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Niğde ve Bord'a Hatay meb'usan meclisi 
büyük bir sel felaketi tarihi vazifesine başlıyor 
Bir çok evlerle harmanları, demir Mebus isimleri dün ilanedildi 
yOlunu, mezbahayı sular bastı!. T .. ki 21 b' k d 
İnsan, havyan zayiatı ve mühim hasar var. Niğde . ur er me US ÇI ar 1 

karanlıkta ~aldı. Trenler jşleyemiyor ! Parti bayrağının Halk partisi bir beyanname neşretti. 
Filistin meselesi r" dairelerde nasıl Meb'uslar bugün toplamyorlar. 

Yazan: Hüıeyin CAHIT YALÇIN 
~~~~NN 

asılacağına dair 
Allahın Beniisraile vaadettiği mes'· Parti Sekreterliğinin bir tebliği 

ut topraklar Araplarla Yahudilerin bir· ı= ---'- • • "'" • n sı Gı * ıiıı Ankara, 21 (A.A.) - Cum-
l>"ırlerini bombalar ve atqli siliblarla • huriyet Halk Partisi Genel sek-
Pu-çaladıklan bir cehennem yerine reterliğinden tebliğ edilmiştir: 
benzedi: Sulh muahedelerinin akdin· 1 ... _f i1 Her sene Cumhuriyet bayra-
den itibaren baflamlf olan Filistin ~~ ı '5 mında olduğu gibi 15 inci yıl-
aeleainin gittikçe vahamet kesbettıgı dönümü münasebetiyle de par-
ıö:zönünde tutulursa, ifin akıbeti nere-

ti bayrağının çekilmesi husu-
Ye varacağını keatinnek çok :zorlatır· - ..,ı -' ~ eundaki Parti te~kilatına ve 
Bir lngili:z muharriri bugün Filistinde Partiye bağlı kurumlara gön-
mevcut olan lngili:z kuvvetlerinin Wa- derilen, .ilgili makamtara da 
terloo muharebeıinde Büyük Napele· 

malümat olarak sunulan yazı-
on'u mağlup etmeğe kifi gelen kuv· nın Ulus gazetesinde resmi de-
\retten fazla olduğunu •Öylüyor. Fakat Büyük seller altında kalan Niğde mezbahası vaire de şümulüne işaret eder 
Jİne Filistinde aaayİfİ tmıine imkan 
ıörülemiyor. Yagv mu r ı · Seller; harmanları, birçok tarla- bir yazı intişar etmiştir. 

Ve Se 1 n ları da harap etti. (Yeni) ve (Eski Resmi günleı·de tesmt deva-
Oımanlı imparatorluğu zamanında, 1 Gümüş) köylerinde bostanlar, har- ire bayrak ço.kilmesi kanun ve 

Filistinde Yahudilerle Araplar rahat """""'"""'""'"""""""""""""'"""""'"""""" manlar harap oldu. talimatlara istinat eder. Parti 

~==ı~ y~::;:1::;.~:zd ~~z~~;:in~~:~ tekrar başlama .... Şimdiye kadar ~ular alhhndan 2 bayrağınnı nereye ve ne zaman 
L·ı h 

11
• b. h • • • olu Ç\karıldı. Daha msun ve ayvan çekileceği de ötedenberi müt-

QI e bu ancak ma a ı ır e emmıyetı . - k l 
ha.' 'lis • deki b .h zayıatının çok oldugunrlan kor u u- tchaz usul ve taimata tabidir . 

. ız bulunuyordu. Fı tın u a en ~vvvvvvvvvvvv yor. Araştırmalar devam ediyor. Bayrak talimatnamelerinde hiç 

gı Umwni Harp bozdu .. O ~an sından korkuluyor Yağmur dinmiştir. Fakat zararl bir değişiklik yoktur. Keyfiyet 
müttefikler Araplan Türk ıdaresınden · .. h. d. JJ k 1 d tavzı·h olunur. • . • . ve zıyan mu ım ır. ava apa ı ır. 

ayınnak içın onlara ıstiklal vaadmde y · b' ld k k l '":============= L 1 .. k k k • • s· em ır se en or u uyor. • 
QU undular. Mısır yu se omısen ır N·-d 21 (AA) _ n- t 
tJ 5 T · · ı r·- r • Ş h Jg e, . . un san 
.-ııenry Mac Mahon 2 Cfnnıevve Nıgde, 21 O enı Sabah) - e - 16 d k ·dd tı· b. tt b 
19 · · d ••-•-•- Şerif. H.. · 1 .. b- . k b' 1 f 1• k a ço şı e ı ır ~ure e aş -15 larihın e n--.e ı useyıne rimiz hava ısı uyü ır se e a e- 1 - üte k' k d -_ . . . ıyan yagmuru m n ıp ya ·ın ag 
Jazdıgı bır mektupta teklıf edilen A· tıne maruz kaldı: 1 d .. d 1 d h 1 l il 

h k• · · h d ı · k k .dd 1. b' ara uşen o u an ası o an se er1 rap ü umetmın u ut arını tayın et· Dün n gam ço şı et ı ır su- h . k ta f t · rı· 
til<ten sonra Iskenderun, Adana, Mer· rette yağan. yağmurlar uzun müd - şe rıln ş~~-

1 
ra ıknı amatmeh~. ıs 1 ta ı 

• h"I • d h' 1 k ·· A . . - ve cemıı.;ounu ısmen a rıp e-, 
•1n te ır en e da ıl oma uzere • det devam cttı. Bu sırada cı\·ar dag- . 1 kt ·k t 1 ·ı b 
d . • . . . .. mış ve c e rı san ra ı ı e mez a • 

ana vılayetını ve Halep • Humus - !ara ve Rehre buyuk parçada dolu h d 
1 

h. k 
1 

kt 
lı ş h b" d k. · . .: '-' k - .. k aya su o muş ve şe ır ·aran ı a 
oaına - am altının rar ın e aın da duştu. ıa ·ın daglarda bırı en .. 
Suriye havalisinin bu Arap hükfuneti- seller korkunç gürültülerle Niğ - kalmıştır. Sel, henuz kaldırılamıyan 
hin hudutlan haricinde bırakıyordu. denin şark tarafını tamamen kapla- harmanlarla 'Niğdenin ve eski Gü • 

Bu hudut pek sarih değildi. Yedi dı \'e demiryolumuzu harap etti. müş ve Yeni Gümüş köylerinin seb-
aene sonra Sir Henry Mac Mahon Fi- Ayni suretle mezbaha ve elek- zelerini ve bostanlarını kamilen tah 
liatini bu huduttan hariç tutmuf oldu- trik santralı da sular altında kal- rip etmiş, su basan ~vlerde halkm 
iunu söyledi. O :zaman müstemlekeler dığından cereyan ke:;ildi. Şehir kap unları, yiyecek ve giyecek eşyaları 
Nazırı bulunan Churchill'de ayni sözü karanhkln kaldı.. tamamen ıslanmış, çamurlar içinde 
teyit etti. O vakit; esasen heyecan içinde kalmıştır. İnsan ve ha~·van zayiatı 

M1S1rdaki Yüksek lngiliz Komiseri- bulunan Halk; siyah bir zulmet i- vardır. Şimdiye kadar bir kadın ve 
nin bu mektubu hiçbir zaman resmen çine girince büsbütün korkanlar ol-ı bir erkeğin boğulduğu tesbit edil -
~redilmenıi,tir. lngiltere bu Arap du. (Sonu 7 1ıci sayfada) 

Prağ müzakereleri 
bir çıkmaza mı girdi ? 

Dünkü 
Fransez 

Ün yon 
yangını 

Yaz.ıaı 7 i:ıci 1ahifededir 

Başvekil geliyor 
Dün lzmirden Manisa ya giden Celal 
Bayar oradan şehrimize hareket etti 

Başvekil evvelki gün lzmirde iktiaat vekili ile birlikte 

İzmir, 21 (A.A.) _ Başvekil Celal lmında bulunmak üzere Manisaya ha· 
• 1 • • 1 reket etmişlerdir. 

Bayar, refakatinde lktısat \ ekıli Şakır C 1•1 B A d · d d b'. ··k e a ayar v etın e e uyu 
Kesebir ve diğer zevat olduğu halde merasimle selamlanmış ve kalabalık 
bu sabah saat 10,30 da hususi trenle 

1 
bir halk kütlesi tarafından coşkun te· 

İstanbula müteveccihen üzüm hayra· , zahüratla uğurlanmıştır. 

Japonya - Sovyetler ile 
·Çin arasında 

Mütareke ahkamının ihlal edildiğini 
iddia ve ltalyanın tavassut teklif 

haberini de tekzip ediy·orlar 
Tokyo, 21 (A.A.) ·- Harbiye vassutta bulunacağı hakkında ecııC'

nezareti namına söz söylemeğe sa- bi menbalardan verilen haberleri 
tahiyettar bir zat Havaı:; ajansmm tekzip etmektedirler. 
muhabirine beyanatta bulunarak Sarı nehrin sol sahili 
mütarekeden birkaç gün sonra Sov- Tokyo, 21 (A.A.) _ Japon kı-

devleti meselesini Müttefikleri Fran
•ızlarla Ruslara ancak 1916 senesinde 
haber .enli. Fransızlar bunu duyunca 
lcendiJeri de bazı mütalcbelere kalk
tılar. Sykes - Picot göriifmesi denilen 
bir itilaf aktedHdi. Akdeniz ile Basra 
lcörfe:zi arasındaki araziyi bef parçaya 
ayırdılar. Bir kısmı lngilizlerin, bir kıs· 
mı Fransızların hakimiyeti altına SO· 

kuldu. Birer kısımlan da bunların nü
fuz mmtakaJanna ithal edildi. Filistin r 
ayn tutuluyordu. Bunun rejimi Rusya, 
Franaa ve İngiltere aruında kararlat· 
tınlacaktı. 

lngiliz Lordu vaziyetin na7ik olma. 
sına rağmen ümidini kesmedi ! 

"Dün ak,amki 
yangınından 

Ünyon Fransez 
bir estantane 

yet tayyarelerinin Mançuko ve Ko- taları, Çinin 300 mil uzunluğundaki 
re toprakları üzerinde keşif uçuş • bir büyük müdafaa hattı olan Sarı 
!arı yapmaları bir tahrik mahiyetin nehrin sol sahilini zaptetmek için 

, de olduğunu ve Japonya hükumeti- Şansinin cenubunda taarruzlarına 
nin keyfiye~ .1\~os~ova ~e~dinde pro devam etmektedirler. Geçenlerde 
testo edecegını soylemıştır. Puçeuyu zapteimiş olan Japon kuv-

1917 Tqrinisaniainde Balfour'un 
methur beyanatı vukua celdi. Balfour 
Filistinde Yahudiler için milli bir yurt 
teaiaini lngiltere hü.k&ımetinin ıyı na· 
...... arördiiiünü, bu gayenin temini 
İçin kolaylık gösterileceğini, fakat Ya· 
budilerin cayri cemaatlerin sivil ve 
dini haklannın ihlal edilmiyeceğini bil
diriyordu. 

Milletler Cemiyeti Misakının 22 inci 
maddesi Filistin meselesiyle metgul 
oldu. 1920 Nisanında, müttefiklerin 
JÜksek fÜruı Filiıtin manduau lngiJ. 
tereye verdi ve Balfour'un beyanatı
nın fiile çıkaııılmasına lngiltereyi me
mur etti. 

Araplar Filistine Yahudileri doldur
mak için kendi yerlerinin ellerinden 
alınacaiı korkusuna düttüler. lngiltere 
trıüatemlekeler nezareti onlan teskine 
Çallfh ve bazı teminatlar verdi: 

lngiltere bütün Filiıtini Y ahudilq

tİrınek emelinde defildi. Filistindeki 
Arap halkını, Arap dinini, Arap kül
liirünü, ortadan kaldarmayı yahut tabi 

(Deı·amı !! nci sayfada) 
Htlaeyin Cahit V ALÇIN 

Dün .akşam Beyoğlunda büyük 

1 bir yangın olmuş ve Tepebaşı civa

ltalyanın tavassutu vetleri Motinçengi işgal ederek 65 
Nanken, 21 (A.A.) - İyi haber inci Çin fırkasını hezimete uğrat

alan Çin mahfelleri İtalyanın ta - mışlardır. 

jrında Albn~dairedeki Ün~on Frnn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

sez klübü kısmen yanmıştır: ou··nku·· . .. b k 1 
Ateş saat 20 yi 20 geçe başlamış zengin Spor m USa a a arı 

ve hemen itfaiyeye haber verilmiş
tir. 

Derhal yaııgııı yerine yeti*en it
faiye efradı; ateşin iiçiincü kattaki 
şano dairesinden çıktırrını görmüş -

lerdir. 

l!iıın. büyük ve kargir olduğu i

çin ona göre tertibat nlınmış en bil

yük merdivenler kullanılmıştır. 

İtfaiyenin bliyiik gayretine rağ

men yangın saat on bire kadar de -
ingiliz Lordu Runsiman ile Çekoslovak Başvekili Hodza ve Çek vam etmiştir. 

Hükümet merkezı Prağ şehri N t • d Ü · F · .. t . . .. e ıce e ıııyon • ransezın us 
Prag, 21 (A.A.) -· Vaziyetın cap ederse alfıkadar dc\•letlcr kon - t ft k . b 'T k 

1 ciddi olmasına rağmen Lord Runsi- feransma tevdi edilecektir. ara a ·ı u ün ·at arı yanmıştır., 
man ile nrkaduşları umitlerini kes- • ··dra. A.J _ Suııday Ate~in de\·amı mürldı>tiııce tram-
memektedirler. Runsiman heyeti lüo elc.,.ııııı Pr..ığdan haber vaylar işliycmemiş, mııl-ıit büyük bir 
~1esaisiııin. ııetıc~i~1i bir muhtıra şek 1 aldığına gorc, B. Henle n . Lord Run korku atlatmıştır. 
lınde tes~ı~ ~tmıştır. Muhtıranın bi-ısimanla görüşmeleri h.ıkkında Hit- Ateşin niçin çıktığ ı hakkıııda 
rer .suretı ıkı tarafa verilecek ve i-

1 
(Sonu 7 nci sayfada) 

1 
tahkikat dernm etnıekteclfr. 

\ 

Dün Modada yapılan 1938 yüzme tampiyonasına ıiren yüzfcüler 
(Yazısı spor sutunumuzdac.ır J 
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Sayfa: 2 YENi SABAH 22 AGUSTOS 1938 

Filistin meselesi (ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&Atl) 

(Baştarafı 1 nci sayfada) O" 'k' k k b• d d 
~e ~:=:~~:~;il~::!::;,,~; un ı ı yangın cı ara ır ağ eteğin e Kadıköy iskelesinde 
:ı::::d~-:!:~!::ı~ n:ıa:::~e~ iki ev bir kulübe yandı küçük evlat bir kavga mahkemeye Yazan : Henri Robert 

Şarlot Kordayın 
muhakeme ve idamı 

Yahudi yurdu tesis etmekten ibaretti. Biri Galatada diğeri Bakırkö- babasını öldürdü d'u'şt'u' 
1922 de, Filistinddti yüluek lngi· .. • . 

!iz komiseri bir anayasa kabul ettir- yunde ıdı 
mek istedi ise de Araplar buna razı 0 1. Dün Galatada Defterdar mahal- Cinayet, ancak on gün gizli --o--
madılar. Yahudiler ve bilhaua Siyq. I le~inde. 22 numaralı Hayrettinln ah- k a J d 1 Karısının ayağına . ~ası1 an 
oiıt te~kilatı bütün ırayretlerini sarfe- şap evınden yangın çı1<mıştır. Yan- . • Tanaşın tevkıfı . 
derek Filiıtinde bir Yahudi yurdunu ı ğın evin ü•t katında ııardrop üs .! İstanbul .cıvarında ı,tran~a ~aır· Raskof oğlu T anat ve karısı Y rı•· 

Şarlot, artık sıkı bir tarassut 
altında bulunuyor 

yaratmıya çalıfıyorlardı. tünde bırakılan bir mum sebep ol- !arının ete{rınde korkıınç bır cına- ya dün sabah tenzil;ttan iıtifade •.t • 
1928 de, Araplar intihabat esasına muştur. Hayrettinin evin üst katın. yet 0.l~uşlur: mek üzere Kadıköy i•keleıinden bılet 

-7-

müstenit bir Parlamento te1kilini iste- da unuttuğu mum yarn ş yavaş eri- Çılın~oz. o;man~arı.nda .. kereste 1 •lmaktalarken kalabalık arasında Rı:• 
diler. Fakat Yahudiler Parlimentoda miş ve ateş a-ardroba •irayet etmiş, yapıp aıl~sını. ge?ındıren Yıldı • isminde biri kazaen Yargiyanın ay.ıı· 
vücut bulacak Müslüman ekıeriye.tiın. 1 oradan da döşemeler tutuşmuştur. rı·m· I~r~hı~,. ısmındc 3 çocuk sa- lna baomıştır. 
den korkarak bunu beprunediler. Yangın yeriııe znınnnında yeti- htbt bır ışçı, 10 gUn evvel; göz bebe- Kadının feryadı üzerine oinirl•n•" 
1 sen "tf · · · b ""t·· • t• • g·i gib>-tıevdig" i küçük o;;ıu Velivi va. . .. .. .. et· 929 da, cAilarna duvan» mesele- ' ı aı~ enın u un gayre ıne rag- ı . ~ , ' kocası Tanaş Rızanın uıtune hucuın 

"Şabo,. bu sabık papa~ kendbi- pishanedeki boş vaktini mektuplar sinden dolayı Aranla 1 y h dil men ates yanıbaşında1<i Rinba•ı Ni- nına alarak yıne ormana kereste · d"" • b 1 mıttır . • • lf r a a u er ara- ' 1 ·, , ... • • • / mıt ve onu ovmege at a · 
ne büyük bir ehemmiyet atfederek yazmak suretıle geçı~·ıyordu. sında ilk patırdı koptu. Kavganın uıl y.azinin oturmakta olduğu eve de yapmaga ~ıtmıştır. . . • .. Hadiee yerine yetifen zabıta ıneın"' 
raporun~ ok~yor, he_r v~rde he.r ~- " Hatta bu genç b~kıre tarafından seı...bi Arapların Yahudi muhacirler sırayet etmiş, ve yangın ancak bu ev .. ~akat otedenberı b;ba"'..nın ol • lan ikisini de cürmüme,hut mahI<eın<" 
dımda bır ~uıkast, bır cınayet goru- Bar baro,, ya hıtaben yazılmış I yüzünden kendi vatanlannda ekalli- de tamamen yandıktan şonra söndü durup paralarını alnıaga ırozkoyan ıine ıevketmişlerdir. 
yordu. On·a· nazaran "Şarlot. Kor- olan ve ~azı ak>amı ölmk<' üz~r bu- yette kalmaktan ko·.!;,.-nalan idi. lngil- riilebilnıiştir. Hayretti~in evi ~i _ hain evlat; burada gere .vaüti ~a~a- ı Yapılan duruşmada Tanaşın 9 uçl." 
dey,, i dahılıye nazırına ~akdı1'.1 ~- lunan hır. genç kız~n k:lemınden ~ tereden bir tahkik komisyonu ıönderil gortalı ~lduğundan ,vn ·ıgın hakkın- sının uyumasını beklemış v.e ıhtı • oldui:u anlaşılmış. ve müddeiuınuın'.· 
den mebu~ (Doperre) de ~ü.pheh bı~ çıkmışa ~ıç benz~mıyen bır.mektup , di. Komisyon rapor verdi.. 0 zaman ı da tahkıkala başlanmıştır. ~ar adam rahat. bir uykuya daldı- nin . :~rdüğü lüzum üzerine Tan•ı t<'" 
adam ve genç kızın 't>rıkı cürmü vardır kı ancak bırkaç saatlık haya- bafvekil bulunan Mac Donald hükU.. * Dün ~aat 7.40 geçe Bakır . gı zaman; keskın baltay ı kafasına \iE edilmiıtir. 
idi. Sabık pi•kopos "Fıışe,, de öyle tı kalmış bir adamda ve bilha•sa; metin Filistioi Cemiyeti Akvam man· köy istıı•yon binalarından nmcle ça. indirdiği gibi şahdanınrlarını kes · · 
idi. Çünkü bir rivayete göre bir a-enç bir kızdaki bu ce~~ret ve meta 

1 
dasına ıröre idare etmekte devam ede- vıışu Celalin oturmakta olduğu evin miştir. Katil evliit bundan sonra; --o--

gün e':"el ·:~arlot,, ~ecl.isi~ dinlı!m.e n~te .. şaşma~ak kabil _ol~az. Tar~- ceii yolunda mühim ı...yanat ile ip ah_şa.p klübeden yangın çıkmı tır .. sanki. hiç .. bir şey olmamış ıribi; evi- DENİZLERDE 
yerlerınde Fuşe,. ıle hırlıkte gorul hı buyuk bır kıymet ıktısap etmış aeı:ittinıceğe kanidi. Araplar Londra- ' Hadıseye orada ç.amaşır için yakıl- ne donmu~tilr. b' 

ı b k ~ E d b b · Kınalı vapuru büyük ır rnüştü . .. Bu suretle şüph.cH.bir vazi- o an u me tubuna :;;arlot şoyle lya bir heyet göndererek Yahudi mu- mı~ olan odunlardan sıçrayan ateş • v e, a a,ını sor~n anne ·ıne: 
yete duşen mebuslar kursuye gele- başlar; ] haceretine nihayet verilmeaini, Ar" lerııı alev alması sebep olmıı,tur.. - O ormanda kaldı.. Kere•te kaza atlattı , .. 
rek kendileri.nj müdaiaaya k~l.kışı- "Tevkif!mden '.k'. gıln sonra "Ab- topralclanna dokunulnuyacaCına dar. Klube t mametı yaıımıı sonra sön- y~pı.p 10 ı:iııı sonra ıreleeek ... de - .. Evvelki. ak~am sa:tt 18 d~ :Kli:a 
yorlar. L!kın nutukları ke,ılıyor, beyı, hapıshanesının "Brısoo,. ta- beyanatta bulunulmasını ve demokra- ı dürillmiiştiir. mıştır. ruden BUyilkada ve Heybehnd•. 
feryatlar, küfürler, redler, ithamlar rafından işgal edilmi~ höcr.esinde •tik bir bükUınet kunılmaoını iatediler. Zavallı kadın her şeyden haber- "Direk., posta~ını yapan Kınatıada 
biri birini takip ediyor, meclis yüz- yazıyorum: Yatandaş seyahatimin lngiltere hükiımeti Arapların bu tale • POLISTEı --o-- siz bu 1 O ı:ünü , üphelenmiyerek vapuru bir kaza geçirmiştir: , _ 
)erce delinin iı;timagiihı olan bir teferruatını öğrenmek arzusunu iz- !erini manda ıUıkamiyle telif,, imk;;. beklemiş fakat 10 uncıı günü sabahı Vapurun Fenerbahçe ile ı-ına. 
tımarhane manzarası alıyordu. har etmişsiniz. Bu hususta size kii- göremedi. Hindiatan yükaek memurla. bir ecnebi parası sürüyorlarken oğlunu uyandırıp da bqbasını alma- hada arasında makine dairesinde!<'. 

Nihayet meclis Maranın katli- fi derecede tafsilat vereceğim. Bü- tından sır Jonb Hope • Sim son . ıııı söylediği zaman; katii evladın: , makinMlerden birinin buhar nakit_ 
nin ve şürekayi cürmün•in ihtilal tün seyahat esnasında müteaddit tahkikat için Filiatine aönderildt Bu yakayı ele verdiler - Babamı ke tiler be ... Ben sa- den borusu patlamıştır. Bunu d_ıı 
mahkemesinin huzuruna gönderil- dağlılar ile beraber bulundum. Vü-' zat artık Filistinde Yahudi muhacir Tıırlabaşında Halili Rokağında na söylemedim ... Onu korucu Yaşar yan yolcular te!Aşa dilşmilşlerdır ... 
mesi kararını verdi. Biçare (Do- cutlannın stkleti nisbetinde ahmak barındıracak toprak kalmadıfını · •İli 11 numaralı e\•de oturan Leoııida kesti... Vapurun çaldığı imdad dUdilklerı 
pcrre) kendisi aleyhinde tevkif ka- olan bu adamları sözlerini kesme- Arap amelesi dururken ,.__ 'er': oğfo Kiryakidi ile arkadaşı Pandeli Cevabını verme i, hııkikati bü- Uzerine Burgaz ve Pendik vapurları 

d .....,. Y ero .. 1 K 1 1 K ııh • rarının ita."<lna şahit oldu. (Fuşe) de en dinledim ve bunların likırdıla- hariçten Yahudi Rönderınek münasi dün saat onda Feriköyüııdeki fut- tun acı ığiyle meydana çıkarmıştır. ına ının yo cularını almış '." • 
(Abbey) hapishanesine gönderildi. rı ninni gibi gelerek uyukladım, olmıyacqını bildin:li. lnıriltere bük:. bol saha ,ında börek s~taıı Abclul- Bunun üzerine mesele jandarmaya ada vapuru da tek knzıınıııı ış.ıete_ 

(Konvans~'On) mecli~i ")Iara.,nın durdum. Söz temsili bu daimi uy- meti bu raporu taavip etmekle Arap !ahtan 5 kuruşluk simit almışlar ve intikal etmiş; bittabi hemen koru- r~k ~üç hal ile Kınalı~daya gıd• 
kalbinin t.ahnit edilerek saklanması kutlan ancak Pariste uyandım. ~- noktai nazarını kabul etmi' •örünü· •atıcıya mukabilinde 1 O dinar kıy. cu Yaşar da yakalanmıstır. bıl~ış:ır. Bu kazada yalnız kaza~ 
için bin beş yüz liralık tahsisat it.a- kucu ·kadınlardan hoşlandığı '1iP· yordu. metinde bir Yua-oslav para•ını vere- Fakat ktıçük bir tahkikat; Yaşa daıresınde bulunan makinistlerle a 
sını kabul etmiş, Paris "Kommon,.u hesiz olan yolculardan birisi beni Fakat artık Filistin topraklarında rek hesabı elli kurııs iiı;erinden gör rın korkunç iftiraya uğradığını mey tsşçilerin hafif surette yüzleri yan· 
i'e cesedin müdebdeb bir yat.ağa e ki ehibbasmdan blrisinfo kızı zan Arapları.. Yahudil~r araıında bir ha. mü~ler ve Abdullahtan 45 kuruş dana çıkarmış ve bütün şüpheleri mıştır. 
yatırılarak Fransı:ı tiyatroôu meyda netti. Bana malik olmadığffil bir yat ve memat miicadelesinin tohumla- geriye almışlardır. Az sonra vui- katil edat müfteri ilurinde topla - -o--nında halka teşhir olunması arzu- servet bahşetti, şimdiye kadar as- l rı atılmıftı. iki tarafın da rah,.t durma- yeti anlıyan simitçi zn'ııt;ıya nıiira- mıştır .. 
sunu izhar eylemişti. Sonra bu pro la işitmediğim bir isimle hitap eyle. sına imkan yoktu. Kartılıklı tahrikler, caat etmiş ve suçlulnr v:ıkalanmış- Lakin bütün '1kı i•licvaplara KÜLTÜR iŞLERi: 
je tadil edildi. "l\Iara,. sabık "kor- di ve nihayet bana de~ti izdvacını 1 kavııalar, tedh~ hareketleri devam e· tır. rağmen çocuğun aıtzıııdRn en kti -
delyeler .. kilisesinde, etr· fı servi ve ervetini takdim etti. Bu lakırdı- diyonu. Filistine gönderilen Yahudile- çük bir itiraf bile almak mümkün O· 

ı k "f Yaramu çocuklar 1 ağaçlariyle çevrilmiş kırk kadem ar a i derecede canımı sıkmı ol- rİn ev.alı da bu bapta müessir olm • amnmıştır. 

irtifaında bir yatak (izerlnde pres- duğıından nihayet: tu. Çünkü Siyonist ıe,kilatı biran evvU:ı Nuruosmaııiye cadcl~•iııde 82 nu- O zaman; jandarma, kurnazca 
tişkarlarına teşhir olunmuştu. - Zannedersem ikimiz de kome- Filistinde bir Yahudi weriyeti temin maralı evde oturan R y~şında Lüt- bir hile düşünmüş ve kocaman kara 

"Mara,. nın süslil bir kliçilk ku- diya oynuyoruz. Yalnız ne kadar etmek için hangi Yahudiyi bulursa 
0

• c; ojılu Nişan 10 yaşında ~ami ile yı. bir köpek bulnrak çocuğun ön tine 
tu içine konulmuş olan kalbinin l yazık ki yalnızız. Bari yol arkadaş- raya yollayordu. Kudü.ste )'İnni yedi kık bir duvar üzcritıdcı oynarlarken getirmiştir. 
korclelyeler klübilne nakli merasi- !arımız burada olsalardı bizi seyre- ıene kaim" bir lngilizin 1936 Te,rini- Sami tarafından itilen Nişan dnva- Bir jandamıa; katil çocuğa: 
mi mevtii bir gülünçlük ve ma~ka- derler de hiç olmazsa eğlenirlerdi. evvelinde English Beview'de neoretıi. rın üzerinden düşmüş ve bir nyaiı "-Bak hu kôpeğin gözlerine! .. 
raltkla icra edildi. Mevkibin başın- dedim. Herifin fena halde canı sı- ii bir iatatistiie aöre, Siyonistler" Filis. kırılmıştır. Derhal bayıı-ın bir vazi. demiştir. O ı.er şeyi biliyor; senin 
da "Rube,piyer,. ve '~fontanyar • kıldı.,, tine vücutlan biç te anu edilmiyeeek yette yere serilen Sami berayi teda- babanı öldürdüğünü sl;yledi... Eğer 
dağlı) mebu~lar yürüyorlardı. Ni- . ~iraz da.ha aşağıda "Şarlot,, ken birtakım v.budiler, komünistler yol. vi Cerrahpaşa hastahanesine kal • saklar~an şimdi sen! parçalıyacak.,. 
hayet l\Iaranın kalbi bir vazo içi • dısıle beraber tevkif edilmiş olan layorlardı. Bunlar f"ıliıtinde millt bir dırılmıştır. E•nsen vicdan azabi içinde bu • 
ne konularak klübün tavanına asıl- Montanyar mebuslarından ~öyle Yahudi yurdu kurucak adamlar d-"''· 1 lunan ve ma~unı babuınııı yok yere .,.p ki kavgacı birbirini yaraladı dı. Sonra me,..iyeler, ~iirler okun- ba.hsediJ'()r: diler. akıttığı günah•ız kanı tutan cani ev-
du. Ve l\Iaranın kalbi hazreti İsa- "İnanır mı•ınız 1 Müddeti haya. Yahudilere ıu ve elektrik i,lerüıe Dün saat 16 ı.uçukta Un kapanın liit; kara köpekten korkmuş, onun 
nın kalbine teşbih edilirken hatip- tında yüzü.mü bile ırörmemiş olan ait mühim imtiyazlar verilmesi daima da Keserciler sok~ğınd~ 2 numaralı dişleri ara.ında parçalıınmaktansa; 
terden birisi hıçkırıklnrla karı~ık adamlar şeriki cürmüm olmak töh.'eo.ı<un bulunan Arap eflcarıumumiye. kahvede oturan Tah•in ile yeni Ha- itirafı tercih ederek bütün cilrmii • 
olarak şöyle bağırıyordu: meti altında benimle mevkuf bulu.f sini bütün bütün ürkütmü,tü. Nihayet yat sokağında oturan J\Azım bir a- nü bülbiil gibi söylemiştir. 

_ Ey, a..-.i bir ilahın kıymettar nuyor. Anla:~ılan "Mara,. nın ruhu- sür\iltü arta arta buriinkii kanlı fekli lacıık yüz!lnclen kavga etmişler ve Bu ~ocuk kanlı balta ile, bir ça. 
bekayası.. Biz sana kar~ı hanis ola- na yalnız bır tek kadını, beni kur- aldı. Öyle bir vaziyet hud oldu ki, in- biribirine bıçak çeker&k saldırmış- lı çırpı yığınının altına sakladığı ba 
mayız. Uyanınız kordelyeyeler !. b~n ~tmek bu efendilerin hoşlarına ailtere Filistinden çekilmek iateoe bile !ardır. Etraftan yeti-;;nciye kadar ba. ıııın ce edlni jandarmalara gös
Gidip "Mara,. nın initkamını ala- gıtmıyor olmalı!. Onlar istiyorlar burasını bırakıp gidemez. Çünkü der- Kiizım baldırından ve Tahsin dı- ko- termiştir. 
im! Gidip Fransanın göz yaşlarını ki bu ruhu habise bir siirti insan hal bir anarti ba1lıyacak ve bu an&rJİ !undan yaralanmışlardır. Her iki • Bu acı manzara köyde ve civar
~ilelim.. kurban edil'>in. Bu beri! yırtıcı bir bir ecnebi iatiliyi davet edecektir. İti si de Cerrahpa a ha•tahaııesine kal- da çok büyük bir teşir uyandırmış-

Nihayet "Paolyon,, a nakline in- ı hayvandan başka bir şey değildi ve yalıflınıanm da imkanı ırörülemiyordu dırılmı, ve hldi. e hakkında tahki. tır. 
tizaren cesedi kordel~·e!nr klübü- Fr~n•anı.~ ~ütebaki aksamını, ihti- ve -ıe böyle ırittikçe vahamet pey- ' kate ba~lanmıştır. Namuskiir bir adanı olan va ha-
niin bahçe•ine göm!lldil Ye mezar lalı dahılı ıle yakıp y>kacak, kan da ederek meçhul bir akıbete doiru b b I k d yatını çocuklarının saadeti ve is-
taşına şu cümle yazıldı: nehrine boğacaktı. yürüyor. aygın u unan a ın tik hali için harcayan bu namuslu 

"Burada bu güünç merasim ve Artık yaşasın sulh ve sükunet! Hüaeyin CAHI r YALÇIN Üsküdarda Solak Sinan mahal- babanın nankör bir el ile öldilrül . 
mezar t~ına hakkedilen bu cümle- Hamdol•un bu herif F'ransız değil- lesinde Kôşedayı soka~ında 8 nu • mesine herkes acımakla, biiyük te-
ile Montanyarlar kan dökücli mak- di. İlk ifadem alındığı zaman dört A k .11. marada oturan 28 yaşında Asım kı- es. ür duymaktadır. 
tule son vcazifelerini ifa etmiş bu- ~I?ntan.:ar mebusu isticv•pta hazır na atJ Jğİ zı Fatma dün gece eviııde baygın --o-
luncıyorlardı. idıler. Şabo,. çıldırmışa benziyor- J bir suN'tte hıılunmu tur. Tahkikat 

:. 
1 
du. "Lojnör,. sabahleyin kendisine SUÇ U bir genç ~eticesinde Fatmanın, komşuların . BELEDiYEDE: 

Çifte tedrisar 
Şehrimizin muhtelif Eemtleriıı • 

deki ilk mekteplerin bazılarında: 
bu yıl da, "çifte tedrisat,, usulii tat
bik edilecektir. Fakat bu çifte ttd· 
ri,at usulü, ilk tedrisatın verimi bil· 
kınımdan iyi netice vernrnmelctedir
\'iliiyet bütçesi, bu . ene yalnız 25 

köy mektebi inşası için tahsisat ııyı
rabildiğinden ırelecek •ene.ki bütçe 
ile yeniden bir kaç yeni ınekteP in· 
şa. ı imkiin dahiline ııirecek ve ilk 
mekteplerdeki bu çifte tedrisııt ıı
. uHI de tedrict bir •urette terkedi -
lecektir. 

Yeni mektep binaları 

Maarif müdürlüğü, ilk mekteıı
leri kira binalarından kurtarınalc 
için her sene kira bedtllerinden y~
pılacak tasarrufla yeııi mektep bı
nası inşa edilmesini münasip ırör • 
m üııtür. Bu cümleden olmak itzere 
a-eçen sene bazı ilk mektepler kira 
evlerden çıkarılmıştır. Bu karar: ö
nümüzdeki ders yılın~an itibare11 

daha geniş mikyasta t~tbik edile • 
cektir. Kira ile tutulan binalar ter
kedildikten sonra bu mektepJeriıı 
talebesi binası maarif malı olan ınelc 
teplere devredilecektir. ÖniimUzde· 
ki seı:elerdc; htanbulda kira ile tıı
tul:ın binalarda tek bir mektep bİ • 
le bırakılmıyacaktır. 

İtalyan elçf•i 
Bu müddet zarfında "Şıırlot Kor; dde. müracaat etmiş olduğumu iddia nn berber Ilalidin karısı nye. te Maltepe _ kartal arasında 

dey.. sıkı bir tarassut altında l eı ıp ~uruyordu. Hayatımda sıra- Suç delili, bir şahit birde '.~kızıl sa,bahat tarafıni!an dövüldü- asfalt yol İtalyanın Ankara büyük elçili· 
"Abey,. hapishanesinde bir müd- _ananı ~lk defa olarak görmüş oldu- mendil gu un aşı mı.~tır. Falına 4 aylık ha- ğine tayin olunan Sinyor Di P•ı>o 
det ev··el "Jı'rondenleı·., rüe·.·a". ın • gu. m bırçok ad. a.mlar beni çoktan ı mile olduğundan nıunye!le edilmi . Maltepe • Kartal :uıı:;ında yeni Romadan hareket etmi tir. 

• ' ·' t zmirde feci bir iddia ile bir . . . .. .. 'l 1 hır asfalt ·ol yapılma~ııııı baslan- h 
dan "Bris.,o,. ve madam Rolanın is- _anıyormu.ş a-ıbı davranıyorlardı. genç muhakeme olunmaktadır. 'e kendı ınde duşuk arazı görül • mıştır. Seliimi çe.me•inclen ba.•lı • Mumaileyh çarş.nmbıı gün il ,e • 
gal etmiş olduğu höcrede bulun~- \atanı kurtaran bir kimse bunun Seyfeddin i~mindekl bir gencin müş olduğundan Zeynep Kamil has- yan blı asfalt yolu.ıı M~Jh>pe • Kar • rimize gelecektir. 
yordu. Genç kız geceli gündüzlü ne bahasına mal olduğuna bakmaz. Nazike isınindeki ıınnesinin katili tahanesine kaldırılmış ve hadise tal kısmı 6 kilometreden ibarettir. Tekaüde sevkolunan eski ltal~ll 
iki jandarmanın mütemadi nezaret Allah verse de istediıfim gibi mem- olcluğuna ııit deliller vardır. elçi•i de; dün akşamki ekşpre~ e 

1 k tt Ih .. k. t k .. t ,, "k hakkında tahkikat ba~lamıştır. Bu kı•mın Maltepedeıı itibaren iki şehrimizden ayrılarak nlemleketin9 
!eri altında idi (Şarlat) böyle iki e e e su ve su un a ·arrur e • .,azı enin cesedi lzmirde şe· T . kilometrelik kısmı bitmiştir. Yolun 
erkek tarafından geceli gündüzlü se.. hitlerde sazlıklar arasında b"ulıın- ramvaya atlayan hır gitmiştir. 

ı t k dd · b m şt • b • Kartala kadar kırma tfl~ kısmı ya • ~--tarassut edilmeyi hiç hrtememiş ve Ş e mu a emeyı en açtım ve u ur. çocugun acagı kırıldı . · ~-- ~ 
bu hususta hapi.,hane müdürüne bu mukaddemsiz sulha kavuşacak \'aka aünü Sa(iye isminda bir kız pılmıştır. Yenı yol, Kartal şimendi- Deniı: üstünde bir kaza 
şikayette bulunmuş ise de yalnız değildik. İki gilndenberi mahbe•in sabahleyin iıinc giderken Melez çayı Dün saat lO raddelerinde Yedi- fer köpriisil önüne kadar gelecek, Diin saat ıı de şamıındrada baA'· 
kalmak husu undaki arzu u isaf silkilnundan istifade ediyorlar. kenarında ihıiyar bir kadınla ganç bir kuleden Sirkeciye gitmekte olan öte•i de Kartal belediyesi tarafın- h olan Alman bayraklı Tetüs vaP11" 

edilmemişti. Memleketin saadeti benim saadeti delikanlı görmü tü. Genç kız, bunları 2751 numaralı vatmM Hasanın i- dan yapılacaktır. runun ambarından demir boı;ıAJtı • 

Yine ayni milddet ı:arfında Kor- mi temin ediyor.. göıleryile takip etmif ve oazlıklar ara- dare indeki tramvay Ordu caddesin Diier taraftan Nafia mildUrlU • lırken vapurun yanına yanaşmış bir 
boğ müddeiumumi i "Kulveten Yarın saat sekizde muhakemeye d ı. b ld ki d f '- · · den ae k ı ı t r d ı d , sın a • 8:ı" o u arını a "'"etmıttır. • ~er en YO un so ara ın an Jrü; yakında Paşabah~e • Beykoz vaziyette bulunan mavnanın için e 
Vil,, ihtilal mahkeme 'nin bu deh- ba~lanacak belki de i\ğle üzeri bu c 1 10 d b 

inayetini~ endiği iÜn Safiye, Nazi- yaşın a ir çocuk atlamıştır .. yolunu da yaptıracakt>r. Bu yol; 36 çalışan liman amelesinrlen 8276 nu· 
~etneisar rüknü mahkemenin biran dünyaya veda etmiş olacağım. Son kenin cesedini görünce, büyük bir Ta b d ı k 
evvel icrası için hazırlıklarda bu- saatlerimin nasıl geç~ceklerini bil- hayretle bu kadını tanımıştır. 1:' u esna a yo un mu abil ci- bin liraya mal olacak•ır. maralı Alinin üstüne vinçten kurtıı· 
lunuyor ve Şarlotun emgaJine ibreti m1·,~rum. Bu e erı· tetvı"" eden daı·- ! hetıııden gelmekte olan 5o numara- lan bir demir düşmüs, ve sol ay•İi'.1" 

.iv > zmir hapishanesinde mevkuf bulu- l İkt• t k'J' 
müessire teşkil edecek derecede ma sonudur. Mukad:,P.ratım 1ıak- nan Seyfettinin, hadise günü Nazike- ı motosiket bütün hızi~·le tramvay ısa ve ı ı nın kırılma•ına sebep olmu~tur. 
şiddetli bir <:ezaya çarptırılması için kında hissizlik taklidi yapmak is- nin yanında bulunması pek muhtemel arabasının yanından geçerken ÇO· Elyevnı İzmirde bulunmaktn o . Kazaya kumandacı hmail ve 
çalışıyordu. Zaten 'Şarlot Kordey,. temem: Şu dakikaya kadar ölüm- görüldüğünden Seyfeııin. diğer sekiz cuğa çarpmıııtır; çocuı.: aldığı şid- lan İktısat Vekili Şakir Ke~ebir; ö- vinç makinisti Muhittin Alinin se
de aklbeti hakkında kendini ha- den hiç bir tevehhilş hıs etmiyo- mahkum araoında Safiyeye gösteril- detli darbenin tesiriyle ağırca ya - nümüzdeki hafta içinde şehrimize bebiyet verdikleri anla<ılmıştır. Yıı· 
yallerle oyalamaya Hl.zum görmii- rum. Ben hayatı sırf temin edecelti mi' ve Nazikenin yanında rördiiğü ralanarak bayılmıştır. Cerrahpaşa a-elecektir. ralı imdadı sıhhi otom~bi!iyle BeY· 
yordu. O poka!A idam edileceğini/ fayda noktai nazarından görmeğe gencni bunlar arasında bulunup bulun hastahanesine kaldırılmış ve yapı. Bay Şakir Kesebiı· lstanbulda s oğlu ha.•tnhanesine knldirılmış ve 
biliyordu. Buna ragm· en ölüm ken- alt•,tım. d • ı s ı· d h ı s ı d • l"ll ma ıgı soru muştur. · a ıye er • ey. a~ muayene e sag bacağının kırıl- ırün kadar kaldıktan ::onra Aııkara- 1 suçlular hakkında tahkikata b~Ş ~ 
disinl katiyen tethiş et'liyor ve ha- (Arkaoı var) · fettinı 1<Ö•termişıir. dıgı anlaşılmıştır. ya dönecekt'r 

t' 
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Vatikan ile ltalya 
arasında ırkçılık 
münakaşa lan 

tRe;im F asiatu auetesiı. fafiat par-

Genç Çevoslovak cümhuriyetini 
sıkıştırmağa sebep hangi davadır? 

Yük nakliyesi icin 
I!~ '~~~ Y~!'!e~! tiııİııin acrtıiı ırkçılık ve v abudi aleyh- Yazan : Douglas Reed 

~ dav.... 11uaMlefet edenlere . . . bofaltıyorlar 

Fransız hava Gr. lının 
Berlin seyahati 

ı..._ • b .ı d w .. d r . d Diiakü nüshadan devam ve aoa kes bu yollan tetkik edıyor ve hıç Nafia Vekaleti dew .. rvoJla~mr-
~ a'i"a ıgı muca e esme evam · ' •.J ·~ G ı d • k• "A k d J k b v ~cclir. Çekoalo..Jıya Mania kımse.de cevaıbını ?ulamıyor. . • 1 zm gittikçe artan ihtiyaçlannı kar- enera eni l: 1 a aş ) ag-

&.. cazete. fimdi. yeni akickyi mail- Birçok alimetler, büyük güm - İstikbal ne şekıl .hal su~etın~ ta- şılamak ilzere yeni va~onlar ısmar- • • • • 'edaa Papanın nudr.anu tasvip et- rük ittihadı fi~inin itha.mma, ~J - ~ırsa. t~şısın, Macarı~tan Ç~k-0:Io - lamış ve bunlardan ilk P~~i ~st~n- larJDJO IYJ komşuluk haVaSI IÇJDde 
'llit L• _ manyanm emtıa ve naklıyat muba- \ak~ a ıle beraber duu:.cnk 'e d~e - bula gelerek karşıya geçınlmıştır. ı 

----.. Protestanlara bıücum ede- . . . l . k E - A 1 b d • • t • d • ~ di,-or ki: delesı ideal bır var ık ve emtiasına c~ ·. ger manya, ~t~ veya ~ ş~- AJmanyada .. Krop., fabrikasına evam efmeSJDJ emCDDJ C CrJm 
'1.iia, lnciki _ ideal bir piyasa olarak gördüğü zi- kılde, Çekoslovakyayı ıtaat ve ınkı-1 ven1en bu siparişin yekurıu 16 mil- " 

clt. ~. he mec~- raatçi Tuna devletlerinin muhteşem yada veyahut kendi k~mpına getir-1yon liraya baliğ olmnktadır. 1 Berlin, 21 (A.A.) - ~rlinden rum. Karinhall'de Gciringin yanın-
~ tin r şeyı enne endü tiriyel Reiche bağl:mmasına nıeğe mu\'.aff.ak olursa, herhalde B ıb .... k . . d lhareket etmeden evvel General da geçirdiğim dakikalar benim için 
aııı..ı. .n adde~~ larail oğullannm 1 tammaiyle müsait bulunuyor. Fa _ Macaristan da bütün men.faatleril ~ uyu sıparı~ ~ı-asın a en Vuille.mln benayatta bulunarak de- unutulmaz bir hadise olarak kala-
:-a<ıderab onunde çok acı yaşlar 1 ... • b 1 d - son &stem 90 lokomotıf, 100 den ";2f' k'. ki AI h 1 kta .. 
~ p •1_ t 

1 
Pr kat buna büyük bir Cekoslovakya ve ananelerıyle merbut u un ugu f 

1 1 9
_ f 'k f"l.. mı.,,.ır ı. ca ır. manyanın avacı ı gos-

a.,.mn nu~unu. ta yan o- l d k . Ç k az a vo cu \'agonu, -<> rt or ve ıa " Aı d k' .k . d d t d'~. t kk"l . Al ta ,
1 

maniası var. Bu genç cmnhuriyeti Aman me arına geçece ur. e os l' , · , 
000 

d f 1 d h- rmanya a ı 1 ametım en o er ıgı era ı erı ve man y -
et.~ •nnı da 0 kadar ~yecanlanclır- amanaacaaına sıkıfhrmaya ~. lovakyanın uzun müddet uğraştık -

1 
ı \. ag~n 'e ~. en az a a mu layı bahtiyarım. Arkadaşlarım ve yarecilerinin değerini pek takdir et 

1.... ~ oaJar da. ırkçılık ~nı olduk- _ • t 'h • t A · ~hıryadan al- telıf tıptc yuk vagonu bulunmakta ben Alman halkının bize karsı gös- tile. General Milchin P.arisi ziyareti 
~ ilin tm . tical .. dil Südet Almanları daYasnclıaa zıya- an sonra nı ay e \ u • • . . • . \ 
~ . e eye ıs go.ter er.> de, ba mania ob-.ıııdır. dığı kendi kendini idare istikliilini ıd~: ~un~ar~an memleke.~ız lÇlD ,:n terdiği ııazik kabulden dola~~ pek esnasında başlıyan ve şimdiki ziya-

'--·~t gazete, bundan aonra. Pro- . . _ h f d - · f· rzed·lebT muhrm ıhtıyaçlardan bırı olan ko - mütehassis olduk Sükranlarımı retimizle lrnv,; etlenen arkadn.lık 
-.ala b e9Ul meMled fiki Başlıca zıraatçı olmıyan yegane mu a aza c ecegı a ı ı ır. .. . . -v 
~ b~n. c. u .. 

1 
• e> r- Tuna devleti ÇekoslovakYadır; bü _ Fakat kuvvetli Rcich bir kere onun mur ve ma~en cevherı naklme m~h- bildirmek için bu fırs~tta.n istifade bağlanrnn memleketlerimiz ara ın 

ildirdikJennı kaydettikten son- _ . . _w • • k ld' • t m "'Ümrük it- sus otomatık \•ngonhmmızdan ılk ediyorum. Bitler tar:ıf"ıntlan kabul da bir iri konısuluk ve i:d doırtluk 
'-: B · yuk \"e kuvvetıı bır endustrısı var - apısrna ge 1 mı, a. ., 1 . . • \ • 
ı.,_ ' u, bıze. onları daha yakından ta- . • . tihadı ve eski Alman _ Macar impa- 36 sı ge mıştır. edilişimin bana babşeılilmiş yük.sek havası içinde devam etmesini te 
""P etm k 1.. _, 0 . dır. Bu sebepten Alm.m) anın ıhra- u 1 k t• · d k.. - rı· . ~ . . . . "it e uzumunu •nıatıyor.> ıye- . . ratorluwuııdaki Avusturva ile Maca- meme e ımız e ·omu-r sa ı - hır şeı·ef oldugunu takdır edıyo - mennı edıyoruz.,, 

Protestanlara bir tel.dit snuruyor. ca.tımn alıcısı sıfatıyle ıktısaden ona . g ~ yatı günden güne artmaktadır. Yurt 
• • öteki devletlerden az muhtaçtır rıstan arasında mevcut tam askerı . . 1 in u· h 

. .. . . . ıçınde ver ver kurulmus. kurulmak- M ·ı d b. g 1 ava ide: -'-' "--L • Fransa ve Rusya ile »lan ittifakları tesanutten başka bıı· şevle ıktifa et- t k. ı· k ı f b "k ı arsı ya a ır z Çuuı mu™-afaSı, ıtalyada yavas, · a ve uru aca · o an a rı a anmı-
,..,__ vasıtasiyle de tıpkı yukanki gibi miyeccktir. Rumanya ile Bulgaris - n h - • - 1 • l - k • • 
,;;:,._: ~aha canlı bir hareket halini al- t k . d k met göstere zın, \ e er gun çoga an 'apar an t nazırının zıyareti 
.. -actır Buna ·ıı· t b' Reichden müstakildir. Yeniden baş- aı.ı ço zıya. e mu ave . . .- mızın kömür ihti .. ·acım kars.ılarnak grev ÇI 1 
ı. . , mı ı er ıyc na:zırı kl d y ı b tif .J 

""layo B ·· · 'd hya.n Alman hikimiveti tehlikesine mıyece er ır. ugos avya ır ıs · · b ı k ··h· b" ~ . r ottaı nın ı are ettiii cKritika " h . tid" . b da Tuna Avru-tıçın u vagon ann ço mu ım ır 
1..ı.~> gazetesinde çıkan makalenin. en yakin kendisinin olduğu hisse - am ışare ır, ura İ 

1
rol ovnn·acnğı tabiidir. Devlet de -

~ 1 d k b b • •w · k pasındaki Alman ile slav arasında- · · Gemiler mallanD1 tahliye 
edebildiler 

Bir Rerlin zivareti ihtimalinden 
bahsolunuyor itil._ ta}yan gazetderi tarafından ik- ere una oy un ıgmeyıp arşı . .. .1. B miryollnrı idarsi bundan lıaska fab-

:....... olu d • k · ti D h kı gureş tekrar başlrr11.bı ır. unla- · 
L:ıı.. ~ • nmamnı bir misal gibi göatcre- urmaga arar vermış r. a a u - . . . . · w rikalarımızın muhtaç oklukları te- Pari~, 21 (A.A.) _ Marsilya Berlin, 21 (A.A.) _ General 
~ zaktaki öteki Tuna devletlerinin de nn hepsını Berlın ıle Prag arasın - · h dd 1 · b f b 

d 1 • t" · h 1 sısat ve am ma e 13rı, u a - Dok meselesi grevinin dostane bir Vuilleminin AJmanvavı zivareti 1n-
kttilı:a Façiata """''e•~=-~e ç-'--- itaat ve inkiyat et.miyece.kleri gö - daki müca e enın ne ıce~ı usu ege "k l ~l"t ml k t d h' . . . . . • w 

......_ .. - ~au uc.an - 1- T d w d w .. tirecektir. rı a ar mamu a ını rrıe e ·e a ı- şekilde hallı ıçın yarın yem teşeb- gıliz hava nazın Sir Kingslev Voo-
le, ırkçılık lıaldcm.daki kanaatini ru uyor. una an aşagı ogru nu - ı· d kl. · t · d b·ı 1. • • • 

1-. 1 m e na mı emıu e e 1 mea ıçın büsler yapılmaktadır Mesai nazın d k d B 1. · · t tm • 
t!aaa arla tcabit ediyor: fu2un derhal kendi mcvcuruyetini Mesele insanlarııı fıtri hissettik- h ı d 300 000 , k" ·· · · un ya ın a er mı Z1 vare e esı , a en sene e . ..o?l omur ıs- 1 di'·~M• il . 1 1 · · fik . . d a+-ı ". o Al 
tledafii ve tecavüzi tibiyenia (Lu- tehlikeye koyacağını bunlardan en leri gibi, "Südet Almanlanna istik- tihlak etmektedir. Karabükte ku _ ame e s~n AAM werı ge en er~ ~a-, ı nnı uy~n ~ı'i •• r. ~:~ası _ man 

"d. ınemleketi Yah··...ı:ı:.!!...:_ L--- evvel anliyan Çekoslovakyadır lal idare deg-il Tuna Avrupasının 1 kt 1 d . ı·k f b- rın Parıse gelmege davet et~ .. mahfellermde soylendıgıne gore bu 
~.. YUUll(IU uvquu- • " , • ru ma a o an emır \'e çe ı a . . . . . • 
~-cuaa karfl bimaye bahis meYZUU- Almanyanın Tuna aşağısına ge- istikbalidir. rikalarırnız da faaliretı? geçtiği gün Kendılenyle, Marsılya hmanınm ye 1 s~ya~at hakk.ınd~~ı haberl~~ me'. · 
-..) kabatma uyuak, ırkçıhk dava- nişlemesinin hudut ve vüsati bu mü- b rf' t b. b k . 1. art lni idari seklini tetkik etmesi muh-lsuruuz addedılebıhrse de boyle bır ltra u sa ıya ın ır uçu. mıs ı a- ~ . . .. . . 
• d•, mukadderata değil, vasfa daha cadelenin neticesine muallak bulu- Bu .. d M cağı tahmin olunmakh<l!r. !temeldir. zıyaretin yapılması miimkıındur. 
~ ~yrnet Yerilme.le lüzumu unu- nuyor. Çekoslovakya mayısın 21 in- D ay va ısır . . . .. .. t Diğer taraftan hububatın ziya>- Çünkü Alman hava nazın Genera! 
---.ı.dır. Ba maelede, millet i- denberi müdafaalarına askerini koy h 

1 
.. Devlet demır~olları ışte butun • Mileh İngiltereyi bundan evvel zi. 

~- ya.ayan Yahuditerin sayısı de- muş ve bunlan faaliyetle kuvvetlen- ma SU Ü m UZ bu cihetleri gözönündc tutank az na mahal vermemek fçın pazar gö- t t . f 
Y " vagonla fazla yük nakli, tahmil ve nü Marsil,,·a limanına gelecek olan yare e rnış ır. 

ahudilijin aMi.lcnnız. terbiyemiz. dirmekte -0lduğundan Avusturyaya --o--- " 
lııtı.r._ od d · k tahliyede sürat temim dolayısiyle gemilerin tahliyesine müsait ted - -o---alYemiz ve kültürümüz. bahusus yapılan m el e seri lıır a ın ile bu Rekolte geçe:ıyıldan yüzde 20 '& kültüıiiııaiiz üzerindeki tesıirini maniayı esmek ağır harp etmeyi ve fazla ihtikira meydan nakliyatı ucuza maletmek için ilk birle rittihazı derpiş edilmekte -
~tll'llMJt ciheti mühimc:lir. Bunun t/ .ıumi bir harbi istemek olur. Al - verilmiyecek iş olarak 67 ton safi hamule alabi-, dir. 
~İndeki feYlere sonra sıra gdccek- manya Çekoslovakya meselesine bir lecek bu yeni gelen v:ıgonlardan $İ- Marsih·a 21 (A.A.) -· Vapurlar Saint - Gervaisı. 21 {.A.A.) -Ba 
lir.) yol balahiline. •iddetli olmıyan Ankara, 20 (A.A.) - Ziraat ve- pariş etmiştir. Yeni vagonlar, bil- bu sabah ~eri kıtalann yaırdlmile 1 gün Mont - Blanc'ın tepesine vasıl 
~ usullerle kendi nüfuz medarını g~. kaletinden tebliğ edilmi~tir: hassa maden cevheri n~kli için de bilihadise tahliye edihniştir. olarak VaUot melceini a~aca\ olan 

nişletme vasıtaları, bu tc>hlikelere Elimizdeki son tahmin rakamla- çok pratiktir. Hava freniyle rnüceh- -<>- nazırlar kervanı havanın müsaade-

Dönmelerde Yahudi 
sayı it yor 

girmesine değer olmıyacak kadar rına nazaran memleketimizin 1938 bez olan bu vagonlarda boşaltma işi! ıi:ı.liii yüzünden bu te,ebbüsten yaz 
büyüktür. mısır mahsulü buğday mahsulü için ç<>k çabuk \"e otomatikti". fçindekil ispanya hükônıetinde . f 

Harpten Batka Yol olduğu gibi geçen yıldan yüzde yir- 57 ton hamulel·i 6 - t< saniye gibi • ~ I geçmış_ır. _ _ 

öt k
. . k" l l a· , k mi kadar fazladır. pek kısa bir zaman içinde tamamen l llSUiil ar Yag-rmır don saat 111 d~nberi 

e ı un an ar ne er ır. Ç~ os B • . l - b 1 kt d p · 21 (A \ ) B se d d - kt d -o-
1 

ky M. 11 tr S t Süd t u umumı vazıye e ragmen mev oşa tma a ır. erpınyanp .• . - ar - urma an yagma a ır. 

1 ly • . ova a ı e er • ena osu e .. .. . h b l d bild' ·1 ta ada hepsı.mn . zıı kuraklıktan muteec:ısır bazı mı- . . . loı1adan gelen a er e.r e _m: Kervan akşam Tete Rom~se mel-
Almanlarına Çekoslovakya devlet sır sahalarında muhtekirlerin faali- Bu vagonların ehemmıyetım an- dig-ine göre İspanya cumhurıyetı . • . ka d b •- eh b. · · d k k · r ı 1 k · · ·· ı b' k . eeıne vasıl olarak ıeceyı orada ge-Y ma aş .. n masınkı ı~~~ Aen yı acata ı·~kı~ıazçar yete geçerek mısır fiyatlarını yük - anık~ k!çf~ıd1' şoy e ır mu a) e:!e yap. şürayı de.vlet reisi B. Piyer Xoıromi- çirmistir 

ıııı l verece mı· mansız Zl' ı ı e e- seltmive katkıstıkları anlaşılmıştır ma a ı ır. t !bank.a3l anvenıüri .. • 
"'-onıa. ı ı (AA.) _ taıyada ye , .. " ' • nas, spanya e-

. rl - __ L._ ____ ]_ koslo\Pakya Fransız ve Rus mutte - Ziraat Bankası her vıl oldug-u gi .,,,. · , ı ı 570 t f' h Lui.s Dolver ve ha.riciy'! müatecını --o--ımpaıato ugu topn1&1annaa f"kl . d 1 _ b di . ı em 'ag<>n ar a on sa ı a- v--

'n bütün Yahudilerin kaydına bat 1 ı ~n ~n 1~~r~ maga ~~c ti~~-~- 1- bi bu yıl da başka sahalardan nakil muleyi nakledecek oları katar 10 va Jozef Kero istüa etmişlerdir. Bu N kt b• • 
,ı, olduğu Tribuna gazetesi tarafın e:e ve. e 1 r va~a ıs.. 8 ıy e suretiyle kurakthktan muztarip sa- trondan mürekkeptir ""qki vagonlar zevat istifanamelerinde cmnburiye- etyor a ır sınema 
ııL • • • mutesellı olup Alman nufuzu al- · k'" ... 1 kl"k t _ 6 

• ... -

~ hildırilmcktedır. tı eti .1 k b tl B d hadakı oy ıu ere yeme 1 ve 0 la ayni hamuleyi 28.5 ·:a!!'Onla nak - te ve hiikfımete olan fam bl\ghhkla d b bal 
.... 0 V• na g rı ece ve ll sure e u a• humluk vereceği gibi 2661 savılı ka- ' ' • !;> • • 1 f k t ı a gaz om arı 

• l'\Jlyıt muamelesi dın deiiL ark pren peşte ve daha ötesine y-0l açık bulu- .. · . . . : ]etmek 1ı:abıldir. Yem katarın bo - rını teyıt etmış er a a nazır ar - ., 
!4Pine iatiaa.t ettiii içia b-.,b dialeri nacak mı? nunun bııı~.cı madde~me ıstınad:n. yunun l 20 metre olrn ı'iına muka - dan istifa eden B. Ayguade ile B. '7G» kjü araSlwda p:ıllik •ıkb 
L_. -- • kuraklık goren veya dolu, sel gıbı . . . . • . r T 

~I eden Müaevilcri de Yabud acWe Tuna hattından aşagwı dog-ru bu- _ .ft .
1 

bıl eskı katarm boyu '299 metredır. lruponun hattı hareketını takibe PıV l 21 (A(A) _ Diin al-
""ec u . . afetlere ugrayan yerlere ve çı çı e- y . k t . 1 ~k d A • • • -•TOi ' · 

eıuerdır. lunan herkes bu sualleri "oruyor ve . kl"k h I k 1 k enı a arın -vagon arı •"''1 en a - kendilerini mecbur telakki ettiklerı- - L-..: de a-i .:..ı,_._ ait lan aine • rme yeme ı ve to •ım u o ara . . . ~- ....,.,_ ı·- ,.......... 0 

--o- Çek - Alman çekişmesinin neticesi- ödünç. veya mal olduğu fiyat üzerin ra~ı 382 ton yenısı ı:re 228 tondur. ni beyan eylemişlerdir. ma salonlarmda IÖS>'8fl döldünn pa 

Alman fkhsat aazın ni be~l.iY_or, çünkü _. Tunamn öteki den devlet elinde mevcut stoklar _ Yeni vagonlardan m.iirekke.p bir ka --o-- llKwnbalu.ı atılmepv:. Talmkn 7000 
havalislnın mukadderatının buna dan istedikleri kadar buğday ver _ tar 570 ton hamuleyı 9 dakıkada bo -.ıAıc• kifiye balii olan ..,--~ iı , ... 

~ketimi:ıe ~Jecek muallak olduğunu biliyorlar. Bazı mek de kabildir. Bu cıon yoldan is- 1 şa1trnaktadır. Halbuki eski \'agon -ı iki hariciye llUJn m• a ' .. 
6- ldul L_L,_ l i la - r kıiJ<ıiade 

t .... ~rlin. 21 (AA.) _ tltısat nazın deiişiklikler olacağını bihyorlarsa tifade ihtiyacında 'bulunan mahalle- larla ayni miktar haı"'luleyi ancak o ar ' , , .... Palis ......._ 9rı , • 
~ ikinci onb....inde ezcümfe Ma- da, bunJann ne olacağını şimdiden re ihtiyaçlarının miktarı sorulmştur. 288 dakikada boşaltnHlk imki.nı var Belgrad, 21 (A.A.) -.. Çekoslo- • O • ..ı.. .. 

-r·· -· .. - 3 .... fai9eriaıi -....n, Yugoslavya, Bulgaristan, Yu kestiremiyorlar. Çekoslovakya par- Bwıa rağmen ilıtikir hareketlerine dır. Yeni vagonlar bilhassa tahliye- vakya. ve :&..manya 1lancıye nazır- · • 
~ ._ Ti.&iy-' ziyaret edecek- ~alanaeak mı? Han> mi ohtcak?' Bir cesaret edecek olanlar hakkında de vakjt kaz.anmak bakımından ç.ok lan Krofta ile Ko11me.n saat 19.30 lnkif ebneie munffü oleiumıt-
tit. .,,. uzlaşma halline ümit var mı? Her- şiddetli takibat mukarrerdir. 'istifadelidir. da Bled'e gelmi~d?r. llr. 

'--
En ufak bir ses duyabilmek için yan, hususiyetlerini, itiyatlarını bi- linde ve ipek elb~in albndan di2- hapsetm~. Çünkü onun böyle 

bütün gayretini sarfettiği halde ... len bu kadmı o gün actet.a kıskan- }erini ya.kan at~ıi ahu lu.eaJdann- kendisinden azaklaşbğı &ecelerde 
Vakıa bu oda Mehlikanın odasın- rnıştı. Bu kadın; koca.:ınnı kendisin- da :idi. ~alrştığrna inanmıyordu. Hayır 
dan epeyce uza.'ktı ama, eğer Os- ce meçhul olan tar.aflarını da bili- Büt.iln endişeleri; "Auba ben- btrndan şüphe ediyordu. Zannedi
man kendi odasına gitmiş olsaydı, yordu. Ona karşı duyduğu haset den bıktı mı?,, kork~a o J&nm& ge- _yordu ki Osman kendinden duydu
muhakkak l\lehlikanrn kapısmın ö- ve hiddete rağmen bir kere daha: Jir gelmu kaybelmu~v- ~ayn:: iu bez&inliği kendine •öeter _ 
nünden geçecekti. "Geceleri. neye ç~r?,, sormak o kendi.sinden bık.mam!fb. ~ hir memek nezaketiyle böyle kaçıp 

12 O gün sabahleyin kocasını gör- arzusunu kuveUe içinde hisse~ ,ey değjşmemişti.. OD\l 1eT1y~11. "Çabfl)"ONRI,, ı.aauniyie odasına 
. . memi~ti. Öğle yemeğinde de sofra fakat onun neye çah.?tığmı bir ya- Buna tüphesi yoktu.. Bundan şup- ıaklanıyor. 

Belki bu &kfamdan ıtıba:reıı çıl- mek ar~usuna hürmet etmiş ve ye- ya yalnız oturduğu vakit Jtoeasmm hancıdan çok daha evvel kendisinin Jıe etmeğe hakkı yo'ktu-. 
0 

. . G .. rn bir 11.fk l:asır1&1ı1 o~a~ ilk -~-ı ri.nd~ kalkıp onun odasına kadar tabaklarının yerinde olmadığım bilmesi lizrm geldiğini müdrik oldu Evlendikl~~.ea ü~ a! soara o- . gün' uluaz ~~aya, gene 
elin humması &eçmışb. Botun gıtmege, ona : görmüştü. jıı i~in yeniden sustu. na ilk şüııheyı ve uzüntüya veren b\l hı~iJere Beyhndının odasına 

"1ier arkaW..,larının bahsettiği o - Artık yoruldun bırak bu Sofrada yalnız oturmak o kadar Osman, 0 akşam ~aat be~ doğ- hadisenin üst.ünden bir iki hafta en &innemelerini tenbih ~tmesini söy-
'-kin devir başlıyordu. iş.il-. onu şaşırtmıştı ki kimseye bir şey ru yanına geldi.. Yık:mmış. taran- ufa.k bir üzüntüsüz geçmişti. lediği zaman. ihtiyar çerkes kadı-

0 gece kendisi d~. biç bir iş Demeğe eesaret edememişti. A- sormak istememişti. Fakat Gillnaz mış, traş oJmuş, giyinmiş olmasına Fakat bir sOıı onu gene u - n.ın gözlerine a.yni korku ve ayai 
tötıneden sedirinin iistüne uzan - .ralannda sev~i menuu bahsolma- talfa o daha: rağmen hafi yorgun bir hali vardı. zak ve bayancı bulmuştu.... Geneı . d 1 •-+ • 
lıı1.. • d . 1 k di ..ıı- k ..ıı~-:-· • yeJS om~ ... -Yonun ış olayısıy eve en o'""-~Jınca esasen enUl3Ulı onun yanında - Beyefendi dün gece sabaha Gözlerinin etraf-ı dahn morlaşmış,. tıpkı daha evvel de ~\duğu gibi sof- G . 

1 •ı arasındaki koridorlarda ayak ona bir söz söyliyemiyf"cek kadar ya karşı yatbğı için hali uyuyor. Ken- dudakları daha solmus bakı~ları a- rada birdenbire sessiz ve dalrııt -. ene mı ça ışıyor ... Bu ~eeew 
('le~i?i ~eklemiş~:- Herhalde bancı hi~edi~~rdu. Aş~tan başka disilni uyanırmadık .... " demişti. . deta bulanıktı... ~ ' kalmıştı. Gene kansının sözlerine de mı? 
endı91ne bır .kere goriinmeden ev en ufak bır munasebetlen yoktu. o zaman genç gelin mehcup hır lht· A b" k r .1 . ti. V - Ne olar Gülnaz karfa ... Er -

\teı Yatmazdı. Nasıl lalettayin bir yabancı ge- endişe içinde: ıNyarık: d 
1 

di ır , e ımke.tı e cenvraapovnaer~ış ege- tek değn mi? ... Her erkek çalışmı-
Rvv li b' k" k - r Os Art k , d' - e a ar yoru muşsun ye ne )eme en so . t e ır ıtap o umaga PY- ıp mana: ı yoru.dun çaht- - Sakın hasta olmasın... ıye \d d 

1 
_ B . yor mu? O ayda yılda bir çallı!pl-

t et etmişti. Sonra, kitabı çabuk ma., de.meği münasebebıiz ve aykın kekelemişti. mırı an ı. .. . _ . - Bu akşam ça ı~at'a~... em or ··• 
lrlatıp atmıştı. Saatler ağır ağır buursa, onun yaptığı he~hangi bir _ Hayır .. Hasta değildir. Ne za- - Bu sabah mutlı!Ş ba~ım agn- kınıse rahatsız etmesm tenbıh et... Y ··· . . 

teçiyordu. harekete karşı böyle bir müda'hale man gece çalışsa, ertesi gün böyle yordu da... Demişti. Bu sözii işiten M ehli- O zaman ıhtiyar ç.mes kadını 
(( Osman herhalde hali ~alışı;ror yapmağı o kadar ay kın ve münase- yorgun olur kalkamaz!... Fakat onda bugün gene rl .1 • .iiu ka bu defa ona: · • ı ağır ağır salhyarak: 
u.. betsb buluyo.rdu. 1 Gülnaz kalfanın bu cevabını da lakaydisini unutturan l)ir ateş var- - Peki! - Tabii efendim hakkınız var, 

Ortalarda yıoktu.-. O gece hiç uyumamıştı. Fakat fena bir eza ile dinlemişti. Ve ko- dı. Her zamanki gibi k:ıns•nm ya- Diye dudaklarının titreyişini zor demişti. Fakat o kendisini çak yo-
İçiııde duydufu büyük tecessü- onun yuı odasından an uf&k bir gü casma kendisinden çok daha yakın nına çılgın a~ldyle sokuldu... zaptetmişti. Gözlerine gelen yaş- ruyor da ... 
l'~en onun rab.atlJ.z edilnı.- rültü de duymamıştı. olan onu kendisinden ıot iyi tam- Yenle otunaaftu. Kollan be- ları mftştititta göz pınarlarında (Devamı var) 
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KOCA VUSUFu~ 
AVRUPA GURE LER.l 

YAZAN: Tevfik Parı 

İhtiyar Arslan 

Tecavüz ettiği kızı Çekoslovakyada 
yakan barbar yakalandı istiklal tarihinin 

Antalya ağır cezasında 
muhakeme olunuyor mühim bir siması 

Çekoslovakyanın İstiklal mücadele· 
Antalyanın Karabayır köyünde Ki.- si tarihinde mühim bir yer almış olan 

1 YURDDA SABAı[J 

Donanma Çanakkale 
limanında iken 

mile adında bir kız feci surette öldü- bir adam da, papas Hlinka' dır. 
rülmü~tür. Kamile babası Ramazanın Bu zat, 1864 senesinde {Sernova Slo~ 
Antalyaya gitmesi üzerine komşuları lvakyada) doğdu. Faaliyet hayatına 
lsmailin evine gitmiş, İsmail genç. kıza Ruzemberok (fimali Ç~koslovakyada) d k• M •• • hoca tasallut etmiş ve karısını da tehdıt et- papaslığa girdi. Umumı harpten.e~el Doksan yaşın a ı umın tiğinden bu şeni hareketi gizli kalmış· memleketin Macarlaştırılma s~yas.etın~ 

Binlerce 
gemilerimizi 

halk Yavuzu ve diğer 
görmek için can attı 

f •• • karşı koydu ve Slovaklığa baglılıgı yu ile Koca y usu un gureşı tır.Kamilenin babası kızını Antalyaya zünden bir çok felaketlere uğradı. 
. .. .. . . çağırmı1, genç kız öküz alıp şehre gi- Papas Hlinka, milliyetperv~rliği '.le Gözlerınde gozluk yok, dışlerı derken İsmail onu takip etmiş, yolda kendine büyük bir itimat temın etmış 

sağlam ve tamamdı. bir daha tecavüz ettikten sonra Ka- ken, Çekoslovakyanın istiklal ve v~h-
Bu güreşten sonra Yusuf, Tü~k Hareketlerinde, konuşuşlarında mileyi öldürmüş, sonra da yaktığı bir deti tesis edildiği sıralarda gösterış~ pehlivanlığının en ön safına geçmış, hala ca~lılığını muhafaza eden hoşlateşte kül oluncaya kadar yakmı1tır.. !meyli ve siyasi kabiliyet göstrememesı 

Mümin hoca da güreş meydanla- bir pehlıvan edası vardı. İ•mail yakalanarak adliyeye teslım yüzünden mevkiini çok sarstı. 
rmdan çekilmişti. Dudaklarının kena~larından . aşa- edilmiş ve ağırcezada muhakemesine Sulh müzakereleri cereyan ederken 

Rivayete nazaran, hocanın ka- g"ı dog-ru sarkarken Vılhelmvarı yu- b 1 t 1919 senesinde Parise gitti ve Pıts b" d h r aş anmış ır. sığı patlamış, bu sebepten ır a a Klırı kıvrılmış seyrek bıyıklarını e ı- burg anlaşmasına dayanarak Slovak t 
--o--güreş tutamamış ı. . le düzeltti. .. . yanın muhtariyetini istedi. 

Artık Yusuf pehlıvanın nafmdı et- Yorgun bir ifade taşıyan gozlte~ı, Bı'r Sovyet nemı'sı' Hlinka, Amerikaya bir seyahat yap 
raia yayılıyor, herkes tara ın an kafasında toparlamağa çalış ıgı y tıktan sonra, 1926 da, Slovakyanın 
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• -
-

taıııhyordu. O güreşten sonra .a?ı çok eski bir hatıranın soluk izlerini 1 I' d muhtariyetini yeniden ileri sürerek, 
'K.ra analı Yusuf., olmuşken, bıla-. arıyormuş gibi uzaklara daldı. Japon arın e ın e memleketi için müsatkil bir diyet mec· 

"" ......... ı. .. di,, "' oloomo- c"'" bfr m'""""''"' -- ı;,; "' '"" •• mol>• '""''· ""'"''""- ôbldodoo döo-lttkoo '"' ğa başladı. . . _O güreşi seyreden ins~nlar~a.n ~ Hlinka, «Slovak halk fırka., • is- Çanakkale 
17 

(Yeni Sabah) _ Ierimizle önde_ Yavuzun :,;;~e şe-
v,.of, bütüo '''"''""' doho b>güo iki k>,I kold•. dod>. """ fo,anJıga mugayır mlodo b;, fnlı '""' .,m,,,I. folı•" Doooom=•uo hm•mmm ''""'° h•o"°'o oldo'° holdo _b o 010 

,ok kom<o ''""'' ""' k """'· M""" """"""· nı,.,, do "'"' muameleye maruz kalmış "" """' '""'"'"'"d" " m"'"." dl= .. C• .. kk•lolHori çok ,.,;,_ bltl•ri •hl•~··· ,;dilm" : ....... 
Yusufun, en noksan tarafı oyun _ Hool dodlm. Bood'" 3' ""' . . '"'""'' ,. '"~'-'"'" d•ho •,mi ;., d. . 
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. ölülorlo hh"'"'"""'" m"' bilmemezliği idi. evvel Çemberlitaşta "pehlivanları Moskova, 21 (A.A.) - Harıc;- yol tuttuğu için 192 7 kabinesine fır- 1 ';:~~eı~~e seyirci halk Yavuzumu- tan sonra abideye çelenk kon .Mnlüm ya, o zamanlar İsta_nbul kahvesi,, ni açan Murtaza pehlivan ye komiserliğine gelen resmi malu- kasından nazır seçildi. . k t r o 

t ı ı '" ., di;., •~il 0<lm ;,; "''m' o · . . . . . ,,.kk•I • • · ',,_,~ ;ı.,; ol" '" m Oh im h o"'"' - m•? - m oto "" 3' mo ~ot~ J" '"" " •- ı Slo "'""'" ""· "•d•• çok ~ç - . . d . k """"° "'" •tmo kto Boh "" h '"""'"' C- ' "'" 
!eri

·, oyun bilmeleri ve bu saye - Ba.0,ını salladı: . . rafınclan Laperuz bo_v,ıız_ında _tevkıf meden, yı·ne ,·ft'ırak ve muhtariyet tah ıçın enız e d · · b" kaklarında Türk ordusuna ya 'e 
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de kendi vücutlarından çok faz~a _ Eoot, dodl. O. Fokot "md• odlloo Rofrl"'"" "mmdokl 800- j,;c.,,.0 ;,,,.,,.,.. ""''""" "'"""' 
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y ,.of bo "to milm "t od~ k lf .,., o d oği ofüm om ok ""m di. " m om;, m o~ ol ol m hod •f 
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_ ',, t h "' otmf ş F "Şh '''' "'" '" zayıf olduğunu bildiği için bu nok- _En, dodim. Bo ''"' """' ol- moşt ... v.,o,,o ""'"' Blkoook~ ı.,;,. ""'"~' •<>di. m"m"'" '"'" kom"''"' •mfr•I m"'"' Mb., o'moşto•. . • ,,.h· 
Sanı

r,·. ı"kmal etmek istiyordu. du?. ide dahı"l olmak üzere Yirmi beş kışı Hlı"nka, 24 mart 1938 deki beya · O Akam da beledp•c •ıııem tJı 
•· ş··k ·· Okan sab:ıhleyin saat 9.3 ş J • ta 
O sıralarda İstanbulda en ziya.- _Bak anlatayım, diye söze bşa- den ibaret olan mürettebatını döv- natile muhtariyet me•elesini tekrar e- u ru ' · de güzel Yavuzumuzun 

k da müstahkem mevki komutanlı- çesın •. bando'u· 
do """ blloo, " kowotlo "·· 'I fad,. M'mlo hoc"- Kml•doo ,._ mOşl""'· Bool•d'° ""'"'" "" diooo, ,.;
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• 
dünden birkaç misli büyük pehlıvan zundaki kısbetini civardaki kah·jve elektrikle işkence c~ilmiştir. Bu vafık gören bir çok Slovaklar fırka • Amirali müstahkem mevki ban- baylarına bir yemek ziyafetı ' 

"'" gö"' od'" "Ak""' h .,., °''""' biri"' """ ••· °' ,,,._ .,, ; >'il" Soo" t °' ı.,; "' "'"' Soo- ''" 1., 11, .,,; d 
0
'", m o •lohko m m" ki kom o ı., m; şfü. ,, IO" 

Mehmet Pehlivan.,_ n~~ı diğeriylıe fındakilerinin teşvi_kil~, Beşiktaşa yetler Birliğinin .•'.lıihlı ~u,vvetl~ri l Hlinka, son zamanlarda milletda~~ vekili, vali, subay ve :ıskeri kıtalar Ziyafette donanma ko1 ~arak •• ""'" M •hm cl ••h. '""" '°'' · Ihlom"' köşk""' "tm '''". ,. "'"''' dooo ho m d,ı. •h °'" - '•,, ,,.,;od okl o"'"'""" ., » •••""' ; , kol od 
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y,.of, bo "" mtim"t odmk O "m'"'"'• fhlom" kökşüodo "" hokkmd• molümol mmoko 

1
•- •••••"• k.,b.,mıo b;, holdo '"'""•· 
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do y.,., <•mfoloo m'" J ziyafete bir kat daha sere! ba · oım; '''"' hoftod• bfr dofa b01ök "'"'"- "" otmok mok"di''' '""lm•oho. '°""· "" '"""' ., """•"' "'"''""- mlşHo. _ KADRi AKTAÇ ~ _Usta, dedi. Benim noksan- tar idman yaparlardı. Hocaya ela: Bu münasebetle 16 a.i{ustosta Sov- ·Fakat, ağusto.un 17 inci salı gunu 

!arımı ikmal et! - Soyun! demişler. yetler birliğinin Tokyrı sefareti Ja- öldüğü işitilince, bütün Slovaklar, bir ' 
:Mehmet pehlivan, bir müddet 

0 

Tabii Hocanın kısbeti yanında. pon hariciye nezaretin~ bir nota tev teessür hamlesile ayaklandı. 
nu karşısına alıp tal~m ettı_kte~ son olmadığı için: 1 di ederek Sovyet hükü_meti n:mına " " . _ 

ıa, yavaş yavaş yaglı gureşı~ en _ Bugün kalsın! Başka bir za- bu işitilmemiş ve gayı·ı klinunı mu-1 Hlinka, bir kaç haftadanberı bagır-
ruıılu, r,ıı lüzumlu oyunlarını ogret- man yaparız. Kısbetim yok. de-

1 

ameleyi şiddetle protesto etmiş ve •ak vereminden ha.ta idi. Bu hastalı- cu·· mhurreisi Rozveltin mfğe başladı. miş. 1 süratle tahkikat yapılarak mücrim- ğa. son günlerde iki taraflı zatülcenp 

·~· . . Bunun üze~ine. hemen adamlar l lerin ve ezcümle poli_s miidür m~a- 1 
te karı~ınca. milleti~in.:efah v~. sa~~e- b •• •• k k • ler uyandırdı 

y,.or.o Milmm h~• do Rom" ""'°""' '1timm R~omo k"b' ,,,; Oko """'"' ş<ddollo '""" u içi• '""'"'" •~nd•o b., ~· .,,.. UYU 3 IS •· 
· t• · · · · V ·· tt k 7 5 d b" R · · ·· h · t" b ndan aç to ki bo m"h"' gü "'" oo ""'"" ı; o; '""" gofüml ş' ". M ömm .,_ '.,;o; l•lomlşlfr. ., ""' m o'" ~ d • , • • •• '" ••• ~ • .,. '""" • A """ Clhoo ko.bl od o o 
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h"k" boşk~ """ '"''".'· . '"'"oş. Yo'"f do ooooldoo """ botmo bo momomo "''";. ''."''' ''"'• "'"· ;ı..ı: ""· ""'"' '"'"'•llkl•o m~ ç• •• ı.,.ı.,.,. z;,, Koood,. " ~· 
y .,; "hH" "' '"" k '! '"" '" o ld o;. 1 O;,, homoo '"'' dooo '"" d., ok ol•I di;, ı,.b;ı od dm' şt". H llok••m ölOmOodo'. "".'~'- d ~-·- bblll•;• •il•• hiç b;, ,., ,.,.,.,;. B• ''"" ,.., b;, dool..ı, b ""''°" <• 

nihayet rivayetten ib~rettir. d yağlanmağa başlamışlar. Sovyet sefaret_i Jap.on '."akamla- ları ve taraftarları. r~ı.le'.ının evınınkına mukabil müttefiklerine harpte ver hiç bir ihtilaf tasavvur edılemez. an• 

ç üo" '"'" do, . """'""." 
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'"'"' ""' '"'"" odomodl. •••- ••d• b;, lo,illo domlo'°""'"• " k , dinliyerek o gure:~ın t~fsılatı ~e - Sıkı tut! Gureştır. yet vatandaşları~ı~ ugradı~ı maddı milli Sl~vak mar.ı hukmune gırmış o- dan dolayı Amerika Avrupa işlerine cak Kanadanın imdadına koşar e 

oohml hokkmd• b,. mol,,mot odm Y"'ofo do' '"'"''"' ı.omm, m•.,loomo '"'o ''" '"' h>lk h"'"?''.' <•ld»m•oı.,;ı.,_ ""' mOdoholo "••meyi '"' o].,ok K•ood• f,o;,.,.,. ., fooll"""''. ';: mişlerdir. .. . . - ldmoofüo. domııı.,. otmok hokk>m mohofa" .,ıom•ı - O. '"'"" '"" '''"' hld»m• " "· olm•"· Holkokl Clh•o '"""' o ho>I •iki ol•o Fmon•• do""= ·~:,. 
Boo oo ;ç;o bo '""'' b,. "t . ~F Y ooof, ldm •• l"d • '"' t goo - lfr. b ... öm "mı,.;,. , ]d, ki. Am .,;k, d, koodi•I ,ıbl do- loook "'· N"'"""" ,,L...ı, oo •" retmiş "'''' bol" •ii•oşmok •••- Şok "'°"" k'h •it• •'"'· k<h .,.,,., ~··•• ~- •'•""· •d•. · ,,., "''" .,,,.,,.,, ,.,,, •• ~ ... d,,. ""'"'· 

• h ld h -o-- b · · · d kal · mo k akt•• 1ood om. . . il•!• '°'"· Bö, l o old ~" ' ' o- ,. ı "'' ;, m•m '"" :'"'" "" " . b1, '"" mo ko bl' "" ''" "' ,;,, '• - Noruk k> ''"'"do B,.;;, ••~ d , 
Geçen gün, kendı lcendıme bu ca, Yusufu yenememı~. s , .. eklerıo yapılan mıstır. Odada. vedı papas. ahın .hır dirinde kendisinin de zarardide olaca- fakat Roma darbeyi karsılamakta I • 

m •••• ,, '"''""k'", "":m• .,,,,_ o ... ,. '"""' """" "'"m un ı ıp • '"''"" '"'"" doo •d·"'": '."'""' ı .... , ...... ••••••· •••• _,,. " ....... """'"' R ...... ıu. ""~: 
cu Mehmet pehlivan geldı. . ağaları Mümin~n yanına gelerek: kumaş la ra daı • r halinde bulunan ıhtıyarın se" yuksel- rek Hariciye nazırı, gerek C~mhurreisi cümhuriyetin demokrat devletler t • 

Suyolcu Mehmet hey, pehlıvan- - Yahu, dıyorlar. Sen bu ka- m .. : IA erı"ka d .. ındaki ahvale lakayt ka- f d h k"'-• b' .. d halesi sure 
· · · · · · k m ·, ~ .
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ra ın an a lK1. ır mu a , ,. larımızın en eskısıdır. • dar pehlıvanları kırıp geçırdın de, --o-- - Cıkınl7. cı ınız 1 
1 
mıyacaklarını ve icap ederse harbı . d .. . 
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b"" 
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ce Parı• 
· " · 1 p· . · · a tın e gosterıyor ar ve oy e • Merhum pederım Mıra ay ıre şu adamı nıçm yenemedın? k A ı . b• "iv• bai<ırrnıstır. ··ze alacaklarını söylediler. L d "h . . p . Londr• 1 d 

o lktı
0

sat ve a etı ır 1 o d"Wo go on ra mı verının ans - .. Mehmet in güres meydan arın an Mümin hoca, onların bu sualıne Onnn yalnızca ö m••ini ıste ıgı an- Re"sı"ct'mhur Roosveltin nu•.ku bü- V . .h . ki" . ld\"ını y• 
" . .. . . d" . . h 1 1 asıngton mı verı şe ını a kalma bir dostu oldug•ı ıçın, ken ı- gayet sakın bır tavırla : nı· zamname azır ayor la .. larak, doktor mumu üllemi~ ve o- t"" dünyada derin akisler uyandırmış- . 1 

. . un 71yor ar.> •İni bir baba dostu sıfatıyle t_anır: - t,; "'""" do "''"· ,.,._ . . . . dod,k;;., ;.,,,, şlkm"'"''" Sl ... k- "'· Froo .. dokl m•m•""''" "'""- Ko<· d S

. k d k İ ki" k 1 b r nızam cParis - Soir> şunları yazıyor: d•" dım. Son zamanlar a ır ecı e ı hını vermiş. pe ı umalşrla~ ıçınh lıd (!'; : !arın lidni do. bu suretle, karanlıkta büyükıü. del Hu! ve Rooseveltin nutuklarını.:· "Bo~ .. k'"""""'°' do"m ot- e, "'" ""•m '''"" y,.,_ "'m• m'""' o "'" ' • · ""' Mo•" (Tool •••""' "'"' ki; h •" 
tlilol lolLi ?Od om. f"' yO om• gltm lşloo. Bh• do "' ; "kil) °'" ( K """ ; '"kit kom'' ., O'"'"'• ki.,. hol.,m od•<• ho ldo o A "'" ~ ,;,. " bl' dö o Om """'"'"do <'k•" '"'~ ~d"' ; Am0>1koo ""' 

Fakat dört gündür hemen he- sormuşlar. !ar) için bii.vle bir ka~· ıt yoktur. can vermi•tir. ·ke Am•rı.ka en salahiyetli ağızlarının meti harici sahada Roosevelt ve k 

· · b 1 1 
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n ' f d · ·ı · · t k"p etrn< 
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' ··d·· muavini B Talha tara ın an koslovakya u umet re"' o • . vaş açmak lazımdı. rada lafını keserek: mu ur · . 
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'" wom~m ! '"" oo '"" m"m" 1 oo ol ,.ı oollool" mm işti o. "' m '"'' ' kiki bl, hl•mouı '· ""' . _ . od• 
- Buyurun! dedi. _ Efo•dim. Bo R"mlolokl ,u,._ Goçoo ""' Bo~d• ol,.moo -ı 0 Flk .. o. hoolm do""'"'"'" Öo Bl.k., '"" ı,.,ı. 11, "'"'"' ""' E~dkl "'•h m., •• kol• °"" .,ı 
- Ko'.' y,.,f~o 'C'm:•IO _Mti - ,. 

0 

dooolo '" ;ı,,; "hll,.o]""m"o ">k"' """koli "'."'~'fob- '""'"'"m" blllolo o "''" h. ki ""'"' .,,; "'""" "'"" '"'"'."" ""'}" "W" •~;, ;;,;k'. 
min ho~ ıle yaptıgı gureşı bıhyor olan Hançoğlu Halil, Katrancı! rikatör mahkem.eye. ':crıl~ıgı. h~ld': Hlinka. bir vasiyetname l:ıırakmışsa) koyınakta ve umumi vaziy~t, bilh·a·•~ komı~yoncul"..gu yapa~. İsm:~ evvel 
musun. Mehmet Koca Yusııf, Kaval alı 1 bu sene ancak hır kışı verılmıştır kı d ft ları münderjcatını ifsa et • Avrupa vaziyeti hakkındakı endışeyı ya aıt oldugu ve uç g d it• 

V il h

. h" k" haf anı kal ' ··ı kt d" a, tara ar · d tt b" t dan en - a a ı, ıç es ı ız H iştirak etmiştiler. onun da suçu ağır göru me e ır. , . d d• 
1 

ifade eden ayni mülahazalara ayan- gece aynı sem e ır mo or 
B b 

.. 1 b"" .. k .. le i oca, . 1 k memek nıyetın e ır er. . . .•. d b - ld - la.,JrnıŞ madı. en oy e uyu gureş r Evvel·a' ku""çu' k güreşler olup bıt- Nizamname, atkı elan ça ma k"J H d maktadır Bu nutuklardan çıkan netı- gırdıgı •ıra a ogu ugu an ' i• 

k k C · · basve ı o za- · . . • . et<" ' •okti>I• '"dino, hol•• olo" " - Hkt "" "'' """"""'"'"' '"""''' m,ı;,.ı; ""''"""' 00 '""" '""'"••. · ,. '"'"" "' Tob,b, odll .,,.;ı, m""''."'. 

1 .. dim. 1 '" t' ' "'m" •I" r. bolko ••hl'''"' lo "'" "'" '"' ••"' • bl "''"' Si•••"• h,,'" - Am<>lk• mm"'· do;rud'" d • ""- ., ,um ölm.,;., '"h~• •0>m• '"' Okumam yazmam •Jlmadığı için geHmı~~~ heyetinin tensibi üzerine bir rekabete girişen miistahsilleri rile dünkü pazar günü icra edilmiştir. ya kendisine dokunmıyan bir harpten Ot b'" b" k otomobil 
1 d

. b k ı a ardı a tt""' · o use ıner en 
boo "'" •m, '' 

0 

"' ' ' • H.,
00

,.

0 

fi• Mflmlo, """" Ho bo ''"' ""'''ti"'" mooo "' •- · "'°' "'•" "''""" "' "'•• '"" •ltmdo koJd, 
Fokot bllml"'"m "'olmoş, hoo Kooo Yo<of Mo'"'""d•. 0;, ı,.kı; ''"""" ''°"''" ""'' '" dökmöı bolooo,,.ı ... Soo "';,:;: "'"'~ "'"""· hiç olmo~ okooomlk . . ;d•• 

halde yangınlarda yanını~, v~ yahut Yanı· mevdan yerinde pehlivan- miş v bu şekil gayri mesru rekabet- zarfında İstanbuJda. hem_en . sahada demokrnt milletlere müzaheret Şoför Mustafa oğlu Hüseyının biİ• k 

1 J ki k k b·ı F erde oto "''' booı,. loşm" " "" 

0 

m "' '", '" lo di ,;ı mfşl oodi ' ı oo orlo d" ko lkm "'" · .. hiç ""'" k kod" "' ' 0 ~ '' ': m .. h.o,. ""; hl•-'mok>odi '· • •~odo 
1 
. ••••; Z; 8 '" ,, .,,,bO• 

o'"'""· _ . Ro~•Olo U.IH, Mifmlo Roco, Eoool" mofrodo" • kod" do- '"''"' "''m•, booo mokoö•I '""' ''"''""''"""' ,.,.,.,; K•o•do d.,ok """" ••m•;:.,

11 

.;ı• 
L'klo Ko" Yo . .,,fh >f•mm h~ Koco Yo.,f K"""" Mohmot. "" •tk<I" bo"" oo " " " bol- ı,.kH korno''" çoğ"m"'"· '"""""''"' b;, •••ru• hoH•'• Amo- blomok '"'" "~'~••• k ,., •. 

.. -· . nz çok halırlıyabılı- ' . , , . k 1 d ... "f d d V h b isminde bırıne çarpa ra 
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Amerika ve Avrupa 
nutku 



Genç kızların giyimi 
Onlar asla bir kadın gibi giyinme
ıneli, gençlik geçicidir. Onu tesbit 
\'e ilan etmek ne kadar doğrudur ! 

AHCININ DERSİ 
Şokolalı 

Çoculclannıza ve kocanıza arada 
hir değifik bir tatlı yaparsanaz onları 
~it memnun etmİf olursunuz. İtte si
~ bugijn yapılmaıı kolay, yemesi leziz 
~İr tatlı tarif edeceğim: 

BEŞ KiŞi iÇiN 
1 / 4 ezilmif. püre olmut kestane 
1 / 4 ay.ıklanmıt ve dövülmüt ba-

de1tt, 
1 I 4 tereyai. 
2 Şokola tableti. 
SO gram toz teker. 
S O gram lcuruüzüm. 

1 
.. 3 veya 4 katık Rum veya Kirseh li

ıtorü. 

• 1 Kuruüzümleri Kirseh veya Rum 
içinde ayıklayınız. 

iV Kestaneleri indriiniz. Bir süzgeç· 
te ıüzünüz. Sonra onu iyice eziniz. ez
dikten sonra yine püreyi bir tencereye 
koyarak çok hafif atefİn üzerine bıra
kınız. Evveli içine tereyaiını koyup İ· 

yice kantlırınız. Sonra ·ayıldanmıt ve 
ezilmit bademleri toztekerini ve en üs
tüne tokolayı dökünüz. Bir çeyrek ıa-

at kadar onlan birbinne ' kartttırarak 
tencereyi aletten indiriniz;t üstühe ü • 

zümleri Kirtih'i yahut Rum'u dökü-
nüz. 

V Hepsini beraber evvelce yağlan· 

mıt bir kalıp içine boşaltıp serin bir ye· 
re koyunuz. 

VI . Ertesi gün sofraya Klrseh 'li ya

hut Rum"lu sosla getiriniz. Kremli sos-il Kestanenin İç ve dış kabuklarını 
~ık.rdıktan ve birazıcık tuzlayıp az da olur. Hangisini tercih ederseniz in-
"ad k tihapta serbestsiniz. a aynatınız. 

111 Şokolaları parçalayıp küçük bir Bu tatlıyı bir misafiriniz olduğu za-
lerıcereye üç katık su kayarak içine a- man da yapabiilrsiniz. çok lezizdir ve 

~12 ve az aletin üıtüntle hafif. hafif her zaman yaptığımız malüm tatlılar
l'lfhrarak eritiniz ve aletten indir- dan deiitiktir. 

YENt SABAH .. ~ ... 
·sA YFASI ..... 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönü

PLAJ ÇANTASI hazırlanalım •• mune 
Cümhuriyetin on beşinci yıl dönü -

münü iki ay içinde kutlualyoruz. Mem 
leketin her tarafında bu güzel günleri 
tea. it etmek için bayram yapılacak .. 
Tabii memleketin her köşesinde balo

lar verilecek .. Bu bayramı daha güzel 

daha şerefli yapmak... Bu bayramın 

büyüklüğüne uygun bir \lekilde süsle
nip balolara gitmek onların güzelliğini 

ve haşmetini arttırmak her .liadın va

tandaşın boynuna borçtur. 

Memleketin her l:ij\lesinde bulunan 
kaaınlar yalnız bir Türk vatanda\!• ol-

8u üç elbise A vrupanın en büyük 
bir terziıinin son bahar için çıkardığı 
üç nefis modeldir. Ve cümhuriyet ba
loları gibi resmi ve büyük balolarda 
giyilmege layık olan ağır modellerdir. 

Soldan birinci beyaz krep ııatenden
dir. Bu ıene yine çok görülmesi muh
temel olan bir kumattan yapılmıt o
lan bu elbise omuzlan tamamile açık 
bırakmaktadır. Beyaz fİtrastan üç ince 
atkı omuzları tutmaktadır. Göğüsteki 

çiçeklerde iki üç muhtelif renkten ya
pılmıt hir bükettir. 

Ortadaki elbi.e gümüt ve altın çiz-

Haftada bir nasihat 1 

dukları için, aynca Türk kadını olduk 
lan için onları esaretten kurtaran cum 
huriyet boyramını ayrıca da bir kadın 
bayramı telakki etmeğe, o bayramda 
her zamankinden daha çok süslenip 
giyinmeğe mecburdurlar. 

Cümhuriyetin on beşinci yıl dönü -
müne daha vakit varken elbiselerimizi 
düşünmeğe ve hazırlamağa başlıyalım 
Şimdiden kendimize, vücudumuza, ııa 

çımızın rengine, cözlerimize, çizgielri
mize en uyan elbiaeleri intihap edelim. 
O gün için ne kadar tık ve düfÜnerek
giyinmit olsak udır. 

gili ağır bir termeden yapılmıştır. Ar
ka tamamile açıktır. Gümüşi bir tül ile 
de bele uzunca bir kap kolların üstün' 
doiru dütmeket ve arkaıının çıplaklı 
ğını tamamile setr etmektedir. 

Sağdaki elbise firuze renginde ağır 
bir ipeklidendir. Bir omuzunu tutan 
genit atkı firuze rengi tatlar ve inci • 
lerle işlenmittir. Bir omuzdan sarkan 
parça iıtenildiği zaman diğer omuzun 
üstüne atılarak çıplaklığını bir atkı gi
bi kapamakta, istenildiği zaman da ar 
icada bırakıp bir kuyruk yapmaktadır. 

Teni 

Tabii olunuz, sinema yıldızlarının 
j~stlerini taklid etmekten çekininiz 

Havalar pek sıcak gidiyor. Türki- sınız. Yogurtla örtülmüt olmak etin 1 

yede yiyeceklerini taze muhafaza et- 1 . . d v s· d . ld 1 ezzetını egiştirmez. Bilakis ona gü-ı ınema a gördüğünüz yı ız arın o 
mek için evinde buz dolabı bulundu- J ) ) zel bir yumus,aklık verir. Muhafaza turuf arını, se am veri' erini, yürüyüş-
rabilen aileler pek azdır. Çünkü buz 1 ettigv iniz et t l b t ._ k erini taklit edecek olursanız çok gü -
dolabı hem alınması, hem de kulla- e ça a a armadan ço çe- l 1 

1 k
. · · B . ünç o urıunuz. 

nı ması büyük masraflara mütevakkıf ınınız. u, etın çabuk bozulmasına 8f f' d .. .. h 'd b' r ım e gorup otunuza gı en ır 

olan bir lükstür. Esasen yalnız bizde sebebiyet verebilir. h k le& h b' k · k' •• d 1 A jest a i ı ayatta ıze pe çır ın go 
eii • vrupada birçok ailelerde Yumurta nasıl muhafaza edili'r b l v c -de buz doİabı yoktur. rünür. Sinema mü a agayı ister. ı;:.aa -

. Günlük taze yumurtalar böyle mu- sen bütün arti.tler de huıusi hayatla-
F akat bızde ekseriyet buz dolabın-' haf aza edilir: randa son derecede sade insanlardır. 

dan mahrum olduğu için bizim ev ka- ı Hiç bir zaman filmlerde gördüiü 
Bir kutu içine bol miktarda kepek 

dınlarımızın masrafsız ve pratik bir nüz tarzda oturup kalkmaz, o biçim 
k

'ld b ' k d I b .. 1 ve yahut talat ko.vunuz, ıonra yumur-te ı e ırço gı a arı u sıcak gun- · yürümez, öyle gülmezler. 

1 d b 1 k h f 
. 1 talan birbirinden uzak olarak bunların I 

er e ozu ına tan mu a aza etmenın 1 

1 .. v l · f d I d içine gömünüz. Daha sonra üstlerini • yo unu ogrenme erı ay a t ır. Bu tarzda yüzünüzü burutturarak. 
Et nasıl muhafaza edilir? yine kalın bir kepek veya tala" r tıa. ıözlerinizi havaya kaldırarak telefon 

kasiyle örtünüz. Kutunun kapavı " ' etmekten sakınınız 1 E.saıen telefonda 
1 İtte size en mütevazi ve en az mas

raflı bir usul. Eti muhafaza etmek j . payınız ve bunu da mutfağınızın 
çin üstüne ')ta kaymağı veya yağı a- rin bir köııesine koyunuz. 

'~- sizinle konuf8n adam yüzünüzü gör -
miyordur. 

lınmıt ıüt veya~u~. ~~ eti örtecek mik-1 Gıdaları bozulmaktan muhafaza et
tarda yogurt dokünuz. mek için onların hava, hatta ıtıkla 

temas etmemesini temin etmekle olur. 

Rutubt;t te bu nevi gıdalar için fe-

Tabii mutfağınızın nisbeten en so
ğuk yerinde muhafaza ediniz. Süt ça
bucak ektiyip yogurtlatacağı için yo
ğurt bulamadığınız takdirde lilÜt kul- nadır. Bunu bildikten sonra kendiniz 

)anınız. Bu suretle üst örtülmüş ve d e bu prensip üzerine ba,ka gıdaları 
hava ile teması kesil mit olan et gün- mu haf aza etmek imkanları bulabilirsi 

lerce tazeliğini muhafaza edebilir. niz. 
Pifireceiiniz uman etmizce yıkar-

il 
Plajda mi.ıslinden ince ve bol elbi

seler giymek hiç te pratik bir şey de
ğilclır. Ketenden Döbralko veya pike
den basit esvaplarla insan daha rahat 

kumda dolaşabilir. Hem deniz rüz
ğarlannı almak, kotraların yelkenleri
ne yakışır. 

Sinemada belki güzel olan böyle 
bir tavra hueuai hayatta takınan kadın 

n• kadar o&li ve çirkin olur. 
taJ.ımi" edebilirsiniz. 

Siz de 

J1I 
Balkon ve tarasa korkuluklan Üstü· 

ne tırmanıp oturmayınız. Cambazlıkta 

ki maharetiniz herkesçe malüm oldu

ğu için. hem lizi bu vaziyette görenler 

ay, fimdi, apğıya düfCCek diye sinir

lenecelı:lerdir, hem de sizin battnwn 

~önüp hakikate• müvazenenizi kay

betmeniz çok muhtemeldir. 

Salonlarda da kanape ve koltuk ke-

narlarında oturmaktansa koltukların 

ve kapanelerin içinde ot';lrmayı tecrü· 
be ediniz. Bunun çok rahat olduğunu 

anlayacaksınız. 

iV 

Her dakika fotoğraf kartıstnda 

veya sahnede imiş gibi poz almayınız. 

Sinema ekranında birkaç dakika için 

gözünüze hot gelen şu poz hakiki ha
yatta bila istisna her dudakta bir istih

za tebessü~ü yaratacaktır. Bunu u

nutmayınız. Ve ikide birde kollarını

zı açarak bir kollekaiyondan kurtulml,lf 

bir kelebeğe benzemeviniz. 
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Sayta: 8 YENi SABAJt 

Haydudlar diyarında 
ma~:~:::~e~e:::e~:r:~:edim. İstanbul yüzme Dün Beşinci at Dünlı:ü nushadan deYam ye son 

zam~:ığ~:r:~ıü~e:~:~af:;:~~in~;~_ ~~=e isbeır~~;:.:~!~a d~;:~ı~<l;~kut~i; şampiyonası bitti y a r i ş 1 a r 1 y a p ı I d 1 
rekkep mağaralar idi. Bu mağara- k_öşeye çekildi. Elim t ·.lre~~den :;i-

~~~~ı:~. ~:~:~: !~ kt:;;~~;,:na!~~~ ;~~~ ~~
1

~~ 1~~;: z!~:·~ ~;~ı ka~~~~~ Beykozlular 155 puvanla birinci oldular·, Beş yarış da tahminlere muhalif 
.. h" 1 k .. ı-· alt kurşunu birden hedefe ulaştır- } 

:;a :: ~ç~lıl~;Iau::ı:~~~:~e b:~~~ ~~n~~~~:~mi.5tim. Ila)·dut soğuk Galatasaray 111 puvan aldı. Neticede lstanbul neticeler verdi ve heyecanlı o JU 
~~~y~rs::::ı::.~~r!~:~:kst:;;a~~~ Iüteessirim. Kaybettiniz. şampı'yontunu Beykozlularda kaldr Yüksek yans ve ıslah encümeni- 1ken ayağının yan taraftaki tahta p•~ 
daha temiz ve daha muntazam idi.. ller şeye rağmen bu akşam benim- H _ nın terbip ettiği 'mevşimin be~nci at mak.lıklara çarpmaııdır. Hayvan f~ı 
Üzerinde ciltli ve büyük kitaplar le yemek yemek lütfuntı esirgeme- Cumartesi günü ba,Iıyan l•tanbul 200 metre küçükler: koşulan dün Veliefendi koşu yerinde'miktarda kan zayi etmi,, fakat ayai"" 

b 1 b. b d , )'eceö-nizi umuyorum. dedi. yüzme ••mpiyonası dün öğleden sonra 1 - Mu•a (Beykoz) 3,23 meraklı ve kafabalık bir ••yı·rcı· k,'-'e· da ehemmiyeth bir ama olmam11' 1 ır9· 0 u unan ır masanın aşııı a çe,e- • · - -u .,.. 3 
nin başı Girgante oturuyordu. Za- Kabu\ ettim. Bu adamın., biran nihayetlenmi,tir. İki gün içinde yapı· 2 - Hikmet (B.J.K.) 3,33, 1 si önünde icra edildi. Bahoimüttereklerde Danyan 4 • k 
ten bu haydudun genç, güzel ve fev- b!Ie korktuğumu zannet_~esi sini- lan müsabakalarda Beykozlu yüzücü- 3 - Emsal (G.S.) 3,33,7 Yarışların son haftaları olduğu için ve plaııelerde 4 • 140 ve ı-IOJ ·u 

kalıide tahsil ve terbiye ahibi iyi rı.me dokunuyordu. Ta_bıı b~ gece- ler kuvvetli rakiplerini büyük bir sayı 4 - Kemal (B.J.K.) bu, ~mdiye kadar yapılan ko•ulardan ruş verdiler. . 
bir aile evladı olduğunu ve bu ha- nı~ hayab~da oynadı~ı rolu tah- farkiyle mağlup ederek 3 7 · 38 senesi 5 - Ziya (B.J.İ.) daha alakalı oldu. ' Üçüncü ve betinci ~o~ular ÜZ•;;:; 
valide hükumet erkanından fazla mın edebılıyorsunuz. • e ıse sofra- lst.anbul şampiyonu olmuşlardır. 6 - lstavro (Beykoz). Birinci kofu (S3!1f koşu•u): dekı Olga ve Aldervışe oynaY•. ci 

salahiyete sahip olduğunu da bili _ ya oturduk. Epeyce içki içtim. Fa- İlk gün alınan puvan vaziyeti Bey- Sıra günün en heyocanlı m;.i,abaka- 3 ve daha yukarı yaştaki halis kan 1 liralarına mukabil 54 lira ve b•f1~ 
yordum. kat. irgante kada: _değil. O adamııı kozun (80) Galatasara)'ın (58) idi. •ı olan 1500 metre yarışına gelmiftİ. lngiliz ve kısraklarına mahsu•tu. İkra· koşudal<i ikili bahiste Aldervi1 ve lin" 

Eliyle beni getiren adamına dı- yennde başka bırı olsaydı çoktan Halbuki dün d 1 ekseri müsabakaları Bu müsabaka aşağı yukarı sampiyonu miyesi 255 lira olup birinciye 180, i- !üye oynayanlar da bir liraların• ınu· 
şarı çıkması için işaret verdikte sızar kalırdı. M_ukavem~ti. fa~la. Beykozlular kazanmışlar ve puvanları tayin edecekit. Halilin son dakikaya kinciye 55, üçüncüye 20 lira mükafat kabil 650 kurllf aldılar. 
sonra yrinden kalktı. Ve en seiis Gece yarısı~a dogru ellerımı bagl~- nı I 55 sayıya çıkarmışlardır. Buna kadar bu müsabakada Türkiye rekoru· vardı. ---o--
bir Fransızca ile: yarak kendı odasında yanında bır mukabil Galatasaray l 1 1 puvan top- nu kırması bekleniyordu. Netice. Sıklet: 3 yaşındakiler 5 5 kilo, 4 ve BAŞVEKALET KUP ASI 

_Ah Mö,yö de Favere buraya odaya beni götürdü. lıyabilmiştir. 1 - Halil (G.S.) 23,27 daha yukarı yaştakiler 60 kilo ta~ıya- MÜSABAKASI 
gönderilenin siz olduğunu evvelden Orada yalnz .kalınca bütün cesa- Dün alınan dereceleri sırasiyle ya- 2 - Fuat (Beykoz) 25,38,4 caklardı. 1936 senesi zarfında ka- Deniz Klübünden: .. iı 
tahmin etm~tim. dedi. r~t ma:kC:Si yüzümd~n. sıy.~ıl_~ı. V~- zıyoruz: 3 - Ali (Beykoz) 2 7.1 zançları yekunu 800 lirayı dolduran- 1 - 28 Ağu.ıos 19 38 pazar gun 

_ Santaviva da benden başka zıyaretımın vahametını duşunmege 200 metre serbest büyükler: Bu mü 4 - lskender (Beykoz) lara 5 kilo, 1000 lira ve daha fazlasını icra edilecektir. 
bir ahmağın daha bulunmadığını koyuldu~. İçk.ini~ te~iri ile ol_a- sabakaya Galatasaraydan 2, Beykoz- 4Xl00 k.üçükler bayrak yarı'1: kazananlara 8 kilo ilave edildi. Satı' 2 - Yarış Moda ltoyunda ihzar e• 
tıözlcriniz isbat ediyor, dedim. ı cak. kendımde garıp .bı~. kuvvet hıs- dan 3 yüz_ücü i'~irak etti. 1 _ (Mustafa, Kemal, K. Kemal, fiyatı 800 lira ve daha afilğı olanlar- ldilecek, depar filmandırailndan •""

1 

_ Hayır efendim mak.•adım 0 se!tıı:ı . ve o ~ralık ust~m aranm_a- Uzun bır çekışmeden sonra, Gala- Mehmet) ten müteşekkil G.S. takımı dan beşer kilo tenzil edildi. tam 1 O da başlıyacaktır. 
değil. Çünkü sizden başka buralara dıgı ıçın bıç~gımı~. c~hıı;rıde oldugu ta.saraylı iki kardef birinci ve ikinci 5,9 ile birinci, Bu koşunun mesafesi 1400 metre İ· 3 - Bu yan~a her cins kotra iı;tİ" 
gelip bana hücum cesaretini gö:ıte- a~lıma ~eldı. ;raı_ıımı -~rr .. ~eneye- oldular. 2 _ Artin, Serkio, lbrahim Kemal- di.NK~şuya be' hayvan iştirak etti; rak

4
edebilir. j o··ın•• 

recek başka kimse yok. Ben cesur y~m dednn. Bı~bır muş~ulatta ce- 1 - Mahmut G.S. 2,3;. den müteşekkil Beykoz takımı 5,252 .. et.'cede Asım. Çırpanın Tomrusu - HE:.11" KAP yoktur.. "edi· 
adamları severim. Sizi bütün hay _ bı~den çı~a~d~gım bıçagt açarak 2 _Halil G.S. 2,35, ı. ile ikinci, bırıncı, S. Temelın Sprieg Boordu i· yalnız amatorlcr tarafından ıdare 
ranlık ve sempatimle tebrik etme - baglı ellerımı ıpten kurt~rdım. Dı- 3 - Vedat B. 1 - 2 derece, 2.37,3 3 - Befiktaf takımı da üçüncü ol· kinci ve Burhanettin !~ılın Zavadası lecektir. ı· 
me müsaade ediniz, deıli. şarı çıkabilmek için haydudun yat- 4 _ Ali Beykoz. dular. üçüncü oldular. 5 - Yarış rotası, Moda, Kınalı aÇ 

- Komplimanı bir tarafa bıra- tığı odadan geçmek lizımdı. İçeri 5 - lskender Beyltoz gelmişlerdir. Bu uretle küçüklerden 111 puvan- Bahsimüştereklerde Danyan 155, ğına konacak fanuuıdırayı sanc..kt• bı· 
kalım da esasa girişelim. Bir İngi-. girdiğim zaman Girgante horul ~o: Bundan ıonra 200 metre küçükler la Galatasaraylılar ,ampiyon, 102 pu· plas~elr~e 1 1 O - 1 30 kuruş verdiler. rakarak, Yeşil köy feneri açığına k,on: 
!izi dağa kaldırmL,sıruz. Onu kur-ır~I uyuyordu. ~~ş. ucun.da duran ıkı arasında serbest yüzme müsabakası vanla Beykozlular da i~ir.ci oldubr. İkincı kofu: cak şamandırayı dönerek tekrar ~ın 
tarmak üzere bir müfreze ile bura- rovelverden hırını cebıme atarak yapıldı. Neticede: Günün en heyecanlı yarı\" Türk 3 ya~ındaki yarım kan Arap ve ha- Iının açığındaki "'mandırayı dönerek 
ya yolladılar. Maatteessüf muvaf_lö:ekini hay~uda doğru ç~virdim ve 1 - lbrahim (Beykoz). 2,48,2 bayrak yar~ oldu. Bu yüan,Ia ~anı- !is kan Arap erkek ve dişi taylara mah !Modaya gelecektir. • 
fak olamadım ve kendimi de biç af- bır sarsma ıle ~yanan Gı'.'g~n'.~ye: 2 - Mustafa (G.S.) 2,5 7,4 piyon takım belli olacakh. Müsabaka- sustu. lkramiyesi 255 lira olup bi- 6 - lıirak etmek istiyen kotra .. ••il 
fetmiyeceğim . -. ~n ufak bır h~reketınız uzerı 3 _Kemal (G.5.) 2,58. ya Beyko:ı: takımı şöyle bir kadro ile rinciye 180, ikinciye 55, üçüncüy~ 20 hipleri 26 Ağustos 1938 Cuma gun. 

- Size verilen vazife başarıl - n~ ~ıla~ı patl~tacagım. Roller de- 4 - Mehmet (G.S.) girdi: Bülend, lsmail, Vedat. Buna lır~ ~ükiifat vardı. • öğleye kadar Deniz Klübüne kapt o 

ması zor bir i.şti. Üzülmeyin. Zaten ğıştı. Lutfen bır at ~az~rlayını~ da Küçükler araoında daima birinci mukabil Galatasaray da Şamil, Mah- i et: 56 lcilo ve kotu m.,...fesi lunmaları rica olunur. 
geç de kaldınız beraber kasabaya gıdelım, dedım. gelen lbrahim geçen hafta Modada ya. O h ·ı . . 1 . 1600 m_etr_e idi. Bu müsabakaya 6 --. • . . • mure. r an ı e gırmış erdı. h 

- Geç mi kaldım fngilizi hak - - Oynnunuz hoşuma gıtti. dıye pılan deniz yanslarında büyülı:lerin de D h b d . . ayvan ıştıralı: etti ve çok heyecanlı Macar guMreşçı'lerı' du··n geldi · d . . • a a yarı~ın a11n an ıtıbaren Bey· b ' 
ladınız mı! ho'!'ur andı. Mademkı benım ka- i9tirak ettiği müsabakalarda 3 üncü koz! ı Cal geçen ır yan~t.an sonra Mwtafa Tur-

sa baya inme a"ze z k . ,. u ar, ata.arayla aralarında O· ııudun B" b~ . Bu akşam saat 21 de ilk mÜPb~-
- Hayır, ona vakit kalmadı.. . _m •1 .ev verıyor, gelmiş ve 13 ya,ındaki bu küçük spor lan m·-·feyı· açmag"a ba•ladılar. Yarı ınnazı moc~ Akif Yavuzun 

b d ) ~ Y Ş Ferruh ile' · kalarını yapacak olan Macar milli gu· 
Zaten niyetimiz haklamak değil sa- U) urunuz gı e ım. . . cuyu t.akdir eden Ba,vekil kendisini bittiği zaman Beykozlular bu mesafe- u ınc~ ve Fehmi Simsaroğlu- eh 
dece elimize düşmek aptallığında . ~anne~ersem herıf bu kadar ıç- Moda deniz klübüne almı~. bütün ia· . nun Çeliği üçüncü oldular. r'." .takım; ~~kü K~n"..ansiyoo~l~:vs 
lıolunanlardan istifade edebilmek kı ıçmemı~ olsaydı kolaycacık ram ,. ve ibatesini temin ettikten ba•ka yi elli metreye kadar açmı,Iardı. Netı- Bah.imüftereklerde Danyan 370 rımıze ge mı~ er ve ogruca o . 

J kt (Z t U d ' cede· ve pi· I d 15 • giderek dün yapılan yüzme yarı~arını 
hem kendimize ve hem de hemcinsi- 0 mayaca ı. a en ° g n en son- ayrıca bu sene ilkmektebi bitiren ibra- 1 · B k 

5 51 1 
ue er e 5 ve 100 lı:uruf verdi-

m iz fukaraya yardım edelıilmektir. ra da ağzına bir lokm1 içki koyma- himi yatı mekteplerinden birine yaz. 
2 

- ey oz · 1 er. da seyretmişlerdir. 
- hd tti ·· d t tt ) - Galatasaray 6,34. O _ .. ı. beşik Sizi, buraya gönderen Ponteleri ce- maga a e ve sözunü e u u · dırmayı da vaadetmiflerdi. çuncu OfU ( Hendikap). taştan ayrılanların 

naplan mı yoksa Speglia hazretle- Saat ona doğru Sanlavivaya gel- Bund;n sonra sıra büyükelrin müsa ~üsabak~ardan oonra puvanlar da 4 ve daha yukarı Y•ftaki
0 

yerli ya. dünkü maçı 
rı. mi? dik. Kışla ~ehir kapısına yakındı. b ,_ • ld' top anınca ey kozun puva.nı ( 15 5), rım kan lngT t '--· ki cu· 

· · . . a .. asına ge 1• G 1 · ( l 1 1 1 1 12 
• ve ıusra ua mah- Beşiktaf klübünden ayrılan spor .. , 

- ~1ademki her se~den haber- Oraya gelınceye kadar kımseye 100 ınetre ve sırtüstü büyükler: a at .. arayın "ıe ) 0 mu_ ştu. Bu sustur. lkramiyesi 255 lira olup, bı·rı·n· d " 
• ' ti t k ti B k t b 1 1 ların kurdukları Şark Spor takım• " 

dar görünüuorsunu, n~ diye soru - ras amamış ı · 1 - Bülend (Beykoz) 1,25.. sure e ey oz 5 an u ııampıyonu 0 ciye 180, ikinciye 55, üçüncüye 20 Jı'ra bı· ' H h d h" b' d k d ld Feriköy saha!\ına giderek Fcriköy 
'"Ol':>"llnUZ bunları? aya __ m a ıç ır zaman unu_t-. 2 -- «<mı·ı (G.S.) 1 ,25,2 1 u ve upayı a a ı. mükafat vardı. Ko•u mesafesı· 260 1 mil" 
J - '1'° l' rinci ve ikinci takımı ile kar~ aş 

Kahkaha ile güldü. maya?agım -~anz~_ral~=~an bır~ 3 - Fuat (Beykoz) 1.29. Beykozluları kazandıkları bu mu· metre idi. Ko,uya 7 hayvan istirak et- !ardır. 
-Lütfen oturunuz. Şu soğuk Speglıa~m ~ızı gordugu andakı 4 _ Niko (Beykoz) vaffakiyetlerinden dolayı tebrik ede- ti. Neticede Mehmet Çe!ebini.n Ol 1 B. · · k 1 b t n b•" 

qaq,kınlıgı d b" . . gası ırıncı ta ım ar maçı aş a · 
içkiyi bir içelim. Öğrenmek için mej • ., 1

' • 5 _Sinan (Beykoz) lriz. mncı, Fahri Atac · C ı· 'k' · 1 F ·kôY" 
K d d d B . erın ey anı ı ıncı, h.eyecan ı olmu' ve neticede erı 

raktan çaUıyacak hale geldiniz. ı1 .:::- • uma~ a~ .e. ım_ • an.a \'er- ve Nazıf Atabayın Mavi k - .. .. · ı··ı .. 1 b' d 4 o g• 
d if b t d ık d s ası uçuncu u er guze ır oyun an sonra .. 

AI üsaade edin de başından sonuna ıgıııı~ v~z eyı ı ı~ •m. ! a ~- Davis kupası Otomobil mükafatı oldular. ı · . . 
kadar olanı biteni size anlatayım. mım olılu. Fa.kat Gırganteyı sela- .. lıp gelm.ıfierdır. 

ti . ti d' s·· ·· ·· t t Bı·uklı'n, 21 (AA ) Davı's musabakaları Bahsimü~tereklerde Danyan 475, B takımları maçını da Şeref•por w Bir uşağın getirdiği kokteylleri me e sıze. ge r ı1'.1. ozumu u - . . 1 
ki th ed 1 rt k d kupasına ı">lı·rak edeıı Alman ekı"· Bern, 21 (A.A.) - Yarın Bern- P liselerde 145 kuru~ verdiler. kımı kazanmıstır. 

karşılıklı içtikten sonra muhatabım,';'.a~, a 1 a.m 1 emem a 1 e- ' l · 
gıl mı Pl. kaptanı Uhı', Alman . . v" teni• fe- de yapılacak olan büyük sviçre o- Dördüncü lmtu (Beykoz ko,usu): D . l k l"kaycli 

keza söze başladı: j · . • • t b·ı .. k.f t . b k 1 3 d h k k' eoı:ı: spor anna arşı a d d 1 l omo ı mu a a ı mu~:ı a a arın - -ve a a yu an ya~ta 1 yerli ha.. • 
- İngiliz buralarını, dün ak{lam -Ben de generale ölümünüz hak erasyonun an, mag up rıruncu arı dan evvel yapılan ve hviçreli yarış-ı lis kan lngiliz at ve kısraklarına mah- nedır n 

Yali ile kumandan size talimat ver-ıkında bir rapor yazmak üzere idim istirahat etmek üzere Almanvaya çılara tahsis edilen otomobil yarışı austu, "· kramiyesi 470 lira olup birini Cumarte>i başlıyan ve dün b. ~,. 
od.igi -~ı:a.I~rda te~ketti. Fidyeinecati diye be.~e.ri~s~z bir _cevap ;erdi. davet eden bir telgraf aldığını bil- esna•ıııda ölümle neticelenen bir kalciye 370, ikinciye 75, üçüncüye 25 li- İstanbul şarpi müsabakahrında Gı. 
geldıgı ıçın burada alıkovmakta Bu sozü ışıten Gırgante. dirmistir ı t 11'" b k 1 d .., ra m'·k·f t d ılatasaravdan Bürhan ı,ı·rı'ııcı· "ele · M- .. d F . ..... .. . ·, · za o muş ur .•• usa a a ar an ,,u - u a a var ı. , ., ,.. 
mana """ktu - osyo e avereın oıumu sı- k , k . . G . . . ı s·kı 3 k f · ı k · f d n Jf· ,~ · . . . Hen el ve son ,ılet~ ·,a, Ame - rıhlı Hans uebeleın trıbılne çarpa- ı et: yaşındakiler 55 kilo, 4 ya- re estıva omıtesi tara ııı a. ,

1 - Demek bu işten Pataleri ha- zınle Pantalerının arzusuna vabes- rikadaki birçok sampi_rnna maçla- rak aldığı yaraların tc~;riyle ölmüş fındakiler 60, kilo 5 ve daha yukan taya konan kup:ıyı aldı. İkineılıt 
berdar idi. Sizinle an!aşabildiğine te idi. Fakat bugünden sonra bayı rına iştirak edec~klerdi. tür. yaştakiler 62 kilo taşıyacaklardı. Me- Fenerbahçeden Şeref aldı. 
l'Öre o da hayduttan başka bir şey himayem altına alıyorum. Çünkü ııafe 2000 metre idi. İlk gün bu müsahakaya gire~ 
değil. 1 onda.ki babayiğitlik pek nadir kim Ölçüler direktörü Koşuya 4 hayvan i•tirak etti. Mü••. şarpi!er dört, ikinci ı;ün ise anca 

Mesut bir evlenme .., - ıs.-
- Ah, ne yapar.;ınız. Menfaati ~elerde bulunur. Haydi gidiniz şim lkıısat Vekili ölçü ve ayarlar genel baka baftan •onuna kadar büyük bir iki idi. Halbuki leş\'ik m!i3abakll 

bunu icap ettirir. di de bana vaiyi çağırınız. dedi. Bur.a nafiası su i.lerinde çalı- direktörü Bay Nizamettin Ali Doğu heyecanla devam etti ve Prens Hali- rına 8 ile on şarpi girdiği halele bll 
_Desenize vali benimle alay e- Bir haydudun kurduğu kanun _ .. turnesine çıkmı,tır. min Romanlı ile Asım Çırpanın Tom- müsabakalara neden.e ancak 2 şs.r· 

şan genç ressamlarımızdan Bar Su- M .1 h Ik' .. E 
diyor. !arla hareket edilen bu garip ve <ımaı ey ; evve ı gun rzurum- rusu yarım metre farkla koşuyu bitir- pi girmiştir. 

acaip devlet topraklarında ondan leyman ile şehrimizin tanınmış aile- dan Kar ... gelerek ilbayı makamında diler. Su sporlan her klübe iki•er 
- Alay et;;e aıa. Hayatınız N ııo 

•onra beni de rahat bıraktılar. !erinden Bay Muradın lrnrde~i Ba - ziyaret etmi' ve belediyese 11• piyasa- eticede Tomru birinci, Romans i- tekne verdiği halde btı k!iipkl' 
mevzubahs, sizin de keşfedebilece- E da ııereken tetkikatı yaptıktan ıonra kinci ve F. L Karaosmanın Şipkası u··. resmi ve ne de gayri resmi ınli~s.· 
- · · b "aseıı, mabedin inşası da ruta- yan Muzafferin evl~n"te merasimi ı 
gınız azı sebeplerle bu adam siz - dün Ardahana hareket etmi•tir. çüncü oldular. bakalara girmiyorlar. KlüpleriJll' ' ma !erdiği için pek az zaman • r 
den nefret ediyor ve yegane istedi- evvelki akşam icra edô!miştir. --o-- Bahsimüşterelr.lerde Danyan 600 v 'deniz sporuna kar~ı lakayt kalı)"O -
- . . .. 1• .. .. s· . b . .. . için de mukaddes addettiğim vazi- pla•·I d 100 e 1 gı şeyı 0 wnunuz. ızı enım uzerı- Bu mesut toplantıda şehrimizin Muallimlere mesken bedeli ~er e ve 150 kuru• verdi- ar. 
me göndermekle ölümünüzü hazır- feyi b.itirmiş, karde~mJe kocasını verilmesi tasavvuru !er. ' balkan olimpiyadları 

mer.asımle ve • yanyana mabede ve Bursanın seçkin mühendi~ \·e si-
ladığını umuyor. Dahiliye Vekaleti bütün muallimle· Betinci ı..,..,: 19 gün sonra Belgr:ıdcla ba~Jı)'S.' 

R "T· b l - gömmtiştüm. Birkaç hafta eonra da mal arı ile, muallimler, memurlar ve ri memnun edecek yeni bir tes,ebbüste 4 ve daha yukarı y .. taki at ve kıs- cak olan Balkan o!impiv. sdlaı·ıııa 
- u un un arı b-ına anlattıgı- iQ!erimi büsbütün bitirerek alaca- --. k 

nıza bakılırs !' . . t d·-· Id v maruf müteahhitlerir.ıizden Bay bulunmaya karar vermiş ve icabeden raklara mahsustu. ikramiyesi 320 lira hazırlanmak için milli atl~tizm t~ ı· 
a va ının ıs e ıgı o u iımı almL•, satacağımı satmış ve bu M t Güd h b I h 1 ki b 1 t olup birinciye 245, ikinciye 55 üçün- mız kampa girmiştir. 

demektir. acaı·p mem' Ieketten bı"r daha do"'n- ura en azır 11 unmuşlar _ azır ı ara aş amış ır. 
dır. Vilayetlere ııönderilen bir tamimle, eüye 20 lira mükafat vardı. Turizmin inkişafı 

- Hayır pek değil. Vali bana memek u"'zere ·ayrılmıştım. il ı 5 8 ı d Siklet· 4 ya•ınd-'-'' 56 kil 5 '·ı· mua im ere • ira arasın a ayrıca · • öJUJer o, ve ~femleketimizde turizmin İll" • 

vaktiyle bir matrabazlılt etti •• ================================= bir mesken tah•isatı ilave etmek için daha yukarı yaştakiler 58 kilo taşıya- şafı için Ankarada kurulan biirO• 
Runun intikamını almam ]Azım - - caklardı. Mesafe 3500 metre idi. Bu dır · · - • • - - - alakadarlardan fikir istemiştir. çok geniş tetkikler yapmakta · 
Şimdi ben de size y-a~amak fır ah- Dahiliye Vekaleti, ba~muallimlere yanş mevsimin başındanberi yapılan Büro; tetkik \'e faaliı·etlerine evve· 
ru vermekle ona bir eıyun oynaya

cağım. İyi bir nişancı olduğunuzu 

duydum. Ortası delik bir kalkana 

nişan alacağız. Alhııntlann bütün 
kurşunlarını bu delikten içeri 

atabilirsek kurtulursunuz. Yok -

ben isabet ettirirde siz muvaffak 
olamazsanız yarın sa·at dokuzda 1 
kurşuna dizilecek.siniz. ı 

Korkudan aklım ba.ııımdan uç-

Baş, diş, nezle, grip, Romatizma 
kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında :fuıde 3 kaşe alınabilir, - • 

Nenalji, --

olduğu gibi muallimlere de cmesken koşuların en uzunu idi. 1 lii "iç turizm,. i hall~tmek yofü·le 
bedeli> "l(erilmesine .katiyyetle taraf· Yarı'a 4 hayvan iştirak etti. Koşu- başlamıştır. 
tardır. Ve bunu kararlaştırmıştır. Ve dan evvd bütün tahminler Ünlü ve Bu maksatla memleket - ıarizP1 
bu tamimle vilayetlerden sorulan ve Bahtiyar üzerinde idi. Fakat netice bakımından - muhtelif k• ·ınılara nY 
iıtenilen ~ey, sadece bir fikirdir. Ve başka türlü oldu. rılmıştır. 
bu fikir de her vilayetin bütçesine gö- Fehmi Vuralın Aldervi?i çok güzel Btı arada; İstanlıul ve BursııYI 
re cmesken bedeli• ni 5 lira veya 8 •bir koşudan sonra birinci, küçük bir en fazla yabancı ç•'ken çehir!cri • 
lira olarak mı kaldırabileceği keyfiye· farkla Ahmet Gelişin Ünlüsü ikinci, ve mizi ihatası içine alan Marmara tu· 
tidir. Şemsettin Panakın Bahtiyarı ü°Çüncü rizm bölgeRi; üzerinde ilk ça!ı71lll -
· Muallimler, bu yeni zamları gele oldular. Bahtiyarın bu koşuyu kaybet cak yort parçası olarak tefrik oıuıı-
cek seneden itibaren alacaklardır. 1 mesinc batlıca sebep ilk virajı döner- muştur. 

~i 
ta 

d; ,, 
•h 
~it 

• 



TENi SABAH 

liatay meb'usan mecli· Varşovada büyük Niğde ve Borda Siyasi yeni bir seyahat 
. . . b 1 birmitinğhadsiesi büyük sel felaketi 

sı vazıfesıne aş ıyor 7000 Polon~İ memurla- miştir. l:O~~t;:t;.!."~~:=~a:ı:~ •. Macar Hükiimet Naibi 
..__ ~~takya, 21 (A.A_.) - Halk .. T~ c~aati: Aatalqadan. ı:. ~b- rını protesto için ayaklandı yor. Hasarat ·ehemmiyetlidir._ ıs -ı 
·~ısınin Türk cemaatı mebus nam dülganı Turkmen, 2: Dr. Vedı Bilgın, Va ova 21 (A.A.) _ Havas tanbul ve Adana posta trenlen gel Al •tt• 
~erini tesbit için yaptığı bir top - 3: Sami mazmi, 4; Suphi Bereket, 5: rnuhab~ind~n: memiştir. Trenlerin epeyce birrnüd- manyaya gı 1 
~ Türkiye fevkalade murnh - Vedi Miinir Karabey, 6: Dr. lbrabim 4000 kadar kisi bugün öğleden det gelip gidemiyeeekleri tahmin e-
..._ Cevat Açı kalın da hazır bulun- faal, 7: Arif Hikmet Celil, 8: İzzet sonra nazi memurl~ı tarafından Po diliyor. Yağmurlar kesilmiş ise de 8 ı · • • t • J "f J • 
~· Fe~k~li~~ mu:ahh:ıs~n kıs~ Zekeriya, 9: B~ir Sıtkı Kunt, 10: Ali lonyalı ekalliyete karşı tatbik edil _ h.ava kapalı ve yeniden yağmak is- e r ] 0 Ye D J J ) 3 3 r J m Z 3 
L.:!. bıtabesını muteakıp aşagıdakı Masll'h, 11: Nurı Ayd~,. 12: Mehmet mekte olan usulleri protesto etmek bdadın~adır. !ley?can ?evam et - edilemiyeceg~ İDİ temJ•D edı•yor 
._.nnanıe hazırlannııştır: Adalı, 13: Mehmet Kamı1. maksadiyle tertip ohmmmı bir mi _ mektedır. Bor ılçesmdl}kJ basaratm 

.. Hatayhtar, Kınkbandan: 14= Seydiuğuz, 15• tingde hazır bulunmuı:ılard~r. Miting miktannm daha çok olduğu duyul- Pariste gazeteler Macaristanın Alman tazyikına 
llatay çileli gün~e:in~ bitirmiş Arif Hikmet s-.a, 16 Bahri .. Bahadll'- (Polska Zaşodniya) 'adındaki p0_ , rnuştur. Vilayet gereken tedbirleri 

::Sut. ve müreffeh bır ıstık bal yolu- lı, 17: Ce.at Aclala, 18: AIKlurrahman lonya cemiyeti tarafıncan tertip e- almaktadır. karşı koyması müşkil olacağını ileri sürüyorlar• 
..._ rırmiş bulunmaktadır. Hatay Mussal. 19 AWul1ala Munal. d"l . t' y ld 1 • c · 1 Budapeşte, 21 (A.A.) - Naip l rerek,, Macar.istanı garp devletle-
...,1 . • . t.ls sunclan 20 Bobtan M ı mış ı. o an geçen erm emı - F•ı• 1. d h "• 
" etı ve Ha:ay hü~umet~ ~·e Ha - enci : - : • er- yet liderleri tarafındım söylenecek 1 ıs 1 A e mu 8f8UG Horti refakatinde Başvekil, harici- rfoin nüfuz altında bırakmak iste -
Mılann yegane mume sıh Hatay can. 21: Abhu Ollcii, 22: Hamdi Sel- t kl d" 1. b'l 1 • • . • t' ye ve harbiye nazırları olduğu hal- mekle itham edilmektedirler. 

ıı..... • • .. 1 .. d -L nu u arı ın ıye ı me erı ıçın ıç ı- Kudüs 21 (A A ) H • b' -...usan meclısı yakın gun er ıçan e ~--- . . . ~ . • · · - ususı ır de akşam Almanvaya hareket et - Bertin 21 (A.A.) - Naip Bor-
~~ i vazifesine başlıyacaktır. Tilr 1 Alevi Cemaati: Antakyadan: t: ~a.ın aktedı~~ış oldugu bına?ı? ha- menbadan öğrenildiğine göre geçen miştir. ~ tinin Am~nyayı ziyareti Macaris -

h .. • . . . tiklAl• a._L __ t Sait T 1.-1: 2 H Ali rıcıne oparlorler konulmuş ıdt. Bu cuma günu·· a'k • k t· ı ı k , t . . . j 
ukumetının Har-ayın ıs a ı ıwaune u"""7u, • uan 1 . . . . . .s rı .1 ' 1 nr a uv\e • Berlındckı noktaı nazar tan ile Almanya arasında yeni iti -

~Yirmi senedenberi devam eden o..t, 3. Süleyman Tubani, 4. Meb- nutuklarda ve ıçtımaııı sonunda_ ka- lı bır tedhışçı çetesı arasında vuku- B r 21 (AA) _ A . 1 laflar imza edilme~ini intaç etmi _ 
ttıret ve fedakarlıklarına Fransa met Kösediyop, 5. Zt!7nelibidin Cill, ' bul ed~lmiş olan karar sur~tınd~ lan müsademede 200 4,işi ölmüş ve Hortt~~;·etindeki z~vat ile bi~iı~:e yecektir. Emin bir menbadan öğre
:lllhuriyeti dosta~ıe ~ir mukabele- j 6. Selim Mabm-: 7. Salih Güzel. (Danz.ıg menıu_r~arının Danzıgtekı yaralan~ıştır. _ bugün Viyanaya va.,ıl olacaktır. nildiğine göre .Alman ve Macar zi-

bulunuyor. Türkıye ' 'e Fransa İslıendenı~dan. 8 Dnut Şeyh Meh Poloııy ah ek allı) ete karş~ .m~amele~ Kudus, 21 (A.A.) - Ögleden Führer Amiralin bindi~; trenin geçe mamdarlan arasında yapılan gö _ 
.._letıerinin anlaşması bn anlaşma- met Reyhanı, 9. Ahmet Celal Abdül- !erini cezri surette degıştirm_elen sonra tedhişçilerden mürekkep bii- ce·i bütiin kasaba ve ~ehirlerin do- rüşmelerde bilhassa iki memleket 

daha ileriye götürerek bu msut bamit. 1 ve Daıızigin muahed'.!lerc tevfıkan yük bir çete kürek mahkümlarının na~hnasını emretmişti~ Amiral bir arasındaki iktısadi mübadeleler 
~eyi .. d~h~ ~iya~e .~nk.:şaf ettire- Ermeni ~emaati: Antakyadan: ı. , artık Polor.1yaya tabi olması talep bulunduğu Nur~hem~ hapishanesi - Alman kruvazörünün denize indir mevzubahs olacaktır. Çilnkü bu mü-
~ne umıdımız büyuktur. ı.. Kazancıyan, 2. Agop Davutyan. olunmuştuı. ne taarruz etmışlerdır. me merasiminde bulunmak üzere badeleler Alman eşyasının Macaris-
L.:.ı ~ vesile ile Fransa Cumhuriyeti Kll'1khandan: 3. Çabadl.I' Karaba- ikinci protesto mitingı Asiler binanın. ~ap1~ını kı~arak Viyanadan doğrudan ifoğruya Kie- tanda sürümünde tes:ıdüf edilen 
~etine .. ve onun bu.rada~i m~.ea cak, . Varşova, ~l. (A.A.) - Havas ~ahbuslarm hepsım koyuvermışler- le gitmektedir. Bidayette bu kru _ müşkilat dolayısiyle ~ektedar ol -
"- arzı şukran et~e;ı vazıfe bihnz. İskenderundan: 4. Marsel Balit, S. SJansı muhabırınden: dır. vazöre konulan isme 1talyanlarm i- maktadır. . . • 
~ve Hatay.lıl~r :çın bu ~~t va- Mihran Kotityan. Gdinyadaki (Polonva cemyieti) - - tiraz ettikleri malUrndur. Bu kruva- Çelcosl~va.~~-a m~~ele~ın~ ~elın-
~ Hatayın ı_s~ıkl~l ve ı~kıpfının Rum cemaati: Antakyadan: 1. Dr. ı binasının öniinde tevakkuf halinde ı d zbre evvelce Amiral "Tegethoff,, c_e zannedıldıgıne gor~, ıhtılaf ha-
.._ devlet reısı yuce Atatürke son- B il H · bulunan baıı komiserlerin mezkur l 8 p a n y a a ismi verilmişken şimdi "Prens Eu- Jınde Almanya Macar~tamıı doğ -
""C "k I h ld w ası urı, ' 1 v Iİl>i fU ran arımızı er zaman ° ugu t . . . !cemiyet tarafından tertip edilmiş Alikante, 21 (AA.) _ Açık şe- gen,. isminin konmasına karar ve - rudan dogruya müdahalesini arzu 
~u v~sile ile de ~r ve e~~di bağ skenderunda.~: 2

· Kamıl Z~k. olan meting esnasında nümayişe iş- hirlerin bombardımanları hakkında rildiği zannedilmektedir. e~memekte, ?u su:~t~e ihtilıl~ı. ta~-
tiı, ra hır kere daha cıhana ılan ede- Arap cemaati. Antakyadan. l. Ha- ı lira.k edebilmeleri için nazi memur- tahkikatta bulunmağa memur komis- Berline bildirildiği zaman Naip dıt ederek küçilk ıtılafm bu ışte bır 

aanualu Hacı Rezzuk, 2• Pa.-Jı Musta- ları tarafından tatbi-k edilegelmekte yon azasından Miralay Smith ile Bin· Hortiye MussoJini için yapılan me - rol oyn.ama ına mani olmak iste • 

ı fa Fansa •~ 1 il __ ı h'nd --ı d · · · , ı kh B ·, mektedır. MEBUS LlSTES · ı.ıt: o an usu er aıey ı e og e en başı Lejenne öğle zamanı tayyare ile rasımın aynı :} apı aca r. u Zil a- . . • 
'k' · b' t t t• · t . . • . Macarı tanın sıl!ihlanması ge -

~
J\ıa._._a. 2 I (AA) _ Bütün ce- MEBUSLAR BUGÜN sonra ı ıncı ır pro es o me ıngı er Barselona gitmişlerdir. retın hedefı hakkında katı hır şey k . _ 
~ ti dilmi tir ... 1 ekl b b Al 1 re sıyası gerekse fenni sahalarda 

~ -un· L-.,,.i-onunca ta•ı·n -- TOPLANIYÖR P e ş · Bu zabitler dün aakeri hedefleri ih- SOl enmem e era er man ar 1 k l ·· k 1 . _,, IW--... ~ ....- · yapı aca o an muza ~re erın mev-
'lf miktarda namzet &östcrmi.f ol- Antakya, 21 (AA.) _ Mebuslar Bu içtimaın sonunda biri reisi- tiva edip etmediklerini anlamak üzere bu seyahate Çekoslovakyaya karşı zuunu teşkil edecektir. Almanya _ 

~rından adlan apğıda yazıla olan- 22 Ağustos Pazartesi günü toplanarak cumhura diğeri mareşal Smigli Ri- Denia, Torrevieja, Villa Üoyasa şehir yapılmış bir hareket üssii vermeğe nın Macaristana tayyare \'e harp 
::-.rne. busluklan kati olarak ilan Hatay mebusan meclisinin açılma gü- çe gönderilmiş olan ve intizar ve !erini ve limanlarını sivil vali ile bir- uğraşmaktan ve Macaristanın Ru - malzemesi vermesi derpis edilm~k-
......_...._ sükut tesis etmesi için Danzige as - likte ziyaret etmi9le!rdir. manya ve Yugoslavya ile olan mü- tedir. " ~lftir: nünü tayin edeceklerdir. ı 

-.......;:::;: ker sevketmelerini talep eden iki Alkante' de bazı vagonların mühür- nasebetlerinin salah kesbettiği ııok- Fransız gazetelerinin 
1 

Az:alı hir hll'llZ yakalandı Arıcılık kursu telgrafname okunmu~tur. Her iki !erini söktürerek içlerinde harp malze- tasında israr et.mektedirler. mütalealan 
el)·bcinci tube ikinci kmm memurları, metingde hazır bulunmuş olan ve mesi bulunup ~ulunmadığını ogren· Aln:1a.n gazc~e~cri Tria_~?n. mu _ Paris, 21 (A.A.) _ Naip Hor-

IJe yakın hırsızlığın faili olan tavuk Ziraat Vekileti: memleketimizde takriben yedi bin kişiden ibaret bu- mek istemiflerdir. Vagonnlrın mühür ahedesının feshı ıcap ettigmı yaz- tinin Berlin seyahati hakkında Le 
~Ilı.an isminde azılı bir hır&IZl suç üs- c:~r.ı.cılık_> ın tera~k.i ve inkişafın~ çok lunan halk, Danzige doğru sembolik leri sökülmüf ve içlerinde gıda madde- maktadırlar. Bu münasebetle Fran- Joure gazete i şöyle yazıyor: 
"'?de yakalıyarak adliyey teslim et - buyuk bır ehemmıyet vermektedır. Bu bir yürüyüş yapmağa hazırlanmış- Jeri bulunduğu anla~ılmıştır. sa ile İngiltere "Mali dolajlar çevi- "Macar zimamdarlarının Ber _ 

~ir. maksatla Edirnede nümune fidanlığın tır. Fakat Polonyalı cemiyet lider- ,ı !inde oynamak istedikleri parti na-
Son zamanlarda Şifli. Harbiye, Kur da bir cAncılık kursu> açılmıştır. Bu leri, buna mani olmuşlar ve bilhas- ' ziktir ve kendi memleketlerinin ol-

~ Taksim ve tehrin diier bir çok kursa; dört vilayetten i;jiruk eden 25 sa şu beyanatla bulunmuşlardır: SOLUCAN dedig .. imi-z bag· ırsak KURTLARI duğu kadar Avrupanm istikbali için 
'- tlerinde sık sık hırsızlıklar olmak- talebe fidanlıktaki arı istaayonunda "Bu meting, tertip ~tmiş olduğu _ içinde vahim neticeler tevlit edebi-

w. '-::t faili bir türlü ele geçmemekte derslerine ameli bir ~ekilde devam et· muz son metingdir. 1'~ji;er hükumet Ekaeriyetle çocuklar an bağırsaklarına yapıı.:rak kanlarını emmek lkir. Macar devlet adamları kuv\•etli 
' .,,_ J-Lı .ı d '- ı·ı b" - - b 1 omşu1arının hakimiyeti altına gı·r-..... ._ ... ız uuann yap 1f tarmn an ou mektedir. Devam eden talebe arasında Danzigde nizam ve asayişi temin \'e aure 1 e uyu; en ve urey en muzır ayvan ardır. Bunlar 
-'"\i..,. da f da ·.1 rnemek için bütün maharetlerini kul 
Q..-·ll aynı • m tara ın n ı,.en - dört bayan vardır. tec;is etmiyecek olursa bu işi bizzat Ha z.1 K 
Sı~ kanaat aetiren memurlarm al- zımsı ığa, ansızlığa ve bir çok Hastalıklara lanmalıdırlar.,, 

Pe~teye g··nder'le v ta"la bizler deruhte edece,ö-,iz. ,, 

~ ıılu tedbirler neticesinde Tavukçu T 
0 1 n e 5 

J rını o- Ordre gazetesi şöyle yazıyor: 
d b. · · 1 .d . B h·t b h lk " f d n tı sebep olurlar, karın şişmeleri, bumn ve mttkad kaşınmaları , 

~n Taksimde bir anartmana girerek ra a ıtıren arıcı zıraatçı arın ı aresı u ı a e, a lnra ın a - "Şimdiki ahval içinde Macaris-
_.. 1 d b 1 b k b 1 b d lk l tı -ishal , oburluk , salya akması , baş dönmesi ve daha bir çok 

'
lılt yaparken auç üstu"'nde yaka - atın a u unan u ursu iıiren er u zun uza ıya a ış anmlR r. tanın Alman ihtiraslarına açıkça 

~ayritabit haller görOnilr. Bunun il4cı çocuklara verilmesi 
lftlr. lunduklan yerlerde ancılık bilgisini a- karşı koyma ı müşküldiir. Çünkü Al 

~ı~" hıraızltktan mahkUm olarak ~eli olar~k kö~lülere ö~retecek ve ye- Prağ müzakereleri 1 pek kolay olan manyanın kuvvetli tazyik vaaıta-
Pıahanede iken verem hastalığına m ancılıgın kokf~mC91ne çalı1,1acaklar • (Baştarafı 1 ui sayfada) İsmet Santonin Bisküiti ]arı vardır. Eğer birçok sempati bağ 

lıliiPteli. olduiu için bir müddet eYVel dır. lere malfımat vermek üzere gizlice lariyle bağlı bulunduiumuz l\faca -
~ea b ini Şimd h · Ay Ed· ed b' d A 1 k k d" K ı · "'""" ti ı · ali ristanın .Almanyanın elinde bir i-l.-· t ıra m•fb. · i yine apıs- nca ırn e ır e rıcı ı on Berline gitmiştir. ır. utu arın ı.., ....... e sure stım yazılıdır. Okuyunuz, her eczanede 
~ .. • L - .__ ___ L · t ı ... K - _J ı· r ·10 ıru tu y ı he let olmasını ve Roma - Berlı"n mı·h-... ı ooyu;r~br. gre91 op anm ..... ır. ongreoe yer 1 ve Henlein, Südet part:si şeraitinde iab :O ruı r. alnız ( S.MET) ismine D KAT. 

l)d amele mtalanm aİİ'I• İtalyan anlan üzerine uzun boylu gö- yapılması Lord Runsiman tarafın- verinde "Parlak bir liçüncü şah11,, 
•- --:..::ı rolünü oynamasını istemiyorsak ::Ma 

Yaralacldar ·~~mÜf ve neticede fimdilik yerli arı dan telkin edilen tadilatı kabul e-
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•lcari~an ile Küçük iti~f ~asında ~ .. Sitkecide Atir efendi caddesinde lann ıalahiyle llatyan arılannın renni dip edemiyeceğini soracaktır. d h d 

1\ İstanbul ı·nhı·sarlar M ·· d ·· ı ·· ,,. .. d a a ostane münase~tler teslıı e-~~ lCaam mokajuıda Bebe bo- ancıhk iataayonlan açıldıktan sonra Prağ. 21 (A.A.) - Devlete ait U ur ugun en : dilmesini temin etme.'kJifimiz lazım 
. .._ L .. f- L !L- - -da ta Cemal -ı l l L_ 1 1 olan Melnik radvo istasyonu dün d &:ı -.. 11Ur~ ua oı u meşgu o unmasa -rar attın mıştır. ., ır.,, 

~illan n.elki aece aat 1 radde- Y alova ve silivride a t akşam .Almanya radyosu istasyon-! I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 6 adet filitre cihazı açık Gönüllülerin geı1 alınması plA-
~e fabrikadan çıkarak evine Kit - k I I ak }arı vastasiyle Çekoslovakya aley- eksiltmeye konmuı;ıtur. nına Burgos tar.afından verilen ce-
i.. te iken a:rnı fabrikada çal..-n ve 0'1J an yapı ac hinde yapılan propagandaya itiraz il - Muhammen bedeli beheri 180 lira hesabiyle 1080 lira ve mu- vap hakkında Journal gazetesinde 
"l lilleeel · d la ık 1 M y J s·ı· · k al d d b vakkat teminatı 81 liradır. s · ı.~ eaın en ara n aç 0 an us- a ova ve 1 ıvrı az arın a a i etmiştir. Spiker bilhassa demiştir ki • aınt - Brice şöyle demektedir. 
~ •e liua t ·• ·· ... amLe- III - Eksıltme 24 - VIII - 938 tarihine rastJıyan çars b .. n '' "B l '- nın ecavuzune ugr T aer cat ko9usu> yapılması kararlaştı· "Çeko lovak halkı cı,imdiye ka _ ~am a 5unu er inin Çekoslovakya işleri-

. ~- ··· - esnuuıdra Mustafa hı - 1 B k b. . . saat 10 da Kabataşta T.evazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komi · t ·1 t 
ta.Lı~Sül. _L d w n mı,tır. u a ıl yarı,1ar; şundıye ka dar harikuliide bir diı::iplin muha - syo- nı acı e memesi için birçok sebeP-
~--- eymanı amasın an agır au- nunda yapılacaktır. ler vardır. Çünkü İsp11nva tarafın-
·ıı:tte ..... _1&ın••hr. dar daha çok vilayet merkezlerined faza etmiıı.tir. İstikbalde de kasde I\1 ş t a ele paras z olaı ak h ·· - ~ · 

.,,_ .. --r v - ar n m r ı · · er gun sozu geçen şubeden ah- dan bir takım yeni beynelmilel ih· 
tA ~}eynıan hastahaneye kaldırılarak masa kararla,tmlmıthr. müstenit tahrikata k.ıpllarak bu nabilir. tilitlar bac .. t . ti B 
"'Q' · B d 1 .. k . t• ·hı~ 1 t · · ~ V 1 kl 'I · k ·ı · · •- · · v gos ermış r. urgoa L "• altına alınmlf, Mwıtafa yaka - a ema: at yarış arının müteaddit su une ı ı u e meme"ı ve sıyası - ste ı erın e sı tme ıçın ı.iıyın edılen gün ve saatte % 7.6 gü- cevap Yermekte k 'k . . 
'llltıJn H L H k ·· l ·11 · 1 • l b. l 'kt uka d d k · · pe gecı mıştır ..,_ ı9tır. adi.eden sonra .açan a- aza merkezlerinde de her sene yapıl ~. eflerinin mesaisini mus cı e.~tırme- venme para arıy e ır ı e Y r a a ı geçen omısyona gelmeleri ilin 'Bundan da son 1 • k .. 
~ • 

1 
u ge mıyece muza.. 

aranmak.tadar. ma111 kaarrla9t~hr. mesi Hizımdır. ,. __ _ o unur. (5244) kerelere yol açılacağı anlaşılıyor.,, 

'••••-.•• -.••••••••••••••••••~! bahane ile ustasından izin alarakjolmamıştı. Bu yokluğu gidermek il- YERİNDE BiR PLAN ketle reddeden ve h" b" to -J tı-
Ma 9 . ·1• d 1 k h .k .. d •w 1 . L d O w ıç ır P an ya cara romanı : hepsı de Nevmar.Aete e açı aca zere er ı ısı e yıgen erı or pazar yag.mur yağmıştı iştirak etmiyen Telm b f ki 
~ mevsim koşularına iştirak etmek Ronalcla bir evlat muhabbtei bağla- Şatonun bir kısım misafirleri sa- daveti han . saik jJ a, u se er_ 

C 1 Ş 
• k t• üzere o tarafa yollandılar. mışlardı. bahleyiıı Ledi Glenderry ile kilise- . . gı ~ kabul etmış-

asus ar 1 r e 1 i Glenderry malikini!lerine yakın Her sene bu zamanda Ronny am- ye gitmişler fakat mühimce bir kıs- tı. Ekserıya bu kabıJ uzun günler 
olan Nevınarket koşu mahalli her cası ile yengesine misafir gelmeği mı da ahırları, koruyu ve etrafı te- sürecek toplantılar, tatlı dedikodu

Çeviren . L. BERCMEN sene son baharın ilk ayında fevka- itiyat edindiği için işte bu cumarte- maşa.ya dalmışlardı lara milsait zemin hazırladığı için 
' a • • • • • • • • • • • ,.•• • • · ·••••• ••• ,. iade kalabalık olur ve civardaki s! günü de arkadaşı Polesko i!e ... bir- .. Lor~ Glenderry pek ortalarda gö- davetliler kulaktan kı.ılafa bu da. 

:&u ölüm vakası hakkıııda da heırin ancak avuç d 1 f _ oteller doup dolup boŞRlırdı. Bu ka- lıkte o haftayı Glenderry malıkane- runrnüyordu. Yapılması lazım mü- veti k b 1 ttirm .. d 
!afi o usu para sar e w b' b" GJ d . d . k il N k t h' t tk'kl • a u e e ı~m e genç n 
~;ru hiç bir tahJcikata girişil- derek nail olduklan etraflı ve mü- l~ba~ı~ın ır sese ı de en edr."!. sınl e. ~e;;me zere evmar e e hım ~ kı .erın~ ikmal_ ~tı:nek üzere güzel Lord Ronaldın herhalde mü-

Ber ne hal ise .. Biz mev- d~kik muayeneyi doktor Zeiss fa- aılesınuı her sene o ayda ver ıgı ge mış e ı. ususı itiple.rmdn bınnı de bera- . . .. _ 
·~ ... ft devam edelı'- 1 Treyner kı'r h•"talarmd h" . . garden parti olsun çay partileri ol- Lord Ronald jçin hem arkadaşları berinde şatoya getirmişti. hmıce hır rolu oldugunu. hatta bazı-
ı._:- ~ .,. .... ....-. an ıç esırgemıyor- . · · . · · · · · 
~anm sadık ve hararetli karileri du. Hastalannı b" b" _ sun çok kalabalık ve Londaranm hem de ar.kadaşınm hır dostu ıçın Gündüz olmasına rafmen Lord ları daha ılen eıderelc 1kı genç ara-
tlL_ -.-· ' ırer ırer muaye · ·ı d ·ı 1 • · ı..: d t• ted "k tm k k ,_ 1 R ld k · -~deki _,..etenin havadislerini neden ·-iny" or eh .. tı· 1 _ güzıde ve ası za e aı e enrun ı.nr- ave ıye arı e e pe 21.0 ay ona endı hususi dairesinde bir s:uıda muhakkak aşıkane münue-'t •- e-,- ' emmıye ı o an b" l w • b" . 1 t B h il U d d 

tifrel•.;ni safi'•n•ne bir şekilde ları ikinci ve daha etr fl - çoklarını ır araya top amaga vesı- ır ış o muş u. a usus Uç ne a- o aya pek yakın ahbaolanndan bir bet bulundug-unu bile fısıldaşmak-
lll.. ~· .r- a ıca muaye J ı · · · h Lk · 'b tm · tı· · k" ld "' .. w L l h ~~kta ve bundan ba•ka mana- ne etmek üzere diae b. d .. e o acagı lÇın a ın ıtı ar e esıy- ve ının ım o ugunu ogrenen e- grup a emen poker partisi ç~ir- ta h" k. . orl d '-t v • r ll' o aya go- d. d" Gl d b . 1. . 1 ği k ü _ n .l'Ç ~e ınmıy ar L 

•ramaktan uzaktılar. türilyor asistana veriyordu. ı.Ç k . l b" k ı en erry u mısa ırın ge ece - m~·ı ~e:e ögle yemeğinden sonra Telmaya pek iltifat eden ev sahi-
ı.._ Fakat asıl ikinci lusm - ki bun- Süratli çalışmasına rağmen dik- ~ gilze ı~ orman ve par a ne f evkalhad memnun olduktan çe ı mıştı. . A . 
~ Y"'''""'ıarla, sporla katiyen hiç kati muayyen d .· k 1 d malık olan bu hına Nevmarket ko.tu sonra.. Saat beş çayında herkes merasim besı, sanatkarın zengın repertuYa-
uıt -...,. e en gen a mıyor u. h lr d lt ·ı kt "d" d b. k · 
, _- al&kaa yoktu - aazeteyi bambaş Sıraları gelince. ayrı a rı isti.kamet- ma a ın en a ı mı uza a ı ı. Çünkü üçüncil misafir, kapiten salonuna toplanmıştı. Kadın misa- nn an ır aç şey temaşa ettırme-
q L;.. -1---tl ıaı· ı·yor 1 d 1 . . ~. Son senelerde Lord Glenderry ka- p fi 1 d . .. . sı·nı· ve bu suret'e •a tı"' d tiıı 
dhl 'U~ mAA:WI a mu aa ey ı - er e.n ge en g&raJ ışçısı, hurda vat- . ... . . . . • .oleskonun da ancak cuma akşamı r er arasın a hıç şuphesız herke- 1 ) P gı ave 
-~ v b d d - ·ı · k" • . . bınede yeraldı.gı ıçın 14lennı çoklu- . b" lr lh..ı._ • e u yüz en egı . ~ ı, çı, ev dellalı bırer bırer doktorun ya haber alabildiği meşhur sanatkar sın tecessüs, takdir nazarlannı \lze- ır at daha parlak olmasını fevka-
•111qrıda bahsi aeçen üç klfl ga- . d" ğundan bu toplantılar da pek o ka- .~d ed" d 
t... • . . . ' nına gır ıler. ..ı-- k bul rd ... f"h Telma Ples idi. rind toplayaen TeJma PJes de bulu- 8 e arzu ıyor o. 
--~de 1rördükleri şıfrc üzerıne ha- . . . . . \Ull ço unmuyo u. .m&ama ı .. 
~e~- . 1 d kt z · ,. Herbırı doktorun kısa bır ıkı cttm fevkallde hatırnaz nazik ve sevim- Sevimli sanat.kir tafsilatı aııağıda nuyordo Hazır bulunanlardan bir Nasıl oldu bılmmez kulaktan ku-
•- ~ geç.mış er ve o or eıss ın 1 'k şt kt . . v • ... • ·· -
~davihanesinde soluğu almL5tılar.. e onu u an sonra oradan ayrlı li bır ev sahibesi olan Kontes Glen- izah edilecek olan facianın koptu- kısmı sanatıkln şahsen, diğer bir laga hır soz aksetmege başladı. Tel· 

O sabah doktor Zeiss vazife ba- dı. Hordavatçı dükklnı kansına bı- derry misafirerini aAırlamayı Lor- tu pazartesi günü saat beş çayında kısmı da af aka çıkan şöhretinden ma bazı gösteriler yapmağa razı 
~ela idi. Uzun boyu, ağır tavırla- raktı. Ev dellilı kapısı n,zirne bir dun mevcudiyetini aratmayacak ,e- Glenderyy malikanesinin asirdide tanıyorlardı. edihııiştıi. Birkaç dakika sonra işe 

• lııaanm içine derhal emniyet iş için iki üç gün uğramayacağı hak kilde mükemmel idare ediyordu. avlusunda olanca ihtişam ve güzel- Herkes birbirine aoruyordu. BHi- bqla;raeald.a. 
eden tiplerden idi. Zensjnle- kında ilan astı. Garaj işçisi de bir Lord ile Kontesin hiç çocuklan Jlifle l'ldıı41 · kaydU prt her daveti kemali iıeza- (Soma Tal') 



:Sayıfa: S YENi 

Dişleri sabah. öğle ve akşam her yemek- i:l1,;w~t,~~-b:ıwı-~1:r*Riıid_'1fl'I san u a yosu 

ç •• !~ ~" ~.~.n !.~u ~~~!~. !,~~~a !~~!,.~. !~~ 1 ~~~!.!."". / ~:; ·;;~F;~:~~.:·:::.::.. """ 
sani en ağızdaki "Salya,, denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. havadıs, 13'.05 plakla Turk musıkısı, 13,30 

Y muhtelif plak neşriyatı, l ·i :on. 

Salyada bulunan Lüab di~lerin en 

birinci dü'111anıdır; dişlere yapış.arak 

yosun p~yda eder. Mineleri a~ındınr. 

yava' yava' di~leri ve kökleri çürütür, 

di• etlerinde iltihablar peyda olur. Üif 
lere yapı~n yemek artıkları ve ecnebi 

maddeler de temizlenmezse birer mik

rob yuvası haline gelir. Eğer dişler 

muntazaman ve günde en az 3 kere 

<Radyolin> le fırçalanmadığı takdir
de çok çabuk mahvolmağa mahkum
dur. 

Aktam ne9riyah: 

Sa::ıt 18,30 Plllkla dan." muı-ıikisı, 19, 15 
Ri4'at ve arkadaşları tarafından Türk nlu
sikisi VE' halk haberleri, lO, 'i.::> borsa haber
ll·ri, 20 Mat ayarı, Grenviç ra <:.athanesin -

1 

den naklen, Nezihe Uyar ve rırkada,,,ıarı 

1 

tarafından Tüfk musikiei v.~ halk fıif.kıları, 
20,40 hnva raporu, 20,.t3 Omer ftıza Doğ
rul tarafından arapta söy!ev. 21 tlaat aya_ 
rı; İ~mail ll3kkı Üzer Şan kentli eseı·lcri ... -
derı stiidyo oı·kestrası t·efal:atiyle, 21,30 
Fa 1ul EUZ h!>y,·ti, İbrahirr. 1 •vgun ve r..rka
ıla.'4bı.rı, 22,10 nn1atör ::\lanJolin otke~tra-

• J 1 ·ıınnriııi idaı(sindl', 2:!/,0 !-IOn haber
lt•r ve ertesi güniin pro~raını, :~;{ ı::aat a.·cı:-
ı·ı, son. 

Akş.an>. ne"riyatı: 18.:JO - rıaktn dans 
musikisi. 1!).15 - Rıfat ve arkadıı~ları, ta
raftndan Türk musikisi ve hali< ı,a.rkılan. 
19.55 - Borsa haberleri. 2('.00 - Saat aya

rı: Grt•nviç ro~thanesind.:-n nakh•n. Ne
zihe Uyar ve arkada~ları tarafından Türk 
nnı~ikisi ve halk şnrkıları. 20.40 - Hava 

1 
raporu. 20.43 - Ömer Rı-ı:~ D:.ığrul tal'a- 1 

Bu muhtemel ak .ıbetlerı· vaktı·nde bertaraf eder r:;~.~~ 1~~~:ıçt~~:·;J~~~n21'.;:0d:,~~;1~ı~~::~I 
Sabah, öğle ve akşam 

dişlerinizi 
her yemekten 
fırçalayınız 

sonra 

~-... ,,..,,.. ... . . ...... 

1 Devlet Demir yolları ilanları 1 
Muhammen bedeli 2~1500 lira olan 250 adet iç ve 250 adet dış kamyon 

ve otol,us lastiği 31-8-93ı:. çar~amlıa günü saat 11,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasında "atın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti_,·enlcrin 1762,:>0 liralık muvakkat teminat ile kanu

nun tayin ettiği vesil~ılan \"C nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 

ayni gün ,;aat 10.30 a kad;ır komisyon reisliğine vermeleri liizımdır. 
Şartıı.ımeler para.sız olarak Ankıırada malzeme dairesinıien, Haydar-

paşada te<ı'liüm ve se,·k şefliğinden dağıtılacaktır. (5123) 

* Muhammen bedeli 17500 lira olan 8 kalem lastik fren ve sofaj hor-
tumları 7 - 1 O - 19 38 Cuma giinü saat 15.30 da kapalı zarf usuli ile Anka
rada idare bina!'lında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1312. 5 O liralık muvakkett teminat ile kanu· 
nun tayin etti~i vesikaları ve tekliflt"rini ayni glin ıaat 14,30 a kadar komis
yon Rei~lığiı vermeleri l3zımdır. 

.Şartnan1eler parasız olar.ık Ankı:t.rada i\ı1alzeme Dairesinden, 
pafa<.!!"I. T rsc:' üm ve Sevk Şefli~·ndcn dağıtıldcaktır. 

* 
Haydar

(562 7) 

1 - 9 • 19 38 den itibaren yapılacak rksıhn1elerimızde ~artnan1eleri
mizin 4 Uncıi maddesinin 2 inci bendinin G fıkrasında mevzuubahs (\1ü· 
teahhitlik W•ikası) aranılmıyacağından 1 Eylül 1938 den •onraki eksilt
melerimiz<" iştirak edecrkl<"rİn bu Vt· ikaları ibraz etmelerine lüzum kalmadı· 
ğı ilan olunllr 

studyu orkestrası l"(.'fakatıyle. 21.:lO - Fa-
sıl t>RZ heyeti; İbrahiın Uygun ve arkadaıJ
ları. 22.10 - Amatör l\lan'1olin orkestrası 
Dömarini idaresinde. 22 .. 5() - Son haber
ler ve crte1'İ günün progrnn11. 2.".00 w Saat 
ayarı; ;on .. 

ANKARA RADYOSU 
22 Aiusto• 1938 Pa2arlı"sİ 

Öile netriyah-

Saat 14.30 - Karışık plük ne~riyntı . 
14.50 - Pfıikla Türk musiki!-ıi ve halk ~ar
kıları. 15,16 - Ajanı;; haberl~ri. 

AL: ,. am netriyatı : 

1 Saat: 1 G.30 • Plak nooriyatı. 19.15 -

!
Türk ınusiki1=1i (~lakbulel 20.00 - Saat a
yarı ve Arapça neşriyat. !!0.15 - Türk mu
sikisi ve halk ~rkıları (Handan). 21.00 -
~Şan pl:iklar. 21.15. Stüctro "l~on orkes _ 
j trası. 

1 - Paul Dictı·ich D'pfoifferbuan 
~ - J,,f! Ed,<ı.{'S l\ftin l.·:b•;n ıu ıı·~ın 

3 - Jo!tcf Straus Ö.:;t~rriei . h. 
4 - Fetras Rnssischc \rolk~ı..ıaange. 
22.00 - Ajan~ haberleri. 22. :5 - ~on. 

Emsali arasında c·n glizel ve şık 
Mobilyalar satan 

(Eski llAYDEl\) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret eniniz. SALO. '; YEMEK 
ve Y,\TAK ODASI takımlarının 
zengin çeşidlerini lıer yerden iyi 
şartlar ve ucuz frnllarla bıılur

sıınıız. 

• 
1 iS 

İR 
LA DA 

YENİ ENZİLAT DAHA! 
AVCILARA: 

Av saçması ·fiyatı indiriliyor. 
1 Eylül 938 tarihinden itibaren 93:'-939 av mevsimi 

için Av Saçma ve kurşununun kilosunun fiatı 

40 Kuruşa indirilmiştir 
Bu fiat üzerinden muayyen iskonto ne bayilere verilecek saçma ve 
kurşunların depolardan mahallerine kadar nakliye masrafları da İda

rece temin edileceğinden bayiler, memleketin her tarafından av 
saçma ve hurşununun 

Bir kiloluk 40 \cutusunun 
ve yarım kiloluk 

kutusunun 20 Kuruşa sata
caklardır. 

1 

SABAH 

ıfALilllü%LiillLlil 
KARSl 

CE:Liill lliiPEA 

=-====--=========;:=:=======================---'~ 
Askere davet 

334 DOGUMLLıLARIN iL KV[ 
SON YOKLAMAYA DAVETLER! 

1 - 1 Eylül 19 38 den 28 fe~rini
HANGİ RENK 

cvv•I 938 gunünc kadar Faııh şube- sı•z• 
:o.inde ilk vr son yoklanıa yapılcıcaktır. 

2 - Yokl<-tmalar ncıhiye nahiyr. ya- 1 

pılacaktır. l 1ang:i ni:!ıhiye tıılikellefleri-

nin hangi günlerde ~ubt-ye g("lf"ct"'kleri 

aşağıda gö~terilmiştir. 

MES'UD EDER1 
3 - Yoklamalar her haftanın pt"r· 

şembe, cuma, cumartesi günleri sabah 

•••t ( 8) de başlayarak ( 12) ye kad•r 
dt'vam edecek tir. 

4 - Şimdiye kadar ilk yoklama1'11ın ı 

y<ıptırmavan l ar &!ô;kcrlık mPcli~inin 

loplan.u.:a~ı pazartesi, sa lı , 

gün l l'rİ ~ubeye müracaatla 
malarııll yaptıracakalrdır. 

çar!iitmha 

ılk yokla· 

5 - Tecile ıabi bulunan okurl arın 

tecil vesikalarının ne suretle ~Ubf"yf" 

gönderıl('ceği İstanbul kültür direktör

lü~üne yazılmıştır. 

1. 2. 3. Eylül 938 (Fatih nahıy•sİ), 
8. 9. 10 f.ylül 938 d• (Karagıımrük). 
15 . 16. 17 Eylfıl 938 de (S .. nıatya). 
22, 23. 24 Eylul 938 de (Şrlrn·minil 
29. 30 Eylül - 1 ve 6 Te,rinıevv•I 9 311 
de (Fener). 7. 8. 13. 14 ve 15 Tr,ri· 
nİt"vvel 9 38 de (Eyüp kazn~u nahiye

lrri). 20 Trşrinievvel 938 ila 28 T.,. 
rinit"vvel Q 3R günlf"rİ talt'be tecil mu• 

YENİ NEŞRIY AT 

Arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu şartları 

Maliye Vekaleti eski kanunlar mü
dürü ve 14stanbul Deftordarlıii ı irat 1 

vr servet vergileri müdürü Müınta;,c 

Tarhan cArtıma , eksitlmc ve ihale ka
nu şerh ve izahları) isim)j bir cııer vü

cuda gctirm i ~tir. Kanunu aliı.kalandı

ran diğt"r kanun, nizamname, miitalea 

10 KADINDA 9 U 
FENA REKTE BİR 
PUDRA KULLANIR 

ve emirleri de ihtiva eden bu eser a ld.- Fena renkte bir pudra yüzünüze 

kadar idare memurlariyle müt("ahhit- korkunç bir makiyaj manzarasını ve
ler için ('Ok faydalı olan bu CSl!'rİ tav- rir ve sizi olduğunuzdan daha fazla 

~İye ederiz. ya~lı ~österir. Teninize uygun renkte 
~~~~=~= b. . 'h b . • ~ .... n ir pudra ıntı a etmenın yegane ça-
ij Baker Magazaları U rcsı. yüzünüzün bir tarafında bir renk 

~ziyaret ediniz. SALON: YEMEK~ ve dii(er tarafında başka .. ren~ pudra 
ij ve YATAK ODASI takımlarının ij tecrübe etmektır. Bu tecrubeyı hemen 

·' 

- PARASIZ...,, 
Bu sihramiz yeni 

"Cild renkleri,, 
tecrübe edilebilir. 

pudranın saatlerce sabit kalmasıo1 

min ettiği gibi pudranın cildin >"' 
tabii ifrazatını massetmesine ve bıı .,,,.(, 

retle cildin kurumasına ve serti~·~ 

~ine ve binnetice buruşuklukların 

huruna da m8.ni oluT. Her vakit krt11 

k .. ··•· 1 k 1 h 'f0~1 
opugıy e arıştırı Mfı me~ ur Fazla fiaf istenilmesi halinde İnhisar memurlarına 

haber verilmesi gerektir. ~ zengin çe~itlerini her yerden iyi~ bugün size parasız olarak verilecek ye
ni ve cazib renklerdeki Tokalon pudsartlar \"e ucuz fiatlarla bulursu-

ı ~ ~uz. ~ 
======= 

rasiyle yapınız. Bu yeni cCild renkle

ri:. (Kromoskop) tabir edilen en son 

ve modern bir makine vasıtasiyle ka-

lon pudrasını kullanınız ve birkaç t 
zarfında teninizde yapacağı cazib 

kemmülü görünüz. Daima kutul~ 
üzerindeki Tokalon ismine dikkat 

1 
niz. Teninize uygun renk intihabtfl 

tereddüd ettiğinizde lutfen lstanb"~ 
622 No. posta kutusu adresine ( 

kalon pudrası 5) rumuzile vaki ol•' 
talebde size memnuniyetle muhl 

renklerde nümunelik altı ufak p•~ 

939 • 940 av mevsiminde ıert saçma satılması mukarrer olduğundan bu cıns saçma kul· 

lanmak isteyen avcıların ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne ırı ':dar sarfede

ceklerini birer posta kartı ile (inhisarlar Umı.ım Müdürlüğü Barut Şubesi) adresine 

bildirmeleri rica olunur. 

Or. Hafız Cemal 
Hasta lıı rını saat (2,5 tan 6 yu) 

kadar Divıınyolunda No: 104 
kabinesinde katıul eder. Mua

yenehane ve ev telefon 
22398 - 21044. 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu 
Nefrİvat müdürü: Macit Çetin 

ııştırılmıştır. Sihramiz bir göz, tam ve 

kusursuz bir incelikle renkleri intihab 

e·der. 

Tene gayet uygun bu yeni pudra 

sayesinde artık makiyajlı bir yüz gÖ· 

rünmiyecektir. Tokalan pudrası, İmtİ· 

yazlı bir usul dairesinde <Krema kö· 

püğü t ile karışllrılmı~tır. Bu sayede pudra gönç1 -:receğiz .•.• 
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