ir. V~tikan mahafıli, ~lman:a hü- GÜMRÜKLER 1 miş"ve kadrolarda bir değişiklik olma- devama başladım. 1 
den istifa edip lstanbula aelirim] bir dikkatle dinledikten aoııra, cevap ver- kumetının aktetmış oldugu ıtılafa rı- d _ b'ld' 'im' . Gu"nlerden hır' gu"n Nazlııı'P ... 

• .. · di: ·-· . .. .. . H l t l ıgı ı ırı ıştır. ,,.. 
Rqit efendi, bu mektubun arkuuıa fU ayet. elmedı.gını. soyluyor, B~rlın ma- a l an reP.? arı 1 ----· kardeşi Bay Fethi bana ç~ı,ıı. 

cevabı yazdı, sadrazam'• iade etti: - Dostum! ... Hükumetimizin, Fransa hafilı de kılL'°run artık eskısı gıbi her Gümrük Başmüdurlugu hal antre • Ş k H . . himde attı, tuttu, bana ilti~a c~,11' 
[Filhakika, Tolon cenginde, merku-' cümhuruna, ve bilcümle Fransa milletine işe karışmasına meydan verilemiye · posu ıçin hazırladığı yeni talimatna- ir eti ayrıyenın sahtekarlıkla ittiham et~· . ....ıı 

muıı kat'ı yaralık gösterdiği mesmu ol- kartı meyil ve muhabbeti vardır. ayet bu- ceğini tekrar ediyor. Bu da ma!Um. meyi Hazirandan ıtibaren tatbik ctme- 1 biletleri ben sahtekarlık yapacak hır ıl1" 
muştur. Hizmetinden istifade dahi me- nun hilafı bazı söz1er işitilmif ise, külli- Fakat şayanı dikkat olan şudur ki ğe başlıyacaktır. Bu talımatname ile .. li 1 

landır B. l k d. d--L . • k' f 1 ğ Şirketi Hayriyenin Sarıyerdeki 'gi 'm .. • .. .. . ••• .4 mnl..ı;;·'·. Lak.in. mezbur, ultanat aleyhta· ı yen ya · ız er, a ını cnoerı ca.rı i ı tara ta gergini e rağmen müna- kayıtların tutulma tarzları dcğiştiri - ,, d f uho~"'' 
k b l 1c~· d b Canlı Balık lokantası ve Tarabyadaki : ,,u mu a aa uzerıne m . _ki 

a u u ta Wl'ın e, urada da cümhuriyet Ancak transa cümhuruna ve FraMtz mil- alınması üz · Alın d ki k · • 1
· 1--" 1''!>h11l cnT"t:atilP. 7 ı •::ı'hltl,..rın· dı'nlenmesı' ı'çın bôlr" · ·ıı· b' f ı · erme anya a ato- antrepodan çıkarılacak halıların del ... vn.Qu•JU.U .., ...... u ... _. .. ~~ ..... ı..... .ıJ. .. .ı ......... ~ 

mısı u ır esat dÜzmesine ihtimal var- etme olan teveccühÜmüuleıı dolayı dö. ] ·kl · · d' mil • · k b güne bırakıldı. 
d B kül.en ı er yırnu ye ı . yona varmıştı. ne gibi muamelelere tabi olacakları tıgı om inezonlu biletler on günden .J 

ır. u mülilıazaya binaen merkumun .. • kanlarm ö~üne geçmek fikri~deyiı:. Vatikan da Ber!in ile münasebatı kes- tesbit edilecektir. itibaren satışa çıkarılacaktır. Bu bi - ı, P'" 
ordui hümayuna kabulü dei_il, memalilci Malumunuzdur ki, fU aralık m_uharı~.dev- mcğe kadar gitmem •İştir. Papalığın BELEDiYEDE !etlerden alanlar Canlı Balık lokan - Bir yangın muha~e. 
mahrwai ~haneye duhulü bile caiz de- ktler .ta.rafından da ıulhe ragbet goster- eski ananesine göre herhangi bitaraf - tasında veyahut ta Tokatlıyanda öğle Panayot, Raşit isminde iki~ 
iildir.] ınek L<tıdaı gÖrünmduedir. Bu havadis, la münascbatı kesmenin birgün gelip Rumelihisarı yemeklerini yiyecekler ve vapurla dan bir müddet evevl MahrııunJll 

* mesmuumuz olunca, dostlarımızll] ara- de mesuliyeti davet edeceğı dı.işünl.1- l kJ k Ik A 
1
Sai<liye hanında gömlekçi LiS"') 

İstitrat olarak tunu da arzedeyim ki, '".'da hay.ırlı bir iıe tavas~u~ etmek üte- lerek Vatikan böyle bir mesulıyeti mezar 1 arı a ıyor tekrar Köprüye döneceklerdir. yrı- liraya sigortalı olan dükkfuı.ıP' 1 

Napolyon Bonapart hakkında fu fıkrayı, d.k. Bu yüukn, Fransa canıb•ne bir haber almamaktadır. Beledıye, Rumelıhisarında, yolun ca bu biletler akşamları verilecek k cezııl 
ma tan suçlu olarak Ağır 

aenelerce evvel, valdemin dayısından din- gönderdik. Yoksa, hükumeıizini ve mille- Vatikanda şu günlerde görülen hal sol tarafında bulunan metruk mezar- tedanoanlarda da muteber olacaktır. rilmişlerdi. 
lemiştim. O tarihte Düyunu umumiye tinizi sulha icbar ermeyi, ve başka bir hü- bir sükut ve intizar halıdir Fakat Pa- lığın bir kı~mım yola kalbetmeğe ka- ' Biletler umumt vaziyetinden çok Dün bunların duruşmaiarıP• 
mktupçusu) oluı ve yetm!f· yac.ını müte- klın1eti sizin hükümet ve millelinize tercih 1 k rar vermıştı. Mezarlık esasen metrük tenzi1titlıdır. vam edı'ldı". , pa ı makanunın Orta Avrupad•kı 
ceviz bulunan bu zat da, Reisülküttap Ra- eımeyi aklımızdan bile geçirmedik. · • f l ve bakımsız bulunduğundan belediye Ş hi , 00p 

sıyası aa iyeti durmuş değildir Va- a 't olarak dinlenen ..,.. 
tit efendinin dairesine mensup pederin- Bu sözler, Mösyö Dökors'un kalbı'ne tile Ha bu hal ile mezarlığın orada kalmasını KÜLTÜR iŞLERi • kı". an rifıye Nazırı Kardınal Pa . 
den ifitmif ... Bütün gayretimize rağmen derhal su serpti. Heyecanla söze başladığı çellmin son gu'nl rde M . muvafık gömnemi~ ve büsbütün kal • , _.,, 
bu ühi. · J e acarıstanı ll· d • k · d - Bundan be• ay evevl 11"'- ,ı 

m m tarih mesel..W tevsik etmek halde, derhal kendisine bir süküneı gel. yareti orada kend'ı l . 1 ırmaga arar vermıştir. Bura a me- Muallı·mler ı·çı·n tanıma , Jı rı' T 
. _ . . • s ne go,terı en 1 la 1 b geliyordum. Bir gün yine • ,,, 

mumkuıı olmadı. Ancak fU var ki; timd~ 1 dı. Memnun bır tarzda. konuşmasına de. hüsnükabul az mana] 1 zar arı o n aı eler ir hafta zarfında rev-
. k . . • ı o maıruştır k ld d ki akd. d b ı d gezı·lerı· ha l d miştim. Fakat yangının ne su. "' 

U?IV oınısyonuna nyuet edesı ve tarihi vam ettı. Kardınalin bu ziya t' k"l' . • orma ı an ı ır e e e ıye bı.t· zır an ı İ '"' il' 
•·'ki il .. 1. .. . B" d . re ı ı ı.e erab- t b d k. 1 b k tığuıı görmedim. çerideki ,,.. Al 

ttr.u er e tır:mayuz ey ıycn mutekait ge.- - ız e ıuı:dm, bunu bekleriz ... Bi. bt arasındaki kongrenin 
1 

za ura a ı mezar arı aş a yere k ı.o.ıı Y 
nerallerimizden Ahmet Fevzi, yukarıda lirsiniz ki, Fransa .. h · -. h "IC · . top anması nokl.decek ve bir koruluk tesis e • Kültür Direktörlüğü, geçen sene ol- ra ıymetindeki eşyanın ya 1 ıl 
verdiğ' . ı· tı, R . f d' . t' . b" - . !~um ~l~ıy~tı, k u umb·~··munasebatıledır. Nııekım geçen sene decektır duğu gibi bu sene de ilk tedrisat mu- ralık kısmı kurtarılmış ve J49 

ımız ına uma aııt e en ıye aıt ı~ıze,_ ve utun 13 am_ mı etıne :artı u, JFransayı da ziyareti için buna ben -ı . . .. . alhmleri i in tatil a Janna mabs eşya da kWnilen yamru tır. . J 
el yazması bir defterde aynen okudıığu-ı yuk bır saffet ve hiılıis be•lemektedir. zer bir vesile vardı Fakat Ka d cEdebıyat tarıhımızde buyUk bir 1 im k .. ç İ t b ly ta .:ıus Bund dinl ş cnlıİtl"' 
nu söyledi. Nitekim ben, on .de.iz a danbcri bun1.da 1 . · . . r ına • rol oynamış olan Nıgar bınti Osmarun t 0 a uzere san u u nıma geµıe- . an sonra enen r- ,Aif 

y / lın ° zamankı soyahatı bır mesele ol- da k&brı bu mezarlıkta 1 b ri tertip edecektir. 15 Hazirandan aynı handa oturan Yusuf der!lll'• 
Gene arşiv komisyonu azasından ve ta. ikamet ederek hükümeıimzin ve memun- muştur. Şımdi Macaristanı zıyareti de d ,d B 1 d. . b , yo a nazır ır !sonra başlıyacak olan bu gez.ilerde sa- - Ben o gece dı,"3rı çıkml§tvı> .J 

ih kil d B Ah .1 · · d"k" · · .. h b' ı b yer e ır e e ıye u me~hur kadın ..... I' r mera ı arın an ay met ı e, aske- yeumın tas ı ı ıçın ıstır amlarda buluna- oy e mevzuu ahsolmaktadır. . . k k . _ lihiyettar muallimler tarafından uh rıda duman olduğunu gördıtı-ul 
şaırımızın emi lerını Asr1 mezarlıga m - t" 

rl tarih müdekkik ve müelliflerinden mü. rak henüz bir musbeı cevap alamadığım naklederse bir kadırşinaslık yapmış telif mevzular üzerinde muallimlere j. y~ngırun ne suretle çıktığını 
tekait miralay Bay Şefik de, bu meselenin halde, hukümeıim gene burada boylece Balıkesİrde Üç kız olur.> zahat verilecektir. dun.•. . . ııı/ 
böylece cereyan ettiğine dair bazı şeyler ikameıimi hoş görmckıedir .. Hana, bel- kaçırdılar El arabaları Akalliyet mekteplerinin bütçeleri Şahit olarak dınlenen poliS 
Okuduklannı so··yledı'ler .. Fakat, bu malu". ki malümunuzdur. Evvel, Ra•it efendiye İ Ş h . . d k" . .. !arından İbrahim de: ğI1" 

T Beledıye ktısat müdürlu"g"u"nu"n el e rımız e ı rum mekteplerı mu - ıJ>!I 
d b .. Son gu"nlerde Balıkesir civarında Y ti matı nerede gördükl-ia d•rhatır edeme- e ir .. ç defa söylemışum. Hul<umeıı. - b 1 h kk d" l · d" Kült" D' k .. .. din - angının ne sure e ç - • ara a arı • ında hazırladığı tali • ur crı un ur ıre toru nez . d' d . . 

diler. min yegane arzusu, hukümetinızle iıııf-" !kı koylerde üç kız kaçırma vak'ası ol- h d t J k b"t 1 . h-ı.ı_. d k me ım, emıştır. ·• 
Ul matnamenın tr Hazirandan itibaren ı e op anara u çe erı wuun a o- G ım· . . ... tıııY_J 

Karilerimiz.in aruuıda bu meseleyi teıı. ederek, münasip bir ıureııe, doıtlugunuza muştur. .. .. . latbıkine başlanacaktır. Bu tarihten ı. lnuşmuşlardır. Pazartesi güllü de Er - e ıyen şahitler~ çağU"\1[1t"' · d k · . k b ı k · - Hısaralanı koyunde Halı!, yıne . . .. .. . muhakeme başka gune bıra vır e ece vesikalara malık olanlar varsa, mu a e e etme tır. b k . d , tı baren 50 kilodan fazla yük taiıyan menı mekteplerı mudurlerı toplanıp f 
b l k ıd - -'-d' d . D. . ef . . . u oy en 15 yaşlarından Ayşeyı ka- b k d. b"t 1 . h kk d .. .. kl d' POL STE un ar ortaya onu ugu ta& ır e, tarih urru endı; zekı b1t ~att&. Oldukça, ve ır ışı en fazla kimseler tarafın _ u çe erı a ın a goruşece er ır. / 

bir halcikat daha kazanacaktır. 1 ilim ve irfanı da vardı Uzun auren me- çırıru~Btır. I k" .. d /dan sevkedilen arabalar çalışmaktan Yeni orta mektepler G . uk b• ·-11.' 
. • - oza an oyun en Ahmet. Meh- . . . B d . · aıp ÇOC ır CIJ..-1 

GiZLt BİR MÜLAKAT murıyet hayatını, aıuhım iılerde ve siya- t İb h Al. f d 
4 

menedılecektır. Talımatnamenın ara- u ers senesı ortasında kurulma • •? 
' me • ra ım ve ı tara ın an 1 yaş- k ·ı • k b • J.11 

F d .. h . . ıi vazifelerde geçi•miştı Onu . . M. l d Ü üh k 1 ı b<.Jarın tıplerıne ait maddesı, 15 Ha • sına arar verı en orta mekteplerin mı Ur an gııv 
.. ra~sa a cum urıyett.n vaziyeti tebıet. .. . , . . . . ~ Jçın, os. arın a nın: a_n açın .. ~ştır zırandan itibaren tatbik edilecektir. inşaatı bitınek üzeredir. Yeni yapıl - )l 

lur ettıkçe, Osmanlı hükumeti de alaka- yo Dokors un buyuk b. ır mar ıle ıalep et. - Bttthanıyenın Şar koyunden. Alı B t b 1 b' .. h il b . makta olan t kt 1 d b' . Küçük' paz--~- t di•Çi .. b . . u ı ı ar a ut un ama ar u tarıhe or a me ep er en ırı d..l'Ud o uran -s · ... lt 
•ıru arttırıyordu. l tıgı u mulakaıuı ne gıbi bır sebebe utiruıt de hır başkasına nişanlı olan Hatıceyi k d b l . . Ka a " "kt b' . Ü k"d d b' . H-LL.nın k" "k ğ) oz" deı>'"' 

_ .. . . • . . . . . . . . . . ka a ar ara a arını yenı tıpe uydurma~ r gumru e, ırı s u ar a, ırı C:t&.K..l uçu o u pı" 
0.manlı hükumetıııın erkam, artık etugını derhal lımedıYermııtı. Onun ıçın, Çtr1ll4tır. ğa mecburdurlar. Nişantaşındadır. gündenberi ortada yoktu. ZB f 

cii·mb~riyetin ne clemelı: olduğunu ~ren. vaziy~tnİ hç bozmıyuak •ukıineıle cevap KadıköJünde açık kuyu kalmıyacak Yeniden yapılan ilk mekteplerdeh tün gayretini sarfederek 1'~)~~ 
mı,ler, Fraruada cereyaa eden hadısatı verdı. iki mezar bulundu Kadıköyünde, mahalle aralarnda Cerrahpaşadakinin de inşaatı ik • ruyu aramıya başlanuş ve ııiJı" 
da. luı e1Ul1 bir ıurette takibe giriımiıler- Evet, do.ıum! ... Bu ittifak maddeain- bir çok tarla, bostan ve arsa bulun • mal edilmi•tir. Küçük Mustafa pa=da cuk .. ölü olarak bulunmu<,tut· ' 

d b' h be Edirne 27 (Hususi) - Lüleburgazın • .,.. ııııı• 
dı. en ıraz • rdarun. Umurca Höyüklerinde geçen sene ya- duğu ve bu ar.sa ve tarlada üstü ypaılacak mektebin de dün temeli a Ozdemir ölü olarak bu e'lf 

F d d-L h " '---• - Fakat, bu bwuıtaki müracaatlarım k t ] t edil -•• 'I ranta a, awı a..a """'' hadüıeler de- pılan kazılar neticesinde 3 höyükte açı bir çok kuyu mevcut olduğu, ı mış ır. sonra ceset muayene . n ... 
vaıo ediyordu. (Giyotin), mütemadiyen da hiç bir netice vermıyor. 150 den fıızla mühim Kültür "eşyası - yapılan teftişlerden anlaşılmıştır. Be- KISA HABERLER runun bir cinayete kurbl'l' 
işliyor, her gün yüzlerce kafa keailyordu. - Hakkınız var... Lakin ne çareki; nı ihtıva eden iki mezar bulunmuş ve lediye bu açık kuyuların daimi teh • şüphesi hasıl olmuştur. 

Cümhuriyetin İ :a.nbuldaki oefiri, Os- hükumetimiz, böyle bir huıuaa derhal böylelikle Trakyanın Miladdan sonra like teşkil ettiğini görmüş ve iistlerini § Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Özdemirin cesedini ınuıı~eıı' /ı 
lı h~•. • · f L. h .. J Üstündag- Yunan Payıtaht Nazırı M. b ta d kt !is' .... uıı maıı w.umetı tara ın....., enüz reımen cevap verecek vaziyette deg'ildir. ikinci asır dini adet Kültürü hakkında 1ortme eri için sahiplerine tebliğat za ı. o .. oru ta ız ·ço·c""z~tııl' 

kabul dil · · "-f' · '--L l .,ı_ K Kocias'ın daveti üzerine 14 Haziranda mes d t t • e IDetnıftı. .,. ırın """u ewune- - Niçin?.. mühim deliller elde edilmişti. /yapmıştır. uyular, sahipleri tarafın- ıne '."u.s~a. e e mış ır. 
me.M, cümhuriyetin de resmen tanınma. Bu sene de Vize kazasındaki höyük- d~n kapatılmadığı takdirde belediye Atinaya gidecek ve H gün kalacaktır. csrarengız ışı ıncelemekle pı 
ması demekti. - Şunu için ki; henüz tertibatımız ]erde İstanbul müzeleri Müdür mua • bızat bunları doldunnak suretile teh- § Elektrik şirketinin satın alınma - Kesik meme 'f 

G.latadaki evinde, hiç bir reami 11fat noksandır. Amma, nobanların ikmaline vini Arif Müfidin başkanlığında 
1 

A _ Jikenin önüne geçecektir. sına dair mukavele Büyük Millet . ıll"P 
ve Nlihiyeti olmıyarak oturan Mösyö gayret olunur. • k E f hh" . Meclisince tasdik edilecektir. Nafia Ycnıkapı açıklarında bul •. aı 

gu. stosta azılara başlamak üzere şim- sna ın Si l muayenesi V k'l b )ılıll~ Dökors. Babıiliye •ık ıık talcrirlu gön- - Böyle diyorsunuz amma, bir taraf. d d h 1 ki e a eti mukaveleyi Millet Meclisine memenin ir cinayete ait o 
deriyor; &erek hükümetiııiıı Ye ıerck km. tan da ıulb 1*biUatında bulunuyorsu- \en d azır ı ara firişilmiştir. Bütün esnafın sıhhi muayenelerine vermiştir. !!aşılmıştır. Meme, Beyoğlu it J' 

nu.ı. ıze .. e. yapıfacak olan bu .hafr'.yat- öbür günden itibaren başlanacaktır. § Tak.simde yapılacak yeraltı gara _ !erinden biri tarafından flıt1e 
(1) Ofiçiol - Oficin - tobit (Arka" var) dan mühım netıceler elde edılecegı u- Bir ay içinde cüzdanını değiştirmi- ljı için D. Prost ile İmar Müdürü pro- sonra atılmış ve bu da çöp teP 

mulmaktadır. yen C"sna[tan ceza alınacaktır. lı·c hazırlamaktadırlar. k 
arasına arışmıştır. 

! 



MAYIS 1938 YENi SABAH 

I~ GO.N AŞIRI 
:.~ıl! . -:'. • .•. - • . Hariciye bütçesi 
Paradoks ve münekkit 11 b f' I 
Nurullah Ataç, ne demek iste - munase e 1 e 

ğimi anlamamış görünerek, ma - . . 
sum bir şeytanetle bana cevap ver· Baştarafı 1 ıncı sayfada 

E velki gece iki 
zelzele oldu 

Çankırıda yer bir kere 
daha sarsıldı 

meğe kalkmış: Yazısında, ihtila - vatanının esaret zincirleri olan kapi -
f s ı Ö 1 İstanbul, 28 (A.A.) - Rasathar. ' ımızı, Ü eyman Nazifi ve mer tUlfısyonlar knlkını::a, artık Türk va-

Casuslar Alman 
zabiti mi? 

Seyfettini beg" enip beg"enmemek den tebliğ ediliyor: 
tandaşları maliye sahasında da mem- B b' · t 23 .. 26 d k k Amerı"kadan meselesi haline koyuyor. u gece, ırı saa u a i a kare ket 

Benim kendisinden _ pek iyi lc>ketin ncfıne fedakarlık imkanını 6 saniye ge.çe merkez üstü İstanbul- eden bir vapvrda tevkif at 
an] d " 'b f buldular. Hükumetin istcdig"•i tahsi - dan 1080 kılometrc mesnfede, dig" eri 

a ıgı gı i ö kelenerek - sordu- saat 2 y· 5 d k.k ,,9 . Nevyork 28, (A.A.) - Volrd Telg-
ğum şey bu değildir. Nurullah A- satı memnunıyetlc verdıler. Tı.irklcri ı a ı a ... s~nıye geçe ve . . .•. .. 

merkez üstü istaııbuldan 570 kilo- ram gazctcsmın bıldırdıgıne gore gece 
taç, gençlik gazetesinden bahseder hükı.im ve nufuz altına almak için en ı h k · k ı k metre mesafede olmak üzere iki zel. yarısı are et ctmesı mu arrer o an 

en,. iki şeye kJZıyor: Süleyman müessır silah zannedilen para kuv"e· B · · d k. Alnı N '• zele kaydedilmiştir. 1 remen ısının e ı an vapu -
azıften bir yazı ikti'bas ed·ıımes·ı- ti de '"'ürku'·n fedak:ırlıg"ı ve çalışkan- ç ·k· b' ·ı · tt b t d" ı u • ankırı, 28 (A.A.) _ Gece saat iki ~~nu~ _ ı ı za .ıtı ı e .. m~re e ~ '.n .. n 

Sayfa: 3 

Türk Hava kurumunun 
altı aylık toplantısı 

Kurumun son bir senelik varidat yekunu 
5,343,925 liradır 

n~ ve Ömer Seyfettinin ruhuna lığı karşısında iflas etti. yı on geçe bı'rbı·rı' u··stu"ne ı'kı· hafı·! ikı kışı Amerıka Muddeıumumısı La-
bı h'k• . h f Ankara, 28 (A.A.) - Türk hava başhyarak her sınıf lıaik kütleI, rine 

rS hı ay
1
e ıt a olunmasına!. İşte dahilde bu sağlam sük<ln, ça- zelzele oldu. Hasanıt yoktur. mar Hardy tarafından salıverilmemiş- kurumu genel merkez heyeti bugün 

e ep 1 · k' f l" k h · lerdı'r. Bunların bı'r casusluk meselesi kadar ynyılan bu canlı harel.etin, 
B . ::· . ışma ve ın ışa po ıtı asını arıçte saat 16 da Sinop mebu.rn Cevdet Ke-

ay munekkıt bu ik" ··h t' d b' h fk. d l l f d l · l k M' dd kanatlı cümhuriyet neslini kı.ı:ı bir , ı şo re ın e ı.itün ci an e arı umumiyesi A • J k o ayısı e ı a e erı aı naca tır. u eı rım 1ncedaymın başlrnnlığında altı 
ya~~annı ~:ğen~~zmiş~··. . • için sempatik gelecek hır sulh ve SÜ· srı mezar 1 umumisinin iddiasına göre bu iki zabit- aylık toplantısını yaptı. 
burun

ne bıçım mu~.ek .. kıtir kı, __ b,ır kCtn politikası tetviç etti. Tu."rk Cilın- ten bir tanesi restoran servısınde mu- Merkezi idare heyetinin çalışma 
kırmak} b t l - Baş tarafı birincide d k a u un genç ıgın huriyeti en evvel Osmanlı Imparator- kayyed olmasına rağmen gemi e siya- raporu ve muraklplerin raporu oku-

~~;at ve zevkini arkasından sil· luğunun bir heyfıln olmak siyasetine rafından verilen lüzumu muhakeme st bir vazife ile mUkellef bulunmakta- narak tasvip olundu. Bilfınço ile 938 
~u emek isliyor? .. Demek, bun- karşı aksülamel gösterdi. Artık bir kararı henüz alAkadarlara tebliğ e - dır. _ 939 bütçesi tetkik ve tasdik edil-
d a~. sonra~. B.a~ ~t?ç, adeta bir e- TUrkiye vardı ve bu milli Türkiyenin dilmemiştir. Kararın tebliğinden son- İkinci zabit ise vapurun radyo istas· di. 
h ~kı.~at1 muftısı gıbı tek kelime ile mil1i bir siyaseti olacaktı. ra hadisede ismi geçenlerin itiraza yon unu idare etmektedir, Merkezi idare hevetinin raporu 

u um er verecek· Elceva l h kl 1 d ı J J . ' 
Elcevap l 1 • P o ur.. Milletler Cemiyeti mağl~p devlet - a an ° up olma ığı hukukçularımız kı• fi m YJ dızl zor Türk Hava kurumunun 1937 - 938 

Ve o mfaz.. leri bir nevi aforoza tabi tutmuştu arasında muhtelif tefsirlere yol aç - b'·t 
1 

f . 1. . 1. alış 
. onun etvası huzurunda ka- .. .. . · mıştır k }d u çe yı mı, eyız ı ve verım ı ç -

fır olmanın haşyetile ağızla , ka- On~ar uslaruncaya kadar, husnunıyet- Ba~ huk k 1 .. . . urtU U ma devrelerimizden biri olarak ::_ba-
panacak, bo nla b~'k" r lerı hakkında kanaat ve emniyet u çu arımıza gore ıtıraı. . . rüz ettirmektedir.BÜ iık davayı artık 
nesiller başe~ek r u ulecek ve 1 telkin edinceye kadar Milletler Cemi- ~akkı mevcuttur. Devlet şurası bu i- Holıvut, 27 <ı:ıususi) ~ .Bugiln i ice kavramış olan y nsil ve uyanık 

Geç · · · yetinden uzak kalacaklardı. Türkiye tirazları tetkik ederek !Uzumu muha-ıKlark Gabl ile Mırnn Lov bır fılm çe- Y 
için p en dyakkımda Nurullah Ataç pek haklı olarak bir infial ve iğbirar keme kararını kaldırabilir. Bazı iddia- virmek için bindikleri tayyarede müt- milletimizin günden güne &rtan azim 

B ara 0 su sever, demiştim ı . ı h' b' k - 1 · h tl - b d l' 930 ann cevabında p d k · hareketıne sürüklenip te bugünkü sı- lara göre itiraz vaki olduğu takdirde ış ır azaya ugramış ar ~e aya a ve gayretile, ir yan an ge ır, · 
rifini yaptıktan , ara o Lsun ta : yasi düzene mugayir bir cereyanı ih-,temyiz muhakemesi hakem vazıyetin- rını zor kurtarmışlardır. dan beri elde edemedığimiz bir raka-
d b . sonra, arousse . . . . . . . İki artistin bindikleri tayyare yerde v rmış bı'r vandan da Türk genç 

en ır knç satır ela tere.. d' ı tıyar etmedı. O ılk dakıkadan ıtıbaren dedir. Son kararı yıne 0 verir. Bazı . . d 
1 

. . ma a ' .,. 
Yor B ume e ı · ı ha . • . t' . 1 h tl .1 . ıkcn hır en me ateş almıştır. Benzı • liğinin havacılık aşkı bu sene, kuru-
ya ' ud~a göre, bir vakitler dün· .rı~ı s~~·ase. mı 

1 
esas ı. a arı e çız · ıiddialara göre de şurayı devlet heyeti nin tutuşması korkunç bir savletle iki 

nın ondiig" ü · dd' b"l mıştı. Turk ınkı libı ıdeal He kendi . . . mum uzu but ün mi.ıracaatlım tatmin 
radoks ı ıasını ı e Pa . . . . 1 u.mumıycsı: tc.~ız mahkemesı derece- yıldızı sararken Klark Gabl'in soğuk edemrnwk z.arur<>tınde bırakacak de 

S say~nlar varmış!. menfaatını tevhıt edebılmek yolunu sındc oldugu ıçın verdiği kararlara i- kanlığı ve atılganlığı gen~ ve güzel 
na hayın munekkidimizin tevazuu- buldu. Bu yol Yakın Şarkta bir sulh tiraz edilemez. Mirna'yı da kendisinı de muhakkak recede genışleıniş ve kökleşmiştir. 

zaman içinde yetiştirmek m,elesine 

Büyük Şef in verdikleri eh• mmiyet-

ten kuvvet alması, milli lıavacılığı
mızın istikbali için en s;ığlam temi
nattır. 

Son bir aylık geii 5.343.925 li-

radır. 

Bu paranın 1.61? .103 !ırası piyan. 

go aidatrdır. C:-"C'.n seneki vazitetle 

bir karşılaştırn" .t yapıiıncn aradaki 

fazlalığın 588. 159 lira olduğu anlaşı

lır. Milli M\;Jafa:ı Vekiıleti hava büt 

çesine yap ıan yarclım•n yekunu da 

46.995.215 lirayı bulmuştur. 

Çalışma sahası günden ~ıne ge
nişlmckte olan ve I<onynda da bir 
şube açarak, yedi vilayet merkezinde 
faaliyette bulunan Tiirkkuşunun bu 
seneki kamplarına iştırak etmek is
tiyen gençlerin sayısı 365 dir. Bu 
gençlerin ıçinde 31 bayan vardır. ayran QJdu d " D ~ ·1· 1 kt B · . b 1 1 Tahsil çag"ındnkı rocuklarımızd"n 

~111. m ogrusu.. e • ıumı ı 0 ma 1• u sıyasetın ıca ı o a- şten el çektirilecek mi? bir ölümden kurtarmıştır. :\ 
~~~~~~~~~ «~b~b~~anile~d~~mü~ llw~~~~~~~~~~ ~ ====~========================== 

kdöndü~ h~~ik~~~~ie~~ka~üendyeanın sebetleri tesisıne çalıştı. Aktedilen ~esb~ttit'ği talkdirkdt~ ·mı· evzuku~~hs . olan- 'lskand'ınavyalıların Afyon zı·raatı·nı· tahdı•t 
ara cah"ll d n O muhtelif anlaşma ve ıttifaklar bu i- ara ış en e çe ırı ıp çe tirılmıyece-

-v _ 1 er en farksızız 5 
•· h kk d d · 

.a~ldı ki I"k S·::1 yasetin elle tutulur semereleridir gı a ın a a şu mUtalealar ileri sil- b • f 1 d 
Nazif . , genç ı , u eyman .. T. . D hT. V k"l . .. .. ıtara ıg .. ı k • ı medıh de etmemi ti Ç • DUn Avrupadan çıkarılması vazife ru uyor. a ı ı~e e n ctı !uzumu go- omısyonun a 
rnent ş r .. « e il h k ı · · k d 

epe:t Yazısının ·· r· d k . telakki edilen Türkler bugün A r rsc mu a eme ne ıcesıne a ar bir . Stokholm, 28 (A A.) - Danimar-
«borçlu old ı_ı us un e 1 vru · valiyi işten el çektirebilir. . d · 
S"l UH. anmız• kaydını panın sulhü içın lüzumlu temel taş • . ka, Fınlan ıya, Izlanda, Norveç ve 
c u e.Ylllan Nazife karşı bi; 1 d b' • h 1. 1 . 1 d' İ Bu, sadece Vekaletın takdırine ait İsveç mümessıller. , dün hariciye ne-
~~ıhle sanarak köpüren Nu tar~ a~ k.;~ı k~ ı~.: ~~l~~~. e:. ır. 

1 
ş • bir mescleclir. Fakat bazı iddialara 1 zaretindc bir bıtarnflık beyannamesi 

b a Atacın, bu sakat türkçe - b~l ırkın .ı. P 
1 t~u u;unu anıya- göre de, aleyhindeki vesikaları, or -ı imzalamışlardır. 

k~tl~karpık anlayışilc nasıl müne~e t.1 '":'he b' ıçın ~ut a d~ ya kın' ve udzak tadan kaldırmaya muktedir vaziyette Bu beyanname, 1912 de Danimar. 
ı ı etti· d - arı e ıraz goz gez ırme ıcap e er 'b 1 l . 

Türkiyenin noktainazarına göre bir 
formül bulunması kabul edildi 

d 1s gı e şaşılacak cür'etler- 1 •ı·· . C h.d YA Ç · 1 u unan memurların mutlaka işten el ka, Norveç ve sveç arasında ımza-cn o a k :ı uscyın a ı L iN . . . · . 1 old k gere ... Zira, bu «Borçlu lçektırılmeleri ıcap etmektedir. Bu mü- la.~~ış olan. bıtar<ıflık paktının esas Cenevre, 28 (A.A) - Afyon zira·\ kinci celsede müstakbel beynel -
lll hu 

1.~r~ız:t cümlQ.>i Karagün taleanın Üstündağ için varit olamıya- hukumlerını ıhtıvJ eylemekte ve bu atini tahdıd konferansım hazırlamak milel mukaveleye gerek müstahsil 
y u arrıı ıçın değil cÇ~mentepe Memleketimizde cağını söylıyenler de pek çoktur hükümlerin bütün akitlerle konsül- üzere toplanan ihzar:i dyon komite· ve gf'. v -,e müstehlik alakadar bütün 
aı.ısındaki Ç k

1

k l • k · tasyon yapılmadan evvel değıştırile- d ı ı i t' k' t f d .. içind· 1 • ana a e şehitleri açakçıhk -O·- si ıçtimnlarına dP.vam edıyor. ev et erın ş ıra ı e ra ın • muna -
E"ır.. ç kJ • h •d miyeceğıni bıldlrmektedır. Beyanna- Milletler Cemiyetıne dahil olma. kaşa cereyan ederken lwyetimiz böy-

ger «Gençlik,, gazetsi ilk _ Ankara, 28 (A.A.) - Geçen hafta e erlD fa Şl a ti mede, ayrıca 1907 Ll\hi prensiplerı de dtkları halde bu beynelm!lel konfe- le bır mukavele umumi olmadıkça 
Ylsın.da Süleyman Nazifı'n1 yazsa _ çinde gümrük muhafaza teşkilatı 67 B f b mevcuttur . 1912 pnktına ilaveten as. ransa 1·ştı'rak -.:ıen Amerika ve Ja· ve alnkadar bütün devletler tarafın-na bır "t iSi 

1 

aştara l irincide • \ .'U 

S f ~u un ayıracağına ve Ömer kaçakçı, 468 kılo glimrük kaçağı, 300 L ondra, 28 (A.A.) _ Neuz Kro- k.erı tayyarelerın bitaraf arazi üze- ponya ile beraber 28 devlet komite· dan imza ve tasdik edilmedikçe filen 
ğ~e ettınek bir h~kaye ithaf edece- gram uyuşturucu madde, 360 defter nikl gazetesi, Çek hükumeti nazırla- rınde uçmaları ve ra<lyolc:rın kulla- de temsil edilmiş bulunuyor. Vazi • hükümsüz hnlacağmı ve b inaenaleyh 
rrıuı~nar~ .ek~eb~y~t tarihine gö - sıgara kağıdı, 41 Türk lfrası ıle 21 ka rından Bechyne ile yapıldığı söyleni n'.~ması meseleleri hakkında yeni hü j fesi mutasavver müstakbel büyük ve meriyete giremiyeceğini söylemiştir. 
t u 1 1 dılsız imzayı ta k h len bir mülakatı neşretrr.ektedir. Bu kumler konulmuştur •umumi bir afyon ziraatın i tahdit kon Buna itiraz eden murahhnslar olmuır: 
utsaydı NurulJ h A şa ça çı ayvanı ele geçırmiştir. Bu bıtaraflık bcynnnamesi Akit feransına bir mukavele projesi hazır '$ 

kim bili~ .. a tacın kalemi, A habere göre, nazır şlmdıki vaziyet de d sa da heyetimiz Türkiye için hayati 
sıl se . lmurekkeb hokkasına na· nkara Bulgar ateşesi ğişmediği müddetçe Alman - Çeko.s evletler tarafından ta!:dik olunacak lamaktan ibaret bulunan bu komis. 

vınr d 1 ve b ·· t k ' · t · k hh ehemmiyeti haiz olan bu noktada 
Dost :r e a ıp çıkardı!.. Sofya, 28 (A.A.) -- Yarbav Me- lovak hududunda alınan askeri ıed· unu mu ea ıp rnerıye e gırece yanda Türkıyeyi daımi mura ası-

umun h kk J tir. N S d k İkt' t \Teka" letı· ı'hraca musır olduğun.u ı-tüstahsil devletler-
yat m .. k a ı var: Bir edeb·ı- h birlerin kaldırıı~uy~ca"ıın ve bu hu mız ı . a a , ısa u k ancıyef Bulgarıstanın Ankara ata. "' ,, 
leti ruhnı' e .idinde, böy'le bir ha- susta muhtelıf devletler tarafından General Marı'c tı teşkilatlandırma müdürü Servet ce kabul ve tatbik edilmiyecek bir 

Yen d şemilıterliğine tayin edilmiştir. Yeni u M dd 1 f h'sa • maı N ın, a ı Paradoks ola Pr&g hükumeti nezclinde yapılabile-
1 

Berkin, yuşturucu a e er n :ı mukavele ile hükumetimızin alaka -
lış k~l' ezaket, insana hazan yan· ataşemiliter önümuzdcki hafta ba • cek olan ısrarlı teşebbüslere rağmen Edirne, 28 (A.A.) - Yugoslavya rı umum müdürü Hamza Osman dar olamıyacağını şimdiden beyana 

ıme kullandırıyor!. şında vazifesine başlıyacaktır. ibka edileceğını söylemıştir. Harbiye ve Bahriye nazırı general Erkan temsil edeceklerdir. ~kave- mecbur olduğunu söylemiştir. Komi. = Yu!'Uf Ziya ORTAr J 1· h ·ı M -o- Mariç bu sabah Konvcnsiyonel tre- le projesine esas olmak üzere hazır-
ç :ı: ran ve ıa h 1 e ırsır b 1• .• • d d te bu beyanat üzerine Türkiye nok-

k H nile saat yedi burukta buraya geL }anan ir p an uzerın e cereyan e en ana kal d b. f • p . . . amallar için yeknasak elbise ... b tai nazarına göre bir formül buluna-
ç e e ır te tıc rensesının nıcanı miş ve istasyonda 'l'rakya umumi mü müzakereler ilk günden iti aren mev llnak kJ y Y yaphrılıyor . k . • ed 1 

U""urn· a .e. 27 - (Hususi) Trakya Tahran, 28 (A.A.) _ Veliaht ne fettişi general Kazım Dirik, Edirne zuubahis menfaatlerin ehemmiyetı ra proJeye ilave i mes;ni kabul 
... ı ... f Hamallar içın hazırlanan yeknasak d · b ' 1 

"""h..:ın· m.u ettlşliğinin dört mU=vı·n· Mısır kralı Farukun kız kardeşi pren valisi, müfettişlik müşavirleri He ku derecesin e çetın ır manz&ra a mış. etmiştir. 
:t" •• ~ r- elbise nümunesi belediyece kabul e - · N S d k h h 
"'"v;·ı· Be gelmiştir. Baıta Ku··ıt·u·r Mu··. ses Fevzlyenin nişanlanmaları dol a- mandanlar, belediye reisi ve kalaba- tır. Hyetimiz rısi · a a er an- Hamza Erkan da Türki.yenin do~ 
:t" .. dilmiştir. Elbise nilmunesi dün bütiln hd b h OJ 

... .,.11.Ye .. ~ Celi·l· Ferdi oldug"u halde 1 bü il lık bir ha klkütlesı tarafından hara- gi şekilde bir ta it mevzuu a so • rudan do;x,..uya afyonun ko"ylu··den a-nı.. nı yısı e t n memleket ıçınde halk alakadar hamal gruplarına tebliğ e _ lS' 

""vlrı· B Uşavırı Cemal, İk1isad Mü .. 1:enliklere başlamı..,•·tır. d'l · · retle karşılanmı.tır. lunca şimdiye kadar. afyon fstih~al lınarak devlet inhisarı tarafından sa-
.... Saff "' ı mıştır. Bu tebliğata hamallar Hazi- T'· k y l k ti k le ıle 'I'ahs· · et, Adliye Müşaviri B G 1 ur ve u~oslav bayraklarile etmiyen mem e e crın mu ave 1 .. . . 
""ı'şleırn ait oldukları devaı·n· tefti'ş et~ azete er başmakalelerini bu me- ran nihayetine kadar mühlet veril • süslen~ş bulunan ıstAsyonda gene- tayin edilecek bir tarıht<>n sonra af- ı tı ması ve Türkıyede ahyon zıraati • 
• ., sut hfıdıseye tahsıs etmekte ve İran mekt d. y ı lb' h il · t hdid' h kk d ro ·~· f !ardır. ve buradan kazalara ayrıl~ ile Mısır arasındakı tarih! merbuti- e ır. en e ıse ile ama ar ral Mariç, takdir ettiği bir jandar - yon elde etmiye başlamamalarının e-' nın a ı a ın n ve ı6ı mu as-

kasketlerinde ve göğilslerinde birer ma bölüğü ile 200 kişilik bir eğitmen saslı bir . şa.rt. ola~ak şimdiden tesbit I sal ~~l~m~t komis~on muh. itinde 
' yeti kaydeylemektf>dır. numara taşıyacaklardır. kıtası tarafından selamlandı. edilmesını ıstemıştlr. çok ıyı ıntıbalar tevlıt etmiştır. 

T E S O 
- dın oldu, fakaı o çocukluk zaafından do-

A D F layı ıiddeali bir hassiyet, f"did bir teesür 
&ibi haza marazi haller kaldı. 

MAHALLE KARILARI Saibenin ilk kadınlık devresindeki bu 
y asabİ)1eıi bu ıee11ürleri Alesini çocukluk zi 

azan: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR No. 24 yade meraka, telita düıürdü. Baıkaları 
- A kah kah kah tl"h" h'I k 1 M İçin tayana nazar olmıyan en ufak bir c.ey-alürrne L _ • • ... a 1 ca 1 ız &Ü • ail beyin ıevııilisi de can dayanma:ı bir y 

1 uuııJ Hıç b" ·· .. " d den içlenir, derdini kimseye ıövlemez, O· .. ını k uyunınun attır 1i 1 Çl· eda, kalbinde Hoca hanımın keıkinliğine ' 
uyucu bulabilir mi? b .. ~ ,_ • raya buraya çekilir, aizli gizli ag"lardı. .._ C uyu. bır İtimatla çıluı gitti. • 
anına kim btılab'I· ı. B Ailesi kızlarını mu··t·••sı·r etm•mek ı·çin _ ı ırse o çı.,;araın .• u gü:ıel Şöhreıin ikametgahını og- ..... "' 

ue~ il Zor it yavrum ... Her yiğitin karı re.nnıek için arlcadan Motoıu saldırmak. doya doya ıevmeğe, oktamaya bile kor-
i,a:ca ... Bunu çıkarmak için çıkın ağırlı· ta lhmal edilmedi. karlardı. Saibe diğer çocuklar gibi her ar· 
k para gider. Saibe hanını bu buyÜ)'Ü ,. zusunu meydana koymaz, her istrdiğini 

llça }'apt , ·· 1 
İki i:.at artmıısa timdi zıddını bulmak, SAIBE HANIM ıoy emezdi. Mahzunane balcııından, çeh-
'-nd .. Para aarfile olur ... Mail beyin kut. Bu ,_ resinin aldığı garip manidar tavırdan 
,.. ıg1 ça 

1 
11.adın ·~r•de yetiştirilen hasta, 

• maşır ardan bı'r · d ' · maksadı kecfolunmasını b•'·l•rdı', Haline rır.: , ıey geur ınız nazik bir çiçek gibi büyüdü. Anasının, " .......... 
b b dikkat eden olmaz, halile ifham etmek İs-

- Bir ge.celik ent:ırisi getirdik 
- Pe1c·1· ... 

, a " turaya bırakınız .• . 
Nefise h . 

. aı °'tru fohrcıı gayet ustalıkla İs· 
tıc, ap ett~ .. , 

"" aıl beyle olan sevdalarına 
l'Qunascb 1 • ' 

et erme, geçimlerine dair pek 
llllhıım 1• 
. illa umat aldı. Bu tafsilatı telle 

tıp tıullıyar k b' ·ı. .. • 
fıaib a ır I• gam sonra gelecek 

e hanım k ' f · !\} a Cfı surctınde satacaktı. 
• :ıhut çık k ı ıe ını 0 a fam kurudan çıkar-
~uıı v ·d ·ı laııg aı 1 c Şôhrr.tten on lira bat· 
ıç aldı. Bir hafta sonra gelmek üzere 

a asının bir tanesiydi. Salunılan göze 
.. d tediğini anlıyan bulunmazsa meyu" siyeti çop uşcr derler. Bir ailenin yegane me. 

d . . arttıkça artar, nihayet gözlerinden birkaç 
arı ın ırahi, saadeti addedilen bu zayıf, 
1• katra nevmidi ya~ı dökerdi. Merami der· çe ımsiz, kansız solgun kızın üstüne titre- " 

dikçe, serpilip biiyürneıi için tıbbın bütün hal ke~fediliverse o zaman da yüzünü bir 

keşiflerinden idtifadeye uğraşıldıkça on- kızartı ve mahcubiyet icaplar. Derdi an-
d k laşıldığına sanki sıkılırdı. 

a i hayat usaresi 15anld bütün bütün so-
~ el<T Anası, babası bu kızın meylini, inhima· 
guyor, ç ı ıyordu. Çocuk altı yedi yaşı. kini tetkik •de d b .. ·· ı T" b b k ... e e uyuttu er. n e e • 
na kadar, sıhhati için tayin edilen doktor- le oynadığı zamanlarda Saibede ana ol-
laraı nevmiı bıraakcak bir zaaf, bir der- 1 mak, bir aile t~kil etmek şiddetli arzusu 
nıansızlıkla bü>•tidu. Dokuz on yasına vardı Bebel<I• · · b" · k b. f'- • · 

~ . • • .... rını uyu ır şe 11.at ve ıtı· 
dogru bıraz kendini topladı. Serpildi. Ka. na ile yatırıp kaldırdıkça anası, kızının 

kalbindeki kadınlık cevher ve inhimakine 
balcarak: 

- Bu kız büyürse kocasını, çocukları. 

nı çıldırasıya bir muhabbetle sevecek. Al. 
lah vere de bir helal süt emmişe düıey
di. 

Demekten kendini alamazdı. Saibenin 
aile.inden en büyük ricaları bebekleri, be. 
belderinin çocukları hakkında onların her 
gün birer lütuflarını istirham etmek olur· 
du. Meseli büyüle bebeğinin kızının al 
canfes entarisi varmıf. Küçük bebeğin gi. 
yinik esvabı basmadanmış. O, öbürünü 
kıslcanırormuş. Binaenaleyh küçük kızı 
için de bir canfes entari istirhamında bu. 
lunurdu. 

Saibe zekiydi. Fevkalade hassasiyeti yi:. 
zünden bazen o yaşta bir kızdan memul 
edilmiyecek feraset gösterir, idrakine ev 
halkını hayran ederdi. 

Bu kı:u kendi arzusu, meyli nisbetinde 
bir kolaylıkla okuttular. Yazdırdılar. Ka
dınlar arasında allame kesilecek bir mer
tebede değil fnknt her şeyden birer par

c:ı ı kadar tahsil gördü. Zekası, 
lı assaslıgı yardımilc, Saibe hanım s:ıthı 

malümatına giivcnen öyle böyle erkekleri 
yaya bırakacak bir li}akat gosterebilirdi. 
Yaıı on yedi, on sd;. · ' ' l•ı. Dnha aile 

arasında bu kızın evlenmesi meselesi kale gün Saibenin anası zevci Safai efendid• 

alınmıyor, mevzuu bahsolmuyordu. Mese- ı luzla~ına ~~v~ olacak zatın o şerefi ihras 
lenin güçlüğü, nezaketi onu düşünmeğe edebılmesı ıçın ne yolda evsafa malik ol. 
ailesine cesaret vermiyordu. Safai efendi ması icap ettiğini sordu. Efendiyi bir dü
zengince olduğundan 8Crvet temaile pek şünme aldı. Doğru söylemek lizımgelirse 
çok tılip zuhur etti. Kız pek güzel olma- bu mühim suale vtreceği cevabı kat'i ola
makla beuber çirlcin de değildi. Saibenin lamıttı; bu esnada i:r:adan bir kadın onu 

uzun boyu, nazik, solgun uzunca siması, 

kirpikleri yanaklarına gölge veren iri ıiyah 
gözleri, biraz enli katları hasılı her tara
fından rikkat, merhamet, ve tefkat akan 
çehresi, kocayı rnu'ut etmek için bir ka· 
dında vücudü lazım olan evsafı bilen, 
tanıyan bir erkekçe rağbeti cel~trniyecek 

gibi değildi. 
Böyle ilk ağızda çıkan taliplerin çoğu, 

ne asalet, ne servet, ne de ilim ve irfanca 
meziyet sahibi olmayıp yalnız icara kaşla. 
rına, uçları kıvrık bıyıklarına, civanlıkla

rına güvenerek zevce sayesinde refaha 
konmak isteyen bir takım eli boş gençler 
idi. Böylelerine kız değil, CC\'llp vermek 
tenczziihinde bile bulwınıuyorlardı. Lakin 

el bu! Başa çıkılır mı? Aynada kendini 

rak kendi de bilmiyordu. Bu itibarla o 
konağa gdecelc zat orta yaşlı mı yoksa 
genç mi olsun? Çirkince mi veya güzel 
mi buluıuun? Sedvet, tahsil ve diraye.tçe 
ne kararlarda olsun? •• Pek: genç ve güzel 
olsa çapkınlığa meyli ziyade bulunur. Ya· 
ıı biraz durmuf oturmuş olsa yüzü pek 
parlak olmasa bu talcdride kızın muhabbe
tini kazanmaya muvaffak olamaması ih
timali \•nr ..• z..ngin olsa zevcesine kendi. 
ni biraz ağır s:ıtması melhuz ... Fakir olsa 
prspaye sayılır. 
Karı koca bu mühim cihetleri tayine 

haftalarca aylarca z.ihin sarfederek bir. 
şeye karar ' 'eremi)'orlar, birbirle:-ini ilzam 

için bir söz bulamapnca: · 
- Adam sen de hayırlısı Allah tan ... 

heğenen ıalih tecrübesi nevinden evlenmi. Cümlesile bahsi kapatıyorlardı. 
}'C cüret gösteryiordu.Safai efendiye kiifü Yine lcnrı koca bir akşam bu meseleyi 
addolunacalclar da zuhur etmedi değil. hal i..;ın endi~eli bir gece gcçirmektder 
fakat her birine birer bahane bulundu. iken Safııi efendi dedi ki: 

Bir iki sene de böyle geçti. Nihayet bir 1 (Dcvnını var) 



•Jfa•' YENi SABAH MAYlS 1933 

Yeni bir kanun 

=poJ'ün ölümü •• 

Baştarafı 1 inci sayfada 

ma1ıJdlm bulunanlar ve bir de umu.. 
mi, mülhak ve husus! bütçelerden ay 
!ık alanlar, devlete ait mlieeSSl'Seler 
ile imtiyazlı ve ruhsatlı şirketlerde 

çalışanlar, pasif hava teşkilatı men
supları, noterler ve vekilleri, avukat 

Galatasaray Üçoku 3-1 yendi 
«Amre Tevir» den Çeviren: Faik BERCMEN Iar, hekim, baytar ve eczacılar, lıa- Gaiatasaray _ ttçok dün Taksim 
Madam Gillieux müşfik bir anne si sabah da tatildi. Canlı imiş gibi o- ya.ti ebrunmiyeti haiz hususi teşeb- stadında 5.000 e yakın bir seyirci ö

olmakla beraber makul bir kadındL nunla konuşuyor, onu kucaklıyor öpü- büslcrde ve hastanelerde vazifeli O- nünde karşılaştılar. Hakem Sadi Tez. 
Aynı zamanda hesabını bilen bir bur- yordu. Ona yemek yeıtirdi. Sonra eski !anlar, T"ürkiyede üç aydan beri ika- can'ın rahatsızlığı hasebile oyunun 
juvaydı Kızına oonlu: ve iskartaya çıkını~ bebeklerden bir met eden ecnebilerdir. Bedeni ve nak idaresi Beşiktaştan Basri Bütün'e 

- On ik yaşına girerken ne bedi- meclis kurdu. Onları yaş sırasile dize- di itfaiye mükellef iyetınden muaf o- verilmişti. 
~e ıstiyorsun? Babanla beraber alaca- rek ortalanoa Paul'u yerleştirdi. ]anlar da vardır. Sp~r foşkilatına d:- Galatasaraylılar, takımda yer ala
gımız hediyenin fiatinı tesbit ettik; ve Bu bebeklerdsn birisinin adı Su- hıl , gençlerden yedeK ıtfaıye teşkıla- mıyan Haşim ve Mehmedden mah • 
kataloglara baktık. Küçük bir dikiş zan'dı. Htt ne kadar saçlan kopmuş tı yapılır~ Dahiliye Ve~l~ti_nde bir mm olarak şu kadro ile sahaya çık. 
makin..,,; ister miain? Yahut diki~ ku- ise de gene sevimli b ' d d , ı!faıye muşavere heyetı; vılayetlerde mışlardı. 

ır uru u var ı. b. ·r"' t . f k 
tu.su? Geçen sene biraz bebek sayılır- Ber de Lulu adında biri daha vardı ki 1 ır vı aye ıt aiy'~ oıni:;yonıı teşkil Galatasaray: Sacid - Salim, Lı'.ıtfi, 
dın. Fakat şimdi öyle_ Ben senin yerin- zavallının bir bacağı kınlm~ı. Bu ;üz- • ol~n~r: Da_hiliye V~lcile:i sefe~ber!ik Suavi, Adnan, Mustafa, Necdet, Sü. 
de olsam arkada<larıma ikram etmek de b' b' k .. · kutu - ı d d mudurıyetınde teşkıl edılecek ıtfarye leyman, Gündüz, Eşfak, Bülent. .. n ır ıs uvı sunun ıç n e uru- . . .. . . 
için b'r çay masası isterdim. Baban Yordu. şubesı teşkilatı, talım ve terbıye mal Üçok: Hakkı • Necdet, Ziya _ Feh. 

$ana, yirmi yaşına kadar işine yarıya- Paul en son ıı;elmişti amma hepsine zeme ve teftiş işler!le i ştigal ede- mi, Adil, Mazhar - Kemal, Sait, Na. 
cak b;r bisikl.et almak niyetinde. hakim olmuştu. cektir. Vekaletler ve sigorta şirketle- mık, Faruk, Namık. 

Therese biraz mahcup bir tavırla: Bu küçük alim ders görüyor, içlerin- ri mümessillerinden mürekkep umu- Saat 17,12; oyuna Galatasaraylılar 
- Ben başka şey istiyordum anne den bazıları cezaya kaldırılıyor ve son- mi müşavere heyeti altı ayda bir An- başladılar. Üçoklular gayreti! oynu. 

amma söylemeğe sıkılıyorum .. dedi. ra da affediliyordu. karada toplanıp seferberlik müdürlü yorlar. İlk hücumda Galatasaray ka-

............. . ___ ... , ·' .. 
................ , - J ! .• -

• •• 

.... 

- Mutlaka aptalca b;-v,.. fçl · d l n.. ı ğünce hazırlanacak raporum tet:k.ik, lesine kadar indiler. Fakat bu hücu. 
- ,..- erın • ya mz rau canlı gibi du- müzakere ve kararlar ittihaz edecek-

- öyleyıe söylemiye~m.. ruyordu. Therı!$0 onun lıa.stalsnıp öl- mu Galatasaray müdafaası durdur. Dünkü maçtan heyecanlı bir an 

• ! 

" 

·-•· K il h"k'" ı · l' çırmış o u. çok kalesini tehdit eden bir hücu. - Haydi söyle bakalım. meııinden korktugu- için ona ....__ bü- tir. makta güçlük çekmedi. Üçokun hü.. ld l Ü 
- Kocaman pembe bir bebek isti- _,;ı,.. bir =-- m;--n·y~· anunun ma 12 um crme ge ın- cumunu Galatasaraym tazyiki takip • ,_ •u•- .. -M~ U<uu. hııs , 'd bül 

1 
d Galatasaraylılar üstüste İzmir ka- mu esnasında Necdetten aldıgı- p•sı 

yonun. Çak büyük bir bebek. """-'-n ıonra be~ı· yam- at-•· c•; usı ı are çe erın en her ediyor. Üçok: müdafaası topu kornere ~~ """ -- ..,..,. sene en a• "'ı ·'-- b ' ·ı . lesin& şüt çekiyorlar. Fakat toplar, Süleyman ,çok yakından İzmir ag" la.. 
Madam Gilleux ellerini havaya ~ "' ' ayr_...., ma vcrgı en.. atmakla bu akını güçlükle durduru.. kaldırdı: parka ıı;ezmeıe ÇJktı. Mes'uttu. Akşa- ne yüzde 1 zam yapılır, para mükel- yor- Çekilen korner, Üçok kalesi için ya kalecinin elinde kalıyor, yahut ta rına üçüncü defa takıyor. Galatasa-

ma kadar dolaştı, dönüşte yolda yavaş direkleri sıyırarak avula gidiyor. Ga- ray 3 - tJçok - 1. 
- Hey Allahım! Bu yaşta bebekle •osle Paul'a yorulup Yorulmadıg-ını so- lefiyetine ti!bi obnlardan yılda 2 - 4 bir tehlike yaratmadan Galatasaray 1 ta h · 1 . 1 k k Ü . G 1 _ a saray mu acım erı go açırma - çıincü alatasaray golü zmirIL 

oynamak! Ben dokuz: Y"'l'IIlda iken ev ruyor ve biraz sonra eve varacaklarını lira alınır. aleyhine mukabil bir akına inkılıip ta adeta biribirile yarış ediyor. İz - !erde mahsiıs bir harekete sebep olu.. 
işlerini öğrenmiş dikişe bqtamı}tlrn. söylüyordu. Bu kanun iki noktayı istihdaf edi- ediyor. Solaçık Basrinin güzel biri mirliler bu arada tek tük alonlar ya. yor. Onlar da Galatasaray kale$ine 

Th'reoe dan! aksızm ceva" ver şütü Sacidin elinde kalıyor. e m ,. - Yanında halası da vardı. Bir aralık yor: pıyor!ar. Ve Galatasaray müdafaası- hücum etroeğe çalı§tyorlar. Ve bu •-
d' Beşinci dakikada Eşfak §ilzel bir 
"_ _ de • . . . ._ afış dolu bir duvarın karşısından ge- ı _ Hıuar vaktiııde milli serveti- 1 M k b nm ileri oynaması dolayısile bu a - rada bir de gol fırsatı yakalıyorlar. 
~ ... Ben bebeğimi pydi çerlerken bı'r kalabalık go"rdu"ler. Her- go fırsatını kaçırıyor. üte a il a- k 1 t hl'keli ol d F k .,,,,..~ · · " h · b ' kı ın ar e ı uyor u. a at bunu sol içleri kaçırıyor. Oyun 

ri.p .•.üsı_;.,,,.ceg·im. Alacag· ım_ be. bek tabii kes u" stu" başı peı·mu·· rde ve kucagı· nda mızın mu rın ır smını yutup mah kınlarla devam eden maçın 8 inci da. B ' . . de . t 't'b ·ı k ., - İ ırıncı vre, umuınıye ı ı an e ço heyecanlı olmag· a ba<ladı. Gala.. 
b üklükte ı k hakiki bi bebek veden bina, orman, .-kin yangınları kikasında zmirliler sağdan bir akın • uy o ııca ; r bir çocuk taşıyan bir kadına baı-~r Galatasarayın hakimiyetinde olarak tasarayın bir akınında Gu"ndu"zu"n ve 

· • . - Ba da --,~ - ve diğer hususi ve umumi zararlar ve yapıyorlar. Sağ açığın şütiinü Sacit 
gibi ... Adını Paul koyacagu:n. şm . du. Kadının yanıbaşında Terese ka- 1 - 1 berabere bitiyor. Süleymanın iki şütünü Üçok galeci. 
ııaçı bulanımyacalr. Sadece kocaman bır d ren yangınlarla mücadelye hazır bir yakalamak üzere çıkış yaparken Ga.. n..> et ar bir kız da kucağında gene küçük f latasaray müdafıısının lüzumsuz: bir 11\.ıN DEVRE si büyük fedakarlıklarla kurtarabili. 
ba" Sonra' it aiye vücuda 3 tırmek, G ı d k " -k deg"ı'şı'klik G ı .,.. ···· bir bebek tutmuş anne-;ine sokuluyor- " a atasaray a uçu yor. a atasaray oyuna tamamen ha. 

- Pekiıli .. fiate göre alırız.. du. 2 - Seferde havadan ,-.. ,· ola- müdahalesi yüzünden Üçok Saidin a İ ""' - ·1 ilk l" .. u.. var. Gündüz sağ içe, Bülent santr kim vaziyette. Top mütemadiyen z.. 
Mesele çabucak mevzuu bahsoldu. k yagı e ve son go unu yapıyor. Ç-Bu bedbaht aile ölümle hayat ara- ca tayyare hücumları esnasında çok ok 1 _ Galatasaray: O. fora, ve Süleyman da sol açığa alın.. mir kalesi önlerinde dolaşıyor. 31 in. 

O akşam Rachesson bala da yemek- da ask · kullanılacak olan w. angın bombaları· Ü B · · d-~"-ada k 1 · Y el dakikada Suleyrnandan Gündüze 
teydi. 

0 
da Thereoe'fo bebeğiıri tar san er ıı;ıbi bıkkın bıkkın gidi- ' çokun ilk golü Galatasarayı ha- mış; eşıncı .....,... a erun ı ı 

P
rens gibi süslemekte ona yardım ede- yorlardı. Kadttı~ğızın tuzlu ve kirli nın sebeb olabilec2ğ : umumi afetlere rekete getiriyor. &k sık İzmir kale.. metre önünde topu yakalıan Eşfak, ondan Necdete giden topu Necdet, 

-zü d aşla ·· ·· ·· d L k k · · • b ı ı F k t b bu mükemmel fırsatı da tereddüdü §ilzel ibr orta ile kale önüne gönde. 
ceg"in bildirdi ve bu Yaşta annelik ihti- yu n e y r gorunuyor u. ..arşı oyma tır. sıne ınmege aşıyor ar. a a una ı · G 1 h · ı · yüzünden kaçırıyor riyor. Gündüz, kalenin hemen üç 

Y
""' dnymenın faJihayır olduğı.ıou ita- Te!ıercse kar~• kaldırıma ııc\;ince bir İtfaiye, yangın söı:ıclürdüğü gibı ragmen a atasaray mu acım ermin · 

d h b k k 
· edi; V k k ı · .. ·· d k' "t dd't h Galatasaraylılar tekrar bir deği- metre önünde topa güzel bir kafa vu. 

. a a onlara a ma ıst " fakat çok hazarda, sel, zelzele Vt! dı·g· er t~bı.'ı 8, _ ço a esı onun e ı mu ere ı a. ve ettı. b cd 
0 

p k ti . ~oıı ı· ı · k b 'l şiklik yapıyorlar. Süleyman sağ içe, ruyor, fakat İJmir kalecisi bunu atı-
M

.. .. GiD" bu L--- ...,_ fikir irşey görem i. zaman kolunda f t1 1 .. delede . ,_ da re e en b e ne ıce enmesı a ı osyo ,..,. ,....~,. .,.,. I e ere muca ve ı<avın poli- 1 h '" 1 f 1 - t ve Gu·· n~u"z de •ol açı~a geçruor !arak kurtarı'9or. Galatasaray forve. 
tuttugu" pembe be'-..;... gözü il~i,• onun o an ucum arı e ce ugra ıyor. " 

0 

o ' J • • 

söylemedi. O bir erkek evlat istemişti. ...,..;;~"" ·~.. d k d'l d · ih" tk f 1 h d' k f ! k O ba ,, k h 
1
. .k . d' d' se yar ım ma sa ı e e ısı. uam olu On ikınei dakikada İzmirliler vine i tara oyuncu arının yavaş a. ı ço ırsa aÇlrıyor. yunun . 

F 
,__ bl. hak b' m -bsa t sun ı ve yapmacı a ı onu tı sın ır t. J. a--. C'en8 008 ır 1 n • - nacağı gı'bı· seferde de c k t G ı t k ı · k 1 s ı reketleri, netice üzerinde müessir o. şındanberi iyi bir tempo tutturamr-

1
• Ondan ve kendisinden utandı. . , an ur arma, a & asar ay a esme a ıyoY ar. o mişti. Mamafih km ona erkek ev at 1 b k 

1 
• tti- eh 

1 
. 1 . • • b' .,._ 't ..,_,,. Jacak gollerin yapılmasına mani o _ yan Gündilı: de güzel yapılan muha.. 

Ç
, __ ,_.. '-·'I O anda çocukluk bitmi'"" Paul ona su as ın arı ve na ·ı z ir i gazları ıç ennın anı ır vuruşunu 0«CI ,~ hasreti duyurmamıştı. W....u a .... ı ve ,.. ) 1 'rd 3 2 ı· l Ü cim h ttm · 1 'd tm • b 1 dı 

pis ve muhakkir bir bebekten başka bir 1 temizleme gibi çok mühim hizmet • güzel kurtarıyor. uyor. :unı e - ga ıp ge en ç. a ı ıy ı are e ege aş a -
kiıap elwy- bir <0culnı. t 

1 
d Oyunun bundan sonraki safhasın.. oklu oyuncular, Galatasaray müdafa_ ğmı görüyoruz:. 

E .... i güU aanni ..e hal.Ht ile be- şey ıı;örüarnüyordu. Dem'n ıı:ördüğü za- er e kullanılacakt.ı.r. asının bozuk ovn. ımasına rag"men gol Üçok orta muarini Adilin, yersiz da Galatasarayın hissedilir bir haki_ 
rabu Tberese mapzlan dolaşmağ<> vallı çacul<lar< düşündü ve ı:,özleri Y'4· t Projenin mühim kısıınları şunlar- · çıkaramıyor. bir hareketi dolayısile hakem tarafın. miyet tesis ettiği görülüyor. lzmir 
başladı. fülıHyet bir esmek~ duran la doldu. .. .. 1 dır: kalesi ıehlikeler ıeçiYıyor . Sağdan 10 uncu dakikada Galatasaray for. dan oyundan çıkarıldığını görüyo -
kocaman bir bebelr sıeçti. D~r k'."~~ HalaNecınun_ agladıru ~:~"?ce, sordu: 1 a - Teşkilatın en büyük şehirle- 1 bir hücumda Adnarun çok güzel bir vet hattınııı gıi2el bir hücumunda ruz. Hakemin ihtarlarına adeta is -
!eri ara11nda bu bebek tatlı bır llülii:ıle - ye aiiJıyors\ln er .... e. t rintizden belediyesi olan köylere ka- • orlalayışında Gündüzün fevkalade havadan gelen lopu Gündüz, kaleci yankılı bir vaziyet alan Adil, aı'ka -
kımıldamadan duruyordu. Çok hafif - Ayağım biraz ağrıyorda. 1 1 b b k k l kt da.~larının ısrarile ve zorla sahadan 

E 
"-- , . fır- dar ihtiyaçlarınn ~öre şümuliendiril- İbir Wa vuruş. unu görüyoruz. Fakat i e era er sıçrayara a eye so u. 

maddeden yapılmıştı. Sanki hakiki bir ve ge ...... e Paul u hır kanapeye I · kal · h k .. Fakat hakem bunu elle atılmış saya- çıkıyor. 
'b' .. .. .. d Pembe !attı·, ve onu soydu. Sonra bebegı·· b'r mesi :ımır ecısı unu ya.ıara ve guı;.. B h ı· 'Ik k b ı nd deridenmiş ıı;· ı gorunuyor u. ı 1 ' • .. ı . lül<le kurtarıyor. rak endbol verdi. Galatasaray takı- u a ın ı ur an arı arası a 

kolları insana _"'İ_c~dün~e taze bir :ren köşel'e ,*ttL . . . . 1 b - Bedenı mük-e.lefıyet ve mua- : 20 nci dakikada Üçoklular ani bir mı oyunun bidayetindf i şeklini ah.. Süleyman, daha sonra Galatasaray_ 
dolasıyonnu• hımm venyord11. Elkrı •• Paul dan çıkardııı;ı elbiselerı hır pa- fiyet resimlerinin kabulü, ak 1 Sa di - · yor. Oyunda umumiyetle Gala tasa _ dn Necdetle, Gündüzü, Üçoktan da · . . . . . . .. . ın yapıyor ar. ı n sag açıga ver. 
ayakları altı aylık hır çocuk tıpuu m>- ket yaptı dıktı. Ostuııe bıqeykır yaz- c _ Düşünülen teşkilatın yapıla- eliği güzel bu pası, soıg ar;ık kalenin ray hakim, fakat muhacimler l>irtür- Fehmi ile Necdet var. Hakem tarafın_ 
dmyorda. . . . . ı d~ . . •.. bilmesi W,,"in yeni vaı"idat kaynakları çok yakınında olmasına rağmen dl- lii gol atamıyorlar. Kale önünde ne- dan lince oyundan çıkarılmış olan 

Hala da bebeii gıydicmekte ı.sı.tcal İ i'akır~ere_ na.ııl yardım .. edlleceııuıı ihdası, reğin üstünden avuta alıyor. Galata.. tice verrruyen Galatasaı'ay akınlan, Adil, hadiseye müdahale kasdile sa. 
gcı.steriyordu. Ona tnkoclan hır caket, henwı bılmıyorda. Banun ıı;ın be.r bal- .. .. . . . . saray müdafaasının sağ tarafı ak!it- oyunu zevksiz bir vaziyete sokuyor. hanın ortasını çıkryor. Fakat fazla 
patikler ve ipekli bir manto alındı. d .. . bir. teşkiliııt olmalıydı: Hayalinde d. - Bu~n m"m:ek.e~ ıtfaı.yesın".' yor. Salim bir lek müdah&lesile na- Bu arada Gündüıün 20 nci dakikada durmadan diğer arkadaşlarile kenar-
Şimdi tam hakiki bir bebek olmuştu. fakirlen düşunclü; 'J'l e•kiı:iler çek fa- 1 teşkıl, teçhız ve yetişti..Ume ışlerı l· zarıdıkkati celbediyor. 25 inci daki- geriden yakaladığı lopu ortaya doğ- da, artık oyunun son dakikalarını 
Hala onu kollarına almış ve ~~r üs- 1kir olm~ılu! dedi. _ 1 çi_n Dah.iliye Vekiıletlııde bir ihtisas kada Süleyman. Necdetlcn aldığı t u- ru Iı:açauk sürdükten sonra çok gü- seyrediyor. 
tüne eğrni~ti. Bu san<ın bebeğı ,,_ın t Paketı yanmda Wduğu halda U3Ulca- ı burosu ıhdası. pu kafa vuruşile müdafileri atlattık_ zel bir şülle köşooen Üçok kalesine Oyunun bitmesine pak az zaman 
öpiıp •veccği pliyocdn. cık nden çıktı. Birçok çocukların oy- f lan sonra İzmir kalesine sokarak be- soktuğunu görüyoruz. 1-2 Galatasa var. Dokuz oyuncu ile müsabaka ya. 

Birçok yolcular da aldanını~ılar. 1 nadıj1 _ltic avludan ı•?i. 'V_• .bir posıa. tw... - Hastalwıdı! ded~ haberlik sayısinr yapıyor. ray galip. pan her iki tarafın artık gol yapmalı: 
Onu hakiki bir çocuk zannetmiıJ.er- ııısu gvrerclı Pol elbisderino Ol'll)f• :ııttı. - Hakikat mi? Galatasaray ı _ Üçok l. Bu gol, oyuunun Galatasaray ümidi kalmadığından her oyuncu to. 
di. Palterin ~ ,..., ynın14'u 1 - Evet .. . Kızamık çıkarıyoıdu onu Berab"1'liği temin eden bu golden lehine canlanmasına vesile ol. pu sağa sola vurmakla vakit &eçiri. 

Artık Therese'in uvincine payan yolc-ı -Fakir bir ~ocuiia vetilınek üze- 1 tecrit ettım. S'lnra Galatasarayın ezici bir haki _ I dn . Şimdi Galatasaraylı mu- yorlar. 
tu. P aul'u kucaklamış yürüyordu. Bir- re...• Bu söz üzerine annesi amı.ız.Jarını miyot kurmak için gayn-tli oyununu 1 hacimler İzmir kalesini sa - Oyunun bittiğini bildiren hakeının 
an evvel eve gidip küçükken ~ Şimdi memnundu. R.ahaJ:ça .uyudu. 1 kaldırdı_ başını salladı _ve'. . goruyorıu. 1 rıyorlar. İzmir müdafaası hemen yo~ dü~~İ~ ?ço1ru.~· milli .kü.mede bek-
astığı altın madalyonu ona takmak ıçm Seki.ı. gun ııoura anııesı.: .. .. .. - H'ç bır zaman cıddı ve akıllı bir 3ş ınci dakikada gerideıı gele .. n u- ı gıbi. Galatasaraylılar biraz dikkallı ledigı uç_u~euluk. mevkilnı alamadan 
çırpmıyordu. ~ - Bebek ne oldu? Hıi goruınınu- ı kız olanuyacal::sın seo Ter"""! de- zun bır pası yakalıyan Bülent, topu nynasalar ıol adedı fazl:ılaşacak. 11 -3 mağlup vazıyette ""hadan ayrıl. 
Akşama lradtır Paul'la oynadı. Erte-! Yor? dıye sorunca: , di. , dışarı alarak muhakkak bir golu ka- 24 üncü dkikadayız. Galatasarayın dığını ilan ediyor. 

t iza.sile bir guintiye ~lfh. Liıtik pat· 

l ll!!ll•••••••••a•••••••••••-•••••• .. lll laınıştı. Bu esnada azadan bir 

il KADINLAR Go ... Lu· R ~~:.!:";:..:~~~"::;:a.:: ~~.:~ 
Yeni ''SABAH,, ın romanı : - 6 -

lem~ti; bu feıoa bir hatıra idi. Kimya •n.s· 
ll•••••••••••••illl•••••••••••••ıcımıdıl ıitüsiinde çirkin bir kızla arkadaşhk et· 

T d N b h t PEYAMİ SAFA Yazan .• Uİ'•'KI' BAUM ıni , lxrıober ıı;cceleriDi kabnkrde ilıııi 
ercüme e en : e a a "•~ aıüaaka.,alaı- 7al"'rak geçi.rmi}ti.. Ve ıon-
Kendioinl hayretle ı~üıiW>i.ı görerd<: t - Evet oldukça. Nasıl farkmda ol. ra bir kü(ülr. bar daııaö.aii. ıı..ya\ı- karlf

•Kmıikluime kadar ulanmşun.• dedi ve dun? Sl!ii bu kız b>itiin bi. ilkbeltar 01\a aıkın 
Hc:l'in arballlı, göpünU., baıcaklaruu bo~ - Babam, namwlu insanların &iizel saThoşluğ;W1u tattırcLalctaa sonra ortadan 

nuzuıı tüyü ku~c ev"'turın.a&a b·· ayaklan olduğunu söyltt. insanlarııı bü- laybolaıuttu. Bir Waltu-Polo -ından 
d~ Bu faaliyetten ~f .. o.efesc gderek~ tün iıinoürkri müddetince sakladıkları fe- ıonra prenses Terel-Wriedt eau kollar< 
•iyi mi: Naııl böyle iyi mi?• diye oor•· nalıkları hep ayaklarında görünürmüş. a<:wna almqtt. ıı.. çok rahawa bir l"J'• 

yordu. Birk~ dakika soara o fena titre- Misafirlerimiz geldigi vakit banyolarııu di; lıerlcuin gö:ı.t öııüode"" sır..klam bir 
ınderdaı eau kaı-lfll- Hel iki üç de- 7aparlar~n hep ayaklarına babr•m. Fa. halde. Tanımadığı bir kadın ona anla. 
fa dttin deria ""fca aldı, kollarını açtı ve: kat içlerinde bir tane bile namuslu. gör· 1 ıılmaz mektuplar &öııdennit ve halı tüc

•Harikuliode, Puck ııen harikulade bir medim. . cal'l olan ııolgun. yüzlü bri adam Hd.'in 
kız ·ın!• diye bağırdı. Hel'in ayağını yüzün.ün hizasına kadar • ao.nesinia apartunanına Kclenk bastonüe: 

Pudt ı.--ın illerine bağdaş kuruyo< kald1<d1 ve sanki parlatılacak bir şeymiş kıskançlık yüzünden oııu dövmeije ı...Ur.. 
ve Hel'in ayaklarını ovutturmai\a başlı- gibi altını üfledi. •Şimdi uıındı nu? Doğ· l aı•ıtı. Şimdi Pudt isminde bir kn:. ayakla
yor; paç acbm lıir plian'a UU.Dllllf tat. ru söyle? Ne diye bana öyle bakıyor- ı ruu ovuyordu. Bu pek yeni bir şeydi. 
lı bir rahatlık ve 11<alı:lı chıyuymdu. Pudı: sun?_. Çok boftu falat Hel'i l:Sl<Üşeye dii"'rii· 
birer birer ayagmm parmaklanm alıyor "" Hel mahcup olmuştu, budalaca gülüm. y<><dv. Kimbilir bundan neler çıkabilirdi. 

sedi. Kadınlara nasıl muamele edileceğini 
O anda genç kızın ıuınesini düşündü. Ve 

boğazında tuhaf bir tıkanıklık hissederek 
lcendislne mahsuı orijinal bir tarzda lr.u-... bilmiyordu. Bu işte mehareti yoktu. On. 

veıle mauj yapıyor. Sonra Hel~ın sağ aya· lar tarafından öyle belc:!enilmiyen şeyler. 
le kıırşılaşılır ki ekseriya insan bir budala Puck'e baktı. Genç kız bir küçük hayvan ğmı dizi üzerine koyuyort diijüncdi, ona 

uzun uzun bakıyor. Ve nihayet: •Sen na.. 

mu.slu bir çoculuun.• d iyor. 

ıibi hareket eder. 
Hel on alu yaşmda ikon bisiklet lclüp 

&ibi önünde çömelmiı sadık bir lröptğitı 
gözlerile ona balcıyordu. Hel harar~ttm 

bunalaıı bir ltalck icli. Ona birkaç gv.d 1 bi açlıkları da eh•mmiyet5izdir. Se .... ri-1 nında duran l>enekli bir bulduk köpeğinİıl 
k.W- oöylemtl Utiyorclu. Fakat bu keli- lu, dilenciler, katiller, serbes artistler, b~ın ı oksıya.r~, bu ~ 1:iı_re'd.ir, dedi.~ 
melerin yerine dudaklar• arasuw:lıa11ı, kendi büyük a~hğı katil vt büyük adam yapan nı tanıması ıçın ona ısmını ıoylcmek la. 

ıiıni de hüytılc Diı bayrtte düşllrtll, bask:a açlığı duyınuslardrr. Hel açlrğı öğrenmi1. 1 zım.• seoltt fı,kırdı: ti. Açlolı: in anı kmtlar, tilldler ve daha He! köpeğe dönerek naaketle: •Be-
•Son derece acıkrt11ıl", bily4>r musun?• başla ziyanlı hayvanlarla kardeş yapı.yor· nim ismin Urban!• dedi. Köpek Hel'i. 

dediğini kendi de uıaı>aHk iıitri-Ayni :ra. dıı. Urbani Hel temiz ve doğru alılaklı bir müddet kokladıktan sonra kalın ve 
manda elleri ve uzun parmaklı a)ılaklAf'l ! bir gen<tİ. Kendini l!M'.'ltğa karşı miidafaa ağır ay•kları"' gene adamın omuzlarına 
büzüldü. Puck sadece ıüldü ve: •Bon I ediyordu. Ve k.ndi kendine •Eğer yüz- koydu. Puck köpeğe: •Ho~<mına gidiyo" 
de• dedi.. Ve Hd'io a)lağtnt basırm ÜS· rne hoc:sı olm.alc muha1dc:ak su~t.~t l~-ı:ın.ı.- değil ıni Tigre? diyordu, onunla heraber 
tüaıe- beralcarak <lktı ve d'fll!'da yağmurun ıa, aclı~ın benı buna mecbur ettıgın hıc ol. oynıyacağız. •Fakat Hel'e bakıftca korktu. 

mWıteriler, bütün bu. inısanLar bakik.i ve i maın b~kalarının bilmesini ietemiyorum• Yvneklerini görünce sapsan kesilmiş ve 

durduğunu ı..ı,.,. verdi.. 1 diye düşünüyordu. [ alnında ince ter damlaları beli.mitti. 
Halikaten derin bir ıessialik vardı. Bu t Yeme~lerinin parasını verebilecek in- ~ .krz gözlerini. indir~M: •Şim~i 

solqua içinde He! ncfu alı'l'n.ı n kalbi- sanlar h•ç sıkılnıad•n ac;hklarından balı- yemegmı >"'• konu!JlU•·• ı:ledı. He! yemege 
nin yunışlarun el.inledi. Tekrar bcğuı kı- 1&debilirler. Fakar parası olmıyanlar için bıışlad>i:ı vakit genç k~ ona hayretle bak
sıldı. Apnda ayni umanda tatlı ve acı a(lılr. bir ayıptır. tt. Bu bakışta h•..,.yi anladığı ve sesini bir 
bir !enet hissetti. Alamda soğuk ıer dam- t Hel ümidsi• bör inatla açlığını itiraf ~t. merhamet duyduğu anlaşohyo,du. Şi•man 
lalan belirdi; aıidaine hafif bir bulantı ındrten utanıyordu. Hila nasıl genç kıza icadın (ıkıp gitti. 
a:eldl. Ve aklından yenecek ~ylerin bir böyle bir itirafta bulunduğuna lrayret Hcl yiyor. İçinde meçbnl bir takım yu
r;oçit resmini 7apu. ı ediyordu. Fakat Puck tekrar neşeli ve yu- varlakla~ ~ulun~ çok lez~etl_i kıı'.":ar bi~ 

Açlılc tuhaf birşeydi. İnsanın ve hayva. muşak hareketlerle ic;eri. girince gene ona 1 ~orbayı ıçıyor. Bırçok garmtur gıbı, kcçı 
nın en iptidai ve tabii bir hissi olan açlığı karşı büyi'ık bir yakm1tk ve emniyet duy· kızartması, yeryemez, doyuncaya kadar 

bilmiy•nl<r de var. Bir küçücük işıiba el- du. dilim dilim ekm<k yiyor. Talı bir sıcakl.k 
ed etmek için iliçlu alan ıuun ve r;üç te- Puck'un arkasından gelen aon derece I vücudünü kaplıyor. Tabakların içinde bir

daviler yapan iusaıılar olduğu g;b muay- şişman, ve çevik bir kadın hiç bir kelime ıey kalmıyor, fakat bir dilin< ekmeli ye

ym satte acıkan ve karmlarını doyuran söylMnel"«in sofrayı kurdu, dumanları ıne:jiıı kalan suyuna batırıyor. Puck göz. 

inrizmnı seven in.,anlar da •ar. On\ann tüten yem~!..!ttin kapaklarını a4;tı. Puck: ı lerini öbür tarafa çeviryOt'. 
bayadarında ıe~n bütün ba~ka $eyler gi- •Bu L<nİçka benim siıtninemdir. Ve ya• (Arkası var) 

• 
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lstanbul Radyosu 
nesriyatı: 12.30 Pllfıkla Türk mu-
12.50 Havndis, 13.05 Pl4kln Ti.ırk 
i, 13.30 Muhtelif Pltık nesriyatı, 

Son. 

m ne,.rıy.ltı: 17.00 Taksim Sitndın
nakkn, 1zmir Uçok-B~lktnş futbol 
ıa.so Pllikla dnns musikisi, 19.15 

rans: Prorf. Snhh Murnl (Rııdyo 
eri), 2.00 Nihal ve arkadaşları tara
n Tlırk musikisi ve halk şarkıları. 
Hava raporu, 20.48 Ömer Rıza b

an arabca söylev, 21.00 Cemal KA
ve nrkadasları tnrnfındım Turk mu

ve halk earkıl, rı (Saat ny..ırı), 21.45 
tra: 1 - Puçlk: Marş 2 - Albenız: 
la, 3 - Vnldenfcl: Es.ıliına vals, 4 -
tayn: nomans, 5 - Siede; Fatıma, 

Ajans habl'rlcri, 22.30 Pl!kla Solo
Opera ve operet parı;::ıl.4rı, 22.SO Son 
ler ve eı tc 1 gunün programı, 23.00 

ANKARA RADYOSU 

ı: ,11C\ıriyntı. 12.30 kanşık plük neşrı
.;ıO Plak Turk mu ıkisi ve hnlk şar

' 13·15 Dahili ve hnrlct haberler, S~ 
m nc>şriyatı: 18.30 Çocuklara masal I 

1 Dede), 18.50 kanşık Pliit. ncşnyatı, 
Turk mu ıklsi \C halk şarkı.lan 

bulc c k ı A 8 •1r ve arkadaşları), 20.00 
.Yan ve ornpça neşriyat. 20.15 Turk 1 
ısı ve halk sarkıl;ıı·ı (Salfıhattin vc 
~şları), 21.00 Edebt konuşma: Behçet 

Cailar, 21.15 &ı.lon orkc: trası; ı -
.kPecr Gynt-Suite 11 Heimkı.:hr 2 -
l ovv ky N ) 3 · o. 5 Wnlzer (Dornros-

Ph - Bctt'e: Notturno 4 - Jose Padouk: 
;asc S - Louıs Gro s.mann: C aıdas 

Jnns haberleri 22.15 Yarınki pı og
ve İslllı.llH mal'şı Son. 

Avrupa Radyosu 
)liSEALER: Pazar konscrl (8.15: De
. 

9
·30 Bando muz.ika. 11.45 Berlln kı-

J~: Eski. ve yeni marşlar. 1145 Biık
rlın ~usıkisl. 12.40: Koro havaları. 

Deva ısa dalgası: Hafif musıki (14. 
mı). 13.25 llilkrcş: kısa dalgası 

nk1am mukisl. 18.05 Praı: Çek 

d~:· (Şarki ve korolar). 18.50 Berlin 
11 ~ası akşam mu ikisi. 19 Prag. Eg

USlkl. 19.30 Prag: Slovak musikisi 
dP~te: Radyo orkestrası. 20 Berlın 
a gası; Pazar konseri. 21 Belgrat: ı 

k ~Ik ak . 
valslcrd şamı. 21.10 Bukr~ Tanın-
trası en bazıları. 22.35 Pe~te: Çigan 

n • 
23·10 Peşte: Asker bandosu rrag· PUlk · rn · konseri. 23.30 Viyana: 

Ualki ve kartşık numaralar. 
EAETLEA· 17 B ı· 
rd · er ın kısa d:ılgnsı: I 

Strnuss'un eserlerinden k 
Br ti l onser. 
Bü~ 8 ~v: Kan:ıık operet musikisi. 

1~1• E!$. cSessb senfoni> isimli tiyat-

8 l T ALLER· 
A • l0,45 BerUo kısa dalıtı-
1. şk ~rkılan. 16.15 Bcrlin kısa dal
foyıs danslarile sarkılan. 21.15 Ber

kısa dn}&ası: Aşk ıarkılan. 
~~: 10.15: DUkrcş: (20: Keza). 23•2o: 

ADETA BİR MUCİZE 
diye Bayan inci, itiraf etti. 

Bir hafta zarfında tamamen değistim. Şimdi 
on sene daha genç görünüyorUDL Bütün ar
kadaşlarım beyaz ve nermin cildime gıpta 
ediyorlar. 

Bayan İci'nia tedavi 
g(irmeden evvelki 

hakiki fotoirafı 
Yalnız 7 gün kadar, hu 

tccriihcyi yapann. Siz de 
şayanı hayrat ltir tea temi
n ne daha ıen~ ıörfü~müş 

olW'SUJTtll. .•. 
cBenim i~in hakikaten 
bır mucize oldu> dıye 

Buyan İncı beyan ediyor. 
Hafta zarfında bu derece 
şayani hayret bir tanda 
değişeceğimi zan ve i.imid 
!etmiyordum. Bütün arka
daşlarım daha genç ve da-
ha sehhar görümliiğümü 

~öylüyorlar. Cidden bu 
' 

Bayan inci kullandıjı: bütün gü

zellık levazımatınt arkadaşlarına 
t~l\'siye ediyor. 

lla~ an İDc.i'aia güzellik 
le\·azıına tı kullandık -

tıuı 7 giin sonraki 
hakiki fotoğraft 

cıwb tenime gıpta etmek-
le bereber nasıl temin et -
tiğımi de bilmek ~r -
lar. Bu da gayet basittir. 
Cildin hakiki nusuru olan 
Tokalon kremini kullnnı -
nız. Siz de benim wbi 
gençleşip cazib bir ten le -
min ediniz. 

Bayanlann Nazan Dikkatine 
Satın aldığınız Tokalo n kremi \'aızolarıana büyik 

hir kıymeti vardır. Onlen bayiinizc fttcle ettiğinizft 

beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar 
nıükifatlan bulunan Tokalon müsabakasına iştirak 
hakkını '·eren bir bilet ta kdim edecektir. . .. 

B 1 LEN KAZANIR 
Sayın Bayanlarnnızdan samimi ricmmz;. sağlıklarını Jıt'Wd 

ıaadetini (ayhk temizlik) leriade c:hHma 

ve BafjJ kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetin dev adımlan kar
şısında eski usullere hağlaımıak; terakk:i~e yüz çevırmek, gelce~ 
tehlikelere rıza göstermek demektir. BTıgm Bayanlar tarafından şük
ranlarla karşılanan (FEMİL) sizleri üzücü meşakkl'tlerden kurtarır. 
rahim hastalıklarından korur. Cildinizin taravetini artınr. Vücuıi. 

1.an.ı bm serbcstiyet \ ~rir, E!n inae elbiseleriniz aituıda sezilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte-, mek-tepte, yazlıkta seve seve kullana
cağınız bu gayet sıhhi, pratik FEMİL ve BAÔLA.Bl her eczane v. 
büyük ticarethanelerde hiZmetinıze amadedir. 

- •• ~.: :> . - -~ 

. Bağdan Kadehe 

1'1İSKET $Aft1'DI 

200 ... . 

70 • 

aakr. .... 
~~nİnQa~d~kril•--------------------ı 
ııniyeıcrıe süsleniyor İstanbul Belediyesi ilanları ı 
rsin, 25 (Hususi) - Belediyemiz l•••••••m••••••••••••••••••
k saddclerin iki tarafını palmiye 

Ht'llA 
SL\11.ı\ P I~ AR 1 . 

rile sfül -., ernek kararını vermiş 

\u kararını tatbika da başlamıştır. 
Mersindeki pahr-jye fidanlığı 

Yetiştretnediiindcn bu yıl ikinci 
fidanlık t ;.,ı __ 

es~ karar verilm~ ve 
hklarıt daha şimdiden bıtşlanması 
fılt ~u ... ·· 

ı1•Ur. 

n ı>ehniyeJer maınm o1duill u -
en ·· 
1 guzeı bir süs ağacıdır ve pal-
erle be 
1 • zenmiş olan Mersin ana 

..,:
11

• çok güzel bir manaıara al -
pıyasa mahali haline ae!mit -

Muhtar mahkum 
oldu. 

lUye ait 15 lira kadar parayı lim-

geçil!Qekteıı ım .. lu olan Köse-U --ır 

llluhtan e ay hapse ve bir ae-
k~Une karar verilmiştir. 
Vlerinde 

ilu Balknbıden: Evimizin K
"8. ~dersanelerl ıubesinin 

- Dıkıı, Şapkacılık, Çiçekçilik 

nda çalışan ve muvaffak olan 
ın atelyelerimizde huırladık-

iscler, §8.pblar ve çiçekler, 
1938 tarihinden itibaren Evi

Tepebaşındaki merkez binasında 
sergiye tefhir edilecektir. 
halkımız.ı bu sergiyi ziyarete 
ızla davet ederiz. 

Deıriyat: 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 10 uncu mRddeswc gore alınan 
Otomobil, Kamyon, Kamyonet ve Otobüslerın pılakn resmi Umumi Mec
lisce 8 lira 50 kuruş olarak kabul vetesbit edilmiş olduğu : nlakadarların 
malumu olmak üzere ilin olunur (B) (3087) 

, . 
• • 

3.-0 el . 
200 • 

70 • 

t00llr 
l.O • 

• • 

lur•••• • IM!k • •••t·eellL 

Kadıköy Belediye Şubesi sınırlarıiçinde tarla, bahçe, arsa -vesair mahal
lerde bir çok kuyulann atı%1arı açıkbırakılmasından tehlikeli vaiyette o· 
lup bu yüzden kaza vukuu melhuzbulunchığu anlaşılmı§tır. Tebligat j -

çin sahipleri çok aranmış olduğu haldebir çoğunun nerede bulUJJ.dukları me
çhul kaldığı ğibi ikametgahı malumolanlara da yapiliın tebligata ragmen 
tehlikeyi izale etmemişlerdir. Bir ayzar:f mda sahipleri tarafından bu kuyu
lann ağızlarını sağlam bir surette kapattırılarak tehlikenin önüne geçilmesi 
aksi takdirde belediyece toprak ile dol durulma suretile kap11tılacağı sahip-

iMNiSAR SARAPLARI 
lerince bilinmek üzere tebliğ olunur. •B> c1.l42:. 

Mütekait dul ve yetim maaşları 
hakkında: 

Emlak ve Eytam Bankası lstanbul şubesinden : 

NOVOTNI 
BAHCELİ LOKANTA 

' Zengin program 

ŞARKILI MÜZiK 
itim Servis 1 L - Eylül, Birinci ve İkinciteşrin 19.18 üç aybklarının istootosuna Haz.i- TEPEBAtı • DA.IRE 

ranın birinci günü başlanacaktır. y 
2. --. İlk iki giın harp malullerine tahsis edilmiştir. Bu günlerde müra - ••••••llİ•ı•••••

cant eden malQllerin iskonto muameleleri aynı günde yapılır: Ha- -- -

z.iranın üçünden ihtibaren ml6ller de umumi sıraya girerler. İKİNCİ ARTIRMA İL.ANI 
3. - Cüzdanlarım yatırarak numara fişi alanlara ancak bu fişler üzerin- İstanbul Asliye Birin<:i Ticaret Mah-

de gösterilen gün ve saatlerde tediyat yapılacagından bu tarihlerin 
dağişlirilmesi için vaki olacak mi>racaatlann kabul edilmiyecegi kemesinden: 
ilan olunur. Mahkemece satılmasına karar veri-

4. - Adalar, Sarıyer, Kartal malmUdürleüklerinin vizeleri aynca haz.ır - Üp Galata'da Kcmeraltında 78/80 nu
lanmıştır, Bu malmüdürlüklerindcn maaş alanlarn vize için Mal- merolu Trakya tütün deposunda mev
müdürlüğüne müraccat etmelerine hacet halmadığından cilzdanla - cut Bursa ve Gerze malı ve 9'34 -936 
rmı hamilen doğrudan doğruya Bankaya gelmeleri ilan olunur. senesi mahsulü mamul ve gayn ma -

mul tütünlerin ikinci artırması 2/ 6/938 

YAZ GELDİ hergün traş olmak zamanın i.cabatıdır. 

Traş bıçağı ile traş levazım.alını alırken. DİKKAT ediniz. Paranızı 
ya hancı ellere vermeyesiniz. 

l\IANON LESKO 

'lüb kitapevi 25 kuruşluk .. -----~ 
eserler serisinin 6 ıncısını 

~en Manon Leskoyu llefl'et _ 

Dem iriş 
Perşembe saat 10 da yapılacak~ Al

mak isteyenlerin o gün ve saatte ma

....... ••••11 hallinde hazır bulunmalan lüzumu 

HALK ve BOZKURT ismindeki V., :lıtvazımatmı biliüıı memleket 
te arayınız ve alınız. Bu çeşitler ÖZTÜRK çocukların malıdır. Unutma k 

SANA TÜRK OÔLU TÜRKTEN BAŞKASI YAR OLAMAZ . 

t Adıli.n, eserin mukaddeme -
~lecliii veçle, yeni bir tercüme 

ıle """"' ı UJ.Umize çevirdiği Abbe 
nun d·· 
b Ullya edebiyatında klasik 

u eseri sıkılmadan ve Yorul _ 
okunınakdndır. 

Madeni eşya ve karyola fabrikası 
En MD mteıa 'We moden karyola. ... ,. lhtiyacıaı temin eden 

TGrk mGaauaidir. Piyasadan lııu firmayı arayınız. Veyalaut tloğ
ruc• fabrikay miracaat ediniz. 

Adres: lıtanbul Çemberlitaı Tavukpazarı lbrahim Ar Demirit 

Telefon:~ 

Sahibi: FEHMİ ARDALI ve MEHMET BOZKURT, İSTANBUL ilan olunur. (8011) ı 

~~~~~~~----------------------· ... 
Zlbreri Ye cilt haatalıklan 

Hayn Umar 
Otın- ....... Be7ot• ı.t--i 
çarşısında No. 133 Telefon: 4358 

Sahipleri: A. Cemalettin Sara~oğl• lhami Safa 

Netriya1 JllUdD.rtL; flbami Saf& 

Basıldığı yer: Matbaai Ebuzziya 
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SaYfa: 6 YENi SABAH 

Beyoğlunda K L (Pasaj Karlman) 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazasidır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmistir. Fiatlar son derece ucuzdur. 

YAZLIK SON MODA MALLARIN UMUMi SERGİSİ 

Safi yün kumaştan 
Viyana modelleri 

22 liradan 
itibaren 

Hakiki Ustikten 
KORSELER 

Son derece dayanıklı 

350 kr. 

Plaj ve sayfiye için 
Bayanlara mahsus GOLDFİSCH, JANSEN 

FORMA ve RİBANA marka 
MAYOLARIN 

zengin çeşitleri 

Kısa plaj pantAlonu (Şort), Pijama - Bluzlar 
Ayakkablar - Boneler - Şemsiyeler - Burnuı

lar - PIAj oyuncakları v. ı .... v. s .... 

YAZLIK KUMAŞLAR: 
TOBRALKO, Metr. 65 kr. 
ÇiÇEKLİ BATİST 

Çamaşır için Metr. 50 kr. 
NOKTALI PLÜMTİ 

Son moda, Metr. 160 kr. 
LENET, Modern desenler 45 kr. 
PİKE FANTEZİ lOOkr. 
KLOKE, muhıelll dese nler, Metr 50 kr. 

DUBL JORJET, Yeni çeşit 140kr. 

ROMEN BLUZLAR 

Şıklık veren bluzlar. Zengin ~-
Lemeleri ile süslü Krep Roınendeu 

580 kr. 
Birman ipeğinden 

690 kr. 

KADIN ROPLAR! 
Klokeden, ıyi cins 

Yıkanabilır. 

En Son Moda Yazlık 

ROP VE MANTOLARININ 
325 kuruş 

KOMBİNEZONLAR 
Dayanıklı ipeklı jerseyden 

İşlemeli motıflerle süslil 

290 kr. 

Zengin ve müntehap çeşitleri 

İPEKLİ ŞİFON EŞARPLAR 
En büyük yaz modası 

150 muhtelif desende 

200 kr. tan itibaren 

ERKEK LEVAZIMATI 

Kısa kollu 
İPEKLİ GOIVILEKLER (Polo) 

25(1 kr. 
Poplinden 

SPOR GÖMLEKLER 
175 kr. 

KREP PİJAMALAR 

300 kr. 
POPr.LiN PİJAMALAR 

350 kr. 
SPOR BLUZLAR Sued taklıd! 

690 kr. 
Yekrenk krepten 

SPOR GÖMLEKLER 
185 kr. 

Ekstra pophnden iki yakalı gömlekler 

250 kr. 
Son derece sağlam 

BUKLE YÜN KAZAKLAI\ 
290 kr. 

PANTJ\LON ASKILAR! 
Gayet sağlam, her renkte ve fantl!ZI 

80 kr. 
KEMERLER 

Kalın ve ıyı cin5 derıden 

65 kr. 

t 
ı 

. 
~...> 

PLAJ PiJAMALARI 
Saf yün mükemrnel hıçim 

850 kuruş 

SPOR BLUZLAR 

Jcrseden her genkte 

200 kr. 

Erkeklere 
EL ÇANTALAR! KAPELİN FORMA ŞAPKALARI 

Her renk ve formada zengin çeşitler Son yaz modası 
SPOR GÖMLEKLER! 

ipek jer<evden her renkte 
YAZLIK •\,' DONLAR 

İyi c ns ln'·opden 

490 kuraştan itibaren 375 kr. 250 kr. 90 kr. 

•'~ 
~·ı·~ 
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w 
Bayanlara 

BANYO KOSTÜMLEI!i 
1938 modellel'i 

Güzel ve müntahap çeşitler 

37 5 kuruştan itibaren 

~ 

Tabii ipek 
ÇORAPLAR 
ıı::x:x marka, en 
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~orap:ar, Modern renkler 
Rekli.m fiatı 

150 kr. 

Kendinden yakalı 

SPOR GÖMLEKLER 

175 kr. 

L EÇi • 
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Beyoğlunun İstiklal ve Tepeba~ı gibi iki büyük ve mühim caddelerini birbi
rine rapteder. Herkes geçitten serbestçe geçer ve sergileri gezip dolaşabi -

. lir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. 

1. v ·et• •.3eil ııa· ı s,ıuı uart: ... c; .. "'.......... ı- <J 1 ha r ıa-.ıyor,. e n'ııay • l d ~. b' ... 1 t 1tı ·· özle ile ona bakıyordu. ne rare.ttm bayadartnda geçen burun u•ı•• ....... .1--· D"" 
. -·'-- d" Hel oo a tı yaşın a ·~~n ısıtı> e up g r 
~un.• ıyor. 
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