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Hitler Çe~ber:lciyn · mülikatı bugüne kaldı . 
Cek hükumeti plebisti kabul etmeyince Londra.I Mu·· Hı· M 1 u·· LA""""' KAT 

da kararlaşan hudut tashihine razı oldu ~ 
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Çekoslovakyada ekalliyetlerin kesafetini gösterir harita 

~~manyada.;gde;-Siid;t lejyonuna mensup 
sılahlı çeteler Çek hudutlarına taarruz ettiler ! 

Karar 

Macar Başvekili 
dün Hitlerlegörüştü 
M. Kanyanın da hazır. btılunduğu bu 

mülakatta Çekoslovakyadaki ma
carların vaziyeti müzakere edildi 

Pazarlıksız satış kararnamesinin 
tatbik sureti .görüşülecek 



leyfar 1 

Mahut evrak bohçası 
önümüze kondu! 

İçınden çıkan bütün kiğıtlan birer 
birer bana imzalattdar .•• 

-r ı;.)\ 1 S A 8 A H .. 
• 
iş ihtilafları ve ISTAN ULDA ~VE MEMLEKETTE SAB 
uzlaştınnalar 

-0--
Kuzu etinden 

lş kaallDIUlun ni7.a.maameleri narh kal dınldı 
yakında hazırlanıyor -o--

İktısat Vekaleti iş dairesi reisi 

Ziraat kongresi, iki 
teşrinde toplanıyo 

h · Koymı eti.na aarlatu hanç 
Enüı Behiç bir hafta kadar ~e n - tutul . t iyor Ankarada topbnacak olan bO- baslar da eiüdlerini 
mizde kalarak iş kanunun tatbika - t mlas~ 15 _en. yük siraat kongresine ait hazırlık- üze.re hummalı bir faali! 
tına aid bazı tetkiklerde bulun mnbu1 ~~ edı1esı eth ıa~;rınk- )ara devam edilmektedir. Kon~e - maktadırlar. Bu etiidler 
duktan sonra ıarbi ve cenubi An.a- da kuzu etını narhtan an~ ıra • nin 2 te~rinisanide toplanması ka- tezlerini hazırlı.racaklar 19 
doluda bir seyahate çıkacaktır .. n.an mışbr. .. . rarl~ırılmıştır. Konıre için, muh - ye arzedecekle.rdir. 
kendisiyle ıörilfeıı bir muharnmız.e .. Kuaplardan. murekke! ~ır .~eyet telif işlere aid olmak üzere otuzdan Kongrede, bütün ma 
seyahati ve iş kanununa aid_ bazı d~n beledJye .. ıktlsat mu?urlugüne fazla broşür .hazırlanmaktadır. Bu zin bugOnkil vagiyetleri • 
meseleler hakkında şunları soyle - milra~-:at etm~ kuzu etinde oldu- broşürlerin tab"ına Ziraat Vekileti denlerln ıslahı i~in alın 
miftir: . iu gıbı koy~n eti satıtları~m d_a neşriyat müdürünün nezareti altın- gelen tedbirler, s·uıama j!I 

- Bir hafta daha Istanbulda narhtan harıç bırakılmasını ıstemış d b 1 tır ire çok etraflı Qekilde ı 
· · · · k 1 bl kö l .. ·ı a aş anmış · ' v kaldıktan sonra, fzmır, Mersın, A- tir. Bırço ce e er Y u 1 e yap - Kongreye iştirak edecek murah- ve kati ka.rarlar verilece 

:Birden asJa ummadığım böyle (Hah, iş anlaşıldı ve bana da bir dana ve Antalya mıntakalannda tıklan tem~larda: . 
nazik hir muamele karşısında ken- ferahlık geldi). bir tetkik seyahatine çıkacağ1m. .._ ıstanbuıda ~t satışında fıyat Hava gazi tesisatı K erbur 
dimi bulunca bir ferahlanır aibi 01• o - Evvelden tamr mı idiniz? tş kanunu hükmünce hazırlanmaaı belediye tarafından te.sbit edil- em 
dum. Kendisine teşekkür ve beyam Ben - Hayır. Yalnız bir defa ve neşri lizımgelen nizamnameler- mekte ve bu yüzden f_iyatıa~ çok Hilkümet tirketi alınca modern h ' e 
memnuniyet ettim. Beyanı memnu- gördüm. . den ~ ihtilaftan ve uzlaştırma ni - düşük bulunmaktad~r. Bız ~e s~zden tesisat yapacak ayvan 5 
niyet edince reis bey: "Hayır, sı- O - Size Şerif paşadan bır kart zamnameleri çok yakmda çıkacak- hayvanlarınızı o fıyat uzerınden Şehrin birçok semtler.inde hava O'---

zin p.hsınız için değil, mebu..cı bu - getirmif? tır. Bu nizamnameler, birincikinu· alacağız . ., demekle, ocuz ucuz hay gazı tesisatı mevcut değildir. llava Yana merasimle 
Junmaruz hasebiyle ... ,, sözünü söy • Ben - Hayır. nun birinden itibaren meriyet mev- van .~übayaasında bulunmakta'!1:. gazı şirketi bu şikayetleri nazan Geçen hafta aç•lmuı 
liyerek gayet ince ve nazikane bir O - Niçin geldi? kiine girecektir. Dıger taraftan ~sta~bul~ g~tin- dik.kate alarak bazı yerlere hava havanın muhaletefi ve de 
hakaret edip şahsımın, zekamın, :Ben - Bir ak.şam. üzeri. (l) kapı Bildiğiniz gibi, işçi sigortası ka- len bu hayvanlar ımkan nısb~tinde gazı boru lan döşemeğe teşebbüs murlardan dolayı tehir ecıa-
müktesebatı ilmiye ve mevkii içti • çalındı. Hanemde hız.metçı de yok- nunu çıkmıştır. İşçi sigorta idaresi kasapla_ra pahalıya sablamk _ıste~ - etmişse de şirketin hükümete dev- dördüncü hayvan sergisi o&ao 
maimin hiç olduğunu anlattı. Bu tu. Yalnızdım. Gittim. Kapıyı aç- de 15 haziran 939 da f~ali~ete g~- melcle~r ... ~~~aplar, beledıy~ ık- redileceği ~yialan baş &'ôsterdikten xuı ehli hayvanlar seıııdi 
nükteyi anlamnmazhğa gelip bir hm. Bakbm etine dolgunca az kara çecektir. Bu idare, iş daıresıne bag- ~saAt mudurlugilne bu yolda bır_çok sonra bu tesisattan vazgeçmL,, neti- merburaazda açılacaktır. 
"Tabii! .. ., cevabı ile devam ettim 1'e bıyıklı biri . . . lı bir devlet müessesesi olacaktır. •ıkayetlerde bolun~uş, azamı fıyat ceyi .beklemeie başlamıştır. Serciyi. belediye reis rn.,. 
dün akşamki memurların gözler: (Bu aralık hepsi bird_e~ b~r ışını- -<r-- usulünün ~o~n etinden ~e kaldı - Tramvay şirketinin hüktlrnete Demirt&J bir nutukla aça 
dönmiiş canavarlar gibi hücumlari- zazı red ile ha.yır der gıbı bır ~a~ıa Kıymetli bir hakim fücceten nlmasın~ ılen sürmüşlerdır: • . . devir işi ~ne başında bitirildikten liler. yann aabah saat dok 
m. 0 yolsuz, kudurmuşç.a muall'~lf:- aldılar (2): Biz. deva:n~a .ne ıs:~ - vefat etti Beledıye, kasaplann şıkayetinı sonra hava gazı şirketinin satın alın te, Eyüp camii önünde 

. • . M:. u dedım Bıraz sızı göreceaım t b 1 hk . 1" ı· t tetkik etmektedir. h lıkl ·1 kti l b"ll 1 K b lerini söyleyıp şikayet ett1m. ule- yors ıı • • stan u ma emeı a.CJ ıye ıcare ması azır anna geçı ece r. an otomo , e.r e emer 
essif olur gibi göründü. "Gece yaµ. dl.>-di. Söyle dedim. dairesi reisi iken istifa eden ve ma- --t>-- İstanbul belediyesi şehrin ileri ceklerdir. 
madılar mı? Biz bir sızıltıyı mucip İçerde söyliyeyım dedi. Pek iyi liye Vekileti tetkik itiraz ve tem - I E planına uydurarak hava gazı tesi- Veliefendide açılacak .,ı.ta' 
olmasın diye gece basılmasını emı·et deyip içeri aldım (:\) · Benden ah- yiz komisyonu riyasetine tayin o - ADL YED ı satına ait bir proje de hazırlamıştır. köy kuuı ehJi hayvanlar 
rnişlik dedi.,, Aptallıkla ağzından vali mem~eket, hü~~metin icraat ve lunan Turhan, evvelki akşam hOc- Ôlüme sebebiyet verenıer Proje ihtiyaçlan karşılayacak şe- önümüzdeki Cumartesi cüniL 
kaçırdığı bu sözden anlaşıl•yordo ve harelcab, me~clısı mebusanın ah- ceten ve!at etmiş ve cenazesi dün mahkeme de kilde tanzim edilmiş, şikayet ve lediye reis muavini Rauf 
ki en evvel korktuklan bir sızıltı val ve muamelab hakkında. ~a_ıu- Kanlıcadaki evinden f.sta.nbul mali- Bundan bir müddet evvel Unka- sızıltılara meydan verilmiyecek açılacaktır. 
zuhuru ve bu çirkin muam<>latın ~at ~lep etti. Ben de kendısıne ye ve adliye!ine mensup birçok hl- panında Fehmi admda birisinin in- tarzda meydana getirilmiştir. Silivri ehli hayvanlar se 
nazarı alemde göriilmesi idi. Hım- ~mdı .malüm~bm yok, olduğunda kim, avukat ve memurlarla mübaşir , ~aatında temel yıkılmış ve rifat is~ Hava gazı işleri hükumet tarafın Teşrinievvelde, Silivri merk 
dan dolayı gece baskını tert~p et - soylenm dedım. !erin iştirakiyle kaldırılarak Rume- minde bir amele toprak yığınlan dan !atm alındıktan sonra belediye lacaktır. Bir te,rinievvelde 
mişle.r imiş!... Gece baskırunm yün- O - Bu k~dar ~ı? Bu ~al~ma- lihisarındaki aile makberesine def- altında kalarak ölmUştü. Bu hadi.-!e ye verileceği takarrür etmiş bulun- manda Silivri panayırı da 
düz ev basmaktan eşna o!duğunu tı ne yapacagını soylen_ıedı ~ı? nedilmiştir. , de ölüme sebebiyet vermek suçiyle duğundan İstanbul belediy~si der- çin bu eerainin ayn bir b 
bilecek bir .seviyede oln1adığ1 da Ben - Bana he.r va~ıt ye~lı, ec- Merhum lienüz 55 yaşlarında. bu- ağır ceza mahkemesine sevkedilen hal uı}ahat projesinin tatbikine ge- cak, ayni zamanda, 
t:ıayyi.in etti. "vet gece:,, dedim. nebi gaz~te muhbır:e~ı vesaı~ ~azı lunuyordu. Uzan seneler İstanbul inşaat sahibi Fehmi, inşaata nezare çecektir. Hava gazı merkezi şimdi- yapılacakt,r. 
YüzünQn hatları yine keyifli vaz'ı- zevat ıelırler. B\l gıbı ahvalı sıya- a·dliyesinde muhtelü mahkcmlcrin te memur Ethem Muhiddin ve Sa- ki yerinden kaldırılacak, Maslak Bu Yal, bütün hayvan 
nı aldı. siyeyi sorarlar ve bazı mesail hak- reisliklerinde bulunmuş, bilh~a hu Jimin duraşrnaJar; bitmis ve nıüddei civarında emlaki milliyeye ait bir aeneye nazaran fevkalade 

Bu esnada bir zabit (merkez ku- k~nda fikrimi ~lırlar. ~~nu da. öyle kuk işlerindeki derin vukufa ve has umumi iddiasını serdetiniştir. çf!tıikte muazzam tesisatla yeniden meltedir. 
mandam muavini Pertev bey oJluğu hır şey zannettım. Ne ıçm malumat sasiyeti ile temayüz etmiş kıymetli Müdediumumi Ethemin sadece kurulacaktır. 
nu sonradan öğrendim). Bana nazi- is~e~ini sormak. benim ~çin ebem adliyecilemizirdende.i Ölümü ken - duvarcı ustası oıu'p bu kabil inşaa- Hava gazı tesisatı şehrin her ta- Belgrad 
kine bir surette bir sigara ikram et- mıyeü olmayan bır şeydır. Fakat disini seven bütün maliye ve adliye- ta nezarete salahiyeti olmadığı an- rafına yapılacak, bazı yerlerde san- • • 

0 
ti. Kendileri de birer tane yakblar. g~l~b~ Parise göndereceğini söyle- cilerimizi derin bir teesşüre dil~ür- }aşılmış bulunduğunu ve bundan do tralJar vücuda getirilecektir. . sıne st~J ~abası t 
Bir de "kahve J!marladılar. Bu iyi dı ıdı. .. . .. . . . müştür. Ailesine ve meslektasları - )ayı kendisinin dikkatsizlik ve ted- Hava gazı tesisabnın yeni şekil- Zıraat Vekaletı .. Bel~ 
muamele hoşuma gitti. 1ıleiu • (Bu sozü soyledığı~ vakit m~l na taziyetlerimizi bildiririz. birsizlikle ölüme sebebiyet vermek de ıslah ve tanzimi için hükumet ları_nı orman fakuıtesı. 
ee banlar bu bey•tin -rabet alod bulma, mağrebt hazhıeı mek,ufesı- --o-- ,_ d k ..,. 55 . . belediyeye nakdi yardımda bulu staJ sahası olarak tahsUI 

- o- • • . "'uçun an ceza anununun .. ıncı - 0 .. 
bir usul ve adeti ı"rniş ı.·: yerı"nde ne sanlırken reıs efendı de Parıs BELEDiYEDE· 'rn dd . 'b" l d l nacaktır rnıanm ıçmde çok 

ıu . . • . • a esı mucı ınce ceza an ırı ma- · 1 . 
söyliyecejim. Sigarayı bir çekUk- lı:elimemne öyle sarılır sıbı bır hal sını ve diğerlerinin be;aetlerini is. su ar, mükemmel tabıi 
ten soma "zararı yok .. Madem ki a!dı. "yaz! P~rise :i~nd~~ec~ğini Belediye umumi helllar tem iştir. Muhakeme, müdafaa için i -o-- me~cu~tur. Vekalet, taJeb~ 
hükumetçe hakkımda şüphe hasıl soylemış . ., dedı ve hızım galıba,, yaptınyor başka güne bırakılmıştır. PO L S! staJ gorllrke~. orm~n~n b 
olmuş. Onun izalesi için soracaiı- yı yuttu). . Belediyeler kanunu mucibince • Vapurda lunllhk edenler ha _ıru~~lleş~ırılmesını _ve 
nız şeyleri sorar ve ara,_•acaklanm- O - Ba.şka bır şey konuşmadı- şehrin kalabalık mahallerinde umu Eşyayı arabası ıle çalmış! kal d şehır ıçın eglence yerı o 

,. ya an ı z · d'J · · t · zı ararsınız. Tertddüt ve şüphede nız mı? mi halalar açılması icap etmekte-
1 

• • • • ım e ı I?~smı _ensıp e 
zail olur., dedim. Bu haksız insan- Ben - Hayır. dir. Kasımp~a isl<de civarında bu- Abdü celıl admda hın, bırk~ç Evvelki gün limanımıza celen man dahıbnde.kı yolların 

' o s eemiye 1 d d • . gün evvel Unkapanında Osman ıs- . her sene müh"m dımda Jar iki gün sonra bu sözUmil "ken- - en ona ıııormu~~mn - unan o un epolan, yem ınşaat ve . . : . Karaderuz vapurunda fırtınadan ı yar 
disine esbabı tevkifini söyleyince tiniz kuvvetli mi? Reisiniz kim de- kayıkçıUlrm bulunması sebebiyle bu mınd~ bı~ne aıd olup arabaya yttk- bilistifade bir hıra.ızhk hadiseei ol - laca.Jctır. 
vesaiki görünce kendisi de hükOm~ mi~n. O da reiılerinfn Kemal bey rada kalabalık bir işçi kütlesi mev lenmı! bar halde bulunan ~şyayı a- muş ve va.pur limanımıza gelince Tatil gilnlerinde şehrill 
te bak verdi ve ]mnıldayacalı: yeri olduğunu ve kendisinin Aksaray cuttur. Halbuki bu semtte ihtiyacı raba ıle b~~aber ah~. ~zmıte. kaçır- ya.kalanan failleri polise teslim e • havasından uzaklaşmak 
kalmadı Be d 1 b . t k.fi şubesi reisi bulunduğunu, başka şu- def edebilecek bir tek hala bile mev ~14tır .. Poll8Jn teşebbuau ~nne Ab dilmiştir. otomobil ve ileride ibdai 
icra ed~d· n d ed.o s~~ u evt lı ı heleri bilmek mümkün olmadığın - cut değiJ.dir. Bu sebeple bütün işçi- dülcelıl ya.k~l~nmış ve dün Sultan- Vapur İltanbula gelirken lırb- otobOslerle ormana gideeek. 

ım. e ı . ., uıye pze e e- · ld ... bn d. ahmet sulh ıkınci ceza mahkemesin ' r kit · k · re yazdırmıııJar ı GO b 1 dan kuvvetm ne t\ ugunu ı me ı- ler ihtiyaçlarını civardaki odun de- nanın fazlalığı yüzünden Zongul - ~e ı va geçırece tır. 
v ••• ya u ya an- ~ · ~ ı ı ? x d. • · d de muhakeme edilmiştir Neticede 

larla bu mugalat"Jarla hOkftmeti a0nı ! Y em Ş • en ı.. .. ının nere e polarımn arkasında defetmekte ve su u sah. .. .. .. · . • dağa uğnyamamış ve oraya çıka - -o---
nazan mmette haklı •österdiler (Dtvamı mr) bu sebeple bu civarda müzmin bir · çh · ıt g~rkuftlmuş Ab~O!ceJil ıkı cak olan 150 kadar ameJeyi de 1s- Tünel firketi Ti1Del 

• · t f!ü 0 ü d 1 • be ay apse mau m edilmı~tır. . _ _ _L 
Zavallı kısa akıllılar! Beni mah- • • a n n v cu e ge mesıne se p tanbula kadar getirmege mecbur yapbnmyaua 

vetselerdi bile bir gün bunları mey ~l)Bea ~m Gaeri seldı. zan- olmaktadırlar. Aynca iskete önpn- Hem suçlu hem giçlii olmuttur. Vapur Zonguldak açık - Nafia V&kAleti, Tünel 
darta. çıkacak en<J.•\li vatan yetişe- ~~ B..az llODr~ Miinır ·~ den akmakta olan ~ilyük kanalizas . . lanndan geçerken güvertede bulu- Karıa.köyde Tünel hanını 
cefini derkedemiyorlardl.. lıp de • ~ivaceh~e aa~leyan Y?nun da kokusu cıvar halkı daha Ahm.et adında .. bır ~· ~iln ıe nan bu ameleden bir 1nımu fırtına - i& mecbur tutmuştu. t 

·Evet, oraya kadar sOrOklenen bir erken aı~tim.,, ~~~ hakikaten zıyade rahatsız etmektedir. cc ~nksımde Abdulhak Hamıd cad- dan fazla müteessir olduğu ve bir ıeceği sırada şirketlerin 
.kimse bu ahval içinde başka ne di- •bahle!'° ael'!_ııım - hatı~ladmı; . Bunu nazan itibara alan Bele- desınden pek faz~a .sar~oş olara~ kısmı da çokça ttarhot bulunduğu devir iıolerine başlanılmlf . 
yebilirdi. Babusus af diler, nazik Fak~t bır defa böyle :Oylemıt. olun- ~ıy buraad ~ ~ir hala yaptırma- ~eçe~k~n rastladıgı d~~kanlann ~- için birer köşeye !K?rilmişlerdir. Bu yapılmasından da vaz 
bir ifadeye kaJ'fı .• Nuıl şiddet gös- ca dıvanı harpt~ daha aece dıye 11- ga karar verrnışör. Aynca iskelenin lıtlerını ve kepeııkl~nı yokl~maga nu fırsat bilen :Mehmet Ulukaya, Tünel, ve eski elektrik 
terilir? ! rara deYam ettim. karşısında bulunan kum ve odun yı- başlamıştır. Bunu goren bekçı ken- Dursun ve Mehmet adında ü~ kişi nin işgal ettiği b" k b" 

'llır f"h b _ . . (2) Doktor Müııir efendi karfı- ğınlannın kaldırılmuma başlan _ di.sini yakalamak isteyince Ahmet JcUveı-tede sızanların ceplerini ka _ va . k ti .ttirı~çoV b1J 
ı•ıaama ı en o cumlenm nıha- . ·ıd•w• k. 1 d L· b b k . . .. . .. . Y şır e ne ıaı • e 

yetine "fakat mesrutiyet i inde bir ~a. getırı ıgı v~ ıt aa a ım a• .. u mıştır. Belediye burada açlacak e çının uzenne hucum ederek döv rıştırarak bir hayli para, elbise, da .şirketler Tünel şirk 
mebuu ka~ı bö;·le mua;elitı re- ~mazasan •bel»• dokbv• efendmm meydan.da bir park yapmaği diJşOn- meğe ba~ıa:n1!tır. •v kasket, ne buldularsa aşırmışlardır. miktarda kira vermek 

.. kı- . 1 . t•fmanca ama kara degıl az aarı mektedır. Bekçı duduk çalmış, dıger bek- Ertesi sabah akılları başlarına ge _ maktadır El ktrik · k 
va gorme wn ıse evve ce hem sure- b ki ol • • M"" •. L- b" · ld . . d d t· . · e ŞU' 
t . h . d bük. ıyı ı maıı ımıf. unarı uen ar çı rıs ım a a ye ışmış, fakat gö- )en güverte yoJculan para ve "'• te t"kte 1 ı ususıye e umet çağırsa da del .ı_ ..___ d ._._ __ .__ 1 . . . -., - geç ı n sonra e e 
· · d k d" • 1 d a Ye 0 - ancak...,. aaıaa -- TiCARET HABERLERi· zü kararan Ahmet dnsı de döv - yalanmn yerinde yeller estiğini <PÖ- umum müd" ı··-u b lu_..ı ışı sorsay ı en ısıne an atır ım ve d .. .. y 1 ._ · . . . . . 6 ur ug u ı..-

lil .. 0 h . d ar sormUJliim. aka aia, llU"a•atı mOş ve ıkı bekçıyı de sılle tokat yum rilnce kaptana müracaat etmişler lara k" . 'kt·za 
zom gor rse anemı e usulca _._ O n. L-A • .. .ı_ .d. A.ı__ Hala Piyaaa.aı Canlandı k . ı· B k . . . ıra vermesı ı ı 

ve ·zlice taba . t . . . yua. at .. --T• peJnHD'a. ı a. _... . . .. ru yere sermış ır. e çılenn ıs - ve hadiseyi anlatmışlardır. Kaptan ise de henüz eski irketiJI 
. ~ . ~. e tirırdım.,, söz- y..m. bile ko,madım. Çallacak ... Memleketımızde guııden r•ıtıe timdadı üzerine polis çe birkaç bek derhal tahkikat a mı ve neticede . . ş 

1ennı ıJAve etmıştım. Hatta bu be· tamdan 8fD'chm idi. .AJacı sösile hak düşmekte olan halı ticareti kış mev çi daha hadise yerine cruıarak Ah- h l ld kly P f 1 1 b bıtmemış bulunduğundan, 
Yanat tıki • • .ti : .. · . . . ki .. . -v ırsız an ça ı an eşya ara era- . k ti . d . ıt!A 

ı man yeyı ıtı r ..,ıtmez madafam f1Ullarclan da aalataJayor sımının ya aşması uzenne son gün medi y .... alıt'1J•t'ar v .. h·a- .. •a. g(\_ ber yaka) . 1. şır e nın evır muame 
reis el d" . "bti • b" • k 1 d btr 1 - b l amış, vapur ımanımıza . en 1 gayrı ı yan ır ır il- ki herifin ne •akit seldifi •e aima- er e az can anmaga aş amış - türmüşlerdir. gelince d r t ıı ım· ı· flnda tamamlanmış oJac 
mıfti ki b h k ti ö J • i Jc tı H lı "h t ta . l . b Al e po ıse es me ış ır. 
. . u . are e , 8 z enm n a- aı hile i7ic. hatanmcla blmamıf. r. a 1 rac.a cır erı ~ se~e Dün akşam asliye dördünefi ce- Oç hırsız dQn Sultanabmet sulh ra verilmiyecektir. 

tıyetı m~uliyeti karşı.sında vUcuda Cemiyeti harıye le!kilib ..,. bükti· man!·a ~e fngıltereden g~nış mıkyas za mahkemesinde meşhut su~lar ka birinci ceza mahkemesinde isticva- Şirketlerin devir mu• 
~e.len bır pişmanbfın tezahüratı ınetm bedm •e taJaribi aıDi mülaim ta aı~arışler alarak partiler hazır - nununa tevfikan yapılan muhake - bı yapılarak tevkif olunmuşlardır 1 d kta "h 
ıdı. Burasını gazetelerde biç bah- bir İf için ciddi ıiriit&len adamın lamaga başlamışlardır. Avrupaya mesind Ahmet ııuçunu inklr etmiş Mevkufen muhak~me edilecekler . ma~ ~n ı n sonra ı 
scttirmemifler ve bahsettiklerini de tekli ..-e ziyareti t.ôJle mi hatanla giden halılarımız arasında Kayseri fakat dinlenen şahitler hAd" J : • · - yenı bınalar yapılaca.kt:Jt· 
başka şekle l&:oymUf}ar. kabr Wlmem!.. halı~arı ~iğer nü~unelere nazaran kandaki fekiJde anlatm~:r. ~11 dır. nının yeniden inşada ancaJ 

Evrak bohçası önlmftze kondu. (") Ben oaa .ada l»ekler diye tercıh edılmektedır. Son zamanlar- nun üzerine Ahmet 16 gün hapse Kadmlar kavga etmif I mevzuubahs olacaktır. 
Mühür muayne edilip açıldı. Bil-~· 1atak 04la•ma ~ru ai- da hah. tilccarlarımı~ da :n;ıevcut ve 29 lira para cezası vermefe mah Feriköyde Ba\1 caddesinde 73 --o--
mem hangi mühfil'U ve ne ~in mu- di)'.-.lw. Kapıdaa airdiiim •akit kıymetlı stoklardan bilyök hır lcıs- kftm edilmi~. . numara\! evde oturan 60 ya•ların- Araba çarptı 
ayene ediyorlardı? 1 Benim mOhOril arkama clandGna. Bir de baktım ki mını Rumanya çekme.ğe başlamış - ., 

da Fatma 's · d b' k d k Lütfi ogvlu MebmediJl dım; belki yarı msaat kadar bu işle o da bili izin ve davet veya bili tır. Alakadularm söyledLkJerine -o- 1 mın e ır a ın om-A v deki 27 41 numarah yük 
y.erini bulsun diye r. Evrak ortaya iatisan arkamdan &'eliyor. Gecelikle nazaran bu seneki balı piyasası di - Bütün Müeueaeler it Cet...ellerini şusu Kamuran ile yaptıgı kavga ne-
dökilldil. "Bunları imzalayın,, de- oldufum onan nazarında heaaba ğer senelere nazaran daha canlı ge- Verecek ticesinde Fatma başuıdan yaralan- lıkpazarında geçmekte 
diler. Birer. birer hepsini imzala- almacak kadar bir .vİ)'ei terbiye- çecektir. Teşviki sanayi kanunundan is- mışbr. oğlu Ali isminde birine 
dım; belki yarım saat kdar bu işle de olmadıjı anlatıldı. Girmit bulun Nevyork Sergiainde Türk ti!.ade eden müesseselerin vermeğe Taşla başmı yaraladı yaralamıştır. 
terledim. Bilmem müstantiklerim, du. Artık buyurun dedim. Maaanın Pa-yyona Hazırlandı mecbur oldukları iş cetvellerini şim Şişlide Hadımsah sokağında Ağaçtan dotttl 
!M!yircilerim o vakit yüzüme bakıp batındaki aandlılye,e oturdum. O- Nevyork beynelmilel sergisin- diye kada ha 1 . 1 . H" ti t ' 1\. 8 .d Oskildarda Çavuşde_. 
d .. h" ·1 -t h · 1 1 dak. L_..._ı::. d ki T .. k •t i aid 1 _,_ .. r zır ayıp vermıyen erın ırısan apar mam Aapıcısı aı .. ne ıs ı e mu e a.ssıs o uyor ar- nu maaanın yanm ı ... .,...a e ur sı es ne o m- uzer 13 d ){ 
dı !.. oturtnıuftum. Münir efendiyi aece- hazırlanan inşaat projesi sergi ko- bu cetvelleri hazırlamaları için iki oğlu Mehmet bir para meselesinden de o~uran yaşın a 
Şimdi asıl istintak b~lıyor- lilile kabulum ve yatak ocluma ah- miserliğince tasviJJ ve tasdik edil- aylık bir mühlet verilmiştir. Bu iki çıkan kavga neticesinde ayni semt- lu Hıkmet komşusu O 
- Reis efendi - Doktor Münir tam divanı harpçe meaaili miibim - miştir. Bu proje dairesinde, Nev • ay zarfında iş cetveli vermiyen mü te oturan Nusret isminde biri tar~ çeaindeki çitlembik at 

bey isminde birini tanır mısınız? meclen oldu ki mahallinde izah ede- yorkta, sergi sahasında, TUrk site- esseseler, muafiyetleri refedilmek fın<lan taşla bqından 7arahuunlf - terek ıai kolundan 
,ten - (JliliteemUl} tanırım. c,iim. aJnin inşaatına başlanllllfbr. suretiyle cezalandµ-ılacıaldarıhf. ~.,,,..,. 'E 
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~~~Dün 11 .a 
v~Politik•ıı 

Müttefik sıfatile Fran- Karar SON HABERLER 
b 

-e ı • (Baştaro./ı 1 nci sayfada) 

italyaoın yeni va%.İyeti sanın mec urıyet erı bozukluk vardır; çürümüş, kurtlan-
Le T mış bir nokta vardır. Yirminci asır 

biri bild~:;;r~ ZC'tcsinin Roma muha- AI insanlarının ~·icd?n~n~, idealine do- Prens Connauu .. ht'un vefatı mu··nasebetı·ıe 
it 1 many ç k 1 k 1 kun:ıcıı.k, hıslerımızı yaralıyacak ·------------mi!~-------------· dekia ::,,~ın, . Çekoslovakya meselesin- a e QS 0 V3 ya YI a JrSa bir haksızlık vardır. Bu tefessüh et- • 

ıyctı, artık epeyce aydınlan. M • ' R · t · l a·k lı At t •• kl l •l k l 01~ buı\Jlluyor. • acarıstan ve omanyayı da ister. ~~:i;·~:~nt ::::s~~;1~~i: yo~;~~ a UT e ngı tere ra l 
lt.alya, bidıwettC' s1·"·0 • L. d. 1 . H ti - d . k ., • ., Sl na ıse C'nn a a me enıyet ve ültür !'!Özlerini 

cereyanına ita • d Yazan H P S MA1THEVS dı l fıl t d b 
1 

l"fl. il ela seyirci var.iye- : · · • ağıza -almak bile bir hatadır.. t ~~el ~ UnuYordu. Son haftalarda, (Deyli Telgraf} tn 14 Eylül tarihli betler elde edilmC'sine en b:~.::I. mani-~ ÇUnkü bir kere daha sabit olu- i arasın a e gra ar 
e cnın Çek ] 1_ - '--- d uyu.a. 

1 
· os ov1Uı;yanın hükmü • nın&NOJm an: alardan biri oluyordu. yor ki ortada yalmz kuvvet hii.ldm-' . 

:n ık hukuku zedcı lnmedcn hallolun Geçen haha sonlarında simdikı ka- ALMANYANIN cHAREKET dir, yalnız kuvvetlerin hodgamlı- Ank~ra, 20 (A.A.) - ~rens Con .. - denn taziyetlerimin :if:ıdesini kabul 
allfla t•rafta b 1 b d 1) . a it (ı f t n b - ı R f ,L ' M . t 1 i d .. . B r u unduğunu ihsas et- ınt" e ahi1ıye nazırı Müsyö Sarraut SE.RBESTISİ ğı hırs ve tamaı kanun te1'k'l t- n ug ı n ve a ı m nasc eıy e. eısl· uuyurma arını &Jcs e er n en . ,ııca 

tı. ırlcaç gün ~vvcl ise b" h L 

1
. ve Reiıicümhu M" .. L b • h S v :. h l"d I . .,, . me' ktedı'r ' 

1 

e cümhur Atatürk ile ingı1tere Kralı Al- ederim. 
d • ır arp na ın r usyo e run un a. ag munte a ı er en ve bılhassa · g,:,A~"'.•n~•n•n Y•mnda mevlci ala<a- leli olma". muhıemcl Mü.yö Hcrriot Mikyö Flandin öle Müoyö Lava! F,.n 1 Çok o lovakya meselesinde tat- onc• Cco,~c a'.""~d•. • .,.ğ,daki tel-

i ııol'ledı, Franııız mılletine hitap ederek harp sa için doğru ıiyaaetin Almanvaya bik edilen prcn~İP cihnnşümül bir graflar. taatı edılm1ftır. 
tireta~a. böyle siyaset değiştire deiiş ı~hdidi karşısında ittihat etmeleri için cŞarkta bir hareket serbestisİ• vermek ısi:rnset prcn-.ibi olarak kabul edil- Ma1eıte Altıncı George 
la".İ •!haycı. cnfo,maz.ylnc diplomaıi· ncad• hulundulu. Buhrnn Um•nla • ve Alman emellerinin daha oon,. ga. ınek idi bunu blllun kıyıneümizle . . . LONDRA 
ı,,,,·ı" <>kan '- M..,,lininin olduiu oöy nnda_ F.an••n•n büıün dünyaya göo be doğ,u ıcvcih cdilm•mcoini temin cı alkışlıyacak ve beşeriyet i;in ger- M•ı~ıcnozm P«n• .A"h_'." ~c Co~-

d'.1<o Lo,d Rünciman• hitaben nco- t«d_,. ,.hi•i aynhk "h",; J".an,.nm mck için Maginoı hatı•mn kuvvcıi çekten medeni, yüksek bir devre- n•n<hı"un ı•h,,nd• ug,.d•g• "'" bu· 
:~ .' ~n aı,;ık bir mektupla yeni vaziyc- dostlannı korluımuşıur. Vak:ıt ihtilaf emniyet etmek olduğunu iddia et~e- uin başladığını itan ederek bayram yiik bir teessürle hab<'r. aldı~. ~atem· 
ını ızhar etti. lar ekll(:riya h•kikj olmaktan ZJyadr ler. rapncaktık. Fakat bugiin Çekoslo- !erine hütün samimiyctımle ıştırak et· 

K.ATATORK 
Türkiye Reisicümhuru 

ANKARA 
Prens Arthur de Connaught•un ve· 

fatı münasebetiyle gönderil~n teeSSÜT 
mesajınızdan fevkalade mütehassis o

larak, lütufkar tll7jyetlcrinize büün stıı
mimiyt"timle t~ekkür ederim. 

GEORGE 

R 
.. M~ısolini, bu açık mektuhund zahid. ve Franııa pek çok kere lehli- Öte tarafta sol. Çekoslovakya_vı de- vakya topraklarında kuvvet pren- mekte olduğuma innnmı:ı.larını ve en 
un11man Ç it a, ite dd··· d '- 'b. · 1 ----------d~vlet ,;·.. c oslovakyanın sılu bir 

1 
C kıgı 11n a hnyret verir bir top _ mouasiyc bir kalkan ve Alman geniş sı ıne zarurı o arak boyun iğen bfi- 1 f d F s • 

0 urunu, burada Alman, Ma- anma abiliyctine sahip olurduysa da lemesine karşı kıymetli bir müttcfık yük devletler yarın fırsat bulurlar- Ş e erasyonunun raDSJZ - UTtye 
~r, Polonyalı, Slovalc v~ire Dib'ı mu Franaa politikacıları vahdetin elzem gördüler. Müsyö F:landin'in han'cı" 111._ .·a \'e kendi menfaatin icap eder e h d • 
"4denat1 .. g- .. ıd--- b. b. febl ı·g· ı· h,;, I """a ,.lüp olmak bakk•n• il 0 ":_ "':;' " xam•nda dalüldc kan Y••ctİ k,,aca şöyle hül&,a cdilchili,; ayni preıı.ibi çiğnemekU,n hiç çe. ır mua e esJ 
Çele ol an ,.ko.lliyetler bulunduğunu ve ı :) uç .. a a:ı takipte ~iddetJi bir tema- Fransız diplomusiainin gayesi, Alman- kinmiyeceklerdir. -o- -o-

1
. os O'Yalcya rncselcsinin an--'L k 

1 
yu gosterıyorlardı. u ~ayanı teessüf yayı mÜSt<'mlckeler ele geçirerek ya- Hani muahedeler. hani verilen im km . S k ıyetlerc ·- ~ e a • manzara F d- h d - ı 1 · · b ti t Çek milletine yürekten sempa- zamn geci esi uriye a-

b reyıam hakkının verilm . . ransamn U{!Illanlarını tcş- ~t onanmasını büyülterek, cihangir soz er, ı:ını resmı eyana ar, a ıp ı.:t•cıl"._ Çeko•ovakyon•n yalm:" ~~ ;• '7iyo, ve •La Palric> ye tehdidin b,, dcvlcı vcyahuı T.iye.ıc gibi b;, li- tutmalar? Hepsi 'edebi,-a~. diyece- tisini izhor ediyor binesinin istifasına sebep oluyor 
ın °". '""«kkcp küçük bi, devlet ol- '~~· zla F<ansoz •~"ndaki aynhkla- man alu•k bi, Akdeniz devleti olmak ğim, fakat bu kelimeye hürmetim Lond<a, 20 {A.A.) - iş lcde.aoy• Deme 20 (A.A.) - Gazeteler. 
~•le hall•lunacağ•nı baırrlaı,yo,_ :ı..:~:.~da ~rt"<lan kald"d•i• pek geç tan menetmek bedelinde bide,,,.;. hepsi palavra demeğe beni mecbur nu milli mcdi,; dünkü toplanı..,ndan f,.~, Suriye fevkal&de komdcri de 

•~. Jiyo•nalo d"I I . cd'Yn•du. F.an•a. büyük Britany• ve ltalyay: bi, ediyor. oon.- ncı«ııiği bi• tebliğde diyo• ki• Martcl"in heyanntm• ncl«tmckıcdi'-
dc bir lnakaleaind:: ta ya guctesı ANSCHLUSS'DANBERI c:Maritime Blac> vücuda ~etirmck o- Çekoslovakya haksız bir hücum Sulhü samimiyetlt! anu eden milli Bu beyanata nauran, Fmnsız -

•Çcko,lovakya b •. , .. • 40 uaı halta ümindcki oon buh • la~kıo. Bununla bcnober Almaoyanon ve taarruza uğrarsa Fransa hükü- mcdi,_ Alm•nyan•n ,;ı;.ı.ı, t"yiki al- Suriye muahedesi yeni ma..ke<clc< -
" b . . ugunırn '\ruıtatindc ·ııc fh b. h l meti onun imdadına ko~. ca ktı. Kfi-1 bnda ve Prrııa h~uı.,.., .... tı.yle evvelden den ve CkalliYetler meselesinin hallin-

e ugiinlcü .. . 1 r~n ı. s~ alarmda Fransız ayrılığının ı: m~ reci o maııı lazımdı ve onun - '"-·~ Avnı f<'Jımı i e, hiç bir vakit. bır mısalı olacak; amele birlilt hare'-etı" munaınp mahreci ortn Avrupadadır. çük İtilaf devletleri tedafüi bir harp •isti .. rclerde bulunulmaksızın Çekoslo de~ ~nra dimza cddilecedk.v•Lüb~an !_~v panın muhtaç olduğu ıulbü . ve k - . x: B' _._.. te Çekoslova.k~·anın müttefikleri j_I ·-r- 1 letının hu tttılaı+ı a cg~myı<'ccr.·tır. Urnı lcrnin ed B ve nı- omon11t Partlııi elden çıkan mu • ısmanı; ın geçen asrın yetmişlerinde ~ 1 vakranın parçalanması hususunda n· B b B d h zluk u-dutları 1:ı· • c~ez. u devletin hu- habbet ve tC'veccühü tekrar ele aeçı·r- Fransanın müstemlekevi geni,.Jemelcri diler. Bütün bunların manası ~u idil .. . f u eyanat ura ıı oşnutsu "" ır 11.rıısı masada, Alman ve .. b o • k. Ç k 1 k h d ti A'I lgiliz ve Fransız hukumetlen tara ın - yandırmıztır Surive kabinesinin i~tifa· rmıcar dü•rnanı , . ,_ ~ege ir tqebbüste nazik bir ani is- ni teşvik eder""Jc aararsıu kıld~ı gibi ı e os ova ya U U arı man · · · 

V d

. 

1 

.,.. uırtaıı;ım askcrl·nn· hıma • h F d h' Al taarruzundaıl masun kala~ktı ve dan yaıplan teklifleri teessüfle karşıla aı bekleniyor. 
e •P ornatl 1 - r ctme1:e a~r cibi göründü. Fa- ransa a ı man kütlc .. inin ~rica ._ 

tnek ~rın arzu arını tatmin et ; kat buhranın Ü•tcsirıdcn gelinen sürat, doiru tevcih edildiği görerek Çeko lovnkyanın fiili galibiyeti te- dılar. -o-

dol 
tnııkaadıylt" çizilmi,LJ"r. Bundan F onu · d·ı · 1 kt ş· d. t t h MU ı· b ulh ·· d k 2 • b• ş• h nyı, da' be . r~nsada yeni bir ruhun çok ziyade ol czararsıu kılacaktı. mm c 1 mış o aca ı. ım l am e - i i mec ıs, unun s çu emo • ncı ır ış ane 

lıiın men~=-· 
1 

ynclmılcl bir kan,ılı: dua~n~ gösterdi. Franıız fikrine kuv- FLANDIN İDDİASI like başgösterdiği zanıan, bütün ratik bir millete lcarfl yür. kız.artacak 
""•k. d,., .. o mu,ıu'.. ~koolovakya. ntl• b,, da,bc gibi gelen Avu.•tueyayo MWyö R.nd;n"in 21 m•Y" Al- milttofikler geri çekiliyorlarl Haltil'b;, ihanet ve ıchlôkcl; bi, rm•al oldu- facİaSJ oluyordu ! 
h~p olınadını yapt~ luç bar tccsaüre ec Alınanyanan iltihnkındanberi. aalahi . man - Çek buhranında büyük Britan Çekoslovakyayı parçalamak kara- v b d 
d an v~ vıupayı hiç alaka~ yettar müşahitlerin nazarında, Fran - ı yanın kabul etm<'diği siyaseti tasvip et rını kendisinin imdadına koşmavı gunu eyan e er. --ır etmeden ortadan lcalkabilir.> ·~ ~illeti harici siyaset meadelerinde mesi epeyce hayrete şayandır. Çünkü taahhüt etmiş olanlar veriyor! . Milli meclis, Çek milletine yürekten 180 numaralı tramvay 

Diyor. hulcumetinin ·· t d'~· 
1 

ç k ı k ·ı le ı ki Bu kararı Çekoslovak"a dinle- sempatisini izhar eyler. arabasının yenı· marı"fetı" e·· .. _ gos er ıgı yo ll takip et, e 01 OVll ya 1 C afll 1 1 yardım mu• ~ 
ih utun bu haller, ltalyamn, artık ... rncge Yeni bir hazırlık göstermeğe ahedesi alımda Fransız meeburiy~tle.ri mez de Almanya icraata geçerek! -o-- Dün akşam saat 22 de Şi.,liden 

z-ı bir ıurette Çekoslovakyaya h.. batladı. Bilhassa Orta Avrupa meşe _ ni asgariye indirmek ıztırarındadır. lh Südet topraklarını işgal ederse, 
0 A •k A kalkarak köprüye doğru gelen ve 

ı~~ Almanyaya lıirlalcaydü•art ta uc.,um ilesi üzerinde Fransızlar müttefik bu ~ timar ki bu zahiri tezadın sebebi. zaman ÇekoslovakynYl haksız bir mert a- VfUpa dört sene evvel Şişhane yokuşunda-
gını goııtcr~ktcdiT. ıı: par ax: ır temayül göster _ ranı.:o - Çek misakının şart madde " • \' · V<& r ve • } • ki kazaya sebep olarak üç dört ki-ut et ta··· · .. -. ra tar unma'-ta 1-"- b" ı F '- ta 0

rruza ug-ramı"' sava""kla ı 
~- mc.ltte bulunuyorlar. sinin doğmamasını arzu etmesinden • ke~dile.~ini. hiç bit• mecburiyet ilel iŞ erı şinin öHim(ine sebep olan 180 nu-

t 
Harpten sonraki ilk senelerde Fran dir. locarno'nun gt"çmİf ve Milletler bagh gonnıyeceklr ve hiç şüphe yok marah t-ramvny araba ı Bankalar.ı 

Ş Bankasının ;:nı:.e Le..v:~o·a~~v;:ko:::v~~i~aak. lRaroımı~ang· ~:s7~~:ti::i:a::~'n:e~i~şe~~ü k!:"!:e~m:.· ~:k;s~~~:hk;~~~u~~~::ıar~ir cezaya General Dutler •Amerika; ~:~~~·:kvi~J?;:ug:~:tğ~ :~~~~n::kk~ 
L 

" Avrupa işlerine karışmama-

0 d b 
~a.rtderı tarafından desteklendi ve bu olması iddialarının inadına, Çekoslo- Bunlann bir kelime oyunundan, t<lkcrleklerden ~iddetli bir alev fış-

D ra ŞU e • mf kı ~ Jıdır. » Diyor. Si 1 .a ar da cmüşterck emniyet> ıiya vakya askeri manasında AlmanYıı. tara bir komedyaclau ibaret olduğunu kırrnağa başlamış ve tramvay ara-
ıetıne tehlikeli bir yol gören sollar ta' fından istila edilirııe bunun Fransız şe- anlanuyacak. hissetmiyecek kimse Nevyork, ıo (A.A.) - General hasmın frenleri ayni dört 8ene ev\•el 

Yakında • -.f,ndan muhalefet edildi. Ayni za • '.rli için fona hi, dn,be olacağm• tam var mıdır? Şu halde bu kadar ko- Buılcr lonPland"da ,üylcdiği bi, nu- olduğu gibi tutnııyarak hızla yol 
Mu meraSlmle açılacak manda cFrançısis MoyeM orta sınıf _ yor. med)•a, bu lrnclar muazzam ve mas- tukta Amerikanın herhangi bir harbin alnıaığa başlamıştır. Araba Kara -

l aıtımer Eriı de bulunacak tan. '."""' halci dcvlctlc.e. mcmlc- Mü.yö Fl•ndin •iyaoetinin t,kmil raflı bfr diplomasi makinesi ne d•,.nda kaim"' lüzumunu ilcd •Ü•dük köy t.Tamvay durak mahalline Joa. 
""• lk Banknsının Londrada açılma kcı.n, kcndioinin ilm,yan kav .. lua ,.,.iıi. ,i., Alm•nya Pmii•n vcnneiic için? ten son•a. Am«ika. AV<upa işclrinc dar gelmiştir. Tramvayın .kontrol 
>ırlıkı:;ar vorllen ••besine aid ha: ;•üklc~ici ihtimailrlc. hu ittif•klua mccbu, cdil•~eii müoaadcl., ncıiwi Almanlardan sonra, llacarlar kan,...•m•hd,.. dcmiftl'- ileti de kontak yapm" olduğundan 
Lon<J tamamlanmak üzeredir aha zıyade amirane bir istihfaf ile olarak sulhperver va!lltalarla şarka ge da eslerini yükseltmeğe başladılar. General Butlcr, Çekoslovakya mcııe arabanın içinde bulunanlar heye-
lngU-ra b şubesi için Prens 1stredd; karışık lcorku ile baktı. Almanyada ni,temcsini elde edecek olursa tatmin Lehliler de. susmayorlar. Bunlar lesinden de bahsederek demi,tir ki: cana kapılarak feryad etmeğe baş-
4'ina ız. an kası karşısında büyUk bi; naayonal soııyalistlcrin yübdmeııi fran edilecektir. mantıksız bır .,ey istemiyorlar. Al- Al . d. nt w Cl lnmışlardır. Araba güçlükle Kara-

kıralanmış mod 1.· aızlara Biamarkı w F . v 1 - manyanın şım ı ya,. ıgı, o-de tef . . • ern ..,ır qekil- . n. eger ran11z emnr Eğer Büyük Brifanya ile Fran!la Çek man ara tatbik edilen prensibin d G A • köyde durdurulmuş ve içinde bu)u-rışıne baetJanmıAt B v yetı tehdide gir c k 
1 

k tı· 
1 

. . . menceau ve Loy corge,un men -kU v v ır. ankanın . .. e e ou rsa ıyme ı ere yapacaktan tazyikle kendılerını kendi u·kdaşları hakkında da mer'i . . . nanlar derhal başka bir arabaya ~ad merasim' k l hır muttefik olab·ı _,_ A d 1 1 . t• 1 B b k d kan kanı ve parasıyle kendısınden ko- ki d"l . 1 d. B ti 180 

11 

U ı, ya ında, ş Banka- ~,. 1 ec~ vusturyayı yar ım arını yapmı~ gösterccl"k olur • o masını ı n·or ar. u a. ım an b' na e ı mış er ır. u sure e 

t 
mum 1'1UdUrü Muammer E mag. u.p cder:k F ranıa üzerine hücu - laraa, Biamarlı: siyasetine müşabeh<'l tamamen ha.kh ve meşru bir mevki- pa~ı~a~ı geri almaktan başka ır şey numaralı arabanın ikinci bir facia 

nrafında rış mu ıçın zemın haz 1 ld - h ,_. k . . d a· 1 }"' k ğ. degıldır t ö .. il lük' ·1 ı.· . n yapılacaktır. Muamme le •. h 11 amıf o ugu aıu uvvetlendırılmi.\I olacaktır. e ır er. • a at görece ız, ki Ma- · yara masmın nune g ç ıe geçı • 
Jrı::ı bugU ı d r atını atırlattı cSaeov 'd S C ] t 1 bl · k 1 k 1 -&! ·k k d b'_l_ · l' t 

01

' • n er c, Londra ~ubesini d · a an sonra e eçen mart P:ırisin sağ matbuatı car arın a c erme ·u n a~ı mıya- MUşterek tehlı e arşısrn a ır e- mış ır. 
lıç nk lizerc şehrimizden Londraya an.:t Çekoslovakyaya karşı şiddetli hir hü- caktır. Çünkü Macaı-ların haklarını şiniz. Kendinize, sıkışık zamanda _.,,,,,,,,,.,.,.. 

"'jkct edecektir. k <?'k -~on'..a "Y••i grnplann •ollc.i cuma kalkı.Ja,_ Mücadeleyi <Candidr tey;ı edeeok Alman süng1ileri on- yan çizecek müttefikler değil. men- HORTI BERLINE GiDiYOR 

ı " ~Oş ban~ası Londra ŞUUC!Sİ müdü aKııne .. d.ondu. Bitler ile Mussollni ve CringoireJ< idare etti ve gayesi !arda yoktur Budape,tr.. 20 (A.A.) - Resmi be 
ug ne Türkı'"' C . r c omunızme kar ._ lk .. v F · faat ve hayali zaruretler bakımın- w 'b H . c·· . . 

'-,. n ,,e umhurı~·ct Mer .. h şı .. a an> goren sag ransanın Çeklere yardım etmek ınec Hu n nz". k d b. yanala ragmen naı ottı orıngın 
A-..Z otmka!-lı 'lildn . " - munte a yeni bir d.. d 

1 
. • • rn "

1 
a nrşısın a ıraz dan bağlı felaket arkndıun temin · ·· · ~ ·· 

tay] ' ı' rlerınden Cabir k it or - ev et mısa- burıyetı altında olmadığını göstermek kalb ve vicdan be liycn jnsanlarm w • • , davetı uzerıne ,arkı Pruııyaya yapaca 

f
...: n edilmi~tir. C'abir, yeni v•·zı' • 1 ıdna ço hot bir gözle h•kmağa baş- ti. Bu mücadele muhalif mahfcllerde bir 'suan h' . d k b·ı . ctmege bakınız ve, eger bır faydası ğı seyahatten istifade ederek Alman 
"""ne başlamak ti .. a ı. L 

1 
ı ,, ıssı uymaması ·a ı mı- • Eri~le b zere, Muammer yaya b .. 

1 1 
ounun Aman parasiyle mali>·elendiği dir'! varsa, ciğerlerinizin bülün kuvveb·ıricali ile görüfeceği tahmin ediliyor. 

tir eraber Londraya gidecek _ F aıı 1 0 masından Alman - Çek ~üphcsini uyandıracak kadar kuv\·etli Bu masaldan çıkncak netice: le bugünkü beynelmilel düzen a- Hortinin Cöringle ÇekoslovakJ'll 
. ransanın muahed ·ı Çek sl le "d' B h" .h ·ı~r Al e 1 e o ova ı ı. u ucumun sert s~i Çek - a- Küçük devletler. silihlamnız! Yal- Jeyhinde haykırınız! ldaki Macar ekalliyetlerin meselelerini 

ıyı munase- (Devamı ı·ar) nız kendi kuvvetlerinize güveniniz. Hüseyin Cahit YALÇIN müzakere edeceği znnncdiliyor. 1 tı wı manya 'ile dahıı · · ·· 

! seltme~ ~nlıyo~ musun ~alya? Bıı·ak rüm ama .. Ne ohır, ne olmaz sen sürünürken bizim paşa babnnınpsmini sor~uğunuz za~an . ~im. ol
şu hırıstıyanhgı.. HırUiyanlıktan bütün serveti benim üstüme yap., parasını yiyip içip ke)•if silrmüg duğunu bılmoyrdu .. Kım bılır bıça
v~zgeç .. R.u~l~rın temiz olması için demiş. Paşa zat~n kör hayran .. oturmuş .. İşte 0 zamnn da ıçım~ re alçak bir muhitten olduğu halde 
yuksctmesı_ ı~ın saadet ve huzuı· la- Babam öldüğü zaman anamın mi-. bir yeis dliştü. Yine azap dııymağa ııiçin. m_uhacir kafilesine karışıp da 

zımdır .. DuşilnUyorum da eğer ben rası benden bu suretle knçırdığını annemin bu uygunsuzluklarından gelmıştı .. 
o azaplan çekmese! idim, anamın gi)rdlim. müteessir olmağa basladım .. Para- lşte o beni b:ıştan çıkardı. Na-

Paşa , 

1 

41 ahlik düşkünlüklerini glirüp de O sıralarda umumi harp çıkmış- yı lif olsun diye soyliyordıım. Gli- mussuzum o zamnnn kadar ben 
yemek :e~~~ladı.. Odasında ona ğı hücumu , geceleri yatağımın i~inde hıçkırık- tı. işte bizim meyhaneci Ali ile 0 züm para da değildi .. Asıl anlata- koko nedir bilmezdim. 
in be. b ırlerdı. Ben halayıklar- d du) unca kolunu kaldır- Janm duyulmasın diye yacıtıklan zamnn bir siperde karşılaştık. Val- mıl'orum ki aSll beni sinirlendiren Jühknhalarla gülüyordu: 
her ~~ er Yemek Yerdim. Annemin ı. K mra, ısıra ağlamasaydım .. Ben bu de hanımın biltiln ihlimamlanna şey Benim dört sene siııerde ge- - Masum T!lrk gençlerinin ahlil 
Bana n sofr~sında misafir \'ardı k' -

1 
.anm hakkında uluorta fi- gün çok da.ha müsbet bir insan olur rağmen bendeniz ihtiynt uıbiti ola- ~ n •. gençliğimin isyanı idi. ki tereddisine sebep siz değil misi-

CV\'ellerı k d · ır er söylemekten sen· d · d ç k d h · b·ı k ':re · 
1 

R Ç 1 ğ ··t .:ıd· var d 
1 

a m misafirler! d d' 
0 

. .. ı mene erım um.. o a a muntazam bır ha- ı ece • kadar talı ilimi yilkselte~ Değil mi va hele annemin kepa- nız ... us ar ı mm mu ereu ı 
Ya za er er

1

di. Falrnt bebek değildim s:n.1'dil n
11
un mildafıı burada benim yatım olurdu. Azap çekmek.. Ne memiştim .. Fakat be tc yapıyor- zeliği Herke~in anası gibi beni akım! .. Saraylarınızm bütün konak 

mana misar· ı · 1 e oya davet etm k b · milth· b' d' B d O ·· 1 b 1 h 1 · çeşit . r· ır erın nasıl ve ne yetind k 
1 

e mec urı- . ış ıt şey ır.. en ne idim bi- um. zamandanberi beste yapı- göz yaşlarile beklese idi ya!. Hayır armızm, ar annızın mey ane erı-
Çoeu .:;' "." ırler old utunu anladım.. Ve e .. ~ acağı?'.. . . Iıyorm usunu z? Nereden bilirsiniz. yorum. karını numuruntl • ım?. yeni gelin- nizln bütün eğlence yerlerini•in, 
inak •\ analarını kuıureu• tanı _ konuş 80\ nil _blt.ırlr bıürmez sanki Bunu kimse bilmez .. Gfiniln birin • Masanın iistüııde duran Riseler • lik oynıyor Jigolo besliyor h8' • en çirkin !ptililannı bütün mütcred 
!ar. 'ıı:~.~rı melek _bilmek istiyor- ve lfika." ıt e~~ı d_:iillmiş kadar uzak de galiba on beş ya:ımda iken bir ~e.n karma kanşık içkiler iç'mektı! pa .• Utanı;~rdum annemden, se~il- di zevklerini bize getir~iniz. Bizi 
sizin zanendıyorlar. Talya Şcm .~ ır Y~z takıııarak sustu. gece paş:rnın ya3tıgının altından ıdı. mektcn utanıvorclum ahlaksız ve miltcreddı yaptınız. 

çocuğunuz ı d 1 onun sozler· · · •t · · ld E v · J •• K d. · k · · b" · h. 1 )aha Uk • oma ıtı için Al- hile ını ışı memıştı para ça ım ... vet.. e ılk önce bu _Biz harpten döndiig~iimiiz 'Lf t d .. dt· • E . k en ınız y.aşama ıçın ızı ze ır e-ş redeblli · . .. . . za- ı arp en on ıK . ~şım a ranım d .. 
benim .. rsınız.. Onlar da Artık d d • para ıle ıçmeğe b~şladım .. Annem man babamın evine b' · . . . ınız .. ut ugradığım hayal kı kl it 1 . o a a kımse kendisini din- b d k .. . . genç ır züp- Anadoluya geçti. Mılli mücadeleye. O znmnn Ankarava geçen geııç-

Grarlardı. rı ı na d~mıyordu. Fakat 
0 
farkında değil- u~ ankçtob' mut.ee1s1 sıdr 1

oldu. Benı penin yerleştiğini gördüm. Tabii Ben burada knldını.. Beyoğlunda, ]er ku~hıldu. Bizim ·yüzde sekseni-
enç ediı> b' k ı. ya ı me e ıne ) o a l. lem bu su- valde clul · ıi ır oltukta hareket _ rette .daha scrbe t k 

1 1 1 
· beyaz Rus .akını başlamıştı o za- miz daha sürUnmckte .. 

2 oturuyordu Tıpkı Os . Tam odanın ortasında ayakta d s a m ş 0 uyor "Ru müşkül senelerde bir genç man Talya .. Sizi birinci defa o za- Talya da artık onun sözünü din-

o ~a onun yanındaki . man !Ihı duruyordu. Ve elini kolunu Uth' ı u.. .. kadın nasıl servetini idare edebilir man tombala oynayan bir kiiçtik )emiyordu. 
fçın<la uyumuş gi' l genış koltugun sallayarak eli .

1 
k . m ış 1 Paşa olmeden cwvel ne yapmış- elbet ele bir erkeğe ihtiyaç vardır,, Rus harrnda tanıdım.. Jlnmh\'oı" I\ocnııınııı önilnde yerde halıya 

l»ir d ll' uyusmuş 'b' , erı e ollarıle heye sa yapm bütil f k d" d' . uru~la durmakt 'd· gı ı canlı, heyecanlı iş ti -1 ış n serve 1 en ı na- ıye mazeret de bulmuş. ZüppP de musunuz yanınızda Nntaşa ismin- oturmuştu. Yüzilnü onun dizine da-
eno edip ŞellWnbı k:~ 1· Fakat ııözüne devam ed!;::d=~ yaparak ı~ı~a yaptı~ış. "Oğlun haylaz :re- büyük bir ada mm gözdesi mi ne de küçük .bir kız vnrdı .. Sarışındı .. yam ışıt. Koeası hafif. hafif bnşmı 

ıına - Azap fnsa lçal • ~ıyor. demış paşa Allah göııterme imiş muharebeye gitmemenin çare- Babasının Grandük olduğunu söyJil okşuyordu. 
nı a br ve Yilk- Bin .. Ben inşallah ~enin ön inde illü !!İni bulmUf .. Ben ceı>p,. ~~rlerde yordu. Fakat son Çarın babaınqın (Dev.amt v· 
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Kastamoni Eğitim 
kursunda ne gördüm? 
Köy için köylü için beklediklerimizi 
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Zeplin i çinde bir 
saatlık gezinti 

Koca Yusuf Loranı 
bu nlüessese temin edecektir. dakikada 

·lstanbul tramvayların dan 
Kastamonu - Eğitmen kursu hal-ı - 300 metrelik bu muntazam fO• 

Şı.kayet lcınvzın ~içli ve samimi bir al?ka ile ıeyj mi} 
gözetlediği bir müeuesedir. - Eveti 

• >J b t • b t • f Lise, ortamelttep, sanat mektebi, İki kat üzerine 40 - 45 metre bo 
mı meger e erın e erı varmış. muallim mektebi gibi müeesseselerin yu olan koca yatakhane binasının Ö-

D k k "d 1 Sıkı tılı ka programı, gayesi ve yetiştirdikleri ele~ nündeıiniz. 

Loran, Yusufun altında fena 
ezilerek sırt üstü yere· seril 

40 kı.ıı.ı"Jı'k otobüs tıklım tıklım aracı orı or ar.. n - ı Yusuf ı·n· hasmını or· adan oraya 
:t , •• • man ar ;a pğı yulcan hepimizin malii- Siz soruyorsunuz. Onlar söylüyor · - ' 

doldu. Şoförün yanındaki kolunda maraları gordükçe doğrusu ne ya - mudur. lar: vuruyor, hamur gibi mıncık mıncık 
kırmızı bandı olan adam hala: lan söyliyeyim içimi ıkıntı bastı. H ,_ . ,_ d" .. .. . . yugw uruyordu . 

. w . •w. erııı;esın, ııı;en ı goru~ zavıyesıne - Bu yükselen koca binanın teme atmacanın 
_ Haydi .. diye bağmyordu .. Bu Merdıvenlerden aşagı ındıgım za- go'"re b '-t 1 L kk d b" ,_ 1 Her kes hayretler içindeydi. 

. . O u me.- ep er na ın a ır ıı;ana- ini biz kazdık. Köylüler ta~nı kumu-
giln tayyare bayramı var •• Tayyare man, ·genış bır nefes alarak.. oh .. ati vardır. Senelerce dünya şampiyonluğunu yatan Loranın, kü7ük 

nu getirdi. Harcını biz yaptık. Tuğla meydanına gitme gelme 2 mark.. dedim. Fak t W• ,_ b ,_ · · 
1 

muhafaza etmı·ş du··nyanın en sayı-

atan serçe gibi, 

. . . a egıtmen ııı;ursu, izim ıı;lasik ıçın ya mz maden kömürüne para ver· ' 
Nihayet son müşteri de geldi. Te- Sonra zeplrn ıle seyahat etmek mekt t ı·kkil . . lı pehlivanları sırasına geçmiş, Lo-

pemı.zde sabah güneşi kızgın ııua- mecburiyetinde olan insanlara acı- ayk eıpb. e ~ end~ıze ba~tan ba~a dik, çamuru biz kardık, tuğlayı biz f 
1 

d w . · b 
" . . _ ır ır mu~ese ır. k f'- khk B b" d 1 . ._ ranın bir tek ala ranga güreş oyu- a ıgı ırı asmını 

larHe bizi yakıyor .. Otobüs kalkar dım .. Fılvakı Almanyadan cenubı Burada kit · .. b formalık bı"r eı 1&, ya · u ınaya ev etın .-at nu bilmiyen Koca Yu!'lufun kolJan cakladı, kuvvetli koll 
- b l "k .. ı ·· k h t ap, UÇ ef t v k ·• •• Y 0 d 3000 1 k kalkmaz biraz hava gelmego aş a- Amerı aya on gun u seya a e mu- Jcagıw t y - d d -·ı b" . .. ıgı para pe cuz 1 enı en i- arasında çocuk gibi kalmasının hik da sıkmağa, kafasını, . . _ . . . k · ıgının an egı ta ıatın, gul l 

dı. lrnbıl 2 gunde g~~ılır. ~ma .. Sı ıntı- renkli, fasih dilli lisanıdır. ra ık bir nişaat tahsisatı gelmi~. Bütün metini bir türlü anlayamıyor, bay- caklarını birbirine geçı 
Fa.kat bu sefer kırmızı bandh ya nasıl tahammul edılır? Hangarın B ad al b h h . muallimler kaplarına sıamıyorlar: retler kinde kalıuorlardı. yere vurmağa başladı .. G . ur a t e e, er angı sıranın .. ,. .r ak 

rehberin sözleri yükseldi: kfapkısıl ndan ddışarbı kçıktım. .ednış tahta bölümleri arasına sıltısmıf sıska - Bu parayla mutlak binayı bitiri- Yusuf ise, kendinden emin gü- Loranda kımıldayac 
- Sayın müşteriler .. Bugün tay-d u .. u u meyi a?a a ınca. y~nı en ve narin bir vücutcuk değil, 'köyün ve riz, diyorlar. reş tutuyor, karşısındaki üç sene- mış, Yusuf da arttk ne 

~are. b.ayramına, t~~yare rn~~dan~- unyaya ge mış kadar sevındım. tarlanın bütün zahmetli hayat feraitinl YaPılmakta olan ikinci binaya geçi- lik dünya şampiyonu Loran değil, şaşırmıştı. ·ı 
na g.ıdıy.oruz. Ze~lını gezecegız: Sı- H d" * , tunçtan ıöksüyle yenmit köyün gür ~ yoruz. Burası demir, ağaç ve maden kim olursa olsun, kırıp geçireceğini Alafrang.a oyun bı y 
ze şımdıden ze.plın hakkında bıraz - ay ı.. büz ve gözü pek d 1.k 1 d lesini yere serecegw ini umuyordu. daima alaturkaya kaçı 
. h t .· _ Halo 1 c ı an ısı ır. atelyeleridir. Burada eğtimenlerin ya- ~ b" h I d'' .. h ıza a vere~ım.. ·· · Burada muallim ka t ht b d · Ve nitekim onun son derece ken şan ır a e uşmuş 

• · · d l 1 't 1 t ra a a aşın a pacağı is,leri anlattılar, saban, teneke 1 k y Adamcagız kanter ıçın e p.n atıp - ş e.. ş e.. kara kitabı ııah'f h"f . h . dine olan itimadı ve fevkalbeşer kurd kapanına a ura 
. D k k" d k 'b' ı e ııa ı e ıza etmıye "'b "k . k 1 

duruyor. Faka~ dinliyen kim .• Heri .. ~ ~n san ı yer en çı mış gı ı savaşan bir Yorgun çaresiz değildir 1 rı • ıs eme, vesaire. kuvveti saye~inde Loran gibi bir llışıyordu. .. 
kes yanındaki arkadaşına birşeyler yuz ın erce halk sabayı doldurdu. Burada kit t 11• d 1 • Yapılacak ahır ve süthane için söy 'ı pehlivanı yıldırmu.~. ve bütün taraf Nihayet Loranı mu:ıce . H k . .. .. h d B' b 1 ap a, mua ım e, ta ebe 1 
anlatmağa uğraşıyor.. Nıhayet er e~ı.n gozu ava a.. ır a on de yalnız tabiatin ve hayatın kendisi- edikehi ~u: tarlarının ümitlerini kırmıştı. kurt kapanına almış, ıa 
adanıcagız da anlamış olacak ki., uçtu. ır top atıldı ve balondan bü- dir. - Bizim ahır gibi, kümes, süthane 1 Dakikalar geçtikçe Yusuf un tık bitmiş bunal~ışt1: 
Lafı kestı .. Biz de tayyare meydanı- yük bir bayrak serisi aşağı doğru C .. K . . gibi müştemilatımızla istihdaf ettiği _:sabrı tükeniyor, Jıa.qmını bir .verin- Heyecandan gureşı 

ldj'k uzandı.. eçen gun astamonunun ıftıharla d b 
na ge l •. ,, Al F İ .1• t . adını anabifeceği bu güzel mü,.ssese • miz gaye: den yakalayıp adamakıllı yere vur e en halk, ağırı.vor, 

Muazzam bir meydan .• Ortasın- man, ransız, ngı ız.. svıçre . • . .k H - T mak için etrafında do""rt do'"nüv. or _ mütemadiyen: 
ı mızı zıyaret ettı . ayatın doğrudan emiz, sıcak gübresi yağmurdan ve 

da tavuk kümesi kadar bir bina.. sveç... do~ uy k d. . 1 b . k • du. - Bravo Türk' 
G . b . B . d Bugün burada enternasvonal vaT gr a en ısı o an u azız yuva u- güneşe maruz olmayan bir ahır. Hay- Diye Yusufu alk1slıYO~ 

araJa enzıyor. urası nere,sı e- .J "' rulmaya ba~lanalı daha ahı ay olma- Loran, koca dünya şampiyonu, · 
meğe kalmadan bizim rehber kol- rış varmış .. Bayrakları dalgalanan van bakımını bilhassa yoncayı yapa- Onlann müthiş alkışl 

dı üstüne binlerce frank bahis tutu -)arını kabartarak sesini yükseltti: milletlerin tayyarecileri de müsaba ·İlk k bilmek ve köyelrde tam fenni olmasa diye haykırışları ~alon~ 
ı k · r k t . l urulut anlarında bir defa git- lan pehlivan, Koca Yusufun önün-

- şte .. dedi zeplin hangarı .. O- aya ış ıra e mış er. · k k bile temiz bir küme~in faydalarım an- d k 'b k k geçiriyor, Yusuf dn P~ 
ra:.·a kadar gideceğiz. Bir tayyare takla atmağa başla- mıt ... uru topra üzerine kadit bir bi !atabilmek. en çocu gı i açıyor, ya asını nı kurt kapanına almış e 

d 1 d" k .. . nn ıçınde 250 mevcutlu ve 50 muRlli bir daha ona kaptırmamak için uğ-Meydan ile hangar aras11 otobüs ı.. n ı, çı tı .. Bu esnada gozlenm r r b" . Çrık mütevazi fakat it yordu .. 
ile 12 dakika .. Gözün alabildig~ine havada dalgalanan bayraklar ara- ·~.·. ıhr ~iıesl:ııeseknikn, bütün hayat te· ço genit ve raşıyordu. Y,an ha.kemleri, göıl 

d .. rıtıtını aız o ara urulabilmesi imk& çok feyizli bir gaye. Yusufun go"'zlerı· art k ka ş geniş sahanın dört bir tarafı sabah sm a Turk ayyıldızını ve tavyare- 1 a 1 rarmı.' gibi açmış, orta h:lketni 
tan yelen meraklılarla dolmuş .. Ka- !er arasında Türk tayyarecisi~i ara- ~~~·: .. ~~~cut o amıyacağı telakkisiyle Hep İnfaat, temizlik ve ziraat ta - bir pundunu bulup hasmının üstü - nü ağzına almıştı. 
rınca gibi gezen halk kırmızı beyaz dı.. ' on Uf u . raflarından konu,tulc bu kursun.. ne saldırmak için vaziyet almıştı. Artık netice beJli 0111'1 
.mJhtelif renkteki elbiselerle çiçek v•Aradan bet ay kadar geçti. telc:rar - Okumak YQk mu burada? diye- Esasen her geçen saniye Yusu -* eKıtmen kursundayız. Söylüyorlar: ceksiniz. !un canını sıkıyor, bir an evvel has nın sırtı yavaş yavaş 111 tarlalarını andırıyor. • • k v b 

1 
d 

* 
Havada tayyareler uçarken ben Bir lcapı<Jan giriyoruz ve srlizcl ~ir Burada okumak var, l.enı de bildi- mmın ~ırtım yere getiremediği , unmaga aşa ı. 

ld ·· .. E f le T· " l." <: :ıt m .. ç. • t: -s r: t · k Yusuf tekrar btltfiti k _ Zeplin görmek istiyenler bu de. arkadaşımla bir kurnazlık yap- Y,, an yuruyoruz. tra ta i gördüğu-. Niniz okuN~ a~lapnın ~ üstün tar- önünden bile.ak bucak açan Uora-
tarafa gelsin!.. mış tayyare meydanının kenarında. müz bu çiç~klilcler için kume1er ara • ·z~ndJ oir okuma. · ' , - nı bir hamlede yenemediği için iz- zerine abandığı z.ıman, 

Havada yüzen ' bu m~azzam ge' _ ki bilyUk lokantanın tarasasında aında rcltabet var. Birinciliii görüYor- Arkad~şın birin: takıldık. zeti nefsi kırılıyordu.. - Aman yeni1dim, ye 
miyi yakndan görmek artık farzol- yemeğe oturmuşluk. · ıunuz ya .... kumeıi aldı. _ Canım böyle 

7 
_ 

6 
aylık ıtaj Halkın sabrı da tükenmiş, her- Diye acı acı bağırmış, ıt 

muştu. Hemen 0 tarafa gittim. Ka- Herkes güneşin ahında pişerken Binanın önünde~iniz. Soruyorsu • 82 değil mi, bir yJI daha tekrar bu ıtaj kese bu kaçak güreşten, neticesi boğa gibi sırtüstü minde 
Jaoahk rla müthı·ş.. · biz de. kaba gölgeden işin kritiğini nuz: belli olmayan bu mücadeleden gı- tı. 

gösterilse? bİ • Rizden evvel g· elen· otobüs.lerl~ yapıyorduk. - Ealci bina. na gelmişti. Hakem mösyö Garo 
Y .. ·· F ı_ • Derhal atıldı. hü t k . d fall dölan h'aık;n hepsi de zeplini bir llalk güneşin altında cayır cayır · uruyorııunuz. uatı Loranın ta~aftarları da yavaş za ra ı arşısın a a p 

F le b d '"'I b · - Bir yıl daha okutursak ya tahail-kere görmek iı:ıtiyor .. Hele köylü- yanıyordu .. Kimsenin de aklına böy 8 at... uraaı orası egı gi ı .. yavaş Yusufu iltizam ediyor, son deki madeni megafonu 
D 1 · 1 • b l • · dar olur, ya ~ehir muallimi. h l · · ler.. Tayyare bayramı vesilesile le bir gölgeye iltica etmek gelmi- ııvar Rr tr.mız enmi~. oya anmİf. am eyi, salonu dolduran binlerce türmüş, öyle kalmıştı. 

ucuz trenlerden istifade ederek yordu. Bizi görenlerin yavaş yavaş bölünmü,. ıüslenmi~. bir çiftlik binası Zaten ~imdr köy için istenilen sevi- insan ancak on?an bekliyordu. IRlıklar çalınıyor, kad 
ki b 1 · 1 k k" n· d,.aiJ sanki d'" 1· k _ı yr.ye gelmi"lNdir ıyal Ve hakikaten o B"l 1 ld .. L J • k · k b w ıaı'! gelmişler .. Şimdi de hava gemisini a ı aşına ge mış o aca ı.. ır- • • unyaya ge ır en monern .. ı mem n~sı o u: oran yavaş ar cıya cıya agr ., 

&'Örecekler.. ' denhire oturduğumuz yer sandalye. bir mektep binası olarak' gr.lmif. seviyeye gelmi~lerdir. yavaş Yusufa yaklaştı, gözlerini rışıyordu. 
Hep t:>eraber içeriye girdik.. U- !erden geçilmez bir hal aldı. Kadın, Etrafta çıt yolc. Kavak dibinde bir kümenin dersini hırs bü~·ümüş bir kaplan gibi üzeri- Güreş yeri çiçek yaifll 

zaktan tavuk kümesine benziyen erkek, çoluk çocuk.. Bu 200 bu kadar epiımen. 50 bu dınlr.dik: köylerdeki tatbikat dersleri- n atıldı. tutmuş, Koca Yusuf un 
bina .. Altı katlı apartımanı içine Dışarıda günE>ş .. İçeride hara~et .. kadar muallim vt: idareci nert>de) ni münakR,a t>d,.rken kulak misafiri Onun bu ani hamlesini, Koca libiyeti karşısında, zavall• 
alacak J<adar yüksek .. Ve bir ordu O kadar müthişti ki.. Dondurma ye~ Derste, atefyede, tuğla hsmede, in olıluk. kaııleyte anladık ki eğitmenler YuRuf da ani bir fırlayışla karşıla- zavallı eski cihan pehlh' 
yu sığdıracak kadar büyük .. Geniş mek ımretile hararet söndürmeğe faatta ve köylerdt' tatbikatta l 1 hu kısa kurs hay:ıt'ında üç bef yıllık eh. mağliibiyeti unutulmuştll· 
ve uzun .. Koskoca zeplin yuvasına gayret ettik ise de nafile.. O gün MüeHeıeyi ge1miye ba~lıyorsunuz. atılı ok;ıll~rın vermit1 oldui'u kiihü~el ni.ı iki dehşetli pehlivanın birbiri Kimse onunla alakada! 
çekilmiş arslan gibi duruyor .. Sağ- mi<lemin nMnl buz tutmadığına ha- Burası mutfak. burası au muııluklıuı, Y .. 

1 
l'k 

1 
'b 

1 
• 

1 
ne hücumu, güres min(ferinde şim- herkes Yusu~u ~JkışJıyot. 

• • L _1• bılgı ere ma ı , o mu~ u unuyor ar. , . • ,. 
da sonla ikişer ki~lik bir~ok spor I& hayretleyım.. · turası nr. a. Ama siz: • şekler Çaktırmı~, iki kara bulutun lon: 
tayyareleri var •• Birer 'fındık sıçanı * Hepsini başından tırna~ına kadar birhirine girisini andırmıştt r- Bravo ~ürk! Bra\fO Ol 

B n~~ıl olur dı"vr.ceksı"niz) ' · d Jfibi kuyruklarını bükmtışler duru- Akşam 5 de dönelim.. declik .. eğitmenler yaptı. - u .. . ' v· Loran, Yusufun kolları arasıfida D:iye inim inim inliyor 
J R hb . T Ot b"' t b"l B" "ki t 12 k · · Na,ıl o!chığıınıı, ~el in· d~ · ~ıtmen r niı:ıl~rı'ııı· .. ıkmı.n. hırıldı."or, Yu'" .. ııf da ıcA yor ar. e er mütemadiyen iza- ren.. o us, o omo ı .. ısı e .. Hamama giriniz. urna, :vırmı ,., " , ... Madam Brot hemen 

h kur'lıında görün! at '"eriyor: Motoı:ııklet. Kamyon, kamyonet .. dört kiti bir anda yıkanıyor. Hem d~ ~nder duyulan bir se~;Je: lendi: 
Doğru Söz - fi· Açıksöz - Amerikaya gidip gelen bu ha- o(itiin vesaiti n~kliyeye rağmen sa- pençereleri çok bol ziyalı bol günefli - Ohoydaaaa ! · - Mösyö Jak ! ---o---\'!1 gemisi .. Şu kadar beygir kuvve- at beşte kapısı önüne geldiğimiz i~- tam mana~iyle gıcır, Ştı~ır temiz ı l7.MlRDE. SPOR F AALİYE.TI Diye naraları atıyor, iri hasmını 

tinde,. Şu kadar makineli, şu kadar tasvondan ancak 8,5 da trene bin- - Hamama kaç bin lira karcandı? canavar yapılı Loranı yerden yere 
motörlil.. mek nasip' oldu. Basamakta tutuna- - Ne bin lirası bayım. bir iki yiiz izmir. t9 (AA.) - Ege liki tam- fırlatıyordu. 

Lakin dinliyen yok .. Hepimiz ka- rak tam yarım saatte Frankforta lira. boru pıtrası. o kadar_! . piyonn'lı hul!'.iin neti<"elendi . . Geçen Halkın çılgın alktşJarı: 
la ha lığın içinde sıra bekliyerek bir . - 1 . Sonra munta1am ve guzel hır fO!lt:- h•ft· O - O b·rali•r.:. Lalan hmir - Vive lö Türk! g elirken kendi kendıme sov enıyor- . .... " • •c .. ıt 

Yu~ufa gönderin! 
Jak, hemen biiyük seP 

ladığı gibi, güreş yerinin 

ti, çiçekleri Yusufa uzatır 
de ona yardım etti. an evvel zepline girmek istiyoruz. • den Ycnı yapılmakta ol.ın yatnkhant'. bugu··n- Sadaları kulakları parahyorken, 

d Doğnnqporlıı Aydın sPorun Loranın yenilmesile Ufacık kamarada ancak 12 kişi bu- um: d('rshane ve atelyelerc doi.'i.ı ... yürüyor gen" madamlar, matmazellcr, ihti-
·ı b ı t ı d 11i kii karı.•ıla~malnn da çok h,.Yecanlı ol ,. frank kaybedenlerin yUı lunacağı için bir taraftan giriyorlar - stan u ramvay arın an v - sunuz. İzahnt veriyo,l:.ır: · yar kokanalar heyecandan tırnak -

diğer kapıdan çıkıp gidiyorlar. kayet mi? Haşa.. Meğer beterin ı · Azizim bu 1ıtö;düğiiniiz 'oııeyi du .. DoKanııpor 3 - 2 galip gelerek !arını yiyorlar, boyunlarını bükü _ rı olmuş, oturdukları yet 
Sıra bize de geldi.. Merdivene tır- beteri varmış!.. e~iımenler iki günde yaptı. kupayı ka7aı)mı"tır. yor: ki donmuştular. 

d .k S ğ ta Hakem dakikalardanbl mandık. Kapıdan gir ı . a ra- kl _ Bravo!. ..• 
fuuız kaptan dairesi.. Makineler .. r~~~~~~ a;;,t2~~~ ~~ J::.. ~ :r.:;__ J;;;;.t::"'ll;..t;" ~&;.t::ı~J;:S;;a~ M Diyorlardı. sükunete gelmesini, onun 
Manivelalar.. Düğmeler.. Düdük- ATEŞLER VE YANGINLAR JÇINDE - HARP VE BOMBAROIM~~ AI,:1'1.NllA YANAN .BiR ŞEHIHDE ~ Loran. zavallı eski dünya şampi- tilne getiren çılgın sesıeM 
Jer .. Dümen .. Dümenin arkasında MÜTH)Ş BlR MACERA - AŞK ve ::SbHGÜZhŞT • • ~ yonu artık kendinden geçmişti. olsun, biran olsun dinrrt 

edkdıog;ı!fı.:bcı· :;zlaepr~lnı~nnı~~ed~e~sınb!a:g.:Jaammb<.l1!zlıa~r~. 1 ŞAN GH A Y A T EŞL. ER l C, 1N /) E I~ da;~~·:~~~ı~ ~:r~:~ü~:r:ı;ı~r:::;~~ yo~:~at nerede .. 
e ., sından öyle hir hale gelmişti ki kı- O, madeni boru aiZ111 

ufacık bir ver;. Kamaradan içeriye ( Fransızca ~c~71ll h~yl\k fılm ) . mıldamaya mecali kalmamıştı. minderinin üstünde heyl<el 

ciri~·oru~. Dört pencere önünde bi- ı Baş DQLORES DELRJQ GE~~~~ t'l~cfRS ~ Yusuf; yarım saat içinde turşu- mış, Loran da, Yusuf dta 
rPr ve hır de ortada 5 masa .. Ame- rollerde: 

1 
S' bü' •• k ~ c-.... Cfönen hasmıiun l:Sfr elile ensc~in dehşetli tezahüratı kai"Ş19 

·k b T k t y k p E K ınemasının . yu , .rn • .. . .. rı an ar.. ~o ·an a.. arın a şam mc .. · f'.'akiyeti olacaktır. . <len, dığcr clıle de ıkı bacağının ta aptallaşmıştı. ıcu 
Pencerelerden aşağı bakmak hoş · ıw hileklcrinden yakaladı. Hakem şesinin bütün 

olacak ama .. Yukardaki manzarası- l\r:e:•:s:mmmmm~ ~~m~ -~~ ~"="~~·~~~~~:e:ıl Ayaklarını, kafasına, yani diz Aloo! Aloo!.. jıttl 
nı bilmem .. Buradan keyifli keyifli j kap~klarını, burnuna yaklaştırdık- Diye bağırıyor, gırtla 
'4 basamak aşağıdaki halka bakıyo Yann Akşam SARAY Sinemasında ça koca Loranın amudu fikarisi iri ~ordu. bd 
ruz.. Patinaj Kraliçesinin en güzel ve parlak filmj bir yay gibi geriliyor, ağzından Fakat dinliyen, yahut d° 

Ufacık bir koridorda birinci ve o N • A H EN N 1 E' • burnundan kan geliyordu. ten bir tek kişi var mı j ı 
ikinci kamaralar var .• Tren kama-ı s 1 n 1 n Yusuf ha~mmın ağzından gelen Herkes bir hava tuttıı 
ralarının ayni. İçinde bir hafta ka- kanı görmüyor, mütemadiyen altın yor, kimse kimseyi dinle 

lana Allah sabır versin.. Senede yalnız 2 Film çev:ren yıld z da eziyor, inim inim inletiyordu. Meğersem Yusufu ne 
Dönsen dönülmez .. Gezsen gezil- (j k h ·· t · "nler varmış 

SAADET DURA 1 Lnks bir muhit arasında Halkın coş un leza ura ı arasın- a<!vc •• 
mez .. Nihayet bir merdjvenle yük- En cazip Te Fransızca da tekrar bir bomba gibi patlayan O kadınlar .. 

ld ·~ · · t f ı d · · s -ı:.-'u" Filini" nefis bir a~'k macerası se ıgımız ay a ann aıreBI.. ıra ..,~ sesi herkesi korkutmuş: O Paris\n şık matm 
Sıra yataklar ... Su küpleri.. .Muaz- lllveten : FOKS _Jurnal _ Gıteydaaa ! ... Oho da btt cı.. 

!!!!! 
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Seria ı • · 

Eski bir hatıra .. 

Y E Ni SAffA H 

1 Atatürk köprü
sünün dubaları 

--o---

lstimlik iılerine bir buçuk 
milyon lira harcana cak. 

Atatürk ltöprüMi inııaab devam et-
ATLETİZM 

Hemeıı hemen beş on sene olu-jrimle takip ettim. Tam ampulün mdı:tedir. Müteharrik dubalardan bq K d 1 d 
yor .. Yağmurlu bir a~amdı. Bu!altına oturdu. Genç, güzel ve cana

1
ka tekmil dubalar yerlerine ltonmu+ a 1 n ar arasın a 

r_ağ~urlu akşamın sa.at ye~wnd~ yala~ bir sanşındı bu!. Karşl.!ına ~ birbiirne eltlenmiftir. Müteharrik du
şımdı adını hatnlıyam~dıg_ım bır\geçlını ve ona bakmağa başladıın. ı balar da yakında yerlerine konacak-

~:z!~ub:~=~~~~~ ~=~ı~ü~~~ ~:~n::ub.fkaıkşl:rı bir li.h&~kü_zerliml ~::~: y:~::: lt:~.::u~·o~~~r.so;~: Av r u p a ş a m p ı· yon as 
.:ıahnelerini vüzubla hatu·lıyabiliyo- ba..".'ka ta:afa ~aevri~~~ au ~n.e e dan aonra köprü ü.tü in,...tı ba,lıya- . 

rum. • • Üstünde viicudunun bütün inhi - caktır. 
Yagmur durmadaıı yagıyordu. . . Köprünün ilci tarafındaki yollar bir fi 
B ,_ b b b ı··ı· nalannı meydana çıkaran bır mu- vı·ya a 19 B d 1 k Belç"k D · k Et 'f d tm"•tit· unun,.. era er u, ey 11 ün Uı.tlı buçult milyon füa harcanmalt suretiyle n , - ura a yapı ma ı a, anınıar a, s onya, e era,yona müracaat e ı.. "rtl' 

bir akşamaı idi. İnsan havada hiı!a şamba v~rdı. Kımıldadıkça gilzel meydana setirileeelttir. Belediye fen ta olan kadınlar arasında Avrupa Finlandiya puan almamı~tır. derasyon ltalyauların bu k•e)i r 
yazın sıcakhğı ve gevşekliğini du _ hatları goze çarpıyordu. ifleri iman ,..b...; müdürlüiü yol inp.- atletizm şampiyonlarının neticeleri Almanya - Lehistaı:- tetkik etmek üzere önümüıd Wı' 
yabiliyordu. Çanta,ıru açarak içindeki bozuk atı esnaaında iwtiml&lr. edilecek saha _ şunlardır: Futl>ol Maçı yın sekizinde Bükreşte bir toP 

SevgilimJe bir b<>kleme salonunda luklan büyük bir dikkatle sayma,. nın kadutrosunu. kadutro müdürlü- 200 Metre Kotu: Almanya ile Lehistan milli fut- yapacaktır. 
buluşacaktık. ğa ba~ı. iüne hazırlatmtfbr. Bu civarda.iti iııtim 1 - Stanislova Valosieviç (Le- bol takımlar &Tasında beşinci defa Süleyma.niye Sahasının 1'~ 

Ben ondan evvel gelmiştim. Az _ Galiba bir mağazadan geli- lak mua.mdelerine batJanmlflır. lıtim- histn) 23,8 saniyede. 2 - Kete olmak üzere tekrarlanan maç, Al - Reami yaprlıyor saJ' 
mumlu bir elektrilcten ampulünün yor! diye düşündüm. lilc muameleleri 1938 senesinde ta _ Kra~s "Almanya,, 23.4 saniyede. n_ıan mill_i takım~ı.n 4 -1 galibiye Önümü:ı;deki pazar giiniİ ~ 
hafif ve mavimtcıılc ışığı bekleme Gözlerimi ondan ayırmıyordum. ma.mlanmlf olacaktır. Yenı Almanya rekoru. S - Fenni tiyle netıcelenmıştır. manjye klilbünün Samatyada~ 
ye.ri~e ade_ta ~üzıinlü bir ICJ!!luk ~er Bir aralık dudakları, bir şeyler mı- Koen "Hollanda,, 24.9 saniyede., Biri_nci ~aftaym 1 - O Almanla-1 halannın küşat resmi yapıl!lC ti 
m~ti: İçerı gırenlı-r hemen ~eıusıye rıldaruyor gibi kımıldadı. Sonra an- 4 - İda Eri "Almanya., 25 saniye- rın l~hı~e bı~en ve bu karşılaşmada Bu münasebetle klüp, kurutuş'-' 
lerını kapıyorlardı ve dökülen yağ- •ızın balmlannı yine üzerime dik- Maden amelesı· de. 5 - Doroti Saunders "İngilte-ıL~hl_ılerın ?ucum hattı işliyeme - yirmi ~ekizinci yıldönümilnil 
mur damlalan zeminin üstünde yı- tı· Ben d · _ 

1 
. . ,,.__ d re., 25 saniyede. 6 - Halmers "İn-ımıştir. Lehıstan milli takımında en yük merasimle kutlulayaCJ!ktıt· 

1 
_,_ • . . . e goz enmı ....... .,ma an ona · d d"'-'- t bit a'"'"avı yollar çızıyordu. b kı . . . . k giltere., 25 saniyede. zıya e ı ..... a celbeden oyuncular, rene 12 de verilecek büyilk 

B . k"" d b" ü"bb" ti h . a yordum .. Sirurlı hır duruşu var- ongresı·nde o· k kalecı· ., d . k" k . 1 ~ ır oşe e ır ıye er yeru . . . ıs : ,,.a eıs ı, mer ez muavıni yafet e başlanacaktır. ti". 
geleni sinirli sinirli süzüyordu. Ka- dı. Bu asabıyet ıçınde daha ziyade ı - Gizela Mavennayer "Alman Niyts'. s~laçık Vodarz ve Soliç Vil- _Bundan sonra sahad~ bir .J'ı 
pının karşı tarafında yaeJı bir ha- cana yakın oluyordu.. B _____._ ya,, 44.80 metre. 2 - Hildegard So movsıkdır. geçıt yapılacak müteakıben .it 

_, Şi d · k ~ ·-. elçilı:a müna.ka..la t ıaazırı mü- P"". nende biraz evvel taruııtıi iki kadn m ı, o auuun o ak.~a,mlli hır - mer "Almanya,, 40.95 metre. 3 - Buna mukabil Alman milli takı bak!llara geçilecektir. İlk 'ola~ 
la oturmuş konu~uyardu. çınlığının bütiin ttfe1Tt1atmı hıı.tır- him hir nutuk söyledi Pavla Molenhaver "Almanya .. 39. mının müdafileri mükemmel bir o- ki seneden beri önüne gelen jJI. 

Bana gelince, mütemadiyen sa- lzyorwn. Bir aralık bakışlarında Brüksel. 19 (A.A.) - Münakalat 81 metre. 4 - Lundström "İsveç., yun göstermişlerdir. Kaleci Jakob, ta.kımlan ( !) büyilk sayı fıtk;;.! 
l<Jnun için.de bir aşağı bir yukan bir sertlik peydahlandı; ve birden nazaı B. M-:lc, Brükı<:l Hıristiyan 38.11 metre. 4 - Cejzikova ''Lehi.;ı muavin Kupfer, Kitzinger, muha - le mağlüp eden matbuat talı1 f 
do~aşıyordu_m. G<izlerim, duıanda, sol elinin eldivnini çıkardı. Bu ha- maden amelesi il"<ilernün kongresinde tan., 86.51 metre. 5 - Gabriş "İta! cimlerden Haneman, Ştro ile Şön Süleymaniye tekaütleri bir Jll~, 
yagmu~.'.1.'1 :nce ~ok~~sı arasında reketine dik.kat ederken parnıaiın- söylediği bic nutukta, iııtianuız her Bel ya., S5.S5 metre. muvaffak olmuşlardır. Almanlar pacaklardır. Süleymaniye te!t•tııl'. 
bekled.i~mın goltesJDı aramalcla da duran bir alyans göziiıne ili~ti.. çika hükumetinin kral tarafından çizil Cirid: ilk sayılannı 35 inci dakikada Gav- ri bu maçı her ne pabaııına 0~ 
meşguldü. Gülilms dlın B h k ti! ~ olaıı iııiklil politibamı tatbike ita 1 _ Lisa Galuis "Almanya,, 45. şelin ayağı ile yapmışlardır, olsun kazanmak için haft• 

1
":M 

Rand üm.. •- t did e .. u are e e şunu 1 L b l"k 1 . "ki a tre 1 d r ~ ev uz .... m saa ye ey- . . rar vennif olduğmıu kaydederek de- 35 metre 2 _ Suse Pastors " talya,, ehliler bera er ~ _sayı ~rını ı- 1 n man yapmış ar .ı · flll!I. 
di. Halbuki saat yediyi çeyrek geçi- demek ıstiyordu: miftir ki: 4414 metre) -Luise Krüger "Al-kinci haftaymın be~ıncı <lakı.kasın- sonra Galataray ve Süle~' 
yordu. Ben saate bakarken bir za- - Görüyorsunll:ı; ya başkasına cBelçiluı. herlteale dost fakat hür ot m~nya,. !) .49 metı·e. 4 _ Ştifel "İs- da yapmışlaTdır. birinci talnmlan ar&l!lnda ~::.; 
bit içeri girdi.. aidim. Isrannız beyhııde.. malt istiyor. Belçika. hanf'n lehine bü viçre,. 40.50 metre. 5 - Lavis "Le- Danimarka-NorTeç sa.baka y~pılaca~ ve merali• 

- ~a ~ pis ~ava: diyerek Onun bu santimi ve ,irin ihtan tün ku ..... etini kullanacaktır. Fakat lı:eıı tonya,. 40.)0 metre. 6 - Valisie- Fut'bol Maçı . hayet verılecektir... , . ~ 
kasketinin ü.~ı.ındeki yagmttr dam ban& 0 kadar dolrundu ki .. Hemen disinden ııerbest mürür hakkı İltene - viç "Lehistan., S5.35 metre. Olluval stadında, kral ve veliah- AYrupa Muhtelıti fnsd~ 
lalarını sildi. gözlerimi başka taraf . di mez. Bütün ihtiyat tedbirleri alınmı.- Yükaek. Atlama: tın da hazır bulunduğu 35.000 seyir .. Kar"°' ~;. 

Daha sonra içeri genç ve giizel T b" d ka çedvır b~· .. ur. 1 _ Dora Ratijen "Almanya,, ci önünde yapılan Norveç - Dani - Geçen gun Avrupa muh 

b. k . d" A '····-- ~- am u sıra a ar am an ırısı . İngiliz milli ta.kımiyle karşı! I ır ız gır ı. r ...... wdan .,.. bıyıklı .. .. 1 70 metre ) _ Bolya Sak "1\faca- marka mılli futbol takımlar maç 9' 
bir ihtiyar Adamın haline bakılr- kolumu tuttu. Daha donup bakma- . ' S B 1 Bl n 1 1 b b l"kl t· 1 "sti nı yazmıştık. Son gelen Avt0 lıl · S l "da . . . f- -" . ristan ı 64 metre. - a en a - era er ı ene ıce enmı.ı r. tel . d le d • ört ' 
•a genç kızı takip ettiii anlqıltyor- dan beklediğimin sesini duydum: u ar 1 resınm yenı AiWfeti k "H j1 da 1 64 metre. 4 - ss üncü dakikada sağ açıklan Ar - z~ erın 8 0 u ugumuza g J. 
d Bo en o an " ı . . . . . gıltereye karsı çıkacak oıaıı 

u. . - nsuvar Sıtim ! Gôrilyor mu- Sular idaresi şehrimizdeki su şe Grafin Solms "Almanya., 1.64 met- nesenın ayagı. ıle ~orveçlıler ılk .sa- pa muhteliti 'te kkill etmiştif· 
Kız gelip arkası.m bana dönerek sun hava ne kadar fena!.. bekelerinin tevsi ve takviyesine de- re 5 _ Kosnet "İngiltere., 1.5 met- yıvı kaydetmışlerdır. On dakıka kin ld şe ıl k lali ti 

oturdu. Uzun boylu idL Mavi bir Bıkliyer:i vam etmektedir lngiltereden getiri- r İ; _ Gradner "İngiltere., 1.5 met- so-nra Danimarkalıların sağiçleri un~:.v~ et!ıai aca 
0ı11,ııtıl 

ııudesü giym~ Nedense dikka- len makinelerin. montajı yakin za - r~ beraberlik sayısını yapmıştır. yu~a kış ~ : '.: 1 fi~er~ .ııit 
tim bu yeni gelendere çevril~ti. İthalat ve ihracat kararname· anda biteceg"inden hali hazırda . 4X100 Metre Bayrak Yan•: Şimal davletleri arasında yapı- rle eka ımlı a ğugubn elr e e>J<tır· 

G"t "d kit . . .il m . . St kh 1 er ça ışına a aş ıyaca ı gı e va geç1yor ve gın çı- sine ilaveler te . d"lmekte olan 42 bin metre 1 - Almanva 46 saniyede. 2 - lan bu turnuanın netıcesı o o m t lı: F"k . . tir3Jı: 
kanlann ardı kesilmiyordu. Niha- vzı e ı . . . ' • . 1 ·ık . d 1 k l İs- rupa a ımına ı retın ış 

.•. kızlı: Muhtelif memleketlere yapıla • mikli.plık su mıktarı 20.00-0 bın met- Lehıstan, 48.3 sanıyede. S - talya da 2 1 teşrın e yapı aca 0 an ceği haklnnda son zamanlatc!•oı' 
ret vapıır ge.ldi~ gen~- dapı ~Çt· ca kihracat ve idhalil.t hakkındaki re mikabı daha fazlala~acaktır. Su- 49.4 saniyede. 4 - Macati~tan 50.8 veç - Norveç k~rşılaşmasından kan •ayialar tamamen asıtsıı 
lıııca kostu ıhtiyar a ... m a ar<ta- . . . k- k · d N 51 ı · 1 1 khr Kupayı kazan- • ' J · kararn · ti tatb"k" d . lar ıdaresı bılhassR Kadı oy mer e- sanıye e. 5 - orveç, . sanıye- sonra an aşı aca · "U anlaşılm••tır 
,ndan a.menın sure ı ıne aır k . . N ı·ı · b" "h " ""' · _ ·· . • . . • zini ıslah etmektedir. Şimdiye ka - de. ma ıçın orveç ı enn ır puana ı _ ... 

Saat yedı buçugu bulmuştu. Ken ol.An talimatnameye bazı ılaveler . 1 b k 1 1 b h y· d • tiyaçlan vardır P rost Borsanın da P i...,.. . . • a llmı · . . . dar yenı yapı an ,e e e er e u a - ayana a. . . 
dı kendime· . , . Y P ştır. Bırl~k Amerıkaya ı~- valinin su ihtiyacı tamamen temin Viyana, 19 - Kadınlar arasın- Nevyork, 19 - Atlan tik kupası yapacak 'I 

- Artık gelmıyecek. dedım. raç oluna~ mal~r- meyan~•. b'.1- edilmiştir. Bıı arada Kuzguncukta da ilk defa yapılmakta olan Avru- için gemiciler arasında yapılan en- Şehircilik mütehassısı prost_.., 
Bununla berab~ oradan a!rıla- umum ~erıler de. ılave edı_lmışti_r. yeni bir terfi merkezi yapılmıştır. pa atletizm !J&mpiyonasının umum ternaııyonal futbol turnuasının gün Karabülrten İstanbul• 'r 

nlll'Ordum. B_u. yag~urlu ve huziln: .Mısıra ıhraç edilecek tfltiine aıd Ve İçerenktiy, Göztepe civanna gi- tasnif neticeleri şunlardır. "Bergens(jord., Norveç vapurunun cek, imar planının hazırlanın~, 
lu akşamın ıçınde ınsanların halı (Yalnız ayni tacir tarafından ve bu den büyilk boruların tefrişine baş _ ı - Almanya, 96 puvanla, 2 - ekibi kazanmıştır. !erile tekrar meşgul otmağa "".'°J 
b_ana dokunuyor ve h.er nedense ye- tebliğin yapıldığı tarih.ten itibaren lanmıştır. Boruların inşaat işleri bir Lehistan, 29 puvanla. 3 - Hol1an- "Bremen,, traruıatlantikinin eki- yacaktır Bursa belediyesi Jltl~ 
rınmen lamılda~amı~orıı:m. • bir sene zarfında da ihraç edilmek buçuk aya kadar nihayetlenmiş o- da, 1. 4 - İngiltere, 15, 5 - İta!- bi ka~ııa.,masını iki defa beraber - imar plftnını Prosta hazır!~ 

Bu sırada top u hır alabahırı~ •artiyle F O. B. k•vmeli 500.0~ li- lacag·ından Kadıköy eihetinin tev:ı:i ya, 11. 6 - Macaristan, 8. 7 - İs- Jikle bitirmiştir. Gelecek yıl yapı • ı"std"ğ"nd k d bı"r Jıll,I: 
k kt r- · · ,. d- K d v • • ..., . • l ı ı en ya ın a .ıo a .. a°. geç ıgmı. go~ um .. a :n: rayı geçerek ihracat fazlası ~in) vaziyeti de bu zamana kadar tama- veç, 3. 8 - lsvıçre, 3. 9 - Letonya lacak olan turnuanın ılk ~arş~ aş- 1 ·tiit _. 

lar kuçuk ayaklanle ıskarpınlerını . . •. . . . . men düzelmi8 bulunıı.caktır. 3. 10 - Norveç. 2 puvanla. ması için çekilen kura neticesınde ge erek Prostu Bursa.ya go_rrı>'r 
konımağa çahşarıık yürüyorlar kaydı ,u şelı:~~~e degı,ti~m~. ' Bremen transatlantikinin futbol eki tir. Nazım pl8.nın det11pları ı ~ 
kiih kayboluyarlar ve kah bir ışığın . . (Bu ~blıgın yapıldı~ tarihten - bi bir nisanda Nevyorka gi-Oecek- besi mimarları tarafından f•-_ı1 
altında birdenbire görünüyorlardı. ıtibaren ~·: olnn.aca~ ~~ün F:_ o. tir. nezareti altında hazırlanın11~ 

Uzaktan sevgilill\e benzer birisi B. kıyme'.ı yuzde 50 __ sı ıçı_n) d~gtr ltalyanlar Merkezi Avrupa Sullanahınette vapılaealı:. ;.-;! 
geliyordu. Herhalde odı.ır!,, diye taraftan ıbracattan once ıdhalatta Kupasından Çekiliyorlar sarayı yüzünden çıkan ihtilif 
mırıldandım. Boyll. pasu, yürüyüşü bulunmak isteni1d;ği takdirde idha- Geçenlerde Roma ve Peştede 1- t 1 tıl t 

F k t b
. • "h t . t . t r d d a an a mış ır. et 

o.. a a ıraz sonra, yanıma ge - ı.at ve ı raca aynı acır ara ın an talyan ve Macar takımları arasın a p t 1- d s it abJll • ,1 

l 
· b "hti . k" h" ka k d ros , p anın a u an 1,,_ ınce unun ı yar ve çır ın ır - yapılmalı: şartiyle idhal malının yapılan Merkezi Avrupa upası ö h.. - 1 · o/ 

d ld 
- ·· d ·· . d b h"d" 1 varını ukumet mahal esı 

ın o ugunu gor um.. c. ı. F. kıymetine mlisavi bir banka mi fınal maçların a azı a ıse er . 011a 
Aradan bir müddet geçti. Kapı- teminat mektubu idhalat ve ibra-

0 
•. g" le çıktığını yazmıştık. Peştede cere - ayırmış ve ımar pliinını 

da duruyordum. Bir kadın: tın ayni tacirler tarafındAn yapıl _ ile sabah, Ve akşam yan eden bu nahoş hadiselerden son hazırla~ıştır. . . $Ş~ 
- Pardon! hal" d ·~ı..-ı•tı C 1· F tut _ ra İtalyan futbol federasyonu rner - Hükumet mahallesının b 

ınası 111 e ,......, a n . . . a f 1 · di "k d 
D bankasına Her Yemekten sonra mım._--man di• lerinizi fırçalayınıı. kezi Avrupa kupası maçlarından. çe1 ra ta yapı_ ması şım 1ı 

iyerek içeri girnı.ek istedi. Çe- n Cumhuriyet Merkez ~ -. 
kildim ve yeni gelen kadın ı-özle _ nakden yatırılacaktır. kilmeğe karar vererek beynelmılel 1 memektedır. 

1 kunç Sayılan ı··ıer, bende tabı"i ve detim mahvolabilir diye dil•ünür - ~e~ adamı yaratacağım ben. Mister Ramşov ~ koltı'~ 
••••·•••••••••••••••.....,....,... . .. v 'i tıe korkusuz şekil alıyordu. Velhasıl ken bir ok gibi (ölüm) kafama sap l\lister Ramşov, rüya görüyru!T' knarlarına yapışmış, hayre 

hiç bir zaman ölümle me.,gul olmuş landı, kaldı .. Karım ölecek, çocu - zannediyrdu. Elini şöyle bir alnın- !erini açarak: tJ/ 
adam değilim. ğuma bir şey olacak, evim dağıla- dan geçirdi. Hayır, uyanıkb. F~~t - Ne diyorsunuz, doktot 

D~arıda olanca kuvvetiyle e~en cak şu olacak, bu olarak bir fikri- bu diledikleri deli saçması 1'.1.1• ıd~. bir insanı yarattınız mı?.. ~ 
•••-•--•••- rilzgAr, doktorun bu prip haleti sabit halinde başıma yerleşti. Çıka- yoksa hakikaten doktor dedıgı gı- - Evet her şey hazır ... fe.A 

No. 14 L. Bercmeo. rubiyesine, biraz evvel geçirdikleri rabilmenin imkanı yok ... Bana ra- bi ölüme çare J>ulmuş muydu? . d~Rıın sizin, benim gibi her şer 
( itizar: Dün Tomanımırın ikinci ınıyacaktır. Utzumlu verlerini ıiz heyecanda karı~.an, polis hafiyesi hat ve huzuru zehir eden gecemi, Kadehini doldurarak doktor bır · e~ ' h ı d ·d · ı k marn olması için bir beynı 

sütununda bir yant,.lık kendisine tercüme edersiniz. kendinde bir ürperme hissetti. gündüzümü kabus içinde geçirten am e e onıı mı eşme yuvar ıyara ! 
· · • · t tekrar söze başladı · - Demek Yund ölecek -" 

olmUf ve mühim bir in- Doktor bir sigara yakarak sö- Doktor ise kendinden geçmı~. ölüme karşı ısyan bayragını ış e o . • k . we'~ 
1 B 

- d · . ·•· · f .. d - · - Ara.•tırmalarımın fennı ı - Hayır Yund ölnı 
..,. at anmtfbr. uc un züne evam etti: muhatabının neler geçırdıgının ar- vakit açtım. Mucadele e ecegım ve ., . . ' ·!<• 
bu yanlrtbiı düzelterek - Yister Raır.şov ıiz ölümden k d b"l deg· ·ıı s:.:zilne devama galebe çalacaınm dedim. Uğraş sımlan hakkında !llze ızahat vere - Yund beyni ile beraber ba~ ,, 

ın a ı e • • ona ... k d -T y l kadar söy ·· tJP 
yeniA?n netrecfiyonız. Ka korktunur; mu hiç? ba•ladı: tım, didindim gecemi gündüzüme c_e . egı ım:. a .~ız şu . - disi için yapılan yPni bir vtıC ,o 
ril 

· · - ür dileri ) . . 
1 

ki b b . ' d" tık ld "h t na da lıyeyım ... Vucudu be,erın tıpkı tıp- k sk" . d h ge erımıze oz z. Bu sualı ganp bu ma a era er _ Çok genç evlen ım... ço- kattım ... Bu um, en nı aye o . . b" (" t · t B şınara e ısın en da a 
Artık - ' 1 · · t · · · ıı . . .. • h• kı•ına aynı ır v ıcu yap ım. unun • . . . • 5ıze proıe erımı, asavvur- polıs hafiyesı katiyetle başını sa a- cuğum da Tıbürsdur. Bu doguş ... çare buldum... . • rt"b t d ·· r · saglam o vücut ıçınde >·•~•) 

!arımı anlatmak zamanı geldi. Bu- dı "ve: disesl vukua geldiği zaman baba Doktorun gözleri parıl parıl ·~ 1.m.yevı te 
1 

a mBı a so~ ıy;meyı~ Polis hafiyesi •öyle bir ıJI 
a dama da bir parça g<i k ·ı !Tk k lto" d 1 elleri büzü ı•ınıze yaramaz. u sunı a am, sı- ' t~I 

yurun Y zı o - _ Hayır hiç bir zaman.... . olmanın verdiği zev ı e ev ı 1 sa- parlayo~, o. ga aya ı • ;in gibi kalb sahibidir ... Konuşu _ pıyarak, yanında ba.•ka sur<' 
riişelim.... _ Ben de ilk ve orta gençlık adetim lcat kat artıyordu. - O gUn- lilyor büzUluyordu .. Fevkalade he - f 1 B" k .•. 0 .. .. . ' ğ'ıt 

çağlarında ölümden korkmak şöyle ]erden sonra baba olmaktan bahti- yecana kapıldığı her halinden belli ~or Bve _ne e~ a ~r:_. ı~ e ".1r v~. d ka vucutlu hır Yund okl~··ııOf 
dursun onunla mücadeleyi kendime yarlık duymak bana nasip değil • idi. ka d~ybın ..... e sıgı kel mtaıs er 1un Luivildeki hapishaneye 

0 •t';J. · . . . . . .. ·-·ı k - ü d en ı eynını verme e marn ıya- . y d h ' bayağı bir zevk edınmıştim. Ama, miş _ nasıl olduğu bilinemez bır Bıraz one ıgı ere soz ne e - k İ t 1 d 11,. t R tasavvur ettı... un un ru 
. b" l"kte da ç· kol .. . . . Ölü . . t" ca .. ş e an a ınız mı 1ıs er am- . . • . . kte'' Hepsı ır ı o ya ge ıp - nasıl mucadele bır bılsenız... - hadise, bir duygu, yahut rüyada gö- vam et ı: . .. .. . d nının mazruf degı.tn·me 

tuklara kurulduktan sonra doktor mün mevcudiyeti ve bir gün gelip riilen bir rüya velhasıl küçük bir - Ölümle mücadele ve ona ga- şo~. Ne şekıude olumle m~ca ele bir şeyi. yapmadığıııı kar . .ı ... l>'·lll 

A t
.. ö b 1 d . .. · d b · k ld . . .. .. ettim ve ona galebe çalacagım. Bu . 11,..-, 

r us s ze aşa ı. bu topraklar uzerın en enı a ı-Jhiidise ile ben de bir •ıkıntı baş - !ebe çalmak, bu sözlerımı duşun - . . .. ikinin Yund oldujfuna hauı~ 
- Dostıannı, bazı 4eh~lariik. vkaral- rıp getireceği bir def& bile, bir an göstermeğe başladı. Fazla saadetin dükçe b. el ki içinizden bana gületek klebş.fim sayesıbn·dı ed b2~ t~u.n ~b.ı:c;k !rektörü Mister Frazenı iııaıı<I 

dır ki bunlar mute\•azı ve son . . . 
1 

trn d" B . . . M.. .. R Gülmevin e ı•e, otomo ı egış ırır gı ı - ,. 
iat 

1 
B" kısmı d b"liki olsun zıhııımı m~gu e e ı. u se- verdiği heyecanın aksülamelı ola - sııuz. osyo amşov.... • j .. .. . d •. ti. k k" - uğra•ma•ına direktör !il 

ma~ er er... ır 8 ı s be le i imde ölüm korkusu olmadı- cak ... Bıı. saadetin bir gün elimden ben deli değilim, ''e böyle olmadı -ıcudunuzü de e~;ş _ıec~ '~e .e'. 'f ga. , ., · 
hans olur ve buldukça bunar •.. İş- P ç . . . . . d k k - b adi üımı bir gün hem de pek Yakın bir vucudde kalan be)ııı.ıle yep~enı bır mıydı. ,,ıı 

b 
"k" • ._ ta · dahili ""'"dna herhangı bır har\' ketimde. gıtmeaın en or maga ve u v - " • . 1 k (Dt"ra 

te ben u ı ıncı ıo.& ıorıye m. ,.,... . . . • le d ba ·ıe !er yUzünden. SU- ırtin 8 nııv"c~sınız. Evet. ";ze hiç. vücude malık o aca sınız . 
.... . ı.... Y.und anla • bıafkaları ıçuı harıkulade ve or - e ııca ne ı ne 

Düşman Görünmiyen 
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Nafia Vekilimiz tetkik ı:a,YiiJ1•11 Hitler - Çemberlayn mül8katı 
Se'". '"ahatine çıktı 21 ~~~;';s;~::;:mb& b U g Ü n J 8 p 111 J 0 f J J OCLE NEŞRIYATI: 

(Ba~tarafı 1 nci sayfada) • . . 14,80 karışı.le plak neşriyab <Baş taraft ! incide) kidir. PU t<ıkip ederek Almant opraklarına gi 
umum üdil ..:1 1 . - Tramvay şırketının salın alın 14 60 plakla türk musikisi ve halk Südetlerden Kaçan Kaçana Muhafazakar cCzan gazetesi, di • ren bir Çele jandarma müfrezcaiylc Al 

m r, uev et demıryo11arı ması etrafında yapılmakta olan n a- ' . · h d b' 
'hareket ve yol reisleri olduğu haıde zırlıklar ikmal . edtlmek Uzeredır. şark1ları 15,15 aJaııs hnberlerı Hohenbcrg, 2 O (A.A.) - Alman yor ki: man udut muhahzlan araaın a ır 
on gün sürecek olt. b " t tkik I . . . . . AKŞAM NEŞRlYATI: Çek hududunun kapalı olmasına Çckoslovakya<laki ekalliyetler meae müsademe olmu' ve 17 Alman hudut 

n ır e · se)'a- Tramvay şırketının batı hazır va"'-ı- 1 d 'k" · 19 15 1 .1 • 1 d • b" f 1 1 D"" muhafm YaralantnJ"'•ır. 
hatine çıkacaktır. Bu seyahatin yetini tesblt etmekte olan komi!' 

0
_ 18,30 ~l~k. a ans musı ısı , rağ'mcn Südet Alman arınnı 1 hca- esin e Yenı ır aaı açı mıttır. ıger r 

·· l .,, tii-'· mu~ıkısı ve halk şarkıları sı devam etmektedir. bütün. ekalliyetler ve bilhaua Polon• Saat 4,30 da Schmiedeberı'de Çek 
J>~ogr.amı şoy e iesbit edilmi.ştir: Es nun hazırladığı raporu dün tetkik ·l l~ Ç kar) 20 00 saat ayarı İltica edenlerin ekserisi silah al- yalılar, Almanlara verilen haklardan lcuvvetleriylc üniformalı ve ailihlı Sü-
kıı,ehırden l{üt:ıhya )'olile Bahke - eUim. Şirket murahha:slarh-IP. te<ı - ~ •· rn e a . ' . . . . . ı ıir ve Ba d İ . . 

1 
.., .. d · '. · \'C arabea neşrıyat 20,15 ınce saz tına çağnlenlardır ve üzerlerınde ıstıfade edeceklc.rdır. det asker eri arasında cereyan eden 

n ırmnya, oradan da zmi rınıe\"V etYI ıçın e temasa geçılecek h • K k ) 21 OO h kO . t f d ö d · Polonyalıların k&ndi mukadderatla- bir müsadc.m~d"'n tıonra. Alman top· 
re gidilecektir. Vekil hmirde de:?tir tir. faslı (Ta sın ara uVş r ·k'\. sıf). Prağ hü m~ktı ar.a 1ın. an gd n crı-
yollannı · d . k J3 h t• d x.· . hi konuşma (doktor ıe ı ·assa len seferberlı emır en yar ır. nn. a kendilerinin sahip o. lmaıına bü - 1 raklnrınn iltica ~den bu Süde~l~r arka 

goz en reçırece ' oradan u aeya. a ını e ~ez~e-.ım m.n- 21,15 stüdyo galon orkestra~ : Çeklet" Eka11iyetleri Memnun tün Polonya milleti müzahirdir. l sından ve Alman toprakları .. tikame-
'.Menenıen, Alaşehir, BAkırray V.0- takalnrdakı sulama ışlcrıne aid faa 1 T h .k k •• No 5 "7al·rer E"-- • ÇEKLER YENt MÜC:l.'0LAT İHTJ. tinde mitralyöz ate'i açılmıftır. "Ük -u -:r- ' ı· tl · d .. . J • - sc ııı ovs ! . . l ~ ..... emı9 .,..., _ 
;iden.ıkender~ ve BüyOk l\fender<"ee ıyet ekrı ed~ok~den ~~lcırecek., znı.r Dornrösschen Londra, 20 (A,A.- - Gazeteler, MALLER1Nt TEESSÜRLE CfEZIN MJNTAKASINJN POLON· 

re su ıışlerini gözden geri re - mm a asın a ı turıHtı yol mşaaiı· 2 - '' •. Romanze b' ki kt 1 ö KARŞILIYORI..AR y Ay A ILTIHAKI iSTENiYOR cektir B • .. n d t tk"k d - . .tar ın uza a,ma a o masını g r-
d · u tetkıkattan sonra İzmır- 1 a e ı e ecegım: _ 3 _ Le\·ine: Humaresko melet.en mütevellid memnuniyetle- Prağ, 20 (AA.) - Dün Reiaidim· \'ar{lova, 20 (A.A.) - Pat Ajan-

e yapılmakta olan turi tile yolların ~nkara garı ve Etıme gut rad- 4 - Rossini: Der Barbier von rini ifade ediyorlar. Ancak pek en hum tevdi olunan Fransız - İngiliz sının bildirldiıiinc iÖre, Katovice'de 
ŞD!!elcri de görecek, oradan Ay'lı - yo ı tasyonu, Cumhuriyet hayra - SevHla der olarak sulhOn bu kad:r az bir anla,muı metni hakkında henüı: tas- be~ bin nümayi,çi bir rneting yaParak 
n~, Aydın da Aziziyeye geçerek ye mında m ernsimlc açılacaktır. 5 _ Drigo: Le! millions d'Arle- he;·ecanla karşılanmı~ olctıığunu da rihntıa bulunulmuyor. Çdcoslovakyadaki Polonynlıların bu -
n~ Y.?Pılmakta olan tilnel iaaliy~tı-ı Doğu bölgesinin Sivas - Erzu - quin. tebarüz eWriyorlar. Bununla beraber meaul mahafiJ, Çe lunduiu Ciezin mıntakuının Polonya 
nı gozd.cn geçirecektir. rum hattı h~nah s ilratle ilerilcnıc>k 22,00 ajans habeı·Icri ,.e hava Times gazetesi, Çekoslo\•akya - koa1ova1cyanın maruz bulunduğu bu - ya ilhakını istcnıi,Jc.rdir. 
Af Nafıa Vekm, buradan Afyona, tedir . Ray ferşiyau, Erzincana 20 raporu 22,15 yarınki program ve nın şimdiye kadar a sla ekalliycUe - günkü prtlar karşısında pek acı olmak FRANSIZ GAZETEuERf 

. Yonda~ dn Adana mıntakas.na kilom etre yaklaşmıştır. Erzin cırn ' son. ri memnun elmeği düşünmemiş ol - la beraber yükaek ruhluluk göstermek NE DiYOR) 
~:ecektır . . Bu mıntnkada, Vekil, ha ltının açılL~ tör eninde bulunmak İstanbul radyosu duğunu hatırlattıktan sonra, ÇekoF tedir. Paria, 20 (A.A.) - cJournab ga-
f a~a, S~lıfke ve Mersin su i'Jeri üzere, Cumhuriyet bayrammdnn 2l Eylfil 938 Çarşamba lovakynnın y ine hudutlann tashihin Bilhaau. Çekoslovak hükumetinin zetcai Çelcoslovııkya meselesi hallın· 

AaaJclıyeUnı de tclldk ettikten son,..a birlraç gün sonr B k"J" • 
1 

b AKŞAM NEŞRIYATI = den sonrı:ı., l sviçreden , Hollanda dan kendi topraklannda asa)'İfi tamamiyle da fUnu yazıyor: 
n araya döne kt' a aşve 1 ımız e e- D · k d d h • • b 1 d " b" d · I il lı 

ce ır. raber I~rzincana gideceğiz. Baş\·e. 18,30 dans musıkisi (plak) 10,00 Belçikadfan,1 b~ndımalr a lan kaka t~ı~··ı~tmış b u u~ ug·uı ır. ~hn . a Yllen'. k "ı~- ·terle lizzatBkendiliğinden fıa -
Vekilimizin Gazetemize kT . b h t . tilrk musikisi (plak) 19 30 keman fazla nil usu ır ev et o ara a- muş u atın aş gosten meııı ı tıma en c:.t{! ı~ı e e adı. inac.naleyh veniden 

Beyanab ı 1~~z, bu k at 
1
' C~Jıyle h açacaJı:hr .. , konseri· Orhan Borar pf vano refa- lacağrnı iUh·e etmektedir. ni teessürle karşılamaktadır. 

1 
çi:r.ilmcğe hazırlanan yeni hudu.tlan da 

Nafıa Vekilimiz Ali Ç t• k t ıyar a ır - ızre atunın da katile i9 65 bor!-la h~be;leri 20 00 Yine bu gazete diyor ki: SÜDETLER VERGi tekeffül ct111f: i icabeder. Bu tertip ma 
d . e ın aya, o uznr kilometrelik kısımlara a,-ı·ıl ·' · ' • lh h d ı · VERM!YORLARI · · ün Eskişehire hareket ed k . . ·. sa.at ayarı: Grenviç rasathanesin- Eger su mua e e erı umumun zmın hatalannı düzeliyor ve bizi yeni 
da kendisini selametleye e~. en gar mak su:etıyle mşa ına devam edıl • den naklen: Nezihe Uyar ve arka· muvaffakiyetiyJc tadil edilirse, sulh Prag, 20 (A.A.) - Südet Alman- bir harp felaketinden kurtıırıyor. 
hl\rririmize şu beynnatta ı~ ;r n1u - ~cktedır. llatbn )'ÜZ kilometrelik daslan tarafından tlirk musikisi ve yolu ile munhedelerdB zanıri olan lan, hükumeti protesto için vergi grevi cPetit Pariziyen>· 
tur: • u unmuş- 1 • sm1, ayrılan tahsisatla, bu yıl i- halk şarktları 20 40 ajans haberleri değişikleri yapmak prensibi kuvvet ilan etmi~lerdir. Nazırlarımız Londra t 1 d 

=~~~~~~~~~~~~~~=çı=n=d=e=t=a=m=a=m~la=ı=ın=c=a~k=t=ır=.~~~~=20A7ÖmuRraa'Doirulbrafindan bulu~ ~edm~etin ink~ah da ~e İ~RAN~GE~CAZE~İMN budnlcü p~an en u~=P~~ne~ 

Mı :arabca söylev 21,00 Bedriye Tilzi.ln buna baghdır. . . . BiR HABERİ . verİf)i neticelerle döndüler. Harbin 

l•safı• B h • l •l Şan stüdyo orkestrası refakatile :Manchester Guardum gazetesı Pana, 20 (A.A.) - İntransııent mevzuu baheoldu- k .. . 
ır a rı ve ı er 21 so Necdet ve arkadaslan tara- sulhun pek pahalıya elde edildiğini gazetesi, bir Jngiliz devlet adamının Ji bu i"te b"" ı:uk çok agır1 mcsulıyct 

' " b b f d'ğ" b" h b " en uyu aygu an sulhün 

b 
fmdan türk musikisi ve halk şark1- yazıyor. eyana na at en ver 1 1 ır a erde. h E 

A •dı l 1 k 1 ·ı · Ç l d R · ' d S d mu a azaıu, memleketin cmnİYeti ve a ı e k k d l lan 22 10 bava raporu 22,13 viyo- Dai y e spres, ngı terenın e. or uncıman ın a ü etler mınta· 
~Ve ce en ' k At Çekoslovakyanın menfaatleri olmu• -J 0 V U ar lonsel konseri, Muhittin Sadak, pi- koslovnkynyı ~aranti etmesini şid- a.s•nın _ m•nyaya ilhakını terviç et _ tur. .. 

t J yano retakatile 22,50 Son haberler detlc itiraz edıyor. ~Ubf oldugunu ve bu tavsiYenin İngniz cOeuvre>: 
<B t f Bernde fktııadi Tedbiw-ler -.a inesinin nihat kararında mücasir ol 

lık b" h 1 . af ara t 1 incid~) intizam ve mükemmeliyetten ve 1s- ve ertesi günün progrnm1 23,00 sa- Bern, 20 (A.A.) - Resmen duğunu yazmaktadn. Öyle z.anncdiyoruz lci Praiın cevabı 
d U 

ır n k kütlPn'!i misafirleri Rid- tanbulun gt'lzellı·g· ı·nden bahsetmı"'" at ayarı: 1stikl81 mal'Şl son. y kati mah"ıy tt 1 lct 
e e alk1ştamışla d A • y< ~ bildirildiğine göre, federal meclisi ine bu gazeteye göre, lngiliz tek· e e 0 mıyaca ır. 

dikten r ır. mıral gel • ve hnlkın her fırsatta kendilerine her ihtimale karsı memleketin ia- lifi, yeni Çekoslova'-·a hudutlarının Prag hülcOmeti hiç deiilac bir kaç 
sonra önce Türk bahriye ban ka M te d·- · . f" • . j --~ ._. ,_ 

dosu İn iliz ·ır .. . rşı gos r ıgı mısa ırperverlıkten şesini temin etmek için bazı iptidai ngı1tere, Fransa, ltalya ve mücavir gün için vaıcit aı;azanmak iıtiyor. Ta 
ıı...,n İnggı'l" bmı .ı' marşını muteakı- mW-ba•aıs" oldu"'unu ·ııt>ve etmı"ş - ou·· nya Ay 1 kı· F a şız J ·ı· 1 d ..,.. ız anuosu dn T"' k ·ır . ı...- DOl ~ " - maddcl~rin ihracını ruhsntiyeye ta- mem eketlerin garantisi altına konul _ ' r n - ngı u: an afDasının ün 
marşını 1 t . ur mı 1 tır. Saat 17 de miııafir Amiral ,e. bi tutmuştur. masını derpi .. etmektedir. yada yapacağı tesirlerin kıymetini öl· 

ça m~ ır. Amıral her iki f' '" h l T •• •• .. b lh imarşı da aelim vaziyet" d d " l re .me .uab~•.ıdnki, .l' ·!.at•ıyan o- Seya 3 SUratle Bir Karar Verilmeai PRACDA NAZIRLAR çusunu ve i assa. bütün demokrat 
dikte nsonra dört 1n ili~ e 1~ e .- te.lındc bir çay ziyafeti veı·ilnıiştir. isteniyor TOPLANTISI memleketlere yapılacağı üzere, millet 
si tarafındnn ta g bahnyelı- Zıyafet rok samimi bir hava ı,.·ınde Bat tarafı 5 inci aayfada B ı· 20 (AA) "D ~~ h p ·· ·11 · ı · · J d b ı şınan çelenk abide- ll' • ly er ın, . . - CU1.l>C rag, 20 (A.A.) - Nazırların dün mum~ ene ıstışare er e u unsun. 
Ye . .rcrleştiriloo~ ve Amiral de def- ' et:afı~da hnsbıhaller yapılmıştır. 1 günde seyahat. nazariye bakımın - Allgomelne Zeitu ngn gazetesi ya - akşam Reisicümhur Bcnes'in riyaseti Binaenalyeh Çekosolvak parlaınento-
tcrı mahsusu imzalamıştır. Buudan 1 Mısaf1r Amiral şerefine ~·arın lngi- dan rnOmkOndUr. ııyor: altında yaptıklan oplantı gece yanaın· sunun içtimaa davet olunması ve Çe-
sorır~ önde lngilizler olmak üzere iliz scfnretinde bir resmi knbul yn-1 Şayet atomlnrdnn ic;tiCnde yolu Eğer icap eder~ e Almanya, Sü- dan ıonrn saat 1 de bitm~tir. koılovak meselesinin bnlilni tetkik et-
~?hrıye lcıtalan abidenin etrafında pılacaJrtır. İngiliz zırhlılannı dün bulunacak olursa dünyadan aya detlerc Bitlerin \'Aadettiği )•ardım- Henüz hiç bjr teblii netredilmemİf mck üzere Praida lnciltere, Fran .. , 
ır ~eçit resmi YRPm'14lardır. Halk ıbirçok ziyaretçi eezmiftir. Gemiler (3) sa:at: (39) dakikada. Otarld~ da bulunacaktır. Binaenaleyh, Qam- tir. Nazırlar bu sabah tekrar :Ben~·in Almanya ve Çekoslovakya arasında 

hahrıye kltalannı şiddetle alkışla yarın d d" .
1 

. (36) Merihe de ( 49) eaalte gitmek berlaynm tavassutunu muvaffak o- riyaseti alundn toplanmıf)ardır. bir konferana yapılmasının teklifi 
l1Uştır. Merasimden sonra kendisi. Ziya:eutmnuma gez.

1
m. ecektir ... mümkün olacaktır.. la bilmesi için sürntıe bir karar ve- ÇEKLER PLANI KABUL muhtemeldir. 

le r6rü•e b" - çı er gemı erm vesaıti · · rilme··ı Jt!zımdır EDECEK MI' P l · 
1 

., n ır muharririmize Ami- Ocret.aiz b" tte t Bu maksat uğrunda şımdıye ka- " u • ' « opu aıre> ı 
ra, TUrk bahriyclilerinde gördüğü lar. ır sure a~mmaktad1r - dar fen alemi birçok kurbanlar Polon.ya Hududu Kapatıldı Praı. 20 (A.A.) _ cPragor Ta _ Londra anl•fD'lalannın neticeleri ge 

=,~~~~~=~~~======~=~=========~ . . . . . Ka~~ce,~(A.A.)-Ç~o~~~b~~.~ib~mw~d~~d~~be ukAvrup~~ukF~ne~n~kp 

J 
verdı: Vahers, Tılhng ''esaıre.. k h ··ı. 0 ti p 1 ·ı h d d · · d ç 

h 
va UI\ me , o onya ı e U U U re ıatına en, ekosolvak hükumetinin müllü olacaktır. ihtimal lci harp berta• O Or ml• hracesı• n ı' n go .. nlu"nu,. ~a!ienJ.icatettiğizatülharekefi-k-apamış ve hudut ilzcrlnde mü -Fransız - lngiliz planını Prag, Paria raf edilmi,tir. Fakat öyle kötü şerait 

şegının dıreksiyonunda parça par- nRkalil.t1 menetmi~tir ve Londra hük::.-etlerı· a d ·1 · . • . . .. ... · .... , raşın a ı erı· alında bertaraf edilmittir ki. sulh uğ • 
ça oldu. Pelleterıc sag clmın dort Vaşington, 20 (A.A.) - Ruz- de yapılacak müz:ılcerata eau olarak rund• mücadele etmekten h~ bir an 

Ç a 1 a n k 1 Z 
parmağını feda etti. velt, Fransız umumf mesai konf ede kabul etmek niyetinde olduğunu yazı geri kalmamıt olan bizler bile bu har 

Geçen gün fennin bu harikayı da rasyonu genel sekreteri Joubau'yu yor. bin 6nüne &eçilmif olmaauıdan dolayı 
bafaracafına iman eden ilimler- kabul etmi~tir. ç k h d t) aevinemiyoruz. 

Baı tarafı & inci aayfada Caze • den birisi büyük bir imanla: Jouhau, Ruzveltin nezdinden e U U arJDa lNCtLIZ BAŞVEKiLi NETiCEYi 
~y anlayamadı. Olimp B d • teciler, Mihracenin ideal kadın - Emin olunuz bugün birçok sonra yaptığı beyanatta dcmistir ki: AMERlv "'ULARA Bl.LDIRDI 
ltirn ld ... nın anın aramalı:ta de'""- ..... . h . • d•Jd f """"' 
... do Ugunu tahkik ettirdi ve anladı. rdr. drm-.. etllgrnı ta mın ede • kimselere hayal görünen bu mese- .. _ Reisicumhur Ruzvelt sulh taarruz e 1 i... Londra. 20 (A.A.) BaJVelcil 

' ilbcr Doroti l..amur'un L - ..1!. • L._ • onu •. a adım takip ettı1er. Ni- le yakında halledilecektir. davasına yardım etmeğe amadedir. 
2ev d" .__. aa7et. Mi. ı ~..L..... Hil'" d ,.. _ Çembcrlayn, Amerika büyük elçisini 

ce •>'• teklif et..:.z.: Olim B--.:ı- ..._7'1 111 e '-'Cnevcde Dı"yordu. Kendı' hesabıma, bu Ancak, diğer demokrat devletler Prağ, 20 (A.A.) - Çeteka Aı"ansı H ı· u.- P • ._ bulanduiunu 1..._ kabul ederek Londra kabincainin mü 0 
matta lı:ücük çocuk roll · ' • •e ~•n nu"hrace ile bir bil...ı,. •damın kanaatine iştirak edi- bu davaya ne derecede :rnüzaharet tebliğ ediyor: 

ınininaini 1...'r '-..... "'.- ..:ıı.. en 7apan mülabttru kctfetti.ler. ••:a- z.akerelerinin neticesini kendisine. bil· 
'iDi &-g.l&QU c yorum. ÇünkiJ fen şimdiye kadar o edebilecekler~ni tas.rlh e:mc~en bir Pün gece Almanyadan gelen ailihlı dirmi,ıir. 

~ihraee. ideal ma~ın ietibza. ~ a_zet~er, süıel dansözü söylet • kadar inanılmaz şeylerde nıuvaf- şey yapmak ım~~mm g?re~ı~·or. çeteler Çelmslt>vak hudutlanna hun - ==~============ 
~·~tn eiyade onunla evlenemediğine rn ll~'h er.~· ıöz1erini süzerek: fak oldu ki, torunumuzun torunu- ı· . Joubao: İngılız mesaı ~ıllı mec- ruz etmişlerdir. Çeteler evvela aümrü Cumhurı'yetc ı'ler ağır 
A d~ ve belki emeline nail olur diye b-

1
1 r~ 1 e evlenmek mD Ha - nun bir Astrobüs1e aya seyahate 151 konıu:y~ ~rafın<lan bır .konfe - ğe &onra p<>staya aaldımuflar, nihayet 

merıkaya bir ııeyahat )'BPrnaya karar yır, oy e ır tasavvur yok. Mihrace i- çıkacağına şimdiden size senet ve- rans akdı ıçın yapılan tekhfi nasıl nnhiYe binasını İfgal etmeie tqebbüı zay ı'ata uu .. ram 1(! la1 
""rdi. Ta Kaliforniyaya kadar Kitti. I~ aramızda olan münasebet, samimi rebilirirn.,, knrşılaclığı sualine cevaben de, bu etmi,lerdir. y 
Do.~r.usu, ııcyahatinde, <>ördüg-u", t--·s bır d.ostluktan hatka bir \ley değildir. p . 1• 1 k konferansa iştirake taraftar oldu - r-kl b" hl b'l" h" ~-

• il> - arısı mcs e ·taşımız yazdıkları- • .. ] • r ye; er ır zır l otomo 1 ın ımaye 
ettıgı cilv~li, tuh kadınlar onu çok te- Dıye cevap verdi. nı, bir kelime iliivc etmeden, aynen gunu soy ernış ır. . • ıinde hareket eden bir jandarma müf FraDko karargihınm tebliği 
•elli elli. Öyle iken, çılgın h"ıslenn" ·ı, Mihracenin mü..nviri Roalnd Bran- ld k B b t b" k k Ukranya Parhlen; b b 1 k .ı. 1" k Sal k 20 (A A ) F le 

T- a ı . u ap a ır arar verme M""--•- ) • K . il / rczesi, ir ö ü a:J&er ve po 11 uvveı aman •, . · - ran eı 
"tk arzusunu bir türlü tatmı"n ed•m•d"ı. del iae: lih" ti . k ) b U.ul&ere erı eıt er.... 1- b . . k ·A1 d" k .. bı · -· B " .. sa ıye nı o uyucu arımıza ıra- U h d 20 (AA ) D N B ]eriyle muoare eye ıııtıra etmı""er ır. I arargasının te ıgı: 

u defa, Doroti Lnmur'a benz.iyen bir - Mis Hil'in Mihraceyi ziyaret et· kıyoruz. Ancak: A~ oro h, b 
1 

• • .. - ukr · · Askerlerden ve maliye memurlarından Endülüs ccı>hcsinde. düfmanın Vil-
kadın bulmak sevdasına düttü. mesindin aebebi, Prensin huta bulun - - Böyle şey olamaz canım!.. Ka- parti];;:ın Pı·=g- e~üe:~:;~ey,]e ya ap:~ 6 kip yaralanmı,tır. lanueva ve Villadelrio mıntakalannda 

Mıhrace, bu seyahat.inde 1c~b ·• • masan andır. Mi• Hil ona bakıyor. d l d l · ' · l d ~ b" k k" • ·· k'" ""k lendi, kAh . k" _ • 11 umıt . • rarını verme en evve , ra yo, te e- Jan müzakerelerin bir netice ver _ Mütecavız er en ae ır aç ı~ Y~~ mUteaddit taarruzlarını pus urttu . 
ın •sara ugradı; fakat ideal Mihracenın haıtalıiının devam edece· vizyon vesaire gibi bugünün muci- mediı;.ini görerek b .. k l . lanmış ise de yaralılar Alman arazı111- OGp•n ain zayiata uiramı~tır. 

sevgilisini bulamıyarak meyuaen H" ... b' h l . l b" k e u muza er erı J :ı• 
diatana avdet etti. ın- &1 ır ç gün zarfında, Misin itina11 ze erm ır ere göz önüne getir- kesmişlerdir. ne nakledilmiş eraır. . Teue1 cepheıinde de, dilfmanın Sar 

nın 1'ayırlı teairi olacağı fiipheaizdir. melerini ve ondan sonra bir karar Bu partiler beyannameler dağı- Mütecavizlerin Südet Alman le1yo· rpon tepelerine karşı Yaptığı hücumlar 
DANSöZ MiS HIL D~erck ınetccileri atlatmaya çallf vermelerini dileyeceğiz.. tarak pJebisit istiyorlar. Jandarma, nuna mensup ol~uldarı .. anlaşılmı ş.~ır. da tardedilmi9tir. 

Mihrace, hayali bir kadının arka - mıt l8e de. iknaa muvaffak olamamıt- halk arasında. araştırmalar ve tev- Hali hazırda nahıyede eukOn~t hükum Ebre cephcslnde, düşmanın mühim 
•kında böyle ümitaizilk içinde kıvranır· tır. P uiate Kıt Saati kifler yapmıştır. Cenubi Karpatta ıürmektedir. Jandarma takvıye kıtaa- birçok mevzilerini ele geçirdik Ye afır 

en, Mis Lidya H"I . . d b" M r J • J k ı, , 
tesadüf etti M" H1

•
1 

1~~ın. e ır kıza • ihracenin Mia Udya Hil"lc araba Paris, 20 (A.A.) _ !J.kteşrin hadiseler çıkmıştır. Halk, silAhlı tiyle askeri mü reze er sıpeı ~·· ;.~mü zayiat verdirdik. 
• • •• 

1
' " tiyatro kum- gez.ıntı1eri :J9Pbimı gören gazetecil~r : gece yansından itibaren kış saatinin mukavemet tertip etmektedir. lardır. Ayni gece zarfında or unc --0-

:.~yasıy~e. Hindistana geldi, Johor - Oh ne lJll Mihracenin doktoru, tatbikine başlanncaktJr. POLONYA MATBUATININ bir taarruz daha vukuhulmuş~r. Mar 1 'ıncl Alman ordu.taunun 
l racea.ının Prayında t m l'b y AZOJKLARl chenclorf mıntakasında Kleıneaupa " 

Mihrace . '- . emaı tt verdi. ga 1 a, ona, en mUaeir tedavi teklinin I I f 
d.lb ~ lfle au tcbsıllerde Jenç ~e Mis Udya Hil'in mevcudiyetinde oldu ŞEHREM N HALKEV NDE Varıova, 20 (AA) - PoJanyeı ıümrülc binaeına ate~ verilmi,tir. s b h 
ı ·: _er •nsözdü' aöreıek, bu defa, ıön iunu hlYaiye ctmif. TOPLANTI maıbuah, Çekoslovakya meselesinde Almıın arazisinden iki kere taarru- on a ar manevrası 
unu ona ver ı. Kumpan h k 0· 1 Şehremini Halkevlndfen: Avrupa efklrı umumisinde ht:-ıl olan zil kalkılmıttır. Saat 3.30 da başlıyan 
ti'" L ya are et et ıyor ar ve bu defa. izdivacm vuku aa O 81 zarnan ondralı dan ö u, . ı :...1... b 1 - Ankara, dil, tarih, coğrafya fakül· deiitiklikleri tebarüz ettirmektedir. ilk taarruz takriben hlr ıaat sürrnU' • Şarki 0-.... 8 da barekAt Hil'in ıitm m • • 2 

m .. _,..,.a u llC.agını muhakkak addediyorlar. a 11 ._1 .,. 
e e111 nazan dik'kati ceJl>e.. teeinden Muine Ata.aayan Topbpı ve Kurjcr Poramny diyor kJ: tür. başlandı 

derele. herkes. iht>var a!llıktn onunla M1s HIL KiMDiR) Şehremini çevresinde oturan Türk ai· Hidieeler, birbirini o kadar süratle Saat 4 te ikinci bir taarruz d aha a· . . 
1 .,, T 1 d Al Königııberg, 20 ( A.A) - uıncı 

ev enceeftine hllkmettl 24 ya .. nda b l ... , L"d H 'l leleri üzerinde antTopomettik tetkikat takip ediyor ki, Prağ hükUnıeti garp vulrnbulmuşhır. Bu tııarruz ar a • C r u unan nue ı ya ı d il i Alman ordusunun sonbahar manevra 
ünler, aylar geçti· fakat h k,· İngiliz donanm Hil. . ' yapm&k üzere 21/9/1938 Ç•r~amba efkin umumİ$inde hası) olan deği~ik· man lejvonu tnrafından tertip e 1 m f G ) l • c. ı.cnen aaına meneup ıamın I · l lan f8rkl P.rusyada kain Anııerap, o 

fll~a J düğün '\'\ıkua ael d" M'h de bir L.h · b" L d D aijnü saat 14 te evimiz salonunda bir liğin farkına varamıyor. Arbk plebiııit tir. ki Çek maliye memuru yara an-. t ,.. me ı ı ra ua nye za ıtinin s;ızı ır. an- • d T b t k larında ha• 
cenın ngiliz. danaö · l 1 ' toplantı yapılacaı;ı ilan olunur. bile c.kimiftir. lngiltere ve Fransa hü· mıftır. Şehirde fimdi stikönet hüküm ap v~ reu urıı mın a a T. u t l zıy e o an :maceraaı ıöz kız, Hindi.stana seyahat ettiii za- • J 

nu u up ııittl. man, anncai de, on .. nla beraL -r bu • kumetlerinin hattı hareketini 'öy)e hü sürmektedir. ıımıfhr. ,_ d k 
ı .. uc UDUT MUHAFIZI Manevralarda, ,&ara or usu uman M HRACENIN YENi lunmUftu. Zührevi Ye cllt hut alaklar1 l&.aa edebiliriz: !:. H -

SEV AHA T& D _ o Bugünkü ıta tük onun idam esine im- y ARALll... danı General Br•uuchtsch ile birlikte 
M"b aneoz kızın. bu dda. Cenevede Or. Hayri mer kan yokur. H•rpsiz bir sureti hal bul· Bt:rlin. 20 (A.A.) - o. N. B. A- İtalyan, Macar, Jspanyol, laveç, laviç 1 race, eon aUnlerde • al T L B ] Y D ·ma '-al te çıkb. Y nınd ' Yl8e eeyılba y nız bulunma... onun pek yakında, mak zarurtdir. jan11, Alman - Cek hududunda iki re, Ur-.. u gar, unan, anı r~ ı, 

Bradel ~i.. ~d •Gta.viri Rolaad hinbir ıece muallarındald nltanlar • Ôileden ıonra Beyotlu At~cami Filhakika, Jnglltere ve Fransa bir hAdi&e olduğu bildirilmektedir. Finlandiyab, Estonyala, Norveçli v,. 
7• ıeçtt • Panatea CeneYI- dan hiri olac:aiı ihtimalini kuvvetlen- kartısında No. 38 Telefon 41358 harbe •ürüklenmek ntemiyor. Çekos - Saat üçte Sidenberı civarında Al- Hollandalı birçok wbaylar da ham bu 

diriyor. lo'9baana infiram .attık bir . va- la&IQ'll" ntc. etmek Jatiyen blr • lunmaktadır. 



-Baş ağrısı, Diş ağrısı 

ve bütün ıstırahları teskin eden 

GR • 
1 N • 

1 p 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

Jş huşınrla, seyahatte. evde her zaınım yanınızda bir knşe 

YE ff 1 

Matbuat cemiyetinin 
toplanhsına davet 

İstanbul Bum Kurumundan : 
istanbul Basın Kurumu fevkaiade 

kongresi, hazırlanmakta olan Basın bir 
liği kanunu. nizamname projesinin mü
zakeresini ikmal etmek üzere son defa 
olarak 22 Eylül 19 38 Per~embe günü 
cıaat 1 3.30 da toplanacaktır. Arkada' 
ların o saatte behemehal Kurum mer· 
kezinde buulnmalarını r ic.a ederiz. 

----
Betiktaf İcra Dairesinden: 
Bir borcun temini istifa ı zım -

mııda mahcuz ve sablma~ına karar 
ven1~n ffS"aklı bir adet Singc.r dikiş 1 r-...,......,~~ 
makinesi 4 - 10 - 9:J8 salı günü saat 
10 dan 12 ye kadar B'eyoğlu l ·tik- 1 
lal caddesinde Singer kumpanya -
sının 3·1!l numaralı satış şube.sinde 

.açık arttırmaya çıkarılacağı ve mu
hammen kıymetinin r,. 75 ini bul
madığı takdirde 6. 10 - 938 perşem 
be günü 10 elan 12 ye kad:ır ikinci 
arttırması yapılacağı ililn olunur. 

(10347) 

Sultanahmet S inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 1 

Karaciğer, bübrek. taş ve kum· 
larındnn mUlevellid sancıları· 

nız, damar serllikJeri 
manlı.k sikilyetlerini 

ile gf' Çİriniz. 

ve şiş

UHİNAL 

URiNAL 
vncudde toplunun asili i\rik ve 
eksahtl gihi maddeleri eriUr, 
kunı temizler, lezzeti hoş. alın· 
ması kolaydır. Yemeklerden 

• sonra yanın bnrdak su iı;erisin

de alınır. 

INGILIZ KANZUK · 
ECZANESi 

BEYOGLU - IST AN BUL 

Gala tada Nordi~ern han1nda 1 ~J~k~~~~~~~k~~J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bulundurmayı unutmayınız 11/ 12 numaralı yazıhanede mukim tisat Ve a eti iç t~caret 

r Kalb
. bo . 

1 
• b"h kl . j iken öliimii IlzerinP terekesine mah- •• d •• J •• •• d 

1 ZIIl8Z, ffilCıCyl Ve O re • eri yormaz. CfthıucJa gfinde 3 kaşe m m v alınabilir. ismine dikkat. taklidlerindon sakııııııız vu Gripin yerine k?me~.iz~e el.konmuş ~!an .Mühen - U U ffiU Ur ugun en: 
l k ı . 

1
• • 

1 
dı s lörahım Etem Ergorenın mez - T "" k. 1 . · 1 · >aş a m mnrı\a vorıı· erse şiddetle reddediniz. k- h <l ur ıycc c yang-ın s1gorta ıg crıle meRgul olmak üzere kanuni hil· 

. . 
ıçın 

ENÇKOTLAR,R 
LAR ve VATERPR 
MUŞAMBALARI 

Her cinste zengin kol 
)arını her yerden ucuz 
müsait şartlarla Bey 

BAK ER mağazalarındab 

Emsali arasında en goıel 
Mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Ye 

BAKER Mağaz 
Ziyaret ediniz. SALON; 
ve YATAK ODASI takılll 
zengin çeşldleri her ye 
şartlar ve ucuz fiatıarla 
RllDllZ" 

- ut· y~z~t a~e e bulunan. v: ya7.1 ~a kümler dairesinde lesciı edile~ek bugün' faaliyet halinde bulunan A-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :~ı. : -~ • kanap~ gıbı eşya ıle hen ve Mil~h ~gorta ~~eti bu kere müracaatla şirketin Türkiye u- · ~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Un
., e· 't 1 kt•• ı·· ••• d "bayn~ ıçın elektro çubuklarından mumi vekili bulunan (Hans Weidemann ve Phocien Courtelly) kollek-v rsı esı re or unun en: llh aırı: deı,y2a3nın9açık arttı~~a ile .~a- tif şirketinin veki!likden çekildiğini ve yerine, 'Şirket namına ifa ede· 

O 
. . .. . a ın e - - 9~8 tarıhıne musa- .. · · 1 - · ·· ·· · · nıversıtede Hukuk Fakul&esındc Devletler Hukuku, Deniz ve Kara d "f _ .. _ cegı ış erden dogseak davalarda .bütun mahkemelerde muddeı, mild-T" . 

1
·1_ F L··ı . t . ı cuma gunu saat 14 de satılacag-1 de" 1 h .. .. .. h f ı· 1 h . 8 inci sınıfından almıt old ıcareti, ~usat a~u teamdc tletme lktısadı, Edebiyat fakültesinde Arap H. 

1 
ıa ey ve uç uncu ~a ıs sı a ıy e azır bulunmak üzere; Dr. Rans 

F F·ı 1 ·· · il'- I an o un ur. (1 Oa56) We"d • t · J d ·- · · b ' ld" · t" kayı zayi ettim. Yenisini al 
ars ı o OJısı ve ~ zaman ar tarihi Ooçentlikleri açıktır. Talimatnamesi ı emann ı ayın ey e ıgını ı ırmış ır. 

mucibince 17 İlktcşrin 1938 Perşembe günü saat ı O da imtihanlan yapı· Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında.ki 25 e.kisioin hükmü yoktur. 
lacağından isteklilerin fimdiden Relctörlüie ba~ vurmaları. Bir· tavzih Haziran 1927 tarihli kanun hiikümlerine muvafık görülmüş olmakla Mehmet 

c65 7h ilan olunur. 2 19 nu 

~iiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiil:- ~· Bqik~ J. Klübü Umumi Katipli- ;;;;;;;;:;:::::;:=~~::z:::==:~::i===:~:;:::;:=:::::::=======::r;;:;:::=====::!=========~~==~~:::::::: 

I
! imden: 

lstanbul Belediye lıinlan I' 18/ 9 / 938 o•m günü yapolan yü<- • 
~·••••••••••••••••~••••••n•••••- jme mün~kal~~~ramı~~orlan 

1 - 21 EyJUl 1938 tarihinden itibaren Karaman etine toptan 35, ajanlığınca tanzim edilmi~ ve program 
perakende 40, Dağlıç etine toptan 37 ve perakende 42 kurus azami aynen tatbik olunmuştur. Miisabaka· 
fiyat tayin edilmiştir. ' lar tam bir intizam ve miikemmeliyet-

2 - Kıvırcık eti için tayin edilmi~ olan toptan ve perakende aza- te cereyan etmi~tir. 
mi fiatlar 21 eylül 1938 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Bu müsabakalar Beşiktaş Jimnastik 

3 - Keyfiyet alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. lclübü yüzme havuzunda yapılmıştır. 
(B.) ( 6685) l (Şeref sahasında, Şeref havuzunda, * Ortaköy .Şeref stadında) yüzme mÜ· 

Beyoğlu hastanesin~ İözumu olan ve hepsine 2225 lira bedel tah- aabakal~rı ynpıldığı yolundaki net'ri -
min edilen 90 kalem ilaç açık eksiltmeye konulmuştur, Listesiyle şart- ı ya·t· ~akıkate uygun dc.-ğildir. Klübü • 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı muzun bu namda stadı ve havuzu yok 
kanunda yazıh vesika ve 166 lira 88 kuruşluk ilk teminat makbuz ve- tur. Tekzip olunur. 
ya mcktubilc beraber 6 • 10 - 938 pcr~cmbe günü saat _ı4 buçukta Da- İstanbul Asliye 1 inci Ticaret Mah-
imi Encilmende bulunmalıdırlar. (İ.) (6684 ) keme.inden: * İstanbu l hazinei maliye muhakemııt 

Karaağaç müessesatı için lüzumu olan ve hepsine 816 lira 50 ku- müdürlüi(ü tarafından İstanbulda Ana 
ruş bedel tahmin edilen 23 kalem donanma elektrik malzeme~i açık dolu hanında .3 üncü kat 8 numaralı 
eksiltmeye konulmuştur. Listesiyle Şartnamesi leva7.ım müdürlüğünde yazıhanede mukim Mehmet Tevfik 
görii1ebilir. aleyhine mahkememizin 935/795 nu· 

İstekliler 2490 nurnarah kanununda yazılı vesika ve 61 lira 24 maral• do!lyasiylc açtığı alacak davası 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuhile bornber 26 _ 9 _ 938 pa- 16/ 6 1937 tarihinde kabili temyiz ol-
zartesi günü saat 14 buçukta daimi encümeninde bulunmalıdırlar. mak üzere sadir olan gıyabi hiikmü ha-

(6256) j vi 23/ 9/ 937 tarih ve 171 snyılı ilam 
~G~~~~~~~~~~=~~==~~~=~~~==~~~~~~ o~rd~u YC"ri beli~! m~an M~met 

Ümrük muhafaza genel komuianhğı Istanbul Te-vfiğe teblil' olunamadığından İ!!bu 

Istiklil LiSesi Direktörlüğünden 
1 - İ lk, Orta ve Li~e kısımlarına yatılı veya yatuuz ktz ve er kek talebe kaydına başlanmıştır, 

r. - İstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şeh1.:ıclebaşı Polis karakolu arkası : Tell·fon: 2~534 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zor
l11klarını, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağ
rısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekiletinin ruhsahnı 

haizdir. Her eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLÔidrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

sahnalma başkanlığından : ilatnın tt":bliği ile aleyhine yiikııek ~a
zifeli mahkemeye müracaat etmrk için 

1 - Maa şapka 24 takım sivil clhise ile bir paltonun 7 - 1 O - 938 ====:=======================:::::::===~===============~::::::::;: kendi!linc bir ay mühlet VC"rilmiıı V<' 

cuma günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktı r. · 
ı ilam sureti dahi mahkeme divanhane· 

2 - Tasınlanan tutarı 736 liradır. lk teminatı 56 liradır. •İne tı.li k .edilmiş olduğu hukuk usua 
3 - Şartname evsafları komi!:ıyondaıhr. Görülebilir. · 

t 
. !'"ahkrmcleri kanımunun 14 1 - 1 42 

4 - stcklilerin gün ve Hatinde ilk teminat makbuzları ve kanu inci nuıdddcri mııcıbince ilan olunur. 
ni vcsikalariyle birlikte ~alata es~i ithalat gümrüğündeki l<otnisyona 
gelmeleri. . (6652) (795 1935) 

Konservatuvar yatı kısmı direktörJüğünden : İstanbul Asliye 1 inci Tic:aı-et mah-

Konservatuvar yatı kt::ımına bu sene için talebe alınacaktır. Okul kemesinden : 
yatılı ve meccanidir. "Musiki ve orta tahsil öğretilir.,. Müracaat e- latan bul Hazinei maliye mııhake
deceklerin ilk mektep mezunu bulunması Jazımdır. Diğer şeraiti öğ- mat müdürlüğü tarafından Asmaaltın
renmck için Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat dokuzdan on iki da Papasoğl u han 17 numarada tüc-
ye kadar Beşiktaş Kılınçalide okul Mildilrlliğiine bat' vurmaları. cardan Rafacl Yako aleyhine mahke· 

(6651) memi:ıin 935 / 485 numaralı dosyaııiY· 

~~~~~~~====~~~~~~==~~~=~~~~~~~~~: !~ açtı~ alacak dava~ı 7/ 3/ 938 ~ri-

1 
Cinai 

1 1 
hinde kabili tl"myiz olmak Üı:ere saclir 

lstanbul nhisarlar ilanları o.lan gıyabi hükmii havi 22/3/ 938 ta· 

2 
_ rıh ve 66 sayılı ilam otordıığu yeri bel. 

Miktarı 
Muhammen be. M kk T Ek . • li olmıyan Rcfacl Yakoya tebliğ olu-

uva a t • aıltmenın d - d · b ·ı· bl ~ . . . nama ıgın an ış u ı anıın le igi ile 
Beheri 

L. K. S. 
temınata ,ekla .. a ta 1 h" "k k ·r 1. L a ey ınc yu se vazı c ı mahkemeye 

Kr. •. '- . . k d" . b 
Kuru ot 25 000 kilo 2.18 
Kırmızı çiz- 90.000 metre 9.25 
gili kanaviçe 

tutarı 

L. Kr. 
515 

8325 
40 88 

muracaat etme" ıçın en t!lıne ir ay 
· Açık eks. 15.15 mühlet vcrilmi~ ve ilam !lurcti dahi 

624.38 kapalı zarf. 16 mahkeme divanhanesin,. talik edilmiş 

olduğu hukuk u"ıılü muhakemeleri ka
nununun 14 1 - 142 İnci maddeleri J - Şartnamesi mucibince satın alınacak 25 000 kilo kuru ot a

çık eksiltmeye şartname ve nümunesi mucibince alınacak 90.000 met
re kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarfla -eksiltmeye konulmuştur. 

J1 - Muhammen bedelle.rile muvakkat teminatları hizalarında 

mucibince ilan olunur. (935 / 485) 

gösterilmiştir. htanbul Asliye Birinci Ticaret Mab-
111 - Eksiltme 3 • X • 938 tariq.ine rastlayan pazartesi giinü hiza. kemesinden : 

larmda yazılı saatlerde Kabataşta lezazım ve mübayRat ~ubesindeki İstanbul maliye muhakemat rnüdür-
ahm komisyonunda yapılacaktır. . ' . lüğii tarafından Bahçekapıda Cerman-

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a- ya han 27 numarada Mehmet Şükrü 
lınabileceği gibi kanaviçe nümunesi de görülebilir. aleyhine 935 / 729 numaralı dasya ile 

V - .Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7.5 güvenme açılan 1059 1 lira alacak davasında 
paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona ikametgah• belli olmıyan müddei
gelemeleri, ve kapalı zarf e~siltmesine iştirak etmek istiyenlerin de aleyh ilanen yapılan tebligata rağmen 
mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaik ile % · 7.5 giivenme· parası mahkemeye gelmemiş olduğundan 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ölnn kapalı haklcın~a gıYap karan verilerek mah
zarflarJ eksiltme günü en ge~ saat 15.30 a kadar adı geçen alım ko- kemenın 24/ 10/ 938 pazartesi günü 
miByonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. _ (6G79) aaflt 14 de bırakıl dığı ve müddeialey

hin belli gün Ye saatte mahkemeye 
• ~~ibi: _ ~me.t .Cemalett~ Ş ·A R .AÇ O G L U .., 

M.,rif&t ~= •~it ~ETtff •aötıtı~ . Y.~r-: ~atba~ · · 'Ebliz·~ 
gelme~i lüzumu ilin · olunur. 
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