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Çekoslovakya feda mı edilecek? 
Bugün Hitler ile Çember/ayn görü- DİL BAYRAMI 
şecekler. Cevap Çeklere de bildiTildi 26 eylulde büy~era
Çek hükiimeti bir beyanname 
neticesine kadar halkı sükUna 

ile mülikat 
davet etti. 

simle kutlu/anacaktır 

Hitler "Südetlerin Lideri benim .. ,, diyor 
Çekoslovakyadaki diğer ekalliyetler de Mussoliniye müracaat ederek 

haklarının müdafaasını istediler 

Dilkurumunca hazırlanan program 
bütün Halkevlerine gönderildi 

İstanbul, 19 (A.A.) - Türk !evler vermek, şiirler okutmak yol
Dil kurumu genel sekreterliğinden: Ju tezahürlerde bulunacaklardır. 

1 - 1932 yılında ilk Türk dil Saat 18 de radyosu olan halkevleri 
kurultayının toplandığı 26 eylül radyo ile verilecek söylovi de top
günü, dil bayramı olarak, bundan lu olara.k dinliyeceklerdir. 

===j===== 
işin sonu 
y •zan : Hüıeyin Cahit y ALÇIN 

Çekoslovakya meselesinin henüz 
sonu gelmiş sayılmaz. Fakat bu
g?rık~ vaziyette hiç tahmin edilme
dı kbır .ihtilat ve değişiklik vukua 
:e:medıkçc, neticenin nereye vara-
agı.nı artık ketirmek milmkündilr. 

r Bı.r kere umumi bir harp ihtima-
1: ?UyUk ni~bclte , ortadan kalkmı, 
gıbı g " Ü .. 1 s· or nuyor. ngiltere Başvekili 
l~r Ch~bcrlain'in Alman Führeri
v ~~)~kalından sonra, Fransa Baş
<l~~ılı ıl~ Hariciye Nazırı da Lon-

h 
ya gıderek gerek bu mülakat 

akkında k · , • gere cıhnnm umumi si-
l arı vaziy t' h kk t 
lnri ·l e 1 a ında ngiliz dost-

~ e başbaşn konugtular 
Bum Tk ' · 

:re rnt u a at sonunda neşredilen 
mi tcb~brğ· bu yoldaki bi.ıtUn res
miş ol~~kc~ ~rzında bir şey söyle
lar "''u· 'b ıçın kaleme alınan fıkra-

oı 1 oş ve hi b · · ınez tfıb' 1 Ç ır şey ıfade et-
y rılnız l ır er.~e~ terekküp ediyor. 
nuuıal~r~u turlll ~ebliğlcr altındaki 
bulunanı sezıncgc az çok alışkın 
rette !ar~r bazı cihetleri vazıh su
ler. etmekte zorluk çekmez-

, 
• 

önceki yı llarda olduğu gibi, bu yd 4 - Türkiye gazeteleri 26 ve 
da Tü!W Dil kurumu ilye1eri, hal - 27 e~·IOl sayılnrmda, gündelik ol -

Son vaziyet 'kevıeri gazeteler ve yurdun dilse - mıyan mecmualarda bu tarihlerden 
. .. I T F verleri arasında kutlulanacaktır. sonraki i lk nüshnlnrında dil bayra-

Evvelkı cun . ngı ·~ v~d ı·ansız 2 _ 26 eyli.il 1938 pazartesi gü- mrnı kutluhyacaklar. Tilrkiyede dil 
Nazırlarının teabıt elmlf 0 u~u ce- nü saat 18 de Ankara ve İstanbul çalışmaları üzerinde yazılar yaza -
vap . ~ün. r~a~en Ç.~koalov.: ~aya radyoları İstanbul radyo merkezin- caklardır. 
teblıg ed.ılm•t:•r. Bugun ~~m ~ ~Y_rt de birleştirilecek ve Türk dil kuru - Gazete ve mecmuaların dil bay. 
tayyare ıle A manyaya gı ere ıt- mu adına rad~·o ile bir söylev verile ramı yazıları bulunan sayılarından 
Jere mülaki olacaklar. k . · b' t · d T " k d'l k .. • . . k . d ce tır. - ırcr anesı e ayrıca ur ı u-

~e~. ~ukumetıkl•urbeh b athıyelke 3 - Halkevleri, kendi bölgele- rumu genel sekreterliğine gönderi-
plebı11h 11tememe e era er a a . . d .. .. 1 ı· 1 kti . b ' b d k tının urumuna gore, soy ev saa ın- ece r. 
hıtaben ır eyanname netre ere den önce veya sonra top lantılar ya- 5 - BUtün kutlama ve teznhilr-
Hit!er ~ Çemberl~y~ ~ülakatının parak dil bayramım kutlulıyacak - lerdc başlıca şu noktalar}n teba -
nebceıme kadar aukun ıle bekleme- 1 1.1 .. . k f lnr s··v- (Devamı 9 ilncü sayfada) 
1 

•• b'Jd' . . a:r, c ı uzcrıne on ernns , o. 
erını ı ırmıttır. =======-==============:::;;:=:::::=:=:=:===== 

Çekoılovakyadaki diğer ekalli· j 
yetler de Muaııoliniye müracaat e · 
derek haklarının müdafaaaını iate
mit lerdir. 

Çekoalovak hükumeti Henlein'in 
ba,ını gtirene 5 bin İngiliz lirası 
vaadetmİftİr. 

Diier taraftan reiaicumhurun 
reial iğinde toplanan Franaız kabi
neıi lngiliz hükumetiyle mutabık 
olara k teklif edilen aureti halleri 
ittifakla taavip etmi~tir. . 

<Sonu 3 ifocüdc) 

Sulh ve yağmur 

Şehir meclisine iza 
seçimi başlıyor 

Ay başında başlıya.cak olan seçim 
bir haftada bitecektir 

Dün feci bir tramvay 
kazası oldu. 

İhtiyar bir kadın tramvay altında 
kaldı vatman tevkif edildi 



.. ,, •• 1 Y"l:NI SABAH 

Soruyoruz? ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB 

Vilayet konalı kartıamda 

(Kotlnm Baaımevi) sahibi Rı
za Ko,kun anlatıyor: 

İktisat Vekilinin 
seyahati 

Kibar hırsız 
yakalandı 

Nihayet tahkik heyeti
nin huzuruna çıkhk .. 

Matbaamdaki Linotype ma
kineainin havasazi IHr hafta-
danberi eksik gelmektedir. Şir Vekil ayın 20 sinde Şarka Paşazade Said.in son 1 Proje 
ketin Beyazıttaki tubesine tele- gidecek marifeti 
fonla hirkaç defa miiracata et- lktısat Vekilimiz Şakir Kese • Hük6metçe hazırlan 
tim. Keneli memurlarını gön- birin Doğu vilayetlerinde bir tet • Polis, maruf sabıkalı hırsızlar - çük sanatlar kanunu p 
deriyorlar. Ve kendi :memuru kik seyahatine çıkacağını bir müd- dan paşa zade Sait Cemili yeni bir si açılınca müzakere 

" Beni hangi delillere istinaden 
tevkifedip sorguya çektiklerini 

cidden merak ediyordum • 

doğrudan doğruya sazin fabri- det evvel yazmıştık. Vekilin Doğu suçundan dolayı yakalamıştır. "Ma- derhal çıkarılacaktır. P 
k d ıd . · · h ı d sevahatinin günü 10 teşrinievvel o-

• an az se ığım, at ar a .ı ruf sabıkalı,, denince bunu alelade mühim maddelerinden b 
b• ı d ~ ·· ı · · larak kararlaştırılmıştır. 
ır fey o ma 11ma aoy eyap s•· bir adam .sanmayınız. Sait Cemil ve çırak yetiştirmek ilz 

diyorlar. Fakat saz gelmediii Bu seyahat 20 gün sürecek, .se- . .. v . olan kurslara aid madde 
için her •ece 12 d- erteai •ün yahatte, İktısat Vekaleti umum mü bır paşa,, ogludur ve bırkaç lisa- de .. k .. _k t • ~~ • 1 ye gore, uçu sana 
bire kadar makine iflemiyor. dürleriylc mütehassısları Vekilin nı iyi bilen münevver bir adamdır. rakla t" 

1
. k ü re 

b b · d b ı ki d . n ye 1ş ırme ze Buaün tekrar müracaat ettim. era enn e u unaca ar ır. Sa1t Cemilin son marifeti şudur: 1 
1 

kt 

- 9. 1 N" t ~ı aca ır. Oradaki memur o eanacla ayni --o-- ışan aşında Vali konağı cad-
ı · 1 • • • Bu kursların tesis ve meae e ıçin telefon eden bafka de.sınde oturan ve şehrımızde büyük 

· tı b" t es· · ı· · d b" iKTISAT HABERLERİ . . . . ri iktısat ve Kültür Baka Hatta intihap bitip evimizin önü- ne bakmaktan başka bır ~ey e ır za • ızım e muz e 11' bır Alman şırketının başında bulu- f d ü t k 
ne muzıka gelerek çaldığı ve halk meşgul olmıyan o memurlardan da- fey yok.) dedi. Türk _ İtalyan tic3 ret nan mühendis Rudolf Ştayner'e gi- ::kı~r.an m ş ere en 
evimize dolduğu zaman beııi bir ha"halden anlar takımı... Okuyucumuzun şikayetini anl:acması 

k 1 - derek kendisini mühendis diye ta - Belediyo ve Ticaret od odaya çekmiş "istifa et,, diye yal- Bu esnada kendim bir hattı ha- aynen yu arıya yazdık. lava- Tu""rk - 1tal~·a11 tic;ıret anlaşma t 
k · · d - a- "E~ ga· · · k f · b h t t t · 111 mış, iizerine aldığı bir işi şirket- susi mOesseseler de, husu varmıştı. Anneciğimin iftiralara, re et tayınıni üşun um; .ger sc- zı şır e ının u usus a e - sı müzakerelerine diin de devam e-

1 
k ı f 

felaketlere uğrayacağıma dair bebi tevkif Münir meselesi ise ba- kikat yaptıraı·ak derhal hava- e orta laşa yapmak teklifinde bu -ıte olmak üzere, bu nev 
t · , dilmiştir. Dün, umumi heyet, Top- ı t Al ··h a· · c lar arabı"lcceklerd"ı· mfilhem olduğuna kanaat ve nasi- na bir defa geldi defettim. Sonra gazı mfiş ensinin arzusunu yap · unmuş ur. man mu en ısı e.mi- ~ ı . 

w a· . t ··t dd"t d f Jd"w· h ld k b 1 ması en dogwru bir harekeUir. hane köşkünde ikinci içtimamı yap- r d. 1 • b h tt•w• · h k ha tını tutmadıgımdan ken ımı eş- mu ea ı e a ge ıgı a e a u ı mış, ayrılan, komitelerin üç gün _ ı nı emış, mevzu a s e ıgı ış a -o--

ni ettim. etmedim. Bunu söylerim.,, dedim. Soruyoruz" ı'ıuk mesaisiııi ve hazırlanan esas - kında .şfrkct e~~aniyle görüşdük - TiCARET iŞLERi. 
Bu müthiş hayallerle yorgun Ve yine düşündüm ki bunda sebebi r lan gözden geçirmiştir. ten sonra kendısme cevap vereceği- -------

düşen dımağım aveumda ağır gel- itham bir şey olmadığından ''e ev- Bugünden itibaren, tali komite- ni bildirmiştir. Çorap fabrikatör) 
meğe başladı. O vakte kadar yat - raka da bakarlar, onda da bir şey lcr, mesailerine devam edecekler - Ertesi gün Alman mühendis so - toplanbıı 
mak c!hetine hiç yanaşmadığım hal yok. Tabii beni bir iki gün içinde, ADLiYEDE: d' kağa çıkarken fotoğraf makinesi a- • 
de vücutta. fazla kırgınlık husule belki de bugün serbest bırakırlar.. ır. • •. d.. .. .. ramış, evi alt üst ettiği halde ne Çorap fabrikatörlerinırı 
... elmiıı oldugwunaan biraz uzanmak Zaten mantıki muhakeme de bu idi. ~000 lirayı çalan kim? Sanayı umum. mu. urunun · · t" l d 
• ., k ki iki yüz lira kıymetinde olan bu ma 1 umumıye ıç ıma arın a 8 a..tiyaeını !biaa .. t•:m ,· Fakat yatak Bu fikir ile biraz beynimdeki • ..nk . • tet ı en t il · dilD 
nJ ~ '"' ;ru y r; da ç k M h k" . d d·- .A:kt h f"f on çorap ene menı diye serilen bu mezbeleye köpek hafifler gibi olau; fakat arası bir- enı11.apı cazınocu a .ır e - Şehrimizde bulunan İktısat Ve- ıncyı ve ne e ıger .ru e a 1 Sa . b" r-· d 
·0'İbi naaıl uzanmalı?... Kendimi, az geçince muarızlanmın hynetleri, rne~. geçenlerde, yanında bır arka- kaleti sanayi umum müdürü Reşat pahada ağır bazı eşyasını bulama- ~onr~. nayı. ır ~gın e d 0 

da 1 b ab M l"Qısında şe mıatır. Bunun üzerine Alman mfl - eye ı umumıye. ıçtirna.ın topladım, "cesaret ve herşeye ta- yalan ve iftiradaki maharetleri, ya- şıy e er e~ ~ır ÇB-y .. . • küçük sanatlar kooperatifleri hak - v k 1 tatb k t 
h al k " d d" "b J d Jnp yıkma Adeti ri aJe hfmdeki ker alırken, dukkan kapısının onü- kında bazı tetkikler yapmuıtır. Bu hendis polise mOracaat etmiş ve va- arar arın ı sure ı 

amm gere . e ım. un ar a e • Y b kt v h A t bT d k" -v ziyeti :anlatm1atır. tür. Bu toplanbda lktısat 
da yat.malı. vatan ve insaniyet ui- sönmez bir bOrkAn olan kin ve ra- nek ı~a. ıgı 1usudıs~ 

0 om~. ı ıü~ teü 1 tetkiklerin mevzu unu, kurulmut o - -v 
1 h ca etının ça ın gını gorm • r le 1 Yapılan tahkikat sonunda ikin- sanayi umum mOdürft R runa çalışanların dünyanın her be- r.az an atınma geliyor, yeniden C k . . b" d "ki b" 

1
. · lan kunduracılar ve do umacı ar 

] ""~· .• J • k dd rdir '- t 1 d N"h- t k d" a etımn ce ın e J ın ıra para "fi . . la... tan··ım·ı cı· aube Ü"Üncil k••ım memurları bu nayi mOfettişi de bulunın A&nı gorme erı mu a e , aa - meyus o uyor um. ı -J e en ıme .
1 

b' 
1 

b k 
1
. kooperatı ennın ıs an ve .. ' ., ... .., 

lanmah.'' dedim. Yorganı kaldırma metanet vermeğe bakıp "Ne olacak ı e kırba tim saakt vde ayzı 
1 

ıy~ethı kurulacak olan kooperatiflerin de işi yapanın Sait Cemil olduğunu tes- Sanayi umum mildüı1l, 
d d Ç k . af 1..4. • b ıa· k·ı k B k b" evra u unma ta ır. a nız .ı.ne - ·ı t kted· den ·1 k 1 e an uzan ım; ün ı Ç&l'f youu ıf aşa ge ı, çe ı ece . aş a ır d. k d d .. kka .. d b. esaslan teşkı e me ır. bit etmifler ve kendisini bazı mü- verı en arar ara v 
Pardesilyü üzerime aldım; Fakat çare var mı'I !... İyisi mi metin ol - me lıkn adr a daşkı. ut nb~lç.m en ır Kaptanların kongresi cevheratı satmak isterken yakala _ n alakadar eden bazı işle~ 
b t ğ k k k 1 d" k k d" "d b" ara ı ışar a ı o omo ı ın yanına diltı aşımı yası a oyma müm ün ma ı.,, ıyere en ıme payı ar ır . kl b" d d b' Türk kaptan ve makinistlerce- m~.ıardır. Sait Cemilin oturduğu hat almıştır. Umum mü t 
değiJ. Kirli bir manzara ve milthia metanet verdim. > ~ 8 !an. ır 8 amı yan an ıraz . . . ö a u dek" h . t ki 
. . :' 1 • . gorebılmıs fakat bunu yoldan geçen mıyetı yıllık kongresı n m z 1 evde yapılan .ara,tırmada fotoğraf sa arıç en i mütehaSSll 

hır koku başımı ınmekten men edı- Na•ıl •tintak Edi1dım? t b .. 1. d h h . b" pazartesi günü toplanacaktır. makı'nesı· bulunmuştur. Cemı·ı buma ni "Ok isabetlf bulmu,..ur. M d·ı· k tıv ·· · Saat altı d" d Bi ve o omo ı ı sevre en er angı ır ... "• yor. en ı ı çı anp yas gın uzerı- ye ı var ı. r · . • tiril" -•- lb kflf 
k y k 1 tt" A h 1 inzibat askeri neferi içer· g· _ yolcu sanarak ehemmıyet verme - Eksper yetiş ecca 'cineyi Karabük fabrikasında bir mü sıs ce i, kooperatif teş ne oymagı a ı e ım. cı ap arı ı ır . t" C k 

1
. . 

1 
d w 

1 
• "d u 1 b 

R k 1 k l tı dı" " sı·z·ı heyetı" tahk"k· ed mış ır. a e ının ça ın ıgı an aşı - İnhisarlar Vekiletı, yem en m - hendisten aldığını iddia etmiıı ise de a oratuvan tesisi gibi .,.e er e ap ayan eczacı sana nı . ı ıy en . . .,. 
kulJanarak pis manzarayı örttük istiyorlar,, dedi. Sevindim. Koşar lınca ~e.~m.~~ı.n ar~adaşına emnı • tehassıs eksper ve harmancılar ye. ~mniyet müdürlOğüne çağrılan Al- tmlmış olan esasların der 
ve artık kokucağıza da tahammül &'İbi oldum. Kanunla beraber kar. yet. muc~url.ugü~de~ı sabıkalıların tişlirmeie karar vermiştir. Müte - man mühendis Rudolf Ştoyer maki- kine geçilmesi takarrür e 
ettik. Başımı koydum ama uyumak tıl<i odaya gittik. Oda akşamki oda resımlerı. ~ö~te:ı1~1! _ve 0 da bun - hassıs eksper ve harmancı olarak Yt: •ıesini tanıyınca meseleyi itiraf et -
mümkün değil. Ya akuamdan beri idi. B- altı sivil ve bir o kadar mü - larda.n .bırmı gordügu adama ben - ı ti::ıtirilmek ilzere, lise mezunların-

v -v t t mek mecburiyetinde kalmıştır. başıma gelenler batıra geliyor, ya lizim, yilzbaşı, kolağası rütbesinde ze ';ıl!- ~: .
1 

. • • . d~n on genç alınacak, bunlar, na · 
Beynehnilel lıcaret 

reisi Ankarada 
yarın ne olacağını düşünO.rorum; zabitler. Bir masanın 'öniine beyaz eş ıs edı en .resmın sahıbı Sü- zari olarak ders görecekleri rib! Sait Cemil diter bazı suçlannı 
Fakat -en müziç olan şey Yusuf pa- ablak çehreli, ~işmanca biri otur - lcyman a~ında hır ~bık~~?ır. S~- fabrika ve köylerde de ameli ola · da itiraf etmiş ve ~uhtelif zaman - ka;:!:~ı;~:n l;>~:~ı~ıel 
,anın da bu yastığa başını koymuş mu, ve bu masanın mukabil cihe- ~e!'f~~nı~un, bu su~u ışle~ıgıne daır rnk çalı~caklardır. luda bazı ecnebıleri kandırarak Odası Reisi Watsonun baŞ 
olması idi. Diyordum ki Yusuf p&fa tine de maznunlara ait olması la - ba·; e 

1
1 mkevcsutlo madıgında~ ~er: ~oyduğunu ve dolandırdığını söyJe-

da demek daragv acına cıoitmeden ev- zım birk- !an dalya konmuş. Ne - c:ı~ o ara u tan.ah met bırıncı . 1 ti S "t C ·1 h kk d ki tah daki maruf iktısatçılardaıı 
vel aynı ile böyle yattıydı, demek tekim öyİ; imiş. Temennaha ben - sulh c~za. rnahke.~esın~e ~u~ake - it dairesi reiıi ~~e .. ~:a;-bu:~n B~~;yey: v~~ı:cektir. - kep heyet öbür gün Anka 
bu yastığın şimdi bafllllı temas et- zer bir surette elimi kaldırdım. me e~ılmış ve~ bo~Je .bır hadı~~en lktısat Veklleti it daıresı re!sı rimize dönecektir. Pe,l"llAllllll' 
tiridiim yerine vaktile Yusuf pa,a- "Oturunuz., dediler. Gösterd1kleri haberı olmadıgını ıdd~a. eylemıştir. Enis Behiç. ~tin Ankara~a~ 'ebn - --o- misafirlerimiz Ankaradan 
nın da batı böyle temas etti idi! sandalyaya oturdurn. Hafiften etra- Muhakeme karar ıçın başka gll- mize gelmıştir. DOn şehn"!ızde. ba: KOLTOR IŞLERlı ten sonra Denizbank ... r~ 
Şu menhus yastık Yusuf paşa ile fa bir l'ÖZ &'ezdirdim. Bu titman a- ne bırakılmıştır. zı tetkiklerle meffUl olan 1' daıresı Mekteplerdepi allt çoialblıyor mirlerine tahsis edilecek biı" 
yanak yanağa gelmiş &'ibi olmama damı~ • ki heyeti ta?kiJdye rebi ve Müke;remi biçaklıyanları n reisi Oç dört gOn kadar~ it kanunu le Bofazda bir ırezinti ya 
vasıta oluyor! Tali beni de nihayet 0 vakit Beyoflu polüı mOdOrO olan mulı k · tatbikatı hakkında tetkıklerde bu- KüJtOr Bakanlığı liselerin fen bil 
darağacına mı götflrecek? Ken - Giridli Kemal Bey isminde biri f- a emesı lunmak ilzere lzmire hareket ede - gisi ve kimya laboratuvarlan etra _ 1 dır. • 
dimi bu müziç tabayyillattan al- mit • lfi tarafma iki l'enç sivil me- Edirnekapı civannda surlar o. 'eektir. Eniı Beh~. İz.mirden sonra tında genel espekterliklerin ve okul BeynelmıJel Tlearet 0 

malc istiyor, cebrinefs ile uyumafa mur otunnuf, ellerinde kltıt kalem 7.erinde rakı içerlerken arkadaşları c~~ubt A?adoluya gı~ecek, cenup idarelerinin verdikleri raporları kiye millt komitesi de · 
ceht ediyonlum. Tam dalacatım hazır. Demek bunlar zabıt kltipJe. Mükerremi bıçakla yaralıyarak 61 • vılayctlerınde de tetkıkler yapa · tetkik etmi.,tir. Bu raporlara naza- ıniz şerefine bir ziyafet 'f 
&ı.rada yine Yuauf pqanın böyle be- rL Bir uzun boylu. kırk bet Y&fla- dürmekten suçlu Kuşgöz Niyazi ve caktır. r:ın verilen kararlar da, bu yıl ay. Londra Tiirk Ofis 
nım ~bi burada bu yastık Uzerlnde nnda sak.allı bir kimse nazarı dik- Çamur Hasanın muhakemeleri diln . .---<>-. . rılan tahsisatla gerek atat ve ge - • I le t8 
uzanmış olması ve sonra kalkıp darı kati celbeder bir tavn hakimiyet- ağır cezada bitmiş ve müddeiumu • .~~ler V~kllı Celdı. . J rekse ecza noksan lan tamamlana - tacır er giriif 
ağacına doğru gitmesi heyetile mu-1 le oturuyor bahusus çanağında f1- mt iddianamesini serdetmiştir. Gumrük ve İnhısarlar Vekıh A· caktır. Laboratuvar ihtiyacı tama - Londr.a Türkofis tubeSI 
h l d ı d · · ' · · uodd · i h k ti Rana Tarhan dün sabah Ankara- . . ayye em e can anıyor u. Yıne,nl fırıl dönen gözlerı ınsanda ehem "•' eıumum • er ne adar, . . . t . . men önlendikten sonra lıselerdekı silliğine tavin edilen Ihsan 
•a"""""'t di k d" t · · 8 ı J kd"• · tf (j 0 

1 dan sehrımJze gelmış nhısarlar ı- · t 
•• .T&.. e P en ıme me an et va- mıye~ verılecek. unutulmıyacak, ca- uç u ar ye ıgerıne a ı c r m e- ı '. . ' k"kl d talebelere kimya dersleri daima a- dan ,ehrimize gelm~. n 
zı veriyor, tahammfll dersi talime- Jibi dikkat korkunç bir '8hıs inti. diyorlarsa da Mükerremi Niyazinin j dare~ıne gıderck bazı tet ' er e il b" tt ... t"l kti hş yapan ihracat tacirleri 
d' d f..+ b b öldU dll~O b't ld - . bulunmu~tur me ır sure e ogre ı ece r. 1 

1 ~Y?r um. .., .. e u öyle devam edip baı husule getiriyordu. Bu a.damm . r 6 9'~ .ı . o ugunu ve bu ı- ·. · mastarda bulunmuş, diJek 
aıdıyordu...... adı deniz memuru Fahri Beymiş. tıbarla kendısımn ceza kanununun dertlerini dinlemiştir. Tfirk 

İnsan ~e. olacak! Acizdir .... Bir Kemal bey söze başlayıp ken- 18 sene ağır hapis cezasını muta - Camideki pabuç hırsızı iki aya dra milmessili, hafta sonull 
taraftan zıhın ve beden yorgunlu - dileriııi mazur gö8terir bir makam - zammın olan 448 inci maddesine vazifesine başlamak üzere 
t~, bir taraftan da kendime Verdi- dan tutturarak Ve in.sana yakJfır, göre cezalandın)masıru, ancak CÜr- mahkuA m oldu ya hareket edecektir. 
tim metanet dersi nihayet uyuma - hiç olmazsa, zahiri bir nezaketle mü işlediği esnada 21 yaşını bitir -
ma sebebiyet verdi. Bu kadar ya - dedi ki: "Sizi buraya getirdiğimiz. memiş olması ile sabıkalı bulun - Dün Sultanahmet birinci sulh ce- hemen kalkmış ve Aliyi yakalıya - Standardize edilecek 
Jcıcı dOşünceler sonnnda uykuya, mu den rnuztaribiz. Yapmak istemedik masının da a-özönilnde tutulmasını za mahkemesinde camiden papuç rak polise teslim etmiştir. madde dvha 
vakkat bir ölüme müncer oldu. Ka- Hatta on beş gündür tehir ettik; fa- istemiştir. llasanın ise yalnız kavga çalmak istiyen bir sarhoşun mu ha - Polisler çocuğun kunduralarını . . d 
:feste kalmış aciz ve her nevi hima- kat hakkınızda zuhur eden esbabı ya ittirakten sabıkalı oluşu da göz- kemesi yapılmıştır. Hldise şöyle ec- Alinin caketlnin kollan içinden dı- • Bel!h başlı ıbra~at ırı:, 
yeden mahrum, ümitsiz bir .serçenin ithamiye nihayet tevkifinize bizr önilnde bulundurularak 464 üncü rey an etmittir: şarı çıkarmışlar ve burnunu görml- m~zfn ıhracının. tedrı~en koll 
ıgUndüzJerJ kaçmak için mütemadi mecbur etti.,, madde ile tecziyesi istenmifür. ı Ali adında bir dam sarhoş ola- yecek kadar da sarhoş olan bu ada- ~ıyet der~elerıne gör~ . 
l'illeştiği, pençeleştiği kafesinde ni- (Dnamı t1oır) Durufma mfidafaalann yapıl - rak Koca Mustafapaşa camiine gir- mı adliyeye vermişleı·dir. bı tutulaeagını, bunun ıçııı. 
lıayet pi~eklediği gibi biz de her ması için bafka gtıne bırakılmıştır. imiş ve ynnıbaşında namaz kılan on Ali diln mahkemede zabıt vara- 1 lacak tetkikler sonunda b 

· tOrJQ emnıyetten .ili, kor~unç ve q. Macarlar Yeni T'acaret Sabıkalı Kar Huan yakalandı bir yaşlannda MOmJn adında bir ço kası okununca itir~z etti: . dard nizamnamesi bazırl 
iursuz olan hapıshanemızde uyu • M b 1 1 • y k Emniyeti umumiye nezareti al • cuğun ayakkaplarını gözüne kes - - Hayır, dedı, ben camıe hır- yazDllftık. lktısat VekAJetl, 

.duk. İşte bu gece ömrümün en ka-
11 

Ye• en .• apaca tmda bulunmak cezasından ka"t ~ l tirmiştir. Ali çocuğun ayakkapları- sızlık için gitmedim. Kırk yılda bir bqka dahilde iatihlf.k 
· ranhJc en cehennemt b. i 1 :Macar hflkftmetının bu yakın - Y ı&• ri d 

1 
kk k ı . d · ti ' 

• ' ır l'eces 0 
- ' için yakalanan sabıkalı kör Hasan nı yavaşç.a ye n en a mış, aya a- namaz 1 a~ ım. emış m. sanayi maddelerini de, 

du. larda, Balkan devletleriyle yeni ti- . . . 1 bının bir tekini bir kolunun yeni içi Hl kim sordu: 
Sıkıntı! dün adliyeye verilm1f ve bırıncl sulh . . "k m temtn etmek üzere s ı ve arama ahlar, oflar caret anlaşmaları akdetmek azere ne diğerini de öteki kolunun Jçıne - Pekı ama sarhoş ı en namaz I 

•açan bir uykudan ve yanlanmın müzakerelere &'irişeceği öfrenilmek ceza mah"kem.esJ~d~ sorrusu yapıla saklamıştır. kılınır mı? etmyel pre~p ola~ak k~bll 
•inmaauıdan • mOteınadiyen dön • tedir • .Macaristan, bilhuu, ticaret rak tevkif edılmıştır. • o SJrada namazını bitiren imam AH, buna da şöyle cevap verdi: t!r. Bunun ılk eserı de, ı 
mekJe geçen bır meşum geceden son . d ktif . tte b Tütün rekoltemız Osman, selim vermek için kafasını - Sarhot olduğuma camie gi- dın çoraplarının standardi 
ra ıa.bah old k d k Jk muvazenesın e, a vazıye u- . . . k tm t Gil hl 

. . u. uy: u an a bk 1 k ti :Bu seneki tütün rekoltemiz 62 çevirince bıraz gerısınde oturan A· rer en unu uş um. na anmı tebarüz etmiş bulunmakta 
•u ~~k: bir pis teneke ibrik ile l~duju Yunan~tan ve mem e e • milyon kilo kadar tahmin edilmek- linin kolunun içine bir ayakkabı affettirm• istiyordum. Fakat na - Sanayi umum mQdttr!O 
ıtretinlen su lle yüzümüzü yıkadık .. mızle mUhi mmıkyasta ticari mDba ted" y· 1 t h 1 1 ö sakladığını farketmiş, fakat öteki maza başlıyacağım sırada urhot ol lf kadın ,.oraplanndan son Bizim için d · b" h 1. d 1 1 d b 1 ktı M . ır. ıne yapı an a m nere g re • . . y erın ır meç u ıyet olan e e er e u unaca r. acarıs - . .. tarafına da selam vererek namazı- dugum aklıma geldı. Vazgeçtım .... 

1 
d d" t ek 

mfistakbel vukuata intizar ediyor- tan. memleketimizden, külliyetli yalnız ~armara mınt~kasının tfitun nı bitirmiştir. Bu esnada, imamın se Fakat tam bu sırada yanıbaşımda ~ri de 5.tan ar ız~ e m 
0 duk. . • miktarda demir cevheri almaia ta- rekoltesı 12·000.000 kılo olarak tah lam verirken kendisine dikkatlice çocuğun ayakkabılarını gördüm. dır. Derı .standardızasyon 

.Bırk~ ~efa aordum. "Daha lıe- li olacaktır. min edilmektedir. Bu yıl, tütünle- bakıp işin farkına vardığını anlı - Gilzel şeylerdi doğrusu .• Dayana- daki te~kiklere yakında b 
t'~ti tahkJ.kıy~ gelmedi mi'I,, Gelme P rimizin. :kemiy4!t itibariyle be~en yan Ali de, g(}ya abdest oldığı için madım; aldım. Fakat ah şu jmam ... bu tetkıkler aonunda, deril 
mışler. ~ .hır def~ sebebi itham • • • yıldan bir miktar az olacağı ta1ımin henüz yaş olan kollarına y.apışan Arkasında da gözleri mi vardı! Ne safını ve standardlannı 
•e .te~Jdf1mı anla.s~m... Memurlar Naf.ıa .Vekiliala Tetkikleri . edilmekteyse de kalite itibariyle fanilasını düzeltiyormuş gibi, ca - çabuk gördü beni bilmem... mek üzere bir nizamname 
l'elıncıye kadar ~ımi kurtlar yedi. Şehnmızde bulunan Nafıa Veki . . _ ' ketinin kolunu aşağıya doğru çekip Ali böyle<:e suçunu itiraf etmiş nacaktır. 
T~lif ediyorum; :fakat kim anlar, timiz Ali Çetinkaya dQn elektrik i- çok ıyı olaeagı anlaş~tmaktadır. silkeler gibi yaparak bir eliyle de bulunuyordu. Jİikim Reşit, bu sar- Alakadarlar, deri staa 
~m dhıler? f Belki bizim mabbesin daresine giderek alikadarlan top- Geçen yıl mahsuiü olan 72 mH- papuçu kolunun daha yukanlarına hoş cami müdavimine 2 ay on gQn yonunun dffer nıaddelerill 
•lıfımt btı davarlan talihfmizi, ha lamış, bir mtıddet tetkikatı& mq • yon kilo tütün hemen ümilen ~ doğru yerleştfrmeie çalışmıştır. ~a hapis cezaaı verdi ve tevltithaney;e dzfasyonu kadsr ~olay 
7&tumzı eJMrine alan Ye ~eli- pi •• u izahat aln:nştır. ~. 

t 
1 
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~oliiıla.11 1 işin sonu Misafir gemiler 
(B~tarafı 1 nci sayfada) Dün snbnh İngiltert"nin Akdeniz fi-ıat 12,30 dan on sekize kadar umum 

SON HABERLE.R. 
s· . . .. . taya ,tmak lüzumu hissedilmezdi. losuna mensup üç harp gemisi limanı- tarafından serbestçe ziyaret cdilecek-
ırbırıne ne soylediler Çunkü bu düşünülecek sureti tesvi- mıza gelmiştir. Filo Divon\layr kruva- tir. 

Patis Soir gazetesinin Almanya- ye ' 1Avrupa banşı,, lehine olmak- zöriyle. Afroditi ve Gassack torptito Gemilere gidecek ziyaretçileri nh -
da ki hu usi muhabiri yazıyor: tan ziyade Alman menfaati lehine ve muhriplerinden mürekkeptir. tınıdan gemilerin kendi vesaiti tnşıya-

Çcmberlnymn Almanynda karşı- olacaktır. Burada bu sözlerin başka Gemiler sabah saat dokuz buçukta caktır. Filo Cuma gününe kadar !ima 
lıınmaıu pek samimi oldu. Tayyare manası yoktur. Halbuki dediğimiz limanımıza gelerek Dolmahahçe açık- nımızda kalacak ve buradan Vama ve 

İtalyan Devlet Reisi 
Yugoslav toprağında 

He Münibe. gelen İngiliz Başvekili- gibi, Sudet Almanlarının kati su- larında Clemirlı~mi~lerdir. Misafir filo 'Köstcnceyc gidecektir. 

ni Bcrhtesgacln'e Führcrin hu usi rette Almnnyayn ilhakı kararlaşsa Selimiye açıklarında ~ehri ve Dolma - Gemiler hakkında izahat M. Mussolini dün Yugoslavyaya bir 
treni gotürdi.ı. idi yahut clüşünülse idi Almanyaya bahçe önüne geldikleri umun da 21 Limanımıza gelmiş olan dost İngiliz 

Alman Ha~iciye Nazırı Ribben- aynca ba,ka faydalar temini şıkkı- pııre top atmak suretiyle Atatürkü se bahriyesine mensup Divonşayr kruva- dostluk .ziyareti yaptı 
trop, bu trenın zarif salon • vagon- na gidilmiycrek bilakis Almanya- lamlam1ll)ardır. zörü, Büyük Britanya filosunun cağır 
larınd~, İngjlız Başvekiline doı.tça- daJl yeni istihı:ıal edeceği menfaatle- Bu selam atıtılenna Selimiyc kı~ası kruvazör> sınıfından. (9750) tonilato Bclgrad, 19 (A.A.) - Muasolini, 
sına bır öğle yemeği yedirdi. ıre mukabil birlak:m Uıleblerinden 1ve Dolmabahçe önünde demirli bulu- mahrecinde ve saatte (32.2) mil sür- Trieste civarında yaptığı seyahat esna 

Çembrlayna, bir otelde hazırla- vazg~mek gibi bir f ednkfi.rhk i le- nan Hamidiyc kruvazörü tarafından atinde bir harp vasıta3ıdır. sında bugün saat 11 de llk defa ola-
nan apartman en nadide çiçk _ nirdi. İngiliz - Fransız görüşme- atılan toplarla mukabele edilmi~tir. ( 1927) yılında yapılmlf olan bu ge rak Yugoslavya topraklarına girmiş 
lerle doldurulmuştu. O, saat 5 de si hakkındaki tebliği bu türlü anla- Saat 11 de filo komutam muayiteti mi ( 193) metre uzunluğunda, {20) ve bir çyerck kadar Poıtumia civarın-
Obersal.zberge geldiği zaman, Hit- mak bizce en mu\•afık şekildir. erkilniyle birlikte Dolmnbahçe sarayı metre genişliğindedir ve (5.2) metre da Palnina'da kalmıftır. 
ler snyfiyesiııin 'kapısında bulunu _ Ayni za.manda, Çekoslo\•akya nhtımından karaya çıkmış. V11ayd, de su çeker. Bir 11skeri müfreze selam resmini 
yordu. Selam resmini jfn eden bir Başvekilinin beyanatını da görüyo- ni:z ve lstanbul kumandan1ığ1 erkanı Geminin 8 tane 50 çapında (20.3) yapmıştır. Mussolini kendisini kartııla
ınanga hususi muhafızın önünde ruz. Hodzn do.:.-t, düşman büLün ma- tarafından karşılanmı~ ve bando muzi santimetrelik tayynre dafii, 8 tane 45 mağa gelen Laibah valisi ve General 
Alman millC't reisi misafirine pek hafildcn ileri atılan plcbiscitc tekli- ka ile hir deniz kıta~ı tarafından se - çapında ( 10.2) santimetrelik ,.e I ta Lukoviç ile görüşmüştür. 
dostane elini uzattı. fi aleyhinde bulunnyor ve bunun lü- lnmlnnmıştır. ine de (4.7) santimetrelik topla ( 14) Salahiyettar mahafilde bu hus~s~a 

Filhrcr, camlı bir avludan Bav- zumsuz olduğunu iddia ediyor. An- Kumanda; Saraydaki defteri mah- tane seri ateşli küçült topu ve 8 tane şu nokta kaydediliyor ki, '."1u:So1mm 

Mu. olini Yugo la\'yayn kar,,ı bır 

dp tluk eseri gö termek üzere. Yu
goslavyada bulunan Planına ka :ı -
ba ına gitmiştir. Dravc \•alisi ital -
yan Başvekilinin selamlamak lize

re kn~abaya kadar çekilınişlir. 

Halk Mussoliniyi hararetle kaf'\lt -

lamı, tır. İtalyan Başvekili ile mai
reti Jcnsabada bir çeyrek aat ka -
dar kalmışlnrdır. 

Muaaolini Triyestete 

Trie~te, 19 (A.A.) - Mu olini 
Redipuglia askeri mezarlığının Sac 

rera alplannın azamelH pano.!Jlına ca.k bu babdald müdafaalarının pek susu imzaladıktan sonra emirlerine tah dördü (53 . .3) santimetrelik torpito ku bu hareketi siyasi ebemmıyetı olmı
aını. gösterdikten sonra misafirine kuvvetli olmadığım itiraf etmek i- sis edilen otomobillerle doğruca vilil- vanı vardır. bugünkü enternasyonal hadise 
Çay ıkram elti ve bu sıradaki müki- cap eder. Vaktiyle . ulh konferansı- yet ve 1stnnbul kumandanlıklarına gi- Kruvazörde mıncınıkla havalandın- ~:r~e '~iç bir alakası bulunmıyan sırf rnrium'm açmış ve Monfnlconebari 
le?1e ı>ek naziknne cereyan etti. mn plebiscite~e lüzum görmemiş ol- derek Üstündağ, ''c General Halis lır bir tane de deniz tayyaresi vardır. dostça bir hareketten bllfka bir ~ey istihkimlnrını gezmiştir. 
liıtler: bu meynnda, bilhassa şu ması bugün ayni da\'anm ortaya a- Bıktayı makamlarında ziyaret etmiş- Misafir kruvazörün (680) kifili.k değildir. Bundan onra Trie.steye dönerek 
so~rı ~~yl('di: 1 blmamasını icap et~ez. ?. zama~ Al-ı tir. Vnti ve lstanbul kumandanı saat mürettebatı olup güvertesi hafif zırh- Belgrad, 19 (A.A.) - İtalya - askeri bir geçit resmınde hazır bu-
• Sızı, böyle uzun yolculukla ~anya zayıf oldugu ıçın galıpler 12.30 da filo kumandanına iadei ziya lıdır. Yugoı::lav~·n hududunu ziyaret eden Junmuştur. 
~ ~r~cak Yerde, 1ngiltcreye gidip si- ıstediklerini zorla kabul ettirdiler rette bulunmu lar ve gemiler tarafın- Dost lngi)iz bahriyesinde bu kruva-
~ı zıy~et etmek bana düşerdi. Fa- ve bittabi plebiscite'e yanaşmadı- dan atılan toplarla selamlanmışlardır. 

1 
zörün efi ( 11) gemi daha vardır. A- Uluslar kurumu 

at, bılıyoı~unuz, bir devlet reısı lnr. Bugün Almanya kuvvetli oldu- Müteakiben saat 13.30 da misafirler vu.stralya donanmasındaki ayni sistem 
me~leketindcn ayıılamaz. iu için onun diyeceğini yapmak şerefine Vali Muhittin Üstündağ tara (2) ~i gl!miyi daha bu sayıya ili.ve japonyaya karşı paktın 17 cı 
.,_.11ı~ler, konu~ma bittikten sonra meyli hasıl oluyor. Zihniyet hiç de- f d p k t(':linde bir zivafet veril- edecek olursak İngiliz donanmasının maddesinin tatbikini 
ı .. tncı m-ı·k , -· . . ı ın an ıır o . J ı_ 

Şilide Naziler bir 
isyan mı hazırlıyorlar? 

iri u a ntm, Kolonyaya birkaç gı.şmemıştir. Iep kuvvetlinin arzu- . f misafir geminin tıpkısı ( 13) ~ru .. ·a.zö- kararlactırdı 
loınct:r t . l b k l . mı.ş ır. Y 

. e mesafede ve Ren nehri sunu ervıcc ~·o ulma çare erı in iliz filosu erkanına şehirdeki in- re malik olduğu neticesine varınz. Cenevre, 19 (A.A.) - GizJi bir Reisicumhur bu hususta Dahi-
uz~rınde bulunan Godersbergde nramyor. iliz Ckonsolosluğunda bir resmikabul Divonpyr kruvazörüne refakat e - içtima akdeden Milletler Cemiyeti 
~~ • g~ı~l bir otelde vukua gclece- Başvekil Hodza, plcbiscite kabul ~a ılacaktır. Ayrıca lııtanbul le.uman - den iki muhribe gelince bunlar lngiliz Konsevi, pnktm 17 inci maddesinin liye naı:ırım ikaz etti 
fını bıldırmekle halisane bir niyet edilecek olursa bugünküne benzer ~a~ı tarafından tereflerine Trabyada.- bahriyesinin en yeni ve en son sistem Çin ~Japon ihtilafına tatbikin.i !s: Santiago, cŞili> 19 (A.A.) - Po-
a 1•dığını göstermek istedi. bq~a meseleler daha çıkacağ1nı ki Tokatliyan otelinde bir ziyafet ha (6) gemisinden ikisidir. Ve cAfridi> ti ·en Çin hUkumetinin bu leklıfını lis. 5 Eyl~l isyanı~dan~eri ortadan ~ 

~isi VE BİR TERCOMAN söyltycrck böyle bir şeyin münasip zırlanmı!ltır. ve cKossaJc isimlerini tatıyorlar. k!bul etmiştir. Konsey aleni celse vuşan. nazı. teşckküllerıne mensup bır 
liıU.er.le Çemberlayn, neza'-et olmıyacaiını müdafaa ediyor. Ken- o·ıvono.~yr kruvazörü Eylülün -..·irmin Beheri ( 1850) tonilato mai mahre d k b'ldirerek ve bu çok kınueyı araştırmaktadır. 

soıler t 1\ eli ı..-:ı...... ·-r- .1 esnasın a ·ararım ı R h Al d . d hil" 
)'Ük. ını amarnladıktan sonra, bii- U&A.ımından. ~mamen haklıdır. ci salı ve 22 inci Pertembe günleri, ,cinde olup saatte (35.5) mil s.üratin: madde mucibince, ihtilllfm halli için eisicü~ ur ess~nd n, ~ ıy~ 
1 salon.dan çıktılar, yandaki sa- Zaten daha şımdıden Macarlann Afridi ve Cassack torpito muhripleri dedirler ve altı~r tane ( 12.7) santı Japonyaya Milletler Cemiyeti aza- na~ırına ~ır melctuplk"g~nd erc.rcı:h nazı· 
~na gcçtıler. Bunda, meşhur ter- plebiscite istedikleri sözleri var. de Eylülüln 2 ı inci çarşamba günü sa ımetrelik top taşımaktadırlar. 

1 
a terettüp eden mecburiyet _ lcrın yenı ve evve ısın en a gc-

cunıaıı Şmid va.sıtasilc başb Ayni bir davanın Leblilerden de - arın t kl"f d kfr niş mikyasta bir isyan hazırladıklarına 
hut krh N a.şa, va- f d d•I k 'J )ere katlanmasını e ı c ece ı · ıa- b·ıd· • .. 

. a • cvil IIcııder. onun kAb gelmesine intizar olunabilir. Fakat ç k 1 akya e a m 1 e 1 ece J tarafından dair haber a ıgını 1 ırmıf ve surat· 
~~~entropun ilUhakile iki ~aatt':.n bir talebin mevcut bir devlet hesa- e os ov I kah~~ e:~~~~i ~~~~;dae, 12 ye 16 n- ı~ ciddi tedbirler alınmasını emretmi 

a koııuştulnr. Bu sırada yağ- bınıı uy:gun gelmemesi başkalarını, 1 r·ıı a.hk1.mı tatbik edile - tır. 
ınur, 11ek şiddetli vağıyordu' v·ıı alakadarları o talebi prensip namı- <Baı taraft l incide) relerle meşgul olmakta ve İtalyanın cı ktm~ddJe e 

1 .'d edeı·se tedbir- -a-
nın Ü t" d b . . ı a- . d 1 k t fk" 1 ld - vaziyet hakkında mil- ce ır. aponyn ıc L • s kh ) d k t un e ulullar yığılmıştı n na mtl afna etmekten menedemez. me neşrederek rnem e e e an - a mış o ugu · . 1 h kk d k' 16 cı madde ahka- t • 
l araf, ıslak çnm kokulan içi d. b er Resmen bir bayrak gibi cihanda umunıiyesini Fransız - İngiliz görüş talealıır Y.ilrütmektedırlcr. 1 er ~b .~n ;.

1
1 kt' 0 0 m 3 1 

unuyordu. n e u- dalgalanan pren ip ise milletlerin meleri hakkında gelecek haberleri Gazeteler, Fransa ile 1ngiltereınn ta 1 ~ ı ece ~r. 
1 8

. r-· • .h b 
Bu iki saat zarfında ııcl k kendi mukadderatlarına hakim ol- sükun ve itminan ile kar.,ılamağa arasında tam bir itilaf mevcut ol - Beynelmılel kCemıye;;~ ~~ ıgı IOtl 3 atta 

fUlduğuna gelince: nir Şe'-~r .~nlu- mahırı lüzumunu ilan edip duruvor. davet etmektedir. masından dolayı memnuniyet izhar Çekoslova yAayAa) u~a ır l . Stokholm 19 (A A ) - Bdcdiye 
ntek kab'I d ,, soy e- F . 1 • . . hü t kt d"" k k' tebliğin Cenevl'e 19 ( •. - ueyne mı- • .• 
k' ı eğildir; çOnkO Führe nmsız gazetelerinin bile plebi- Çekoslo\•ak dev et reı ının, - e mc e ve un a şam ı ) .. 'u b' r-· . umumi kon ıre vilayet mecli..len için umwni seçil. 

0~7 eye açılmadı; Çemberlayn'd~ scite tavsiyesine kalkmaları Çekos- kOmetin ve mebu:ıl~rın dost hiJkü- bu itilafı göstermekte olduğunu be- ~~v;::;~f~n::n ~a·:~~ı~dilen bir ka ler dün memleketin her tı1rafmdA ya-
ün C.<ırarı, İngiliz kabin . d lovak dosUarının mesleğinde ne de- metlerle temas halınde bulunmak- yan eylemektedMer. Yalnız bazı · ti d b' 'stimal sure pılmıştır 

cereyan d • esın e . b" d -· "le. l b t 1 t 'lt ·n hattı hare rar sure n e, ce ır ı . -, . 
dı. e ecek mazakereye akla- rı.~ ır :_ıcışı l~k. ~·ukua geldiğini ta olduklarını hatır ~tan e~·~nna - gnz_e .e er, ngı. er~nı • . . - ti le Çekoslovak hudutlarının tas- Sosyalistler ve demokratlu, ui a-

gostermege Jcafıdır. Çilnkü ple- me Çekoslovakya hukOmetının va- ketını Fransanınkıne ıntibak etti - ! . . . p :r. hilkO t• t ._ c 1 h' oJ lı: ;L: • .._d'lir L•r ~. B 11· . •· • . . . k ld hıhınc ıtıraz ve raıs me ı a- raun a ey ıne ara n ..... ı °' -
U e ı olan; ikinci millakatın 1 scıte ın Çekoslovakya için bir inhi- ziyeti ve Fransız - İngilız müzake- reeeğını artık söylem~me .te o u - f d t .· d'len ı~Iahntın ya- zanç temin etmi,Ierdir. Stokh6lm bele 

g :~ • vukua geleceği mesel sa. 
1 

lal ve tasfiye mukaddemesi teşkil relerinin neticesini Çekoslovak dev- ğunu, yalnız Fnınsa ıle hır anlaş - rnl ın anlO :as'<ıp e" 
1 

ind eisrar e _ diye mcclilinde ıoıyallatler yiiz s.za • 
•e lınııı deği~ınemesine' r w enın edeceğinde kimsenin i:Üphesi ola- Jetinin hayati zaruretleri ve men - ma sahası .arnmalcta bulunduğunu P~ ması .zumu ur.er d eli" b .. '·- __ . .ı d 
\'aıı111 l 1 agmen ha "' . dılmektedır an ı Cf1nı &.iUMnm.,..ar ır. 

lt dernccye kada d •. ' . maz. faUeri va~yetinden t~~k edece - kaydetmek~dırle~ ~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~nıasıdır. r egışmış Bu gOrültii arasında Duce'nin ğini kaydetmektedir. Populer gazetesinde B. Blum, vakyada elli bin kadar Macar mülte- Son vaziyet 

sesinin işitilmemesi garip olurdu. Beyannamede şöyle deniliyor bazı millahazalar ileri sürmekte ve cisi Macar topraklarına geçmiştir. hti- B•tUı.rafı ı inci sayfada 
O~u da. dinledik. Bunda bilmediği- Bütün vatandn~lan, de\•letin ve başl.ıc~ alnkadar olan . :rağ hükü- calar devam ecliy~r. Bunlar arasında Şimdiye kadar takriben 100 bia 
mız ye.nı bir fey öğreniyoruz. Duce milletin menfaatine lam bir vifak ""e metının Fransız ve fngılız nazırla - orududan kaçan bırçok Slovak, Po· Südetin Almanyaya iltica ettiii an-

rü . ~Ba~1"«fı. 1 nci 1'a.yfa.cüı) de plebiscite taraftarıdır. Fakat a- tamamiyle vicdani bir surette ça -ıriyle mutabık kalıp kalrnıyacağı su- lonyalı ve Alman vardır. laıılmaktadır. 2 ettırılınesine çalışılacaktır: caba bütün cihan siyasetini bu hak- hşmakta olan me ul unsurlara ta - atini irad ve mezkOr hükumetin ÇEK ASKERLERi KADIN VE ÇO- ÇekCHılo.ak d 50 b' M car 

d. kA - Ulu önder Atatilı·k-un ken lı prensip ile ta"-·in ve tesbı't husu mamiyle itimat etmeg-e da\•et edivo- Londrada vücude getirilmi~ otan CUKLARA ATEŞ ETI1LERI.. d bud··...1 ya kan mt •.,ti. 
ı lif.sn} ı· - J - " • • • ' • • • • a -u aeçere ana Ya ana ı -

tru l' e ıyle kurduğu ve korudu sunda umumi bir usulün tatbikini ruz. Bu unsurlar devletin istikbali- teklıfleri kabul edeceğınden 1ştı - Zittau, 19 (A.A.) - Ehensı ita- h k t . t" 
e ürk d'I k - d . . .. a e mıt ır. 
duran ai 1 

urumunun altı yılı dol ~ ~ynı hararetle müdafaa edecek ni de reisicumhurun ve hükumet hah etmektedır. . dın ve çocuk olmak uzcre Alman top Çek ibükiı.meti bütüa cazeteler 
ha ç. l.,l!lnaları, her ~ün biraz dn mıdır? Ve bir giln bu sözleri onun reisinin son günlerdeki beyanatla - 13. Mu. solininin nutkuna gelınce rağına kaçmak iııtiycn bir Südet A1 • 'hti A •• k tu 
... u geııışliyerek ilt>rlemekte oldu aleyhinde kullanılmıyaeak mıdır' rında göstermış· olan istikamette Fransız gazeteleri, İtalyan başveki- rnanlar k.afiJcai, Çele askerlerinin tü -

1 yMaı ı aaaı· ~d oyLmu!. r~. .__,_ 
• ; - D . . . - . • uuo llU e uusun 11ır nuuaa 

B uce Çekoslovakya meselesi da- gara;nti etmeğe gayret etmektedir - lının Su det Almanlar mec1ısınde a - fenk at~fine uğramıt ve Çekler bunlar .. I' .... 'J'" 
1 

• t' 
rn b J- Di~.in1izin geniş varlılclan- hili bir ihtilul tekUnden çıkaraa yn- ler. 1 çıkça vaziyet almış ve umumi bir dan bir lcısnu Alman topraklanna geç ıoy ıyececını 1 an e nut ı.r. 
ttıak~a mak uzere yapılan \"e yapıl- hut Almanya ile Çekoslo\•akya ara- • . .. , ihtilif zuhuru halinde Almanya ile ti1'tcn ;1onra da atCfe devam etmiftir. 
Yal olan araşt.lrmalann verhni sında bir kavga halinde kalmıı.ra- HıflBr SUdBf IBf lfl mn~~anit olacağını ilan etmiııı bu- Alman topraklarında bulunan Ulleu- topKlanb~n ~b~nc. ö~lcyin dağd0m•1~

1l~-
ıuz Tilrk dT 1 1ı l . · r k b k . . ~ " I d - ' . b' k . . b n ıne ıçhmamaan sonra a ıı ıye latm ki 1 ı o çe erıni aydin _ a aş a ıhtılatlar tevlit ederse 0 • un ugunu yazmaktadırlar. dorf ıstasyonuna ır aç mennı ısa et 

tlir d~JJ a. k.ahnıyarak, bütün kül - zama~ Almanya tarafından mevki ı ı·derı· benı m Dı' yor Liberte diyor ki: etmi.ftir. iki kadın ve üç çocuk yara-• naz.ın matbuata aşağıdaki <tebliği oku-
ilgi) 

1 d~rını ve genel dil bilgisini alac.agını sarih surette beyan et ı 1 İşin berbat tarafı ~u ki Mussolinijlanm1ftır. mUftur: 
n· ben ırecek yüksek bir buluşa )' nıiştir. - Londra, 19 (A.A.) Nord yalnız Südet Alman.lar için değil, MACAR MATBUATI Bqvekil Daladier ve Hariciye naı:ı· 

1 
tltün )·eryilzü dillerinin külı.o:, 1

1 Herhalde iş bu d..,...,,. l . Brays, Hitler He ya"}lmtş olduğu bir belki bütün miHi"etler irin plebisit NE DiYOR> n Bonnet. Londrada yaptıktan müz.a· 
\•arlıkları ı..ure. . , ...... ceye ge mı- -1~k B d d D 1· ,, ... . .. .. . h-L . 
T- .. nın ana lcaynağı ilk 1 )'ecektir. mu a atı retesg-a en en ey ı istemektedir. Bu i~e Çeko.slovakva- Budapeşte. 19 (A.A.) _ !\1acar kerelen ve buyuk Bntanya uııı:ümdı-

Urk clitı old .. e H M l tes' •· d · t' ~ 
" . ugunu orta3·a .çıkaran iiseyin Cahid y ALÇIN ey gaz: A ıne gon. ernuş ır. . nın t-amamiyle parçalanmasını ve matbuatı. Mwı,olinin nutkunu derin il' ne gibi ~rtlar ahında anlaşma ha-
GUneş - Dıl,, teorisine virdığı; ~ hı • 

1 
~~ mulukatta Hıtler, Çeklcrl~ büy(ik Cermen imparatorluğunun bir alaka ile mevzuu bahsetmektedir. 1 sıl olduğunu anlatmı~ardır. 

el ~.:-- TUrk tarih tezinin öz kar- y8 ır Mechsıne a""za plebısıte karşı ~elmek husu uııdnkı yeniden ihyasını istemek demeklir. «Reıgeb gazetesi. Mussolinin ta - Nazırlar meclisi, bu iuhatı, Ba~ve-
d e~ı Giine' • Dil.. teorisinin '9BG , , arzuları aleyhıne bulundukta ve Bu takdirde Trireste Atman teh _ rih lırpsmdaki mesuliyetini tamamiy- kilin hattı hareketini ve İngiliz hülcu-
~b~ren~ü. ~il~k.dil kurulta},nca ~ecım~ ba,•·yor ç~nkü .ple_bisitin k~numıs~~ide .der- didinden masun mu ka,acaktır? le müdrik butunduiunu bu nutukla sa metyile mutabık olarak teklif edilen 
t dıldığı trıbı, 937 d~ Bülrreşte yU pış edılmış oldugunu soyledıkten HENLAYN'IN BAŞINA ~000 bil olduğunu yaz:ıyor. sureti halleri ittifakla tasvip eylcmit· 
op~~nan nrsıulus.aı pre.istorik '- I . . ~Baş tarnf1 1 incide) sonra şu sözleri ilave etmiştir: LiRA VAADEDILDf Pcsti NapJo, Muuo1ininin bir kere 
oloJı ve t arae- ınar ı1tknn1n nı t . "Ç b 1 . . t' 1 tir . 

.an :ropoloii kon .... es· , l _ . . ıan azam surette yü em er aynın samımıye me ve Londra 19 (AA) Caz: t ı · daha talvan - Macar dostluğunu te- lngı'liz kabinesinlıı topla.abu tnnbulcln t ) ', . o• ıyre ls naauıeı aıwin rlyaaet k .. l.lc. " " . . .. . .. . . . . - e e erın .. : •W• • • 
k . op anan ıkınci Türle ta 'h müdürt··-- İl\d ına •mı mun a husnunıyehne kamım. Bem muthış haber aldığına göre, Prağ hükumeti baruz cttırdıgını kaydedıyor. Londra, 19 (A.A.) _Saat 1 J de 
b?ngresme tebliğ olunma'k sure;.; şehir r:~ .. ••an~ teklif etmekte idi. bir hava kuvveti ihdasına mecbur Henlayn'in ba\Jını getirene bes bin fn~ Reggel Ujaag gnetesi de, Çekosfo- toplanan İnıili:ı: kabinesi, saat t3 ten 

ıı· kat dahn kuvvetlendı'g-·1• 
1 

e lifi bit.-- ıaı, •• tctlı:ık. edilmesi mçin te1c eden keyfiyet, Sovyet Rus'-· anın milt elliz liramı mülcilfat vaadetm:.t':r. ı.·altyadald bütün ekaJliyetler meeeleııi ı 
D • ~e en " - • bira:ı: sonra daiılıruftır. ngiliz. na:r.ır • 

i 
- Yazı \•c konucınıa .:r·ıl]e • Jma 1• cumeıwne sevketmittir. tefiki olan bir keski gibi Almanya - ALMANYAYA ıLTICA. nin toptan halledilmesi lüzumuna dair 

ll )d .,. u rı r P an .ı._. 1 !ar, dünkü Fransız. - lnıiliz müzake-
n e en geldiği kadar bı· .. 1b. . - __ : .. L • • ının taluilci esnasında i - nın bağnna sanlm1ş bulunan Çe - fDENLER Muuoüni tarafından .öylenen .özlerin 

Yaklaştırıl .. ınne u-r u;on:rının haricinde lcal l~L k l k . . . . . • k . relerinin neticesini tasvip eylemi~ler • 
h ) nıam ve :raz11arı arsala an em ~ ve os ova yanın mevcudıyetidır. Re- Berlın. 19 (A.A.) _ <.'.:mdiy ka- Macarıstanın rcamı hattı hare etme ta d 
a kçn kol .1 ki mızın nn satışından tem· d.l k. • b h ek . A • "I'" e . d .. . ir. 

1 al ı a anla~tlması nn . . ın e 1 ece pa- nım u ar etim, evvela Fransa - dar talı:rıben yüz bin Siibet AJm nı Al mnmıyle uygun ol ugıınu ~ret et • 
undaki cal l Yo - ın Yine ıınar ifluind k n l k -ı k' t · · a · JHTiYATI SANSÜR! ... 

1 . • ışma ar da ileri götU .. ÜU!re b" il» e u anıma mn ve mu ca ·ıben ngılterenın ken manya topraklarına iltica ctmptir. mektcdır. 

t
er<'k, ılk Ve orta öğret.im d ~~- yol el utçey-~ ır fa~ı~ ilive edilmesi di hava kuvvetlerini arttırmaları ÇEK KABiNESJNfN FEVKALADE Macar telgraf ajansı da f.ôyle yazı- Prac, 19 (A.A.) - Alınan istisnai 
aplarındaki tcrirnlerin le ers ıd- un ~ ya~ı.ıaa tddıfi tetkik için büt na sebebiyet venn!stir. ı TOPLA!'rnsı • yor: tedbirler cünıleainden olarak, gaz.c'e-

d arşılıkla- çc e.ncumenıne gönd ·ı . . ., I b L d . ih "ht' • b · n a ortaya konmağa başlamı hl k . . erı mış. on <lakı- Bitler sözOne devamla şövle de- Prağ, 19 {A.A) - Çekoslo\•alc Muuolinin nutkunu Macaristan se- er u a&p.m an ıh aren ı ıyıuı ır 
Çen ders yılında bunlarda1ı mş'tge- to 'ı ıatırah~~ten 11onra meclis teltrar miştir: w kabinesi bugün saat l W de Reisicum- vinç ve şükranla kartılar. Mussolini, sansüre tabi tutulmu~tur. 
matik f' "k a e - P anmıf. butçe ene·· · · h h B ·· 1 f 1 lh · · d w·ı Bütün gazeteler nüııhalarıııı Bllttfe . • ızı • mekanik, kimya, biyo- talan -okunmu . umenının ma:z a- "Eğer llenlcin tevkif edilmiş ise ur encs ın riyase-ti altında toplan - Y~ nız ta yanın su a:zmını egı , ay-
loj~, zooloji, betonik jeoloji d "k" ktT k \I• rıyaııet makamının her Südet Almanlarının liderliğini biz- mıştır. nı zamanda mesele sulh yollariycl hal- çıkarmadan içi sıı.at evvel sansüre tev 
1erıne aid dürt bind~n faz] ter~ - ı ı te ı ı abul olunmuş, meclis dağıl- zat ben deruhte edeceğim O zaman Malfun olduğu üurc kabine ancak lcdilmf"diği takdirde lıalyanın alacağı di edeeeklerdır. 1 1 
lrnı"Ştlıklnrı btiton öğren: lerılm mıştır. doktor Benes'iıı daha ne kadar mlid fevkalade ve istisnai ahvalde reisicum va:z.iyeti de ifade eylemi~ir. lNGlıJZ KAB NES 
der kitnı en ere terimi . k h . . 1 ili f TOPLANDI 
de el , 

11 
\ ızn~Jnrn broşür halin- erı nrşılıklannın dn hazır - det kararnamelerini neşre devam urun nyase~~ a tı~~da toplamr. İçti - ın• g· •z Ve raDSIZ Londra. 19 (A.A.) _ lngıliz kabi 

w ng.ıt1 .,. k di.l~iınceleıi soruldu }anmakta bulunmuş olduğu, edebileceği görülecektir. Acııba be- maın uzun aurc~gı tahmin edili)•or. ""' 1 • t 11 d BaşYekalette toplan F \'C onuınu~deki ders yılı kita : 6 - Hal~n hitap eden söylev. nim hakkımda da bir tevkif miizek- Hükumet .. ~imdi~i vaziyeti ve bu V:l7°· fı.kirleri mutabık' ncsı SBll e • 
anna bu terımler ~çirtldi}" ~· konferancı., şiır ve yazılarda elden keresi isdar edecek midir?,, yettcn mute\'ellıt hildisntı tetldlı: et • =m=ı='t::::;ır;::. ============ 
~·eni ders yılı için de çoğraf. ı gı 1 gel~iği kadar herkesin anhyabile _ P.aris, 19 (A.A.) - Bugünkü lmektcdir. Franaaz kabiesi Reisicumhurun ltiıar: Yaz:ımı:ı:ın çokluğundaa 
:motrafya, tarih etno>"·raf }af, .koz- ceğı R1;ık, sade, dilzgUn pürüzsüz Frarunz gazeteleri Londrada Fran-1 50 BiN MACAR ANAVATANA reisliğinde toplandı .. Çamur,, romanımız bu~üa koaa-
lo .. . ' I' ya, ız,·o- . , ' . 1 1 h 

\Jl ve l>&ıkoloji, edebiyat h • ve güzel bır türkçe kullanılmasına sız \'e İngiliz nazırları arasında a-ı ILT CA EIT !.. Pa.ria. 19 (A.A.) - Bu u'ba u- m amııtır lıClr dileri.ı. 
' ukuk çalışılacaktır. rasında yapılmakta olan müzake _ Budapefte, 19 (A.A.) - Ç~ at I0.35 te Reiaicümhurun riyuetiod• 

Dil bayramı 



Saytaı 4 

Reportaj: 16 Yazan: ZEKİ CEMAL 

F rankf ortta kadınlar 
kahvesi kaçta kapanır? 

• 
lzmirdeki umumi 

.., 
magaza 

Bigada bir 
mahkumiyet 

-o--o--
Cümhuriyet bayrammda iktisat 

VekiH tarafından açılacak 
Rakı parası yüzünden 
çıkan kavganın sonu 
Biga, 1 8 (Hususi) - Bigada köf

hoyunda açacağı umumi mağazanın tecilik yapan Karagöz Hüseyin dük -
açılı\! törenini Cumhuriyetin 15 inci yı kanında kendi i~iyle ve müşterilerinin 
lı münasebetiyle bizzat İktısat Vekili 

lktısat Vekaletinin lzmir, Kordon -

hizmetleriyle metgul bulunduğu bir sı 

Yazan : TEVFiK PARS 

L~~~~-Y~sufunaltınd 
kaçmış kurtulmuştu 

• Şakir Ke.11ebir yapacaktır. rada: Hüseyinin dükkanına gelen ve 

S k ki d k ı 
Umumi mağazalara müstahsil her B k f H 

O a ar a Oşmaca Oynuyor ar.. 
igalı Boşan Knsım, ö tcci üseyin-

cins mal koyacak ve buradan alaca(; den haraç rakı parası istemiş ve · ver-

B d d ki b 
makbuzu bankalara ibraz ederek a -

Ura a a sa an aç mı oynıyacag"" ız vanıı alabilecektir. mediği takdirde kendisini öldüreceği-

Yusuf niçin Loranı 
Bunun sebebi 

yenemıyor 

şu idi: 

Biraz edebiyat merakı olan her 
kes Almanların büyUk şairi Göteyi 
tanır. İşte iki gündür bu büyük şa
irin doğduğu, büyüdüğü ilham al
dığı şehirdeyim. 

ni söyliyerek masanın üzerindeki so-
. Bu suretle piyasaya fazla miktarda w b w ı k k''ft · H'" · · y d w U d d b k ı· kağın köşe başı mıntakasına ısa- gan ıçagını a ara o ecı useyının anına ogru. y rii ü: a u geçen ço tehlike ı Z 

mal sevkedilebilecek ve binnetice müs ·· · ld · d ~··k1-A d bu Oh d bet eden yerde elektrikler yanmı- . uzerıne sa ırmı~ ıse e, a.u ~an a - oy aaaa ! nasında dokuz doğurmuştu. 
tahsilin elinde bulunan malların fiyat d yordu. lunan miifterileı çıkması. kuvvet.Le muh - Dedi, iri ellerile Loranm kalın en Loran, Yusufun bu sefer 

La in .. Gözün alabıldıgı ka ar • w • • • teme o n muta. ır . cmaye n.onu-: S(ljllJI en u tu, mın erm ortaımıa tın ~n fırlamış, yakasını "k . ·-· d tenezzülünün önüne geçilecektir. Umu 1 la ı k b' · u· .. •· • d t t · d · d 
.. dd . mı magazalar ıhracat ı,lenyle de me' · l d. d - ·· tl'' t duz ve muntazam olan ca erun ne geçm11 er ır. ogru sur u. mış ı .. 
.. kl .. k li gul olacağı gibi istiyen köylüye ihtiya- M"· d - _ı_ '- • y: f b h ı· · .. t ft y f b lk' L · rnuntehasmdan bol ışı ar yu se -

1 
_ •• •. • ·- · utearnz · ısrarma e'Y9;1D~res-ı9- - ;usu un u · a mı goren ara ar usu , e ı oranı bır 

cı o an kukurt, gozta~ı sergı kagıdı d·w· h --'- ha. - · ) b ~ k 1 · · · . yordu.. . • . ' . • • te ıgı araç J'IU.tnm • lll85t ıçın sar- aTı, • agır.ma tan gırt aklarını pa- ıçındc yenebılecek kadar o 
w İle • ve xıraat malunelen ve gıyım etyası k 1 k - b l H'" · · · · Frankfortta .. Berlinin şarkuıda bir Yürümege başladık.. incı .so- v rilee lı::. ıntı ı etmege at amı9 .. ve ueeyır1 ITahyar.; aikışlamaktan avuçlarını hır kuvvete malık. ondan 

- Frankf ort am mayn .. 
Yani Mayın nehri üzerindeki 

Frankfort daha olduğu için Alman k.ak dediği yere ancak 35 inci daki e .n e tJUr. k"' 
1
.
1
• k d' i1 .

1 
de: · patlatıyorlardı. üstün ve harikııladE' bir ce 

~ • B . . :DU ma ar oy~ re ı e verı e- p k' b · d' b" · k S ı b' b" · · · h k h h" · 
lar bu şehrin kenarına (A/M) işa- k~d~ LVasıl ~lab idik. unu gıtg~de eek ve fiyab da piyasadaki emsalin - l - d~ ı ekn ha~dn~ ''':"d' w ır şı~:ra ' ı - a onk ~r ı.rı~e gırmış, er es e- ıpOtı.h ld .. 
reti koymağı unutmazlar. b,ı,tmıyen bır yol za.nnetmeyın.. _ı h-'' J k · a mm ıyere a ıseyı ogruca ıan - yeean esılmıştı. a e nıçın Loranı Y 

· uen pa au o mıyaca tır d )' k k l b'ld. · Lo 
Dümdüz bir şehir .• Dere tepe Adım başırida rastladığımız genç - B A v • • arma ve po ıs · ara o una 

1 ıımış - ran, son bir hamle daha yap- du? 
1 ' • • • !' \l umuma magazalar bilhassa mem h r . d l dük k . . . ·ı· yokuş. Bu mıntakadan silinmiş gi- lerın neşesı hızı dakikalarCJl yolu - J-L tt k" .. .• .. h .

1
. . • . • ve emen po ıs ve ıan arma ar ; ma , son bır kozunu da oynamak Buna ıkı sebep gösterebı 

cae e ı uzum muıta sı ının ı•ını ko - k"- ı k K .. ·· ek · t · · d 1 · 
bi .. Gözünüzün alabildiğine ova.. muzöan alı.koyuyordu. 

1 1 
.. .. w ~· • ana ge ere asımı goturm 

111 
e - ıstıyor u. - Evvelkı tef.rikaJ.a 

. . ay aftıracak ve koylu baglar ıçın muh · 1 · d . K - k · t · y ·· l · ~ · · · · l 
Bu sebepten istasyondan çıkınca Kızların kollarmdakı d~lıkanlı - ld - . . mıf er ıse e, asım gıtme ıs ememıt usuf: soy edıgım gıbı k:ıtıyen a 

. . taç o ugu her nevı malzemeyı hura- . d r 1 d k t 
birbirne benziyen ı::ııra sıra cadde - lar .. EJJermdekı dondurmaları yala da k d' .

1 
b" . ve ıan arma ve po 

19 
ere e sar ın ı- - Ohoydaaaa ! güreş bilmiyor tamamile k 

)erle karsılaşıyorsunuz .. Avni köşe ya yalaya gidiyorlar, konuşup kah- ednb'lre kı ti' .e ve ucuz ır surette temın lık ctmitı ve zorla karakola g.etirilerek Dedi, Loranın tekrar ensesinden istinaden güre~iyordu ~. J e ı ece r. h ı hk · · ı · · · başlarındaki büyük binalar da hep- kaha atıyorlar .. Sokakta koşmaca ":'e~ ut suç nr ma emesıne ven mı~- yakalamak isledi. 2 - üç senedir dünya ş 
si birbirne benziyor.. oynuyorlar .. El üstilnde kimin eli 0 tır . Fakat Loran pm~uya yatmış, bir luğunu muhafaza etmi~ Lor 

Benim beynimde galiba harita, var. gibi birbirlerine vurup kaçı • SAMSUNDA iKi ÖLÜMLE NETiCE· 3 onat iç_'nde .'."ütea•nz .'uçlu Ka"m kapla~ g ibi Yusufun üzerine abl- yanııı en kuvvetli adanıl 
plan için boş yer çok .. Yabancı bir yorlar .. Velhasıl bizim sokaklnrda LENEN BİR CİNAYET 9 . ay ZO gun .~udde~le agır hıı~se ve l mış, bır kafakol almıştı. biri, muhakkak ki alafrani' 
şehre gider gitmez ilk gördüğüm görünmiyen lıir manzara.. Samsun, 16 (Hususi) - Burada hır sene d e go.z.hapsıne ':c l? lıra mu Yusııf kendisini Loranın kuvvetli i şin, "Pul Pons,. tan sonra p

0 

sokağı unutmuyor '\"e o sokakla di- çok feci bir cinayet işlenmiş. inhisar hakeme masarıfıyle tcczıyesıne karnr koll arı ara ından 'birdenbire kurta- 1 llüt" b 1 - J{ w . lıf 
1 

. d .
1 

k h k ' f d·t . •. . _ . . w .. .. . un un ara ragmcn 
g er yolların mukayesesıni de yapa 11me esın en King Kong nnmiyle nnı- verı ere emen tev ı e ı mı~.u. ı amadıgı ıçın, sol bögru uzerrne suf, bu haı·ika Tu'"rk I .oran _; İkinci sokak başında durunca ta- ı y k ı K d A ta • • -

8

• biliyorum. Fakat arkadaşım başka an aşar amı 0 aı; ve on beş gün- a ır Y ç mıııdere düştü. . 1 livanı önünde ko."tın gı"bı' kO 
bii ı>agw a sola bakınırken bir kadın d b · · · ı k c I ·' şehirlerde iken: (Yokuşa giden so- bize: en erı gcçımsı:z i yüz.tinden kendi - J~ranın taraftm·ları. hep bırden güreş minderinde onunla ç 

kak.. _ köşe başında muzcu duruyor . sinden ayrı duran Kadriyenin gizli fu- ÇANAKKALEDE SOGUKLAR ııyaga fırlnmışlar, salonu alkış tıı- bj oynuy-0rdu. 

ya .. İste o sokak .. ) diye isim koydu - Halo .. dedı .. Ve arkasına bak h'!ş yaptığından şüphelenerek bugün- BAŞLADI fanına boğmu~ lnrdı. · d k .. b ı k' k d · Loran, biitün zekasını. biit 
ğu sokaklara burada birer ad taka- ma an oşe aşıma 1 apı an ıçe- kü kar~ıla~mada bir iki atı~madan son Çanakkale, 16 (Hususi) _ H .wa Nı•lcr, neler hagırmıyordular. 

d H kk d 

ri girdi b w k k K d . b k J c r "' n h 1 · haretini bacaklarına \'ermişti• 
ma ı. a ı a var. . Ta ıçagını çe ere a rıyeyi İr aç birdenbire bozmu\I ve Çanakknlenin I) " ın şu son am esı, y~ı \'.l.Ş 

A l ld d d
. S k ki · d .. t f 1 · Miitcmacliven kaçı.vor, koli 

Her sokaktan tramvay geçiyor, - n aşı ı.. e ım.. o a ar- yreinden hıçaklamı~tır. 1 bazı köşlerine bugüne kadar hiç göriil yavaş ycısc uşcn ara tar arını i EI{ J 

d k
. k ı b '· · · d ki dehşclli kuvvetin bir maııd 

her sokakta caddenin iki tarafında a 1 oşmaca oynuyor ar urada Bu vaziyet karşısında dayanamıyan memiş yağmurlar yağmı,tır. rar vır timi e boğdu. sıra sıra ağaç var .. Ve her köşe ba- da saklambaç •. Biz de n• olursa ol- Kad,;yenin d•Y•" Abdullah Loğant ta Yağmu' Çanakkal•ye do ynğn>•f i•• Salnnun ekser;yetini teşkil eole• . ıe tutnp yere sermeğe kôfİ 
fllnda da bir muzcu. Bir dondurma- sun diyip dönen kapıdan içeriye banc••m• çekmk kaçan Yaıann uka de, köylm yağan yağmuda.dnn az fa Lor:rn taraftarları, hep bir ag11.- ğine knni olduğu Yusufun, 

1 

cı.. girdik •. Oo .. Burası hakikaten ka- sından be~ el ateş ettiğinde ancak bir kat soğuklar ayni bir kış günü gibi faz. dan: nına yakkışamıyordu. 
Şu muhakkak ki.. Almanyanın dınlar knh .. ·csi.. Her masada bir tek ladır. - Loran ! Loran ! Loran ! Bir kısım halk, hakemler, 

en eski şehirlerinden birisi olan erkeğe mukabil en az 
6

_
7 

kadın mi~tir. Herkes bunaltıcı sıcaklardan 8 ay- Diye bağırıyor, gösterdikleri coş- Loran taraftarları bile onun 
kur~un isabetiyle yerlere sansız seril -

Frankfort Almanyanın en modern var. İçeride CHl.şırıp kalclık. Hemeıı danberidir sırtlarına giymediği kürk kun tezahürlerle salonun altını üs- çak güreşinden bıkmış, usa 
o;- Kac;mak üzere bulunan Ab<lullahın ) 

bir şehri de olmuş .. Bütün sokaklar bir masava ili"tik Biz iki erkek hir .. . d b 1 h lk b' . t ve kaputları giymi{ılerdir. tüne gctiriyorlaı·dı. ar. 
endesede bıldıgımız ,amud ve mU- masay:a oturunca herkesin gözü bi-

1 
k b 

1
. d 1 t" Soğuklar devam .etmektedir. Yusuf ç.ok fena vaziyete dilşmliş- Nihayet hakem heyetin 

h 
. •w. . J ~· •• .,, u7.etıne ora a u unan a tan ırı a ı 

· d · · · ıua ta ancasını e ın en a mı11. ye ı- . vazı. Hem e tam tar1f1 :ıle.. Al- ze çevrildi.. . . . . . . tü. zat güreş yerine çıktı, onu 
manyada her şehrin meşhur b" ~en polıslere kablı h~alım etmı,tır. edilmittir. Loranın bütün gayretine rağmen, çağırdı: ır Biz aldırış etmedik ama bu ka- Abdullah ağırceza yıldırım mah- Kadriye aldıg'"ı yaraların tesir;yle ı b .. w ··yl nesnesi var ya.. d b k Yusufun mindere yapışan M og- - Loran, dedi, eğer bo 

ar a ış altında ~ağnağa tutulmus l d · · k ld ld.. 1 '- h h • d l - Frankfortun nesı· h d" . k~meıinde yapı an uruşma netıcesın- a nı ıgı ml".m e~et asta .anesın e ru·· bı'r s:ıı1t·ım kımıldamıyordu. "deceksen nahak.vere '.·oru 
rneş ur.. ı- insan vaziyetinde kaldık.. b ı k ld k ··1 " .. - " ye otelciye sorduğum zaman kıl\ de hafifletici se ep er çı arı 1 tan ° mu~tur. Loran bütün meharetini gösteri- et! Olsun bitsin; biz de kU 

k 
1 

Sağımızı solumuzu iyice gözden aonra yedi yıl hapia cezasına mahkum Mehmet Diler d" d ıs gU dU: geçirdik. Burası otelcinin dediği yor, biitlin kuvvetini sarfe ıyor u. sen ele .. 
- Sigara içer misiniz? dedi. gibi hakikaten kadınlar kahve!Ji M d k • •• •• d k J d Halkın heyecanı son haddini bul Yqook güreş edeceksen, 
- İçerim de, içmem de .. Bunun a en OmUrUD en topra 8 tın a muş. fakat Yu~uf da birdenbire dürü8t güreş et!.. . 

Frankfort ile ne münasebeti var. ama .. İçeride bizim gibi evli erkek- yiizii koyun' dönerek bu çok fena 1 Loran, hakemin bu sözle 

- Yok hayır .. Eğer sigara içerse leri baştan çıkaran bir şey yok.. iken gaz alınma.Si va'l,ivetten kurtulmuştu. derece kızmış: • 
niz beş şeyi meşhurdur .. İçmezse • Hepsi boyalı dudaklı. yüksek ökçe- vlizO koyun dönmesile, 150 ki· - Dahn nasıl güreş ed•

1 

niz 4.. li iskarpinli ve ark.alarmda tuvale- Sovyetler birliği hükumeti, 931 gazojenlerde istihsal olunandan toluk Loranı sırtında bir çocuk gibi Diye haykırmı!}tı. 
t
. ı k k d 1 · b'd t1'nde maden ko··mu··run 2 ila 3 kere daha ucuzdulr. Ucuz ı b' öd - Bu da ne demek? ı o an şı a ın ar.. · senesı ı aye havalandırmıısı ayağa ka kınası ır Halk, hakemin haklı ın 

- Sigara içerseniz buranın piro- Bunları görür görmez biz kararı- den toprak altında iken gaz alınma gaz da, bittabi, yüksek fırınsız mc- oldu. l karşı~ında Loranm itiraz e 
lan meşhurdur. Pipo tütilnleri meş- mızı verdik ama. Okuyucularım bu- "' hakkında bir karar alınış ve bu taliirjiyi ri. meseli madenden doğ- Halk tekrar, sözle.,miş gibi ayağa olduğunu görünce. hep bird .. 
burdur •. Bu şöhret de seyyahlar nun ifade ettiği manayı pek bile- iş için hususi bir teşekkül vücuda rudan doğruya demirin istihracını, fırladılar. lanmış, ıslıklar çalınmı~tı. . 
için başta gelir.. mezler •. Biz de ancak uzun bir tec- getirmişti. inkiıaf ettirecek bir mahiyet arzey- n;ye ayağa fırladılar.. Loran, seyircilerin bn hal•. 

İçmezseniz.. Birinici derecede rilbeden sonra anladık. Bu sene, dünya teknik tarihinde !emektedir. Bir anda değişen bu vaziyet kar- düJCçe kızarıyor, lJOzarıyor. 
gelen açık hava tiyatrosudur. İkin- Alman kadınlan saç, yüz tuvale- ilk lefıa olarak, bir •endüstri fabri- ru!Iİnda salon çorbaya d·öndü. ağlıyordu. 
Cı·s· Göt · · .,., ü ~ . ü k d 1 kıısının kazanları, Donetz havza~ın . , · - h k ı enın evı. uç ncus a ın ar ti yap"ma.,lar. Elbi:ieleri basittir. En Yu~uru ı:1even ımvmıyen, er e .; Fakat ok yaydan çıkmış, 
kah es· Dö dr. .. ,.;, u d · ı· • ,. da Gorlovka maden kömürünüıı Balkanlar Aruı. M.İiflerek h k ile 1 d v ı.. r UJ""68 e Jep ın ıs- Ü r . w 45 da b.. T bağırıyor. ay ırıyor, a iŞ ıyor u. muştu. 
tuyonu .. ,, gükze ılndın w ay~~ı a:mabrlaa n du- toprak altında iken ihraç edilen-ca- . •:ifeai HazU:lan~or ' Hnkc!'\in yi.lziinc1e bambaşka bi:· Herhalde bu işi bir netiC 

Ot J 
• f 1 w• b . d Y o ugu ıçın aya~ka ı rına a .. ı ı"le ralısmı*tır Donetz havzasın B' üd ~ , · ' • e eı e egın çem enn en geç- . .. ... ~ 'i • - ır m · det evvel Bükr~ ve Sof- heyecan okunuyordu. lamak, iyi kötü bir netice 

· b" k. k d b . ehemmıyet vermezl&r.. da gaz istihsali için ikinci bir yeni l 1 · mış ır es ı ur a enzıyordu .. Pa- F k "t S k k'"- ·k b 
1 

y:ıc a yap,J un toplantılar: sonuRda Lor:ın taraftarları Yu~ufun artı..c · liLzım geliyordu. 
a ıyı an vardı. kı parmagı ıle .. ..1 • • ı!' asyon esıs e 1 m · teshil edilen e~as ve teşebbü~ler da- kırasıya bir güre!I yapacağını tah- Nihayet hakemler: 

1 b ki İ . .. . a a . o a uı. azara oya ı, · t t · d'l ektedir 

VilhelmkA . b kl bük .. S yuksek ok_çelı, bır kadın ' gorunce. Moskova mıntakası kömür mınta ra t karı ıy~ ;.nn~ tu. on derhal fena ırözle bakarlar. Tram• ka~mda da muazzam bir tecrübe !res inde hazırlanan Balkanlar ara- min ediyor, bu çok fena vaziyetten _ Loran, dediler, bu i~ bİ 
ıaaı:";, karşt~~ a ı avara asılt vaya bipeıı b.u kal/il kadmdan kıı- iltaıı.von~ kurulmaktadıı·. sı demiryolları tenzilitl; müşt~rck ~ırt~lduktan_ .sonra son ko~ları da maz. Halk son ~erece ·~tit . - S: ;'; d d" B k çarl•r,. Olohü,ote .Y.•PJna oture.ıağa Maden kömüründen toprak altın yolcu tarifesi Yunan ve Bulgar hiiJ ellerınden godıy?r<lıt. bir hayli de vakıt ge~nııl 

a ~· e ı.. u saatte a- korkarlar d 'k k 
1 

k f" t" kumetl . t f d t d"k d'l . Hele Loran üzerine büyük P~ll'a fazla hamle yaparsa onu ı 0 
dınlar kahvesi birinci derecede en- . " · a ;ı en. gaz çı arı ması ey ıye ı.; • erı ~ra ·ın ~n. as ı .. ' e_ 

1 mış k~yanlar, yerlerinde duramıyoı·r edceeğiz. İl'ter!'len kaçak ı 
tP.resandır. Ama.. ,Biz de Almanlarla dilşÜP. kalktı .. gerek bızzat gaz çıkarılması · bakı· tır. Rumen ve Yugoslav hukumet - .. 1 .. b 1 1 1 d t 1 - · · b 1 d - · . • . . usl erını aş arını para ıyor ar ı. ter::ıcn pes c 

gımız1 ıçın u un uaµll)uz. yerı ya- mından gerek bılahare gaz tilrbın- teri tarafından tasdik edil<liktcn y f l d ilk. e T k . d"d .. k "tü r d d k y · d 
1 

· 
1 

·ı 
1 

kt 'k · · usu omuz arın an .s ıp yer e rar u u o yo , 
- Aması da ne? 
- Belki kapanmıştır. 
- O da ne demek? 
- Çilnkü erken kap.anır da .. 
Otelci bunu söyleyince gayet ta

bii olarak merakım büsbütün arttı. 
Hele ar~adaşım: 1 • 

- 'Ben .. dedi.. Avrupa seyahati
ne çıkarken 'her yere gidebileceği
aıe <Jair bayandan müsaade aldım .. 

Sen kendi kendine yan .. 

* Almanya g'i.bi bir rnemle-kette 
(kadınlar kahvesi) ismile gelen ett

nebilerl meraka düşüren otelcinin 
clili altında bir şey vardı ama .. Söy 
letmeğe krıJm~dap arkada~ım: 

- Ne ise .. diye kesti.. Adresi ne
rede? 

- fsta~yon meydanına çık.. İs
tasyona arkanı çevir. Çıkış kapısın
dan doğru yürü .. O caddede soldan 
ikinci sokak başı.. Birinci sokağı 

geçince zaten ora~n kendini göqte-
rir.,, 

istasyon önünde otelcinin tarif 
ettiği şekilde durduk ve yUrümeğe 
başladık . Çoktan akşam olmJJştu. 

Şehre karanlık çök~Üftil. Elektrik 
ler de y&nmlftı bile.. Fakat bu ao-

ırga t .. anı ka ınlar kahvelri ~rı Y\0 .;. 8 g:zın ~ e rı . h~ncrJı- sonr"a bu tarifenin· tatbikine derhal attığı koca Lor~nı: bil tün şiddetile devam ediY 
nin havası bize yaramadı. Hatta l\tnC .:: tvı 1• ha ıml ınc aknt, d~il ımD tha- ge~ilecektir. · ' _ Ohoydaaa !.. Ohoyda bre çıfıt Loran gfü'e~in hamle ne,-.,, 
keyfimizi bile kaçırdı Hesap ve- san"'ı emın ey eme e ır. a a ~ 1 1 d w ·· ·· ' t k ka"-1~ . .. . . . . • og u ... µgunu gorunce, ar ı :1 

rıp çıkarke~· gars.on erkek. b.ıle: ş!mdı~en gaz .• ı!thiıalı . sebcbmd~n • --~ 1 Diye bir nara atttrak, ka})tığı gi- ~in aleyhine olacağını ' 
_ - Efel\.dim ... dıyor.du •• .Bızım kah elektrık enePJısınde yüz.de. 30 ıli Karı mektubu: bi havalandırd,ı .. Havada bir iki sa- Yusufun üzerine aç kurt 1 

veye ~elenler -saatJer~e otururlar.. yilzde 40 ucuzluk müşahede olun- .,Jı ................... _. ... : ... ,,.,,,... niye tutt,uktan sonra Jnindere çaı:p dırmıştı. . 
- . Ama onlar hekar.. muş~ur. . · • Bakır köyunde mecra derdi tı. Fa}cat Loran ~on derece çevik, Zaten Yusuf da böyle bır 
Garson bizim söylemek istediği: Bır mılyon tonluk lfonvan-syonel Blurköyden ·. okuy~cularimızdan son derece idmanlı olduğu için liyordu: 

mizi derhal anlamıştı. mahrukat çıkarılması için 265-0 iş- "cuıvi) imzaaiyle yazılıyor: ay~k üstü düı~meğe .muvaffak ol- Loranın bir, iki bamtesiol 
....: Ah Zo .. dedi, siz buTa"ını yan- siye lüzum görüldüğü halde, bunun muş. bir y~ri kırılmaktan kurtul- !ıkla defetti. 

ıı, anladınız. Ve şimdi daha açık- gazının alınması takdirin~e lüzum .Bakırköy Ce-:iz1ik Ebüzziya muştu. Bir biçimine getirip: 
tan ~oyleyeôilirim.: Burası yalnız 1ii işçi miktarı, ayni miktar mahrn- C.addesind! deniz kenarında bulu - Yusuf, hasmının bu meharcti kar - Ohoydaaa ! 
kadınların kahvesidir.. Kadınların kat i$in 600 dür. nan hir gazinonnn·yakininden deni- şuıında zerre kadar afallamadı. Bi- Dedi ve koca Loranı 
da\' et el tiği erkek gelir.. Sizin ka- Toprak a 1 tınaa gaz çıkarma is- ze dök illen • umu mi liğ am· ın•erası- tii kis kt7.dı. bom urdandı, tekrar O· 1 kavrad ığt gibi ha va la ndırd• 
Pldan l·çerı"ye gı'rı·o.ı.ı'ııı· .. den ,.afnız ol- tasyonlarındaki iş verimi, toprak . , k k t zerine atlldı.. dı, mindere vurdn . '( .. J nın gazıno ve cıvarına o u nc~re -duğunuzu ve bir davet üzerine gel- üstünde gaz çıkarma fabrikaların- Bu atılış, o kadar sert, o kadar Loran daha kalkmaya "' 

dakinden 6 ili 8 kere daha bilyilk- tiği iddiasi.yl.e E~~zziya caddesinin kırıcı, o lradar '-'1rtıc1 olmus,tu ki.. mamış, Yusuf ikinci de!ı& 
mediğinizi anlamıştık. Sesimiz i çı- - - " J tür ve o nisbette çabuktur. bazı evlerının .Jagam~arı kaz\lar.ak Halk, na~ıl olduğunu farkedeme. tavuk gibi havalara kaldır 
karmadık. Çünkü sizin gibi gelen- ı i 1 ı- k 1 k l Toprak altında çıkarılmış gaz is- umum mecra ı e 8 a a arı esı - mi~ .• Yusufun kafakol, bacak, kel- çarpmıııtı. 
lerin hepsi derhal çıkıp giderler.. "' timali, elektrik santrallarmda nak- mektedir. Belediyenin bu tedbiri le, kulak hepsi içinde hasmını bır Halk güreşi tunı:uııile 

liyat enstatlasiyonlarını ve kömilril hiç de doğru değildir. Çünkü ma - torba gibi kaptığını ve biran da seyrediyor, salon h irhirne Maamafih bizim işimiz öğle ye
meği ile akşam arasındadır. BUtün 

mahallenin kadınları ' burada topla
nırlar konuşurlar .. 

Burada gördüiünüz tık bayanlar 
da bar artistleridir. Yarım saat aon 
ra burada bunlardan bir tek bula· 
mazaınız,. &asen dükkanımız ~ 
1 O bııçultta kapaııır. 

kırma, tozunu ayırma ve külU be- demki umumi mecranın aynı yere yere çarptığını görmüştü. du. 
letme aletlerini lüzumsuz bırak- d "'ku" l . . l kt Ymmf, vere dü~en Loranı tekrar Madam Btot heyecand"

11 

o mesıne manı o unamıyaca ır. • ·· ' . e 
makta, ve bundan başka dumanda 

0 
h ld b" k 

1 
• kaptı, havalandırdı., fakat veıt 

1 

mızı olmuş, Loran fü;tilfl 

kül ta 
.
1 

fk t ld - . . a e ır ·ısım ev erın umu mı • kA ~ t mamı e me u o ugu ıçın, . A • • ]çarpmadı. oynayanların yüzü agı 
çalışma~m sıhhi şeraiti de iyileş- m.ecra ıle ala·k~larının ~esılmesı'.ı<le Yavaşça mindere bıraktı, üzerint> muştu. 
me)çtedır, kı sebep nedır. Bakırkoy beledıye- çıkıp b~stırdı. Artık netice 

Kömilrden toprak altın4f WJ1 sinin nazarı dikkatini C!tlbetmenizi Birkaç dakika içinde Loranı hamur du. 

çıkanian gaz, toprak üzerin~eki dile-rim. · ~ - · - - • · 
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Önü kollan bü,..,.u··tcrle •· }" ı 'ı d • le b. '-l'k ü ·• ' · . -.. sus u o aıı lııem e ıpe ır eteıt ı stune gıye-
ırıuıl.~n .dü~ü.vart bu bluzu. hem fantezi rek ampremidi elbisesi gibi kullanabi
..'llyYorün ıçındc rahatça giyebilirsiniz, lirsiniz. -

Y EN f . S A B A ıt 

Aşçının dersleri: 
~~~';/lı,N.,,VJ.N 

Kuş konmaz 
böreği 

Eğer et yemesini sevmiyorsanız ya· 
hut da doktor akşam yemeklerinde si 
ze et yemeğini menctmişsc, onun ye
rini tutacak yani sizi doyuracak leziz 

Dünya 
bir yemek tavsiye edeyim: Aman! Sakın böyle .şey olur mu? 
Kuşkonmaz böreği ... · demeyiniz. Çünkü bu gidişle ola-
Bu yemeği bir ziyafet verdiğiniz za cak. Çok geçmeden tıpkı Amerika

man çorbadan sonra ilk yemek olarak ya, Hindistana seyahat eder gibi 
da verebilirainiz. Alu kiti için 200 aya da rahat rahat gidip gelebile
gram un, 1 5 o gram tereyağ, tabii tuz ccğiz. 
ve bir kilogramlık da kuşkonmaz ti- "Hanri Danju,. isminde bir Fran 
zımdır. sız gazetecisi Fransada kamere se-

Tereyağ ile unu hamur yapmak için yahat imkanlarını tahakkuk ettir
elinizle uğu,turursunuz. son ince foce meğe uğraşan teşekküle ilk seyaha 
açınız. Açılınca bir saat bırakınız. Son te iştirak için gönüllü kaydedilmiş 
ra içine kuru fasulye doldurunuz... (15) kişi ile görilşmüş. Barisli mes
Tekrar sarınız.. İki tarafına da beyaz le ktaşımız intibalarını şöyle anlatı
kağıt tıkayınız. Bunu yağlanmı~ bir yor: 
kap içine koyarak fınna sokunuz. Yir ''llk dünya - ay seyahatine ken-

• Ay Seyahati 
İlk seyahat için(IO) 

gönüllü yazıldı. 

Hayal hakikat mı.oluyor 
3 saat 39 dakikada dünyadan aya 

gitmek mümkün imiş ! 
mi dakika fınnda kalsın. dilerini gönüllü yazdıran bu adam dahildir. Dünyaya avdet te- te bir kürre ze.rcsi halinde döner 

O müddet içinde aiz ku .. konmazlan lar diğer insan oğullarından fark- durur. 
T minatlıdır. 

alınız. Bayağı kabak soyar gibi soyu- sız. Hatta vakitsiz bir rekliimın önü Astrobus ismi verilen bu alete 
nuz. Yalnız içinin beyaz kısmı kalın- nü almak için isimlerinin ilan edil- Mesela kamere hareket etm~k icap eden istikamet verildikten son 
caya kadar. Beyaz kısmı kalınca onu mesinden bile çekiniyorlar. Bunlar- üzere olan bir knlann hareket ıs- ra artık yolcuların kamaralarına 
kaynar suda on dakika ha~layınız. dan ilk görüştilğüm bir fabrikada tnsyonunu göz önüne getiriniz. İs- girmelerine sıra gelmiştir. Diinya
Tuzlayıp iyice suyunu 6zünüz. Sonra amelelik yapmak suretile :hayatını tasyonun her tarafında yolcun~n dan aya seyahat edecek yolcular 
onu katı ve yenmez hiç bir tarafını hı kazanıyordu. Bu saf fakat cesur yalnız aya seyahatle iktifa ctmeyıp birkaç baftadanberi bir husuııi re
rakrnıyarak küçük küçük doğrayınız. adam bana: onu bıışka çareleri de görmeğe jim takip etmiı:ıler ve kendilerini 
Sonra daha evvelden 50 grnm tere - - Dünya - Ay seyahatine iştira- davet eden rekUlmlnr, nfişleı· göze tedrici bir surette bu seyahate ahş-
yağ, 30 gram un 1135 gram kaymağı ke karar verdiğim dakikaya kadar çarpıyor. tırmışlardır. 
alınmamış süt ve 50 gram rendelen - kozmoğrafyayı, ancak mektepler- "42 milyon kilometre mesafede Zirn dünyadan kamere gidilir-
miş kapr peyniri ile yapılmış olan de okutturulduğu kadar, biliyor- başka seyyareler v.aı·dır. Onları d~ ken vücut bütün ağırlığım knybe
Sos'u üstüne ilave ederek biraz kayna dum. Sonra da "Jul Vern,, in bir görünüz. Merihe seyahat edı- dectkir. Meselli tcsndüfen şnpknsı 
tınız .. Hemen ateşten indiriniz. "Vals,, in hayal mahsulü eserlerini niz. Merihe seynhnt edenler genç- başından uçan yolcunun şapkası 

• _ ·. okumuştum. . leşirler .. z~ra ~Icrih ihtiyarl~r~ abı havada muallak kalacaktır. Küçük 
:::ıss;t _ • Seyahate karar verdıkten sonra hayat gıbı tesır eder,, kabılınden bir hareket sizi yaylı imişsiniz gibi 
~"' bu meseleyi biraz daha yakından ilfınlar tümen tümen.. döşemeden tavana fırlatacaktır. 

tetkik ettim ve pek çok şeyler öğ- Seyahate çıkanlar bu ilanların Su içerken bardağı bıraksanız 
rendjm. Emin olun ki bu mesele ÖY· altında kucaklaşıp vedalaşıyorlar. bile bardak dudağınıza ynpışmı_, 
le zan ve tahmin edildiği kadar im- Diinyndnki denizlerin Okyanus - gibi kalacaktır. 
kansız bir şey değil .. dedi. lnrrn nasıl isimleri varsa hava boş- İşte yolcular bütUn bu ihtimnlle-

Gönüllüler arasında alimler, ban luklnrına da öyle isimler takıl~ı~: ri göz önünde bulundurarak birkaç 
gerler, ticarethane memurları, mü- Feza Okyanusu fırtınalar denızı; hafta süren bir talim devresi geçir 
henclisler de var, ve tabii bunlar bahtiyarlık körfezi, neşe koyu gibi mek ve bu hususi yaşayış şartlarına 

SU 1 h aA ş 
1 
k 

1 
k ra ı ı• çe : işin aslını bizim babacan ameleden yeni ismihaslar icat edilmiş. ah~mak mecburiyetindedir. 

daha iyi kavramışlardır. Bunlardan - Aydan sana ışıkla telgraf gön Yolcular Astrobusun kamnralnn-' 
birisine: deririm cicim.. na yerleşince bir mühendis: 

H - Biliyor musunuz, dedim, -dün- - Aman geç kalma. Biliyorsun - Her şey hazır mı? diye .sora-

oJJandaOJD refah ve saadetı• ı·çı·n yadan kamere olan mesafe (380) ya ı Altı giln sonra Merih ten gele- caktır. 
bin kilometredir. Kapkara bir sema cek misafirlerimiz var. Kendilerini Astrobusun kaptanı tekerlek va-

nası) bütün Ömrünce çalıştı? da ateşten kuyruklu y1ldızlar, yalnız başıma karşılarsam ayıp pur lombozlarına benziyen kalın 
şahaplar arasında böyle yüz olur!.. . camlı penceresi arkasından: 

.. Evvel zaman içinde, kalbur saman Söyliyenin ktılbinin yüksekliğin binlerce kilometrelik bir mesafeyi Yolunda karı koca muhaverelerı _ Hazırız!. cevabını verecek-
IÇındc Hollandada ela Hayc> deki gösteren bu asilane sözlere Kraliçe Vi' aşmak ne deme1<tir? .. Bütün bunları (15) arzdan kamere tir. 
k.r~lhk saaryının geni' salonlarının bi- helmin bütün hükümdarlığı müddetin· Ytlzilme tuhaf, tuhaf adeta alay seyahat fedaisinin iddiasına göre, Hareket hazırlıklarını idare eden 
rı~nde ciddi ve azimkar yüzlü ihtiyar ce sadık kalmıstır eder gibi baktı baktı ve siikOnetle yakında şahidi olacağımız sahne- miihendis bir elektrik düğmesine 
bır kadın lca 1 d b' . . • . d' 
alnm k' nape er en ınaıne yas • ( 1829) yılında Hol1andanan nüfu- şu cevabı verdi: ler ır. dokunur dokunmaz muazzam hava 
'd lf ıtap okuyordu. Cülmez yüzlü, su (2 600 000) d 'b tt" ·ı t · ded' Aatrabua Nedir? k t lt d b. k 1 cı di ta 1 b · · en ı are ı. Yirmi dakika sonra hamuru fmn • - 380,000 kı ome re mı ı- A . • . a arının a ın a ır şimşe do a-

l vır 1 u kadın ° zamanki Fe- Bu miktar ( 1930) e · d 7 ·1. niz?. Birçok seyyahlar şu köhne Latıfe ve hayalı bır ta.rafa hıra- şacak ve gök gürlemesine müşabih 
ernenk kraliçe vekili idi 

750 
OOO 8 ncsın e mı dan çıkannca iki tarafına tıkanma' o- h t ) l 

Birdenbi k .. · yon · e çıkmıftır ve yüz Hol- lan kağıtlan dı~rı çıkarınız. Ve bu Sos dilnyamızda bile bundan fazlalası- k.ıp. (dünya.-. ay seya a ı mese ;· b~r infilikı mütenkip Astrobus sa-
ıe 'h' re . apıya uç defa vuruldu landalı içinde ancak (5) i okuyup yaz nı katetmh,~lcrdir. Müsterih olunuz. sını fen ve ılım bakımından tetkık nıyede (12) yani saatte ('10,000) 

ı ıtyar kralıçe: \_. la, kaynamıf kufkonmazları içine dol- d k l k {l5 ) h t feda k I 
K. ma oılmez. Yani Holandalılann yüzde d d k · Biz 8 eyahatimize çıkmaya karar e ece o ursa seya a • • i ometre bir süratle havaya atıla-

- ım o) d' l _ı. urunuz. artana a üstüne oyunuz ve k l l 
K-orpe v ·;· kıybe' sea enaı. (95) ti okur yazar ld .. ilerdir. verdigy imiz dakika birçok meseleler isine hak verme ve on arı çı gın cak, kilrre kamerin yolunu tutacak e .. " T listüne de bir parça renddenmi• pey-

d'ı·. ~ ra ır ses cevap ver- Arazi bakımından hu minimini ülke T halledı'lm·ış olacaktır. Şahaplardan teJakki etmemek icap eder. t'r. nir dökerek fınna koyunuz. Kızarın- ~ 
B . köyler de dahil olduğu halde en fazla ca çıkarıraınız. Gayet ııcak yenir. kuyruklu yıldızlardan bir korku- I?OG yılında i~k tek satıhlı tayy~ Artık Astrobus yolcuları ko'·hne. 

- enım, Felemenk lrnliçesil ... elektrik sarf ve istihlak ed~n memle- muz yok .. Müsaade edin de şimdi- reyı keşfeden, bır sene sonra da bı-
'r' anına gelmek istiyorum anne... ketler arasında Avrupada birinciliği al ----o--- lik daha fazlasını söylemiyeyim.. rinci hava' fişeğini meydana getir- dUnyamıza veda etmişlerdir v,e hep 

ı - Ne dedin, ne dedin L. Fele- mıttır. Filvaki memlekette elelctrilc 
0 

BUNLAR.DELi Ml? mi• olan meşhur Esnault - Peltere si karşılaşacakları yepyeni manza .. 
~.enk kraliçesiyim mi dedin~ .. Ben bu k d H b • • ? b d ' d Jc a ar ucuzdur ki bahçıvanlar bile tur a erJDJZ Var mı• Acaba bu adamlar akıllarını la oratuvarm a sessız ve se asız raların hayalini daha şimdiden ya-
&unK·· raliçe filin çaiınnadım... f d b b h t' t ,_ klc k · · -an a se ze ve meyva yetittinnek için kaçırmış zavallı deliler mi? Belki u seya a ın ana . u uA ıçın ugra- şamaya başlamışlardır. 
11 orp~ ses bu sefer dargınlattı ve elektrik cereyanından istifade eder • Seyahatlerde giyilecek şapka laA kın daha gemı·cilik rnalüm değil- şıyor. Bu allamenın laboratuvarı v 

1 1 
A t b .. d b'ö 

rar etıı: 1 . k d' .ı o cu ar s ro usun ıçın e y,. 
_ Can "- . er. Sayfiye mevsimi bitti. Evli evine, ken ilk defa denize açılan Finik~- hır mektep sınıfına behzeme te ır. . .. 

ım oenım anne benim V'I H l d . . A le tatlı hulyalarla vakıt geçınrler-
helrrıim ... Beni tanımadın 'mıL 1 

- •• 
0 an anı.n (55) milyon nüfuslu ltöylü köyüne dönüyor. Memleketin liler, Amerika henüz keşfedılme- Birçok fehhkell alet ve patlayıcı . . . 

lh . mustemleke ımparatorlu- k'lc • den Kristof Kolomb. bir gün gelip maddelerle uğraşlı: uğraşa sağ eli - ken ınfılak eden mevaddı müştaı• 
tıyar prenses, toronunu biraz d decek 1 k .. .. .. ~unu tet ı e- muhtelif yerlerinden lıtanhula yazı ge -.J_ l . ı. 1 1 d f 

ha kızdırdık . a- - 0 ursa goruruz kı, fUurlu ve ha . _ b. insanların tıpkı kuşlar. gibi havada nin birkaç ıparmağını KaybetriiıŞ enın verdiği ııılZ a ray arın an ır-
lendikten ~:;~ o~unı;. ~·~·~daha eğ k!mane bir usulü idare aayeainde bü- ~·rm~ge ırçok bayanlar ııeldi ve şim ~abileceklerini haber veren alim olan bu bilgiç bana kendisine n'as }ayıp fezaya ablan (yıldızlar ara
Ve d. ı · ·· en ısını abul etti tun Felemenk nıüatcmlek J • d 1 yıne kendi yerleriııe avdet edecek- nasıl deli sayıldılarsa bunlar da -O olan siikOnet ve soğuk kanlılığı lle: sı hava postası katan) tıpkı deniz
dı ız en uzerinde hoplatmaya ha~a. mizlilt ve aaayi• hu''k•· e.~rın e ıtbc· ler. 

... ,. um aurer ve u cins delilerdendir. - Şayet- liedi~ bir buçuk milyar leri yaran bir transaflantik gibi ha-
l müstemlekelerde h-L.-. d · · O 1 h b · h t tin k · rf d·ı b'I ı:ı:: " '' \ d' · f . ~.11: ..... me enıyetın nara a er verıyoruz; bu aene 11e Dünyadan aya seya a e e ıs-. sa e ı e ı se v seneye J.V!lrm .. z b' . k ü 

c e en "'•ne daha çocukluğunda edyızlerinden müsavi surette istifade . . k vayı yara yara ve ır şımşe s ra-

\F~leme~k kraliçe•i• Unvanı ,,erilen e er. legant kadınlar seyahatte geni~ kenar til'~en bU adamlar acasa bangı va• ~a seyahat bu-: çocu oyuncağı ha- tile aym yolunu' tutmuş, durup din-
« ılhelmın• bugün tahta _,_ k lı yumu\'ak förtden ,apka giyiyorlar. sıtadan istif!lde edecekler1 Sonra lin,I! geJir .... 
k ld Çuttfının ır Bütün bu b ı 1 h t · kA d lenmeden ilerlemektedir ... 
ıncı yı &nümünü kutlualy'n tinıd'lt' 1 . &farı arın eze i bir dütman Bu ~pkaların biricik süıü çizgili bir arzdan kamere ı;~a a ım an a- i (80) metre uzunluğunda, (20) İ 

1 Fe.leme. nk kraliçeıi Majeste ~v·ath 
1
1 1 a, au ıle mücadele mecburiyetinde k d 1 .d. V w ö .. •. .. iresine girince inşan oğlu bu kadar metre genişliğinde mahruti bir ka- stikbalin Astrobus yo clısunnrt 

d ... e bulunan kôi,."L h' ur e eaı ır. e sag g zun u9ti.ine do~ . • 
mın> 1 i, _,.um:: ır millet tarafından ır; la kanaat edeeek mı? fesin üstüne mua2zam bir paraşüt yolda ne gibi hadise ve manzara-

F 1 vtiı!uda getİrilmit oldugu"' du··..:':..u··ı~ek ru çok indirilmektedir. D h ki l A M 'h f e emenk kraliçcainin memleketinin olurea• bu :ga 
1 

. k ~.... :''" ,. • , a a uza ara mese a- erı e, yerleştiriniz. , Ka esin iç kısmına tarla •karşıla~cağını da ParisJi ga-
ve Avrupanın tar·h· d . 1 d h Yret erın ıymcti bir kat Gr' • k t de ayak basmak hevesine kapılma- sevı.rahlara· ve pilota mahıms- kama ze.tecı· ıugiinku" feııne davanarak 

. ı ın e •tga dtiği rnü ba' a artar. Hollanda topralclı..nndan . ı ıa e .,., D .J hım mevkii her münevver l:ıilir. Bı'na- k • yacak mı? Madem Merihe seyahat raları oturtunuz. Kamaraların a1-
enalcyh bu ~ole sevilen hük~ el ır0.•sınını denizden zaptetmitıtir. 2 - İlk eerin'"Cünterde zuif kadın mümkün olacak neden Ütaride tında da ihtiyat mayi mahruk tank aşağı yukarı tahmin edebileceğini 
karkmcı yıl dönüm'· .. 

1 
umF arın ır Felemenk da'rbımen!li der Jci: ların beyaz flanel eteklik. üstüne gü- kadar uzanmamalı?.. Bu sualleri- ]arını koyunuz. Sizi istikbalde dün- söylüyor. Bunu da yarınki nüsha-

k d -ı unu yanız ele • «Cenabıhak H il d ı · ·a k (15) f d i h · mızda siz okuyuc.ularımıza Fransız men cg 1, ataiı yukarı b''tii A mak .. b • 0 an a müstesna o mütü yünlüden erkek jaketi biçiminde mı aya gı ece e a seyya a yadan aya götüercek hava gemısi 
Pli. kutlulıyac;aktır. u n vru- tir. H~~~ed ~tünHdu1'nyayı hıdketmİf· jaketler aiydiklerini göreceğiz, da sordum. Bunlar şimdilik h~rke- hakkında iptida'i olmakla. beraber gazetesindell naklen bjldireceğiz • 

F..n vüsaıli yerinde timald n a ıae o andahlar tarafın· • se hayali gibi görünen düşünceleri- sahih· bir fikir edit}miş olursu·nuz. 
b ( 3 • en cenu- dan yaratılmınır.... • Saçlarda aıyah kurdeleler.. ) .,. 1 ~ 

a 00) kilometre uzunluğu r • min maku ve mantıAi o dugu ceva- Bu havai nakil vasıtası çok Sf!rl 
Yen .lfollanda krallıiı en 

0 
·geçc~ı- ır. • 3 - Gec~ tuvaletiyle njilara ıuva- hını verdiler. . ' bir madenden, glusiniumdan silrat 

T ARIHTEN EWELKJ iNSAN 
KAMPI d d .. cnıt Yenn- Ho:• f.ı.le _ letin renginde faydan kurdeleler ko· Ş b . r· d ·ı. · 

.e . e (200) kilometreden fa1.la de • ..ıa göre "' ayet u cesur e aı erın arzu- iptidaiyeyi almak için raylar üze-
ğıldır ve bu itibarla mesahai sath'v . menk lı ... ı.. ... nıdı mcırutiyetle idare 0 • nulacağı ve bu kurdelelerin alnın üs - )arı tahakkuk edecek ohır:;a büyük rinde hareket edecek surette yapıl Arkanjel'de yapılmllkta olan tesvi • 
.~5000) kilomtere murabbaı su ol~~ lunan bir krallıktır ve bir t>atli.mento- tünde bir fiyonga ile bağlanacağını gö şehirlerin ana me~·danların.da şu yol mıŞtır. Erzak, mayi mahruk miktarı ye ameliyeleri esııasında tarihten ev-
uzere ancak (38000) ıc·ı su varclır. Kuvvei icraiye hükümdarın receğiz. da levhalarla karşılaşmamız peklk t 1 d'ld.kt ~ı t . a velki insanl:ara ait bir kamp keffedil-
ral)balndadlr. ı ometre mu· elinded' H .1• .. kü d .. on ro e ı ı en sonra a e e ıc P 

ır. arp ı an etmek, sulh yap. mum n ur: . d . 'k .1• B . t'k t d b 1 ht 
Y 1 m k h"1t•· d 1Jk aeveterler e en ıstı amet verı ır. u ıs ı ame miftir. Bu istasyon a u unan mu e 

a nız 9uraı d h a u um arın hakkıdır. Ordunun 1 a mu akkaktır ki bir b b - d ~~ meselesine çok dikkat etmek lazım !if e,ya araıında, ezcümle, balçıktan 
memleketin büyükt"·.... •. . ' at usu, onanmanın batkumandanı 4 _ Deniz kenarında kolay kolay, Süratlı Kosmos fişenk kata-

ugunu yapan ,._Y k ı h k dır. Zira küçük bir hata korkun~ yapılmıt çanak, çömlek kırıkları, sera 
onun ara··ı vu··18,· d fild ,.- ra veya ut ralı'redı·r. Mu"stemlek~- k k d 1 'lk · .. ·ı 3 t 39 d k.k · • · 

K 1
• " ı e ir. l .. ~ aynlamıyan fi a ın ar ı serın gun· rı e saa ve a ı a ıçın- neticeler doğurabilir. Zira istika-

ra ıçe cVilhelm· eri de krallık makamı idare eder. An .. . . d A d K 'd• 1 mikten kargı uçlan, hayvan, ve kuf ve 
tahta ... karken ·ı•- _ 1n•

1 
ıençlifinde cak hükü d b h' • k d . lerde gayetle duz hıçımde ve yumuşak e rz an amere gı ıp go me met Jyi tayin edilmiyecek olursa bal-'- kemikleri ve bir kurbnğa müte-

.. 8.. 1 m:: aoz oımak üzere· m arın u za ın u retı par · 1' b seyabatların yataklı vagon ter- alet kamere varamaz ve fezanın ~ 
- ız kil,.u"k Lir rnilleti·, d .· • llmentonun aıkı mürakabcainden oe . yünden beyaz, açık mavı, açı pem e h d Bunlar üzerinde tetkik-

-.. 
0 

- .. • "b bl"d t ki boşluğu içine dalar ve maddelerin aıaıaı var ır. Hareltlhrnızda Lüv;•lc olal cm .. tı. çer ve hükümdar efkarıumumiyeye limon sarısı veya çitek renginde uzun tı atı, ta O o yeme er, gar-
u ı- unl... 1 h .ı c·ı n ti a'ğırhklarınJ kaybettiği bir ~uhit- lerde bulunulmaktac 

fSonu 7 nd sd..11/aiUı) .kollu 8 ·veterler giyeceklerdir. ~on tia ~i~i ,e o, et ucre ne 



ılutaı • 

,.._,. ,. ~ 
"'"·aVf? 

Bir sürpriz .. •• 
Kaç pazardır tutturmu~tu; Suad bütün bu hazırlıklardan 

- Ne olur Sııad; haydi bugün memnun olar&k oda kapısından ba
olsun şu odaları değiştirelim. Bu- kıyor, fıkır fıkır gülerken: 
rası hiç sabah güneşi görmüyor. - A .. Vallahi kıskandım doğru-

Genç kadın ise .. Her defasında: su. Ayol bu adeta gelin yatağını 

- Bugll.n işim var Kimüran !.. geçti. diyordu. 
Hem belki bir gelen olur. Bırak ge- * 
Jecek haftaya kal~ın. der, bir türlil Gece geç vakte kadar oturdular. 

Tiirkiye birinciliklerinde 
kazanan giireşcilerimiz 

odanın değişmesini istemezdi. Fa- Suad piyano çaldı, Şükran da ya- , Ankara, !8 (A.A.) _Güre' lede 72 KİLO: ta devam ediliyor. Vahdettin Akıncı 
kat onun bu halinde kocasına bir mk aesile ona iştirak etti. Bir hayli I rasyonu tarafından greko _ romen Tür Be.len Kı,ınbay, Bursa. ittifakla sayı hesabiyle ııalip. 
sürpriz yapmak; bu i~i gizlice ken- söyleşip, çalıp e~lendiler. Sonra kiye birincilikleri için tertip edilen mü Süleymlln Denle, Ankara. Minder 5 6 KİLO: 
disi başararak onu birdenbire sevin uzunca s!tren iddialı ve heyecanlı .. bakalatına buııün 19 Mayıs Stadyo- hakemi Saim. Hüseyin Yalçınkaya, Kastamonu. 
dirmek isteyen bil' sırlıhk vardı. bir tavla partisinin yorgunluğu ile munda devam edilmiftir. Oldukça ka Beolen iyi bir ııüretten aonra rakibi Server Can, Buroa. 
Zaten bu değişiklilte kendi de muh- odalarına çekildiler. !abalık oeyirciler arasında kıymetli ne 5 dakika 26 oaniyede tutla galip Hü•eyin Ynlçınkaya 4 dakika 45 
taçtı. Artık gelen taze bahard~n ŞUkran; __ ki.m .. bilir neden ~eç ,·ak adliye Vekilmiiz Şükrü Saraçoğlu da ııeldi. saniyede tu~la galip. 
hiç nasibi olmayan bu güne~~ız, te kadar gozunu tutmayan bır uyku bulunuyordu. 72 KiLO: 61 KiLO: 

Dördüncü Devrede Alman 
ler: 

61 KiLO: 
Abdullah Elagöz, Ankara. 
Mustafa Beton, Ankara. 
lkioi de birbirini zorluyor!• 

Mustafa Beton sayı hesabiyle ıı.ıt'ı 
72 KiLO: 
Celil Atik, Ankara. karanlık odada sıkılıyordu . uzaklığı içinde sağa sola dönerken. İkinci devrede alman neticeler: Hamdi Süzül, Kaatamonu. Mustafa Beton, Ankara 

Caddeye bakan, gürültüsü çok saatin üçü vurduğunu saydı. Derin 56 KiLO: Faile. latanbul. l Mehmet Olttav, İstanbul. Bealen K,..nbay, Bursa, 
olan şimdiki odalarında uyuyamı- bir inkisar ile yüreği burkuldu. Vahdettin Akıncı, latanbul, Hü•e • , 4 dakika 2 aaniyede F&ik tu'1a ga- İlcisi de iyi gürefİyorlar. Mehmet kemi Pellinen. _a; 

k 1 Ok k ı1· kib · 1 M f Celal 2 dakika 1 S saniyed• P'" yor; hele daima - vazifesi icabı - Tam bu esnada kapının to mağın- yin Yalçınkaya, Kastamonu. Minder ip. tav uvve ı ra ı o an usta a 79 KiLO: 
geç gelen kocasınm bulunmadığı da da yava~ça bir burkuluş aesi , hakemi Pellinen. 79 KiLO: Beton'u 2 dakika IS saniyede tuşla 
bu ilk yarı gecelerde bun.alıyordu. duy•d· ıı. Yüreğ. i çarpmağa, .ne.f.esi lk'ı güre.,.·ı de iyi güre•İyor, ilk on lamail Yılmaz, Kastamonu yendi. lsmail Yılmaz. Kastamonu 'tlf 

1 » T 1 Adil Yener. Ankara. Minele!' Öteki tarafa geçerlerse hıç olmaz- degı~meye vücudunu tatlı bır ur - dakika berabere bitti. Vahdettin A _ Selman Soğutkan, Buraa. 66 K LO: 
sa güzel yüzlü, büyük ağaçlıklı perme sarmağa başladı. Yarı kapa- kıncı güzel bir salto ile 18 dakika 13 İsmail Yılmaz, Selman Boğualcan'a Nurettin Özııen, Kastamonu. mi Saim. . ıJı'.. 
bahçede öten bülbülleri dinler, ay. lı kirpikleri arasından; odanın ala- aani ede tuşla ııalip geldi. 4 dair.ika 22 saniyede tufla gali~. Sadılt Soğancı, Ankara. ilk on dakika bera'bere biti~ ;/ 
lı gecelerde ışık oyunlarını seyrede ca karanlığı içinde Kiimüranın içe- 5~ KİLO: 79 KiLO: Sadık Soğancı çok çetin gürefiyor Yılmaz 13 dakika 21 aaniy• • 

akib galip. rek oyalanırdı. riye girdiğini ve önce şaşkın şaş- Nı"yazi Bı'rinci, Ankara, Adil Yener, Ankara. ver · ini 10 dakika 12 saniyede tUf 
Nihayet ogün katiyen karar ver- kın etrafına ve sonra da kar"ola ''a Se h k · amail, zmir. Minder hakemi Pel- a yendi. l 1 1 87 KiLO: ~ 

,, " Can. Bursa, Minder a emı M b AJ" D · Jc K :-Jt di. Hem kocası da bu gece ya pek bakarak soyunmağa ba~ladığını N . rver linen. 66 KiLO: " met ı emır aya, lıl" 

1 
un. · nu, Adil Yener, Ankara. Mindet geç gelecek; belki de hiç gelmiye- seyrediyor~u. .. Birinci on dakikayı Niyazi hi.lr.im ilk on dakika berabere bittô. Üçer İhıan, Ankara: mi Saim. . . .i 

cekti. Nöbetçi kalması muhtemel- Fakat bıraz SO!lra onun pııama- .. . •. el üzerine gürcte dair.ika altta ve Ü•tte güreşiyorlar. İs- İzzet Kılıç, lstanbul. Minder luılr.e ilk ka lıl":: 
di. Bunun için bu çok müsait vakti sını aradığım görilnce yüreği ağzı- gurek'tıgdın en and~l~u N' . 12 da- mail 11 dakika J O aaniyede tu~la ga- mi Nuri. on daki berabere bitıı;_ J 

1 t . , . J aya ta evam e ı ıyor. ıyazı 1. I Yılmaz 1 3 dakika 2 1 saniye.,. düşünerek: na ge di. çınde çok kuvvetlı ve hı.- k·'- , 8 . d 1 1. ıp. Çok güzel bir güre~ yapan zzet Kı-
. . • • ... ı&:a ~ sanıye e tu~ a ga ıp. galip. 

- Yarın akşama kadar, diyor- lı bır ısteğın kırıldıgını duyarak yil- 61 KiLO· 87 KiLO: lıç 7 dakika 44 saniyede rakibini tuş-
87 

KiLO: -~ 
dıı; nasıl olsa hizmetçi ile birlikte reğinin başı sızladı. M h 0· kt 1 t b 1 lbrahim, Buna. la yendi. ~ 

. . . . E hı d" , d ş· d' e met av, • an u · IW Mehmet Ali Demirkaya, K bıtirırız. - vva . ı~ or U. ım ı ışın N' . YJd B M' d h k Rıza Çökmez. Ankara. 72 K : I 
f · ıyazı ız. uraa.. ın er • e· nu. Dur.-un Yılmaz. stanbul. . ...ı,j * arkına varacak. Ne yapayım, n& . p 11. Rıza Çökmez ha•ta olduğundan gel Celal Atik. Ankara. ilk il"" 

1 , mı e ınen. I on dakilı:a berabere bitli·,, Suad öğle yemeğini yedikten yapma ıyım. M hm t .. 1 .. ._ 8 d-'·"·a memi~tir. brahim hükmen galip ilan Faik. lstanbul. Minder hakemi Nuri Al ,., 
. , . e e guze gure,ereıı; ""'"' met i Demirkaya 11 dakik• sonra derhal işe başladı. Biraz son Kamuran yıne bır müddet etra - 46 . d t 1 1. Jd" edildi. Bütün güreolerini tu•la ıona erdi-

. . . sanıyc e u1 a ga ıp ge ı. " Y niycde tUfla galip. ra aşağı.dan seslenen hizmetçi mlsa- fına göz gezdırdı Onun şaşkın du- 1 87-ı<:lLO: ren Celal Atik, bu güre,te de rakibini 
56 

KiLO: 
fir geldiğini haber verince adeta ru, ve bakl!,lları Şükranı büsbütün 61 K LO: E. .. A k Mehmet Ali Demirkaya, Kastamo 4 dakika4 saniyede tufla yendL 

h · Abdullah lagoz n ara. Niyazi birinci. Ankara. canı sıktldı: eyecaıılandırıv. ordu. Nıhavet karyo Al" B k I . ' Mı'nder hak•mı' nu. 79 Kl.LO 
' zmır • · : Vahdettin Akıncı. lstanbul. - Tam dedi, sırasını buldular. laya yakla~tığını ve kendini tuttu - '. erra ' ' Mehmet Tokay, lzmir, Minder ha- Rızık Özdemir. l

9
tanbul. 1J 

x. hl Necatı k .. k .on dakik.a berabere bitıİ. -,j Fakat geleni görünce; neşesi ye- ,.unu görüp ssetti. I . : . . .. . ilk d k'k omi Saim. Adil Yener. Ankara. b el ırr 
· · . . . K' Ü d' d k" kısı de ıyı gurefıyor. on a ı a ırıncı 15 dakıka 18 saniye e rıne geldı; ona dcrın bır sevınç ve 11m ran ıyor u ı: El· .. ı.- ._. b' . d. I ·r ki Çok güzel güreş yapan Demirkaya, Adil Yener 6 dakika 49 saniyede galı'p. 

· S d y S d t • yı agoz &K.ım ıtır ı. lh a a aayı 7 d k k hasretli buselerle karşıcı oldu. He- - ua ! avrum.. ua ... Pı- . 
1 

El" .. l' a i a 23 saniyede tu,la galip. tu,la galip. 
66 

KiLO: 
nilz yirmi beş yaşında iken dul ka- jamalanm nerede? Suad, Suad he~;·~İLO~goz ga ıp. ACIR: 79 KLO: Feridun Akına!, lzmir. 
lan bu güzel misafir; Erenköyünde yavrum .. Ne olur biraz uyanıver. N . Ö. K Oıman Doğan, Ankara. !.mail E•tinıül. İzmir. 1 K 

1 
1 

Şilk h 'd urettın zten, utamonu. zzet ı ıç. slanbul. çocukluk ve mektep arkadaşıydı. ranın eyecnnı o derece şı - I K 1 j b 1 M' d halce- Murat Mert, Kutamonu. Minder ha lemail Yılmaz, Kaoatmonu. 9 d k'k F 
1 
-.li 

zzet ı ıç ıtan u ın er a ı ada eridun Akına ,.r Birbirlerinde hemen sık sık ve ge- detti idi ki.. Kalbinin gilmbürtüsü- . p ır ' · kemi Pellinen. lamail Yılmıoz S dakika 30 saniye- r 
celerce misafir kalırlar; evlendik- nü işitecek diye ~·organı göğsüne mıllke ındenk .. k l K 

1 1
. b' Dün de ırüzel güre~ini seyrettiğimiz de tu~la galip. ıp.6I KiLO·. 

• . on a ı ayı zzet ı ıç ga ıp , .. 
ten sonra, kocaları da çok sevı•tik topladı. . d'"' el • •• .. • .. k Murat Mert rakibini 2 dakika 28 ıa· 86 KiLO: M h Ok / b 

1 1 · . . I .1 hb . 
7 

K' Ur b' Ü "ti t k tır ıgın en ıstegı uzerıne gurefe aya - I e met tav. •tan u . erı ıçın, tat ı aı e so etlerı ve top- am an son ır mı e e rar d d·ı· I .. 1 ki niyede tufla yendi. Dursun Yılmaz, ıtanbul. Abdullah Ela"go'·z, Ankar•. . ta evam c ı ıycr. z.zct ıttı a a ve ,_ ,... 
luluklarla bol bol saadet ve neşe onun çıplak omuzlarını hafıfçe ok- h b' 1 1. AulR: İbrahim. Bursa. hakemi Pellinon. . fi' 
d l dı B .. d kd'" · · k eayı e•a ıy e ga ıp 

uyar ar . agun e ye ıgerını · şayara : 66 KiLO. Şerif Ünal, Bursa. ilk on dakikayı berabere bitirdiler. flk on dakika berabere bitti· -• 
ayni sevinç ve hasretle kucakladı- - Suad!.. Uyanmayacak mısın lhıan, A~kara. Ahmet Yılmaz. lstanbul. 1 7 dakika 45 saniyede lbrahim tuşla dullah sayı hesabiyle ekseriyeti• t"' 
)ar. Hemen Şükran: karıcığım!. diyordu. Bari biraz Ahmet Yılmazın dünkü gürette ka- galip. 72 KiLO, 

- Ne o ayol 1. dedi. Evden göç elektriği yakayım mı, ha? .. Ne der Şel rif, Bursa. buraa lc•mı'g"i kırıldıg"ından bugu"n CÜ- ACIR: B·slen Kı•ınbay, Bu-a. 
il d. ? . , bsan iyi bir ııüreften sonra ilk on 9 • • v •• 

m e ıyorsun.. "1n · ·· • d kik h•'-· b" . c1· 1 • .. . res,ememi•tir. Şerif Ünal hükmen galip Şerif Ünal. Buroa. Faik Bük•n, lstanhul . ,,,, ... . . a ayı a1t.ım ıhr ı. ategı u2erıne T .... 

Suad şen ve yaptıgı ışten mem- Şükran o zaman az kalsın yatak .. .. d d. lh 1·ıan edildi. Murat Sert. Kastamonu. Minder ha ilk d k'k F k 
. . gur.,.., ustte evam e ıyor. oan itti- . . . on . a ı ayı ai Büken '.'~ 

nun bır halde: tan fırlıyordu. Omuzunu hafıf ha- f ki h' b' l 1. Oçüncü Devrede Alınan Neticeler: kemi Pellinen. bıtırdı. Faık Bük·n ı'ttı'f•kla 53yı r' H d di d d d Ö ! 'f k t .. a. a sayı esa ıy e ga ıp. • n 

- ayır, e . sa e o a an g ç 1 Si iŞ ıran, yava, ya\•aş gögsüııe Şerif Kandemir, İzmir. Güreş çok sert oluyor. Murat Mert bile galip. 
ediyorum. Kaç haftadır Kamüran inen ellerin kamç•ladığı bir ihtira~ 66 KiLO: Vahdetti.o Akıncı. lstanbul. Minder Türkiye birinciliğini kazanmak için 79 KİLO: 

1 d Sadık Soğancı, Ankara. 
söyliye söyliye bir hal oluyor. Her la öy e taşkın bir ateş dUl'Uyor u . I . M' d ha- hahmi Pellinan. canla başla çalışıyordu. Netelcim Mu- Rızık Özdemir, l•tanbul. 
pazar bu işi beraber yapalım di,\•e ki.. Ne yaptıjtını bilmeden çıplak Fe_rıdun Akına!, zmır. ın er ilk on dakikayı Vahdettin galip bi,- rat Mert bütün güre9lerini kazandığı 1 ·ı y ı 

k P il' •maı ı moz. Kastamonu. ..& tutturuyor. Ben bugün apansız oda kolunu uzattı. Kıiınüranı tuttu, ya- eıru e ınen. tirdiğinden i.oteği üzerine ııürefC ayak- gibi bu ııürcti de kazandı. ' JJk on dakikayı İ•maı·ı y,Jııı•• "ı Görülüyor ki, her iki güreşçi de çe-ları değiştirip ona bir sürpriz yap- tağa çekti. k k 27 . el ===============:::=:::::::==::::::::=::::::=:::;::::=:::::;::::;:===:=:=::;: ~i·m· bitirdi. Gu"r•• •onuna doirı1 Jı tin. Feridun 6 da i a aanıye c tUf - - _ ..., bl" 
mak se<"dasına dfüıtüm. O, sin~i sinsi gülli)·or: - - - • • - ıııştı ve Rozık ek.eriyetle sayı h•" Şilkran da bu sUrprizi beğenerek - Hain muzip!. diyordu. Uya- la galip.iL galip ilan edildi. 
el çırptı. Büyilk bir istek ve sevinç- nıksın da neden $eS vermiyorsun? 72 K O: 87 KiLO: 

Celal Atik, Ankara. 
le: Ah .. Ah .. Şimdi anlıyorum. Pijama- E el I . İbrahim, Bursa. .J 

Doğan r inç, zmır. ,,-
- Haydi soyunayım da beraber ]arımı mahsus sakladın değil mi? 1 b Mehmet Ali D·mı'rkaya. f(o' Celal Atik mükemme ir güreş ya , çalışalım dedi. lfutlak yine bir fettanlığın var. nu. ..1 
İk parak 4 dakik& 1 7 saniyede tu'1a ga. f".ı. 

i arkadaş; hfametçinin de yar- Hem böyle söylil~·or, hem de 1 İbrahim çok güzel bı'r gür~ •-j 
lip ge di. r dımı ile odaları çabucak değiştir- genç karısının d~ha olgunla~mış -~!!'!!!!!'!~--!!!'!!!!'!!!!!!!!~!!!'!~~~'!!! rak 7 dakika 24 •aniyede wıl• 

diler. Daha akşam olmadan her iş bulduğu vücudunu geli~i güzel ~ı- bir ses kulaf{lilıı şunları fısıldıyof- geldi. ~ 
•bitmiş, hatta Şükran .. Onların çık- kıp ,sarı)'ordu. Birden boynuna sa- du: Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, Türkiye milli takım ağır sıkle 1~ 
tığı odada ayıti y~re mlsafjr karyo nlan ak mermer kolların çemberi - Bir sürpriz KamUrancığım !.. b • ı1 d h 1 k çilerinden Mehmet Çoban, 'fii_";.i 

nevralji, kınldık Ye lltlhı. agr arınızı er a eser. ~. la~ını kurarak kendine de güzel, içinde, yabancısı olduğu fakınt şu Bir sürpriz.. ser~eet ve. Grek_ 
0 

_ Rom•~ ,.,. "' 
kaba bir döı,ıek hazırlamışt.ı sıra.da çok tatlı ve ahenkli bulduğu Hik-Zyeci - - icabında ıziinde 3 kaşe alınabilir. - • Şerıf Ünal ıle bır ıı:österiş mu"'I>' 

yapmı~tıT. ı;J: 
Odanın tavanına kadar yük~el- !arın hiçbirine ziyanınız Jokuııma- da bugün yapılarak gece yansına Türkiye Greko - Romen ı>' 

miş uzun dolablar duruyordu. Do- dığı içiıı size teşekkür etmeliyim. kadar süreceğini yakinen biliyordu. ğini kazanan ııürefçiler funlord_ıt' ,il, 
labların bütün kapıları açılmış ve - Teşekküre hacet yok. Şayet Doktorun Yundu projelerindeiı 56 kilo Niyazi Ankara. 61 kıl•,,. 
kendi kendine yürüyen bu suni ciddi bir tehlikeye düşseydik ben haberdar etmesini polis hafiyesine met Oktav l•tanbul, 66 kilo f• 
adamlar, kazara basılan düğmenin yapacağımı bilirdim. tembih ettiği halde Ramşov bunla- Akına! lzmir, 72 kilo Celal .A~ 
yüzünden odanın ortasına doğru - V - rı anlatacak cesareti kendinde bu- kara, 79 kilo lsmail Yılmaz J( 

No. 12 L. Bercmen atılmışlardı. Gizlenen adam lamamış, sadece müphem bir suret- nu, 87 kilo lbrahim Tutvur Bu~ 
Kapı mı? Bu zifiri karanlıkta ı iV Doktor Artü~ müzesinde bulunan Alnı düşünceden bumburuşuk te, mahkümun korkularını gider • ğır Murat Mert Kaotamonu. 

polis hafiyesi kapanmış olması la- iSYANKAR bu bir sürü bombalnı· hakkında ay- olmuş, sol kolu askıda Klarans mek maksadiyle dün akşam bir iki Pnvan vaziyeti: . rA 
zım gelen kapının nerede olduğunu Mister Ramşov ile Yund elektrik ı·ı ayrı izahat \'ermeğe ba~ladı. Bu Yund bir ıı~ağı, bir yukarı, sinirli, kelime ile vaziyeti anlatmıştı. Ankara 14 puvanla birine~ 
lıile bilmiyordu. yanınca kendilerini korkutan şeyin izahatı bitirince çirkin bir gUIUm- sinirli odada dola~ıyordu. Birdenbl- Oda içinde gidip gelmekten ro- bul 1 1 puvanla ikinci, KMt• flı 

Ansızın haykırdı eli yumuşak, ne olduğunu anladılar. Penceresiz semeyle Ramşova dönerek: re: Saat kaç? diye polis hafiyesine rulan Yund kendini bir koltuğa bı- puvanla üçüncü, Bursa 6 puv~•~ 
kımıldamayan bir şeye değmişti. olan bir odanın ortasında elinde _ Şimdi, heyecanınızın ve kor- sordu. rakarak: düncü, lzmir 4 puva.nla heşipcİ· 

F b. . d' K• Adli V lı:T · Ş"'- -Birden gerileyerek: kalkan olan Habe,linin arkasında kunuzun sebebini gayet iyi anlıyo- Bir koltuğa gomülmilş olıırak 
0

_ - ena ır gece geçır _ ı~:·· ~- ye e ı anız uıt"'. t11' 

- Kim va~ orada? cevap verin, daha bir silrll heykeller vardı. rum, dedi. Karanlık bir odada bu turan Ramşov bileğindeki suıla ba- buslu rüyalar .... GOya Lilıvıfdekı tar~fı~dan kazananlara ıkra 
yok:ıa .. diye yeniden haykırdı. Doktor Artils tekrar söze başla- beklenilmedik resmi geçide .. Doğ- karak: hapishanede ve ayni hücrede imi - venldı. . ı.tl 

O aralık cebinde ~brit olduğu dı: rusu ya her babnyiğitin tahammül _ Altıyı otuz beş geçiyor. Dok- ş_im'.. ~ana. ~~liğ. ~diltnediği hal~e Kulüpler arasında sonbP" ı 
aklına gelen Yund bır tane yaktığı - Bunların birçoğu başkalarıııın edeceği bir iş değil.. Kaldı ki siz .. tor gecikti. dedi. oldurulecegımı bılıyormıışum ... Bır yüzme mtisabaka(arı 
zaman ikisi bil'den korkudan don- muhayyilesinden doğmu,sa da ben Mister Ramşov a5ık bir suratla Doktor Art!ls hastasının saat aralık_ koridorda uzaklaşan .ayak Beyoğlu Halkevinden: 
muş bir halde bir metre ileride hey onlara kendi çocuklarını diyorum. doktorun sözünü keserek: altıda hazır bulundurulmasını 

0 
seslerı duyuyorum .... Öyle sıkılıyo - Spor ~ubemizin federe ve .~ 

betli, şiş.'.11a_n siyah sak~! ve bıyık- On senedenberi itinayla çalıştım; - Ne bir parça şaşırdım, dedi.. gün söylemişti. Polis hafiyesi tek • rum ki -~anki ~ anda_ k~lbim dura - deno klüpler arasında tertip • J 
lı kor gozlu başında bır abani sa- on ~ekizinci ve on dokuzuncu asrın Arkasından Yunda sert bir bakış rar söze haslıyarak: cak ve olecektım .. Hücıe kapısı ka- sonbahar yüzme müeabakatl Z 
rık sarılı ateş kırmızısı elbiseli bi- bütün meşbur adamlarını canlandır fırlattıktan sonra devam etti: - Belki ~meliyatı bugUn de yap- palı olduğu halde nereden geldiği 938 Pa ·· ·· t 14 t J~• 

. . .. d .. I bT . b' 1 ö k zar gunu saa e rını gor u er. Bu adam elinde ya- mağa uğrastım. Siz burara gelip - Fakat silahı çekerken elih hiç mıyacaktır, dedi. 1 ıııem•yen ır ampu un g z a: da h v da 
1 

calt 
r h 'lal kl' · d b · · d ' · • m astıracak k:ıclar bol ve parlak zı- a uzun yapı a tır. bıl; k:lkanı}etu;~0:.~u ıran ıçım e didişirken ş.u ~banoz düğmelere de titramiyordu. Kurşun şu Habeş Agzımla bunu söylemekle bera-lyas~ ortalığı kaplayor ... Bu Zi}·a ya- Program: 

Kib . • · bastınız galıba, ışte bu yüzden duy kralının kolunu parça parça ede- ber Ramşovun dü•ünceleri bambaş- vaş yavaş azalırken birini idam e- Erkekler için yüzmeelr üç 
rıt 1: undun elinden ka~·dı d_uğun~z ~esler meydana geldi; ve cekti. ka idi. Doktor projelerini tatbik sa- diyorlarmıs ... O d:ı hilcremi ter ket- üzerinden yapılacaktır. 

Mister Ramşov gayri illtiyari sıUi- sıze bırçok kimselerin yürüdilğü Doktor cevap verdi: hasına koymaktan vazgeçmiyecek mediğim h~lde ben imi•im ı... 14 y-.ına kadar (14 dahil) 
•ının kabza!mı aradı. zehabına vardınız! Evet faı·kına \·ardım. Adam- bir aılnm nldui{unu ve a"leliyatın ( Oevarı:ı var ) <Deımmı 

7 
.,ci so 



işaretli adam 

Y&•l SAaAH 

iaV.•~1-sffRiiı~ Kulüp er ; ·-· ·-~W~~ ~~!t;::T'"~-'t~7~ - ·-
Aabra rad1oa 

arasın a sonbahar yüzme 
müsabakaları 

Alman iktısat 
nazınnın ziyareti 

20 EylQl 938 Salı 50 metre «l"'bat. 
AKŞAM :N;EŞRlYATI; 50 metre .ırtii1ıtii. 
18,30 dans musikisi (plak) 19,00 50 metre karbai&Wna: 

konferans: Eminönfi Halkevi namı 4X50 Bayrak,...... 
na, Naki Tezel (Türk lıalk edebi- 2 _ 14 _ 7 yuana kadar ( 17 da. 
yatı) 19,30 keman konseri~ Ali Se- bil): • 

&in konservatu\'U profesörlerinden 100 -ve 200 metre •etheat 
piyanoda Rana Se\'en 19,55 borsa tOO metn: 111rtstü. 
h&berl~ri 2<>,00 saat ayarı: GrenYiç ı 00 metre kurbağalatna. 
rasathanesinden naklen: Nihal A
smı ve arkadaşları tarafından türk 
musild!l ve halk şarkıları 20,40 
ajans haberleri 20,47 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca söylev 

4X 100 bayrak yarışı. 
3 - 17 Y8flndan yukan: 
100.2-00,400 metre aeıb--..s• 
100 metre sırtüstü. 

S O metre .sırtüstü. 
5 O metre 'kurbağalama. 
2 - 14 r8fuıduı yukan~ 
l 00 metre ıerbeaL 
J 00 metre sırt.üstü. 
ı 00 metre kurbağalama. 
4X 100 Bayrak yarıf1. 
Atlama: (Üs metre traınplen7 

-o--
Nazır Aakarada büyükleri· 

mizi ziyuet edecek 
Bertin, 19 (A.A.} - Alman mil

li iktısat :nazU1 B. Funk, dün :akşam 
Türk ibükümeti rkinım ziyaret et
mek üzere An'karaya hareket etmi(ı 
tir. 

Müaabakaya girme aerbdttfr. Anu Kı!ndi8ini :iataıyoncia Türlciye 
edenlerin 24 9 938 cumartesi akşamı büyük elçisi ile Bulpar ve Yugoslav 
ına kadar Hallı:evi spor 1111beı.ine veya orta elçileri uğurlanıtttır. 
Heybeüaaii plajana müracaat ederek ---o-
kaydolunmalamu rica eduim. T ekblil kw-stanaa d611den 

Kazananlara 1, 2. 3. ünciil~e Be7- itiharen ı,aşland1 21,00 saat ayarı: ORKESTRA: 200 metre kurbağalama. 
1 _ Xalman: HoHandvaybeu 4X200 Bayrak yan~ı. oilu HaJkevinde.ı diploma ve en far.- Doktorlarımıza mahsu• olarak ih -
2 _ Busk; İdil A.tl-nM; (Umunai üç metre Tramp- la puvan atan takıma kupa verilecek- ~as edilen tekamül kurslarına dünden 

f itibaren ba~anmıttır. Doktorlanmız, 
3 - Linke: Babi - Parat eln) Bayanlar için: - ır. O 

B. ·· b k B k A ) d dersleri niversite tıp fakültesi profe-21.30 Cemal Kii.mH \•e arkadaş- L--1- ır musa ı ayra ve t ama an 
14 ,,_... .-r: b k k ,,.._. · · k d b"I" sörleri tarafından verilecek kursa de-

ları tarafından türk musikisi \'6 
50 

metre subest a~ a anea ı11;ı yan\"' 1\ltıra ~ e 1 ır. 
vam ederek dünya tıp sahasında mey-

halk şarkıları 22,10 hava raporu ı•ık 
22,1~ Darfilta1im mu iki 1ıcyeti:ı Lik maçları başlıyor. maç ~::~,~~!irilen tekamülü takip etmif o-

Fahrı ve arkadaşları tarafından. 'ı d Ş h' -ı·k .. ha K b-k 
tslanbtıl ndyosu F - B iktaş arasın a e ırcı 1 mut_e . SSISI ara u t 

20 Eylül 938 Snlı ener eş p:lıyor 
OCLE NEŞRiYATI: 11d devreli lik maçlarının fiks • k<JZ. - T_0!>kapı ":'{>nerde. Galatasa - lst.anbw 9e.br.inio ima.r planını ıbaZJr-

. · · k·r:-~ ray lhlal T1lk ımde. ı ak '--- __ ı.· iJ"L .•• _ı__ 
14,30 karışık plak neşriyab türünü çekmek üzere bırıncı .uuıc;;· • • • • am ta ouw r"'U"G 1ı: mutaaB._ 

·· - 21 Te..-nueana -; P Ka b"'-'-'- · 1"'-- d 14 50 plakla türk musikisi ve halk ye men U\' klüpler dün ak~am uçun . İ t b 1 'Şe rosta. ra U&.Un amar puuu • yap 
_;kıları 15 15 aJ·ans haberleri fi d r ol ... rak ton\anmışlardır. Dün Söleymanıye - s an ~spor F - tırılacaktır. Prost. Ankaradan Karabü 
..-- • c e a .. " y f c nneş Taksım de e -
AKŞAM NEŞRIYATI· t 1 an 'idüp murahhasları arasın- refte. e a • ' .. ·~ d ke geçecek ve yann fdırimize dönrniif 

• oı> an L fbahçc Tnpkapı Kadıkoyun e. 1 k 
ı !,30 karışık pliik neşriyatı 19,15 da '-'İne ufak tefek ihtilaflar çı-..mııt ne . - . ~ ft B •k Ga 0 aca tır. 

. . . " "-L""ll d b rtaraf Besıktaş - Hılal Şcre e, e) oz, B 1 d" · ü·-1~1. -d!1_1-;;.a türk musıkısı ve halk şarkıları nihnyet bu n1U1,1&u er e e 'ı • 1 1 e e ıye ıs Wül& mu unuı. .. 
lıı f"k türü lata •n-ny Taksımc e. t 

Aınerik d . . (Hikmet Rıza) 20,00 saat ayan ve edildikten sonra maç rın ı s • • • • • maT plbm tatbikatına yardım mak 
biri L a_.~ >'eıu çevrilen fılmleıden kuemlar ;yaptlırkn, DoUi Molingcr~n • .arabca ne.,cq-iyat 20,15 türk musiki- .-ekilmiş ve bu husustui esaslar da 2~ T~ı~nı. ' ' f Tak"ı"mde jsad~e tqıkil editcn istimlak müdürlü-

.. c~ adam> · · dedU: Bu R B · Alb R · · ..- Sulc\'manıye - e a "' · fılm b· amun • cymon ermar ın, er eJan m, si ve halk şarkıları (Muzaffer İlk- kararlaf'.lırılmıştır. ~ le Şe fte Gü iiioün masrafa 9enede 9892 lirayı tut-
dc ·h. ır Ban~ster menuudur. Bu film Rene Lcfcbur'un, Reymoıı Kordey·in, ar v~ Semahat Uzun~e~) 21,00 ke- Maç'ıar 2 teşrinievvelde üç sahaılstanbu!s~or - T~r. alJl' r\ h _ makıadar. Bu para 1938 bütçesinden 
d , ır çctcnın bafında «İf&retli a - ve Jenövycv KoJlikiin c:imzalarJ avcı- man •olo~ Profesör Necdet Atak d b"rden batılanncak ve 29 kinunu neş - Hılal Taksı~dc, Fener !~e tanüt oıunac:aktu. 
•na vardır. 1 d . . - . . a ı . k G latasaı-av T111csımde. Beşıt\,ua~ -

B d . an:t arasın a eZJlmemcJerını temın ı· piyanoda: Profesör George Marko ni 1939 da ııihayetlenmış olaca - a • kl d Fen ti'erine bailı olarak kurulan 
ki .,:~ am, mısafir bulunduğu evd~ çin ciddi tedlıırler almaya lüzum gö- vitz 21,15 stüdyo salon orkestrası: :. Kinunu.o,aniye kadAr devam e- Beykoz Şerefte knrşılnşac~ a~ müdiirlik. harita fUbe.İ müdürlüğü -
ı. ço\ - ~~n• ile, b~lulna çocu~a_r· rüld~. . . 1 - Jose Aruandola Moonlight de~ek maçlar sureti ~aii_rede h_iç r. ~- K..: lstanbuI B61pı F JMio ıbir ,..oeei o1&Tak çalı,acaktır. Bü-
lle ıyı mGtekabil muhabbet çn Sınemacılar. yırmı kadar zabıta me in vanice ıı..ir sebeple tehir edilmıyecektır. Aıanlıgından: ronun memorin. müdür ve müstahdem 

.,.., •k•MLr o.lada o t...._s_ k"I ·v· b. 1- d ı h 1 " B 1· le · ı:ı, 1 ~ •• • oJm -• ~" • - murunun tef 1 ettıgı ır ııtor ona a 2 - Dveralı: Humoreslco Oyunların hasılatı arem usu ıy 1938 - 1989 senesı 1.6 m~uan murah 9enede 8892, tem. mMrafı ise 
~~ Ufhır .ki. ~ laiivi,.etini kın hücumundaıa mulıuaza ediebilmit ı - Paut Preil ~ng, sing singvö- tevzi edilecektir. Bu suretle sene fikstiirüııil öğrenmek üzere ikinci 1000 Jirad .... 

Çocıaida,! ~düt etmemt,tW. _ ti. gelein sonunda birinci hasııatı~ y~zde 16 kümeye mensup klilp mu.rahhula - l.timıAk müdürlüğü W.o.a hazn-
adann 

1 
~.biri nea1.. ct,.retlı Kar LamRk. makinesini, 'Konkord 4 - Becce Erate jtalienische :ikinci yüzde 15, öçilncu yuzde 14 rırun 22 - 9 - 938 perşembe akşamı lamnaktadtr. Miidiidiik iea ifleri bina 

ıından kn ey rındehutun ~uğu.nu •i- meydanından Sen - Jttmene, oY"adan suite ' dür. Ve sıra ile onuncu ~lan kUlp - saat 18 de bölge merkezine gelme- .anMia bul•-...ak. Pbmlik qlerini ted-
Ji., onun 7::" ;:~unun uzerıne. P0 da Monpaınas istasyonuna naklettiği 5 - Becce Serenate D'Amalfi lere yüz.de dördünft alacaktır. leri tebliğ olunur. vir edecektir. 

Siz çete r .~. ~lf- • zaman bir hadi•• vukua geldi Tatil 22,00 ajam haberleri ve hava 1 2 Teşrinievvelde b1lŞlayacak o- ODUDCU Balkan oywaları Sof- Eminimi me7damn da i•timfak 
• cısının, uu va~ \ · b"' '"k kl-

clİşini naüdafaa ed -· . _ ı· e en: günlerini Pariste geçiren genç bir Bri- raporu 22,15 ~~arınki program ve lan lik maçlannda, dört uyu U· _..;a,. 1111 yapa&ae.k */ itleri 
lai ..ı _ ... . cceırım 901 ıyecck11 • 8 n 11..11 •• ca bir kura .çekerek ken 1-- • _ - .. _ 2

• qeğil mı> Hayır 0 ltend" ... 1d.. tanyalı, sınemacılann ne yaphidanm 0 
• ~muz ayrı 

1 
k 1 nn Bdpad. (..._., ~ ,..n F'mmonindeki Mbmlik muameleleri 

llıekle fi . . • ' anı o ur d eli aralannda yapt aca m&IW a i 1 k dir B 1 k -"- . 
ı mı netıcelenwriyor. Sebebi. aeyre erken, tam Prejan'ın Dolliye, t . tt"l Fenerbah _ yor) _ Balkan oyımlanna selen at- er eme te · a ı pazan Qlletmde 

ev halkına lce d" h"" . . . .. . .. 1 . . .... y . B' M"'d'" I""k K '- stadlannt ayın e ı er, d El . • Eı-.. ~L b" iltimlikleri tamaml L,_ 1 J b· n ı uvıyetuU aöy~ en muesıır soz ennı aöyeldıgı anda. •İ enı ar u ur u 11n1ııwyor Be ikt elecek hafta Kadl _ letelre Bclgra çıma. ,..... ına- anaa uma ar ya • 

: _. ır ~ata etmesi, bunun ceainde po- nemaya küiürler •vurmaya bapadı. Ôğrenildiğbıe göre, devlete aid ~ :- dşı 8
F! g _ Galatasaray da mıda mükdlef bir çay 'Üyafcti Terdi. kında ylkıl11Uf olaeaktl1'. Balılcpazann-

-a eline dö.t.-:"·· -Ld " b "k 1 1 t . l . ·Iko~ un e, ener d ela Emin"" - -·ı.- _Jlld L-"k' . . -r .. gu t-.ı; irde de cürüm Sebebi: Sfoemacılan seyrederken trc- t.a rı a arın a ım ve sa ım iŞ erını 1 T k _ .::1 calclardır Galata Onuncu Balkan oyun lan kongre e n onane ~n ıı:;ımo e &C1pan -
ferı lefl1U llÖ 1 w "d k •• ıı.+.ft- v-1.~ 8 SJmue oynaya • • - _ _ı ___ L on.ahır. \f'. • • --U!- ,}.~___:-__ L.~l. 
.:.....ı '.Y CSDete 111eebur hlaca- .. L •_J• ı nre etme uzere ve 11.1..LlMit eıı.a-ı .1 B "kt maçı Şerefte Fe- verılesı karara core Sofyada ~....-c- --r- eeıua llWUl7e ~u,re ....,...a 
.. muır. nına ~açırınaaa 1aı. . ... • .. ..k h saray ı e eı:11 aş • ~d ·t elet d" 

0 _ 0 l"k 1 k""f·· 1 . d ,_ d d letıne baglı bır umum mudGrlu a- G- · iL.. da Kadı~~nde tır. yo an gı m e ır. 
ıoıu filmd Lo e ı anı, u ur erın e o ııta ar e- 1. d k"] b. ·,:ı k lm ner - un~ uaoe;ı v'.. • ,.,_. 1_ d Y_..-

~•- c, yd Nolan rolünd v tt" ·ı_· ._ d v • • ,__ ın e müsta ı ır ı'+are uı:u ası Gll v-t~, c--A .. Beşik • S.C- f::duMYa.u a&ı ~ u ar ...uı tamlrah Jki leD8 
- nuanfLL _.__ , e am e ı, &ı auıturuwıma ~ JÇlD za-- • • tk.kl 1 kt d D nef - ...,..., ıu• .,,...&~-· -•"'-ad '-- Lmd· L 

. ••• -'70na da, 9İmaNe ta \.uvvetiyle oradan uzaklastmldı. tçın te -t er yapı ma a ır. e': - .. _, - Galatasaray Şeref de oyaıya • kati cev.l:>ını -aııt ar...-a um ırecu- zarfında tam..taaacak 
filmın fecaatini it --:.--.ı 1 • let !abnkalan mamt\!ltını ~atma ış- ..,_, t_.._ b ı böl tir Şeh' . · · 
rnaltt d ço •~ e.an •ndır - Bulonya ormanındaki gölün yanında . _ cakhr. Bundan SOIU"a ııu.un U - • ır ıçınde yenı sene zarfmda ta-

a ır. ~ Ovcrman iae, evveli lco bir manza . . . lerıyle bu ıdare meşgul o1acak, bu si futbol a·anına vekalet eden Edirneli geDÇler döJMllJer •-h.w:ak ,.allım:lan bir kısmı as • 
Jft1k bir .. . ranın fılrnı alınuken ae da- suretle fabrikalann yalnız. imalatla ge J • Y 

.- ııyet arzediyor, ondan •on icr bir had" ._ Jd" ,..,,1,, _ mıntab ubqkanı Jlantann n7a- Edirne, 18 (A.A.) - Ooat ana- falt. bir it-. perke ve diğer lcıamı da 
r. llnlztarip ı,- • ıse VUııttıa ce ı. ~wn et- agraprak daha f.azJa randıman a- . lik l • -•·w· f d ki d t ·ıc __ ..ı._ 1---L . 
cd" ır msan teklinde tecelli rafında b 1 le l b 1 k seti altında yenı :sene m11Ç anmıı naatan gcn""ııı tam ın an va ave mozayı ~..,. o m;a&br, MozayiJc par 

'Y~r. orlardı a 
1 çı ar o~u~muş, a • tutu- lınması mümkün olacaktır. • fibtürii 'ekilmiştir. 2 T~riııien.el- üzerine 1skeçe ve Gümüluneye aidcn ke ,r.ol İnfUb Tiiıliyede ilk defa latan 

1 
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O aş 1---aı• lan bildirilecektir. Benler, bu * Güneş ite Bey1toz T1llrsım sta - ().küduda ~ri -1uP i.taaOulda KmJtopnkta KBY1fdaiı caddesinde 1 Kr ıçe ehliyet 'knbetmif o~n kimtıe1er ta- cbnda ~ Fenerbahçe ne Beş~. K. otwaD birkaç ~ obyuamıtmia al- «uran 9UCU 8.ahri, <alacalı o1an IU pa. 
B-.. tu.ı. 5 ._. ..,._.. 

1
• rafındmı ven1ecektir. Havacılık dıköyünde karşılaşacak\ardu. acua&& meıktupLuda ü.kidarla Kip- JMlllt itıtediii için Kadı\öyde Rızapa-

~•Yıts~ ,..-ıaız ~ el ele mecL.r ıa~, Yanma~ de ifte L. pren mftfredatmın ~~ mfihim kısmı, ha - 9 Tetrlaienre1 p~zal": . rü arasında tatiııik edilen sefer tarife•i fi' ıokaiında oturan İbrahl mojW Mu 
ur. --:· TacıJık sevgjsiııin talebede 11)'.andı- Silleyrnaniye, Hilil: Takaim llakkmda ~or ad! tafa isminde 1:>iri tarafından ıopa ile 

f l878 Yılı Eylülün otuzuncu •... b· =Ye atnimiyetle •ulh dostu nlma.sı .hakkındaki ~rensip ve be - stadında; Galatasaray ile Topkapı cAk,_mlan Oaküdardan köprüye; batından yaralanm'ftır 
re~~nıenk gazeteleri fU havadisi':':: ~- ar olan Majeste Kraliçe deflerdır. Talcsim stadında. Vefa Be~koz: 17, '°da, '7,35 te Te 17.40 ta üç .,. • 

ıy~~lardı: ~ :n aar~ylanndan birisini sulh • ÇOCUK ESJRCEME KURUMUNUN Şerefde. lstanbuliPor ile B~iktq, pur Tar. Halbıalci .. t 17,30 ela Pap Kalp •tesiaden... 
Oç~D~~· .. rayı lcralide Kral Ma·eeee ~erleruı eınnne tahsis etmit ve dev- YARDIMLARI Şeref stadında. Fenerbab~e ile G11- timanında\.i it yerlerinden çıktığımız- s.hri tedavi akma ah.....,. Mnhla 

Al uncu Guillorn ile naibi kralininJ L- he llerdarasındaki ihti]aflan ıulh yoliylc Ankara. 19 (A.A.) - Cocuk Esir- neş Kadıköyilnde. c1- heser dakib faala ile hareket e- 7aka1uarak tahkikata baflanmıttır. 
tea Adeliid V"Jh ILIZI a e en La Hay o· ~ T • • 1 • C:.:-ı·d Ferih k v d evlenrn '. ı elmin, Emma'ın Dİii o tu e ıvanı adaletin W.. geme kanmu genel merkezi tarafın - 16 e....-~ pazar~ . den postalara yetifemiyoruz. Ve 18,5 ':r'"f •. e &D eo acın a otaraa 
Bu .e ~erasımi yapılmıttır.:t hnu, r. dan 1/9/l938 tarihinden itibaren Galatasaray • Süleynıanıye Tak seferini beklemelt mecburiyetinde kah Aaop wnnide bir ilıtiyar Şiflide tram· 

ızdıvaçtan bir kız çocuk d"" Maamaf.ih suJh.e~-1=~e _x__ 16/9/1938 tarı"hı"ne ' -ad b .. sim sbdında. Beykoz - Hilil Fener· yo ...... 17 40 posta--·n on dakika aon fty yolandan geçerken üzerine fena-
Y• Reldi lr: b .. .. " unya. Kr.J· ViJl.dm· .... -.ın Hpac:u & ar on Cf gun . ·-- ' ...... . .. . 
ltın... l d

1 
•• ~gun hukumdarlığının Itır t ı:ce. ilr 1D ~ Liirri- zarfmda 1:597 çocuğa yardım edilmia- bahçede. Beşiktaş- Topkapı Şeref - ra O.küdara uirablmaaı aca mümkün lık cıderc& dÖfllılÜıf baz - ölıa.lt-

... yı onu .. .. k 7e Ye •Llllia ...:.ld T t Ve! F b ı.,. K d kX.Hf -V"Jh 1 . • munu utlulayan kral· Hae ·T-Y ede merhuttar. tir. e, a - ener a.~e a 1 V7 11n- olmaz nu} Bu dileiimizi Şirketi Hay- tür. 1 

K e ~O ~h•. hu çocuktur. ıçe tt& ~ten en-el ALnanya İmpa- Bunlardan 207 hasta çocuk ve anne de. Gilneş - lstanbulspor Taksimde. :rİ,)'e idare.ine du)'Wlalamza dileriE.> Yapdan muayene neticeeiade Aeo-
de .. ;~ çun_cü Cuillom 1888 •enes· ~~ İkiaci Vihelm Kraliçenin ~ sene! merkezin polik.iliniklerinde ba _ oynıyacakt1r. Uç haftahk eaha1ar t~i karielrimizin arzulannı aynen ban kalp eekteainden öldüiü anlapl-
kra;:.:nceldVılbMelınin (8) :vaıında ilı:•: n~ bir ~areti •..anda önlerinde P- 1..1-- ve tedavi edilmi..hr. üzerine Taksim ilHntiCBuçem :-ehi )'Udık. Şirketi Hayriye idaresinin, bi- nnfhT· 

·y 
0 u. Getalthel k çıt renm ,...,_ • • ı.._ ~ v.. d · ka d·ı bu 1 rdan bd u..:y1 ah 1 

bir dikkat ve cidd' raliçe büyük aslterJenni U1 """7 Alman ha.. 796 çocuk ve anne genel merkezin zenne ta ım e ı en maç.~ 1Eİln kari, lcendi•inİn de yolcusu bulu - •&9& yar yan zor U 
kendisi m" •Yetle terbiye edildi; - r..~~ek: baayolanndan iı.tifade etmittir. sonl°a gelecek haftalardan dıgerl~- nan mektup ••hiplerinin diJekleriai ye bir kadm 1 
H ukemmel bir tah "I ~- aa.ın ... _. _ :..: ri de hep birden aahalan takıdm e- • · ı· · atti de.neblJiı. ki ... gCSrdü. kerleriaaizin ha,l.n .- oem"""" ... Süt damlasından her gün 135 ~ocu~ . . nne getirece ını umuyoruz. Unkapanında Deiinnen cadd.cain • 
iken hükümdarlık. d~~~ ~kız Yatanda Kr.Jiçıe. • iki IDetreJ'e yakın. ia llit 'ffrilm~ ve 15 günde yekun o- dılecektit. • . § Şikayetinizde yerden göğe kadar de 60 numaralı evde oturan A3te ia-
alıntt ol b Y unu ornuzlanna yı aslcerle ~ 1"itle bl.da Jank 87S kilo bedava ıüt daiıtılııuf- 23 Tep:mıenel pazar: ht:kl.mız .. cYeni Sabalı:t idare91 ika· aliade bir bdm, bir dedikodu yüz~ 
Zevkleri:; d u :maawn Yavru Çocukluk lemek • . 7':*71 f~ .a,. - br. Sftleym~niye - Beyl<OZ Şeref sta ZllUZ ii~ icabeden tedbideri -'llnf dm caba ı..,.. nelic ••• .,.i e'ft!e 
na bebeji il oymadan Dıae1& kan. laı ceıvab. =- -.ladıı ve derhal fi& B.abpdelti yüzme :havuzundan ~00 dında. Be~ıktaş - Galatasaray Şe- m. Bu me.ele .hakkmda Wd tıetnir zah otmllft ko...- Haaaa "-Hu '" b 
tür. e O)'na~adaa IMiyümS.- - Evet .Li1t· ~istifade etJni\ıtir. refte. Penerba~ - Hilit Kadtk~ - metiDi aiıp.....Niiekd. ....,.. te - raı Fa-.,. and.Jp le be .. au..ı.. 

O len b . ın askerlerinizin boy. -o- yünde. Gihı9' - Topkapa Tabhnıde. tekkürler ederiz. ıaal lfl" 
kı zam.n~ 1aray ...._olu • iatewle enun ~ıni iatill etmelt p • • lstanbulspor - Vefa Taksimde. ,.. ~ ~ bnaı F t..iıawi .ım. 

. oldu~an biçare ~ ~ la ne kısa ıelecektir. Zira bir i.ti1a 81JSte JDŞ8at 30 T..,.iainnl pasa-: almrm,lu'. A,fe ~ •hlrilre.. 
:;:nasıp olmıyan bir~._._ rflllDda .mern~ •uya 1H>im-7a • • • • Süleymaııiye - Befikt1f Şerefte. ta ba,ı.n:....m. 

• • le hava•ı teııeff6. eda ede 7etit _ ~- 'W'ennlf alduiıuauzdan -.e 1111 ,... İşçileri grevı Fenerbahçe - Beykoz Kadıköyünde 
hııftı. :_ea .• dirt 'n2etreye ytJbcleceiin- •• • • Güneş - Galatasaray Taksimde. İs- ........ IJçW Aw.t Etti 

Ancak ha ifratklr clddj . iki in~ boy lclfi gelmez... Grev diier bır villyete de tanbulspor - Hilil Şerefte. Topkapı İat.ıuıbaI, 19 (A.A.) - Temnmz-
dc Vil~ (18) y&fm:et 7~ 1914 •ene.mele Altn•nya Hollanda sirayet etti! Vefa Kadıköyünde. ı 4aııberi mezuneo memleketillde ba-
~11.~esi~ niyabetinden k:~ YI ~rbe eiirü1danek ;çın elinden ne Paria, 19 (A.A.) - Paria mm•·k-- 7 Tetriai .. iı lunaıı Bwj'aristaa ~ ·~ B. 
hılfül .. h~arlıia ~ ~elınıe yapmıt. latcin bu •ulh doetu kra 111110 inpat i~ileri baaiin wnumi Silleymaniye - Fenerbahçe Ka • doktor Hristoff, .fehrinllze l'ehnlt-
~~k .. aı~~ bir hükGındar ol:: ~~~ hükmettiji memleketi harp fe- cıev ilin etmi,Ierdir. dıköyünde. Güne, - Be.fiktaş Şeref:- tir. 

utun . vrup.A imbat etti, erine •tamunlfb. Rhone vil&yetinde de bir grey 1sare te. İstanbulspor - Beykoz Şerefte. E.lçi birkaç &'ilu kadar Aııkara-
Kral~c;e 'Vll,efmin 190t 7ı1a cu..._ Hatta umwnt harpte ......ı l>ir .iye- keti bat sö-termiftir- Vefa - Galatasaray Taksimde. Sil - ya gıdecektir. 

nın be,ınd ...... ..._. ..-ta- •t taltip ed ... h • ---<Jo---
le 1 el _..._.uıw OikBliy. diai ececı u...t bir elçi ile iten -- leymaniye - Topkapı Taksimde. 
_ ev en Ye Wi,.a .. dua __ .__. ne eordu"""f olan Almauya lmpa- kip edecektir. Bu siyaset iki kelime ile 14 Tetriniaa11i: 
.... ne 80nıa llir ._ -ız ıatcmma. 
~ dl ~ Pkn.. _ H~ laiila.. olunabilir. Baıutamuzu kam. Silleymaniye - Gbet TabiılHte 

44• ..ıdi lıi '-- I'• .._ 2 • ':'!' ~~ hoillflb* memleketimizi T8f bulunduracailzL Fener.bahçe - İatanbulspor Xad&kö-
-~..., ft - .... 4ı 111..., C...'-' ~ı... yünde. Vefa - ~Atıu.l_,~ı 



:la~lfaı 1 YENi SABAH 

1 lstanbul Belediye llinlan 1 
Ziraat Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine . 5000 lira bedel 

tahmin edilen 30 tane tohum temizlemesinde kullanılmak üzere 4 Bis 
markalı çift parçalı Triyör kalbur makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 5 - 10 - 938 çarşamba günü saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Miidürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Ticaret oda
sından .alacakları hüviyet varııkasi le 375 liralık ilk teminat makbuz 
veya mcktubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yu- ~...ıı••••••••---1111111~ 
karda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. 
Bu saatten sonra verilecek zarflnr kabul olunmaz. (1.) (6650) 

* Düşkünlercvine lüzumu olnn ve hepsine 1307 lira bedel tahmin 1 
olunan 300 kilo kalın kösele, 420 kilo ince kö~elc, 825 ayak vidala 
100 ayak glase ve 80 tane yerli meşin pazarlıkla alınacaktır. Şartna

mesi Levazım l\Iüdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 ~ayılı kanun- J 
da yazılı vesika ve 98 lira 3 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 5 - 10 - 938 çarşamba günü saat 14 buçukta Daimi En-
cümende bulunmalıc.lırlar. (6647) 

Muhammen 
bedeli 

ilk 
teminatı 

Dış lilatı 

Cerrahi alaı. 
55,85 
16,80 

4.19 
1.26 

Düşkünlerevine lüzumu olan yukarda muhammen bedelleri yazı
lı diş ve cerrahi aliit ayır ayn pazarlığa konulmuştur. Listeleri Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk temi
nat makbuz veya mcktubile beraber 22 - 9 - 938 perşembe günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6646) 

ilk temi-
bata 

0,90 

2.70 

0,90 

3,60 

* Senelik mu
hammen kirası 

12 Emirginda mektep sokağında mektep altında 11 nu-

36 
maralı dükkan. "' 
Rumeli kavağında Kavak caddesi sokağında 1/2 nu
maralı dükkan 

12 Emirganda mektep sokağında mektep altında 13 nu
maralı dükkan 

48 Karagumrükte Hacisultan mahallesinin Löküncü
ler sokağında 42 numaralı Fetva emini Nuri efendi 
mektebi 

Yukarda se.mti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 
939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma
ya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Js
tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
r;ıber 21 - 9 - 938 çarşamba günü saat 11 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (6160) 

~~ 
NURKALEM 
Kurşun Kalem Fabrikasında 

her nevi kalem imal edilmekte-
dir. 

Miimasili ecnebi kalemlerine 
çok faiktir. 
Fiyatları ecnebi kalemlerinden 

% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301-2 
1205 
Not 

Mektepli 
Altı derece sertlikte 

En iyi cins 
Dağdelen 15 derece sertliktı-
1011 )larangoz kalemi 

99 Taşçı kalemi 

Kopya kalemleri : 
299 Ulus 
701- A Yumu~ak 
701 -11 Orta sert 
701 - C Sert 

71 - A.B.C. En iyi cins üç 
dereceli 

702 - A.B.C.D.E. Beş renkli 
702 -A.B. Mavi - Kırmızı 

72 - A.B.C.D.E. Beş renkli iyi 
cin~ 

Pasteller 
1315 6 renkli 
1325 12 renkli 
1301 12 renkli iyi cins 

,, 24 renkli iyi cin~ 
901 Kırmızı - Mavi 

Stabilli 12 renkli iyi cins 
,, 24 fenkli iyi cins 

Dermetograf Üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Min

i en 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi te-

bcşir. 

1 Devlet Demiryolları İlanlan 

24 saatten fazla d~vam edecek nakliyatta tam vagon 
tabi hayvan vagonları mal sahiplerinin talebi üzerine Yerköy istasyo

nunda hayvanların dinle~ıdirilmesi için katarlardan kesilebilir. Mola 

şartları için ista~yonlara müracaat edilmelidir. (3783) (6617) 

Istabul sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme 
komisyonundan : 

Diyarbakır Nümunc hastahanesine lazım olan iki kalem dişçi kol

tuk ve tur elektdk Açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ekı;iltme 21 - 9 - 938 çarşamba günü saat 14 de Cağaloğlun

da Sıhhat ,.e İçtimai l\.Iııavenet Mudlirlüğü binasında kurulu komis

yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 1380 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 103 lira 59 kuruştur. 
4 - İstekliler ı;;artııameyi her gün komisyondan alnbilirıe·r. 

5 - İstekliler cari seneye ai<l ticaret odast vesikasile 2490 sayt

lı kanunda ..razıh belgeler ve bu işe yeter muvakkiit garanti makbuz 
1 

veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelme-
leri. (6144) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
imtihanla memur alınacakbr 

İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihan

la memur alınacakbr. İmtihan İstanhulda 3 - 10 - 938 pazartesi günü 

. İmtihana girmek hıtiyenlerin a~ağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olma-
lan gerektir. 

1 - Laakal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 

2 - Askerliğini fiili veya kısa hizmetli yapmış olmak, 

3 - Yirmi bir yaşından a~ağı ve otuz yaşından yukarı olmamak. 

4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifasına mani bir rahatsızlığı bulun-

mamak. 

5 - İyi ahliık .sahibi olmak. 

Bu beş maddedeki şartlarm muhakkak tevsiki gerektir. 

İmtihan mevzun şunlardır 
1 - Hesap: Taksimi gurema, tenasüp, faiz, iskonto. 

2 - 11 en dese: Satıhlar ve hacimler, 

3 - Coğrafya: Umumi Türkiye 

4 - Kitabet 

5 - l\luha;;ebP: Usul defteri "ihtiyaridir.,, 

NOT: 

A - İmtihana girmek istiyenler şimdiden bir dilekçe ile evrakı 
ı müsbiteleri ve üç adet fotoğr~fları ile birlikte en geç 30 - 9 - 938 cuma 

giinii saat 17 ye kndar idaremiz memurin müdürlüğüne müracaat et-

Çe.,illcrimizi her kırta.siyecinen meleri. 

MEYVA TUZU İı:;tiy-ehilir~iniz. 1 B - İmtihan neticesine.le ayni derecede muvaffak olanlar arasın-
Nurka lem Ltd. Şirketi da ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe suallerine doğru cc-

En hoş ve taze meyva1aran usarelerinden istihsal edilmiş 
tabii bir meyva tuzudur. 

lstmıbul Sirkeci ı vap verenler tercih edilirler. (6584) 

Miilıiirdrır zaıfr Tla11 No. T - ~ 

---··------İstanbul Hukuk Fakültesi kayıt ve kabul şartları: 
Emııa!aiz bir fen harikaaa olduğundan tamamen taklid edilemez 

İt\GİLİZ KANZUK ECZANESi 
Sahibi A, Cemalettin SARAÇOGLU 

Netriyat Müdürü Macit ÇETİN Ba

sıldığı, yer: Matbaai Ebüzziya 
Beyoğlu - lstanbul 

NiŞANTAŞINDA (Eski Feyziye) 

Yatılı 1Ş1 K· i SES i Yatısız 

.Memleketimizin "n eski husus' lisesidir. Hesnıi liselere muadeleti tasdik edilmiştir. Ana, ilk, orta ve 
]ise kısımlarile fen ve edebiyat kolları vardır. Lisan teılri3atma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan 
pavyonla mektep nsri bir şekle ifrağ edilmiştir. Kız ve erkek talebe için ayrı daireler vardır. Talebe 
kaydı için her gün ondan on altıya kadar müracaat edilebilir. Fazla m;tlfıınat için tarifname isteyiniz. 

Tel: 440:.lü 

o Nihad Tözge USTANBULAMERiKANKôiE1ii r 1 ı Kız kısmında Leyli yer kalmamıştır. f 
abıili cad. No. 11. saat 15- 1 f İhzari sınıflar için de kayıt kapanmıştır. f 

Tel. 21942 ,. Alakadarlara ilin olunur f 
- --~ <c - ------- - -
istanbul Asliye 5 inci Hukuk Mah

kemesinden: 

Hazinenin Dimitri kızı Maryamağ

rokoralto aleyhine ikame eylediği ey

tam maa9ından gayri kanuni 9ekilde 

aldığı 934 lira 24 kuruflJn tahsili tale

bi hakkındaki davadan dolayı Beyoğ

lunda Taksimde Sıra Selvilerde 34 nu 

maralı ikametgahına gönderilen dava 
arzuhali kendisinin bir semti meçhule 
gittiği hasebiyle tebliğ edilemediğin -

····~····~~~~·~~~·~·~~···· 

Yüksek mühendis mektebi 
Müdürlüğünden : 

1 - Liııeler olgunluk imtihan !arının 19 eyliil 938 de bitme~i dola

yısiyle e•;velce 22 - Eylül - 938 ak~a mı nihayet bulacağı ilan edilmiş o

lan 938 - 939 tedl'is senesi kaydı kabul muamelesine 27 evlıll 938 ak
şamına kadar devam edilecektir. 

2 - Mektebe girmeğe talip o )anlar arasında yapılacak müsaba

ka imtihanları eylillün 29 ve 30 uncu perşembe ve cuma gü.nleri saat 
9 da başlıyacaktır. 

3 - Bu hususta fazla malUmat almak istiyenlerin tatil günleri 

hariç olmak üzere her giln saat 9 - l6 ya kad·ar mektep idaresine mü-

racaatları. ( 6571) 

den ilanen tebliğat icrasına ve 1 3 /9 / 
938 tarihine müsadif Salı günü ... t 
1 O a taliJcjne karar verilmif ve bu bap
taki davetiye varakalan ·mahkeme di

vanhanesine talik lulınmı9 olduğu hal
de bu mua~en günde dahi gdmem~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ve bir vekil de göndermemi9 olduğun- DO G ON YAPACAKLARA 
dan hakkında cereyan etmekte olan 

muhakemenin gıyaben icrasına karar 
ittihaz edilmif ve tahkikat 6/ 1 1 9 38 

Sandal yalar, Karyolalar, Portmanto]ar 
tarihine müaadif Salı günü saat 1 O a veaair mobilyalar ff' · 

talik kı~~~mı~ ol~uğun~an .. bu gün d.e F ABRIKA Ff ATINA SATILIYOR >L.* -. 
gelmedıgı veya hır vekıl gondermedı-1 t<_, ~~ J.f 
ii ıak~ird~ bir v~~ ~kemeye .. k•- Asri Mobilya Nlağa_zam: Ahmed· Eeyzi't! .. ~;~,' ~ 
bul tdılemıyecegı mıilumu olmak uıe~ - . - - ~ ~ 
ıe ilin olıaqur f"3 ! - 2250) 

1 
J.taiahül, 'Rızapafa} okuıu ~, 66: Tel. ~ .. _ 

Faktıltede kayıt ve kabule başlanmıştır. Şartlar şunlardır: 
1 - İsteklilerin bi7.zat DPkaıılığa gelerek bir istida vermeleri. 
Jl - Nüfus ciızdanı. 
III - Olgunluk diploması 
IV - Askerlik ehliyetnamesi, 
V - 4.5 )' 6 hüyiikliiğünde 8 fotoğraf, 
VI - Jstanbıılc.laki ikamet adresi ve iyi hal kağıdı. 
VII - Aşı ve sıhhat raporu. (6604) 

taraf ederek sıhhati prantİ 

Sabahlan, her yemektell 
sece yatarken • clİflerinisİ 

Raclyolinle temizi 

Bclsoğukluğu ve ihliUlUart8' 

pek tesirli ve taze aşıdır. Dl 
ııllanmnhmııd torbesi NO· t ...... I _____ ... 

~~~~~ 

~ Bakor Mağaza) 
n ziyaret ediniz. SALON: 1 
ij ve YATAK ODASI takı 

n zengin çeşitlerini her ycrd 

~ şartlar ve ucuz fiatlarla b 

~ nuz. 

~~~ 


