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P .. ta ittilladına sinaeaıit •••· 

leketler içia 21, 14, 7.5 n 4 lira, 
KURUŞ 

HİTLER (:EMBERLAYN BUGÜN GÖRÜSECEK'Istanbulun imarı~a 
her Sene 8 milyon 

Prağ hükiimeti nihayet Fransız -
lngiliz müşterek teklif ini kabul etti 

PRAG'DA TEESSÜR 

lira harcanacak 
Hükumet her sene 5 milyon lira verecek 

Dün Vali, şehircilik mütehassısı 
ile yapılacak işler hakkında görüştü 

-o-- Şehircilik . mütehassısı Prost, Kadıköy civarının nazım planını hazırla-

İç Çekoslovakyada oturan Alman- maktadır. Dün Vali ve Belediye reisi Muhittin Üstündağ, Prostla öğleden 
sonra saat on altıya kadar devam eden bir konuıma yapmıf, bu konUf• 

1 da Türk - Yunan mübadelesi mada imar fUbesi müdürü Ziya da hazır bulunmuftur. 
arın 1 Hükümet, imar işleri için Jstanbul j tediyesine beş milyon lira verecek, 

d k·ıı . d.. .. ··ı .. tarzın a na 1 erı uşunu uyor belediyesine nakdi yardımda buluna-ıelektrik. trnmvay, tünel ve havagozı 
b . . l caktır. Vnli Prostla bu yardım şekli 1 şirketleri belediyeye geçtikten sonra 

Pariıı, 21 (A.A.) - Ha,•as Ajan- kabine içtimaı yapılmış ve u tçtıma 1 etrafında konuşu~. hükumetten alı- senede temin edilecek ü mi) on lira 
P h b. · Ç k h'"k~ · t 6 30 dan 8 30 a kadar devam et· ç Y 

· f .. • . ıle ımar ııılennc hnrcanncnk para se-
sının rag, mu a ırı, e u umetı- saa • • !nacak para ile neler yapılacağı karar- . . . . 
nin bütün bir gece devam eden müza- mış ır. laştırılınışıır. J-lukumet, her aenc ıınnr . . · _ 
kerelerden sonra Fransa İngiliz Snnt 9 da pnrtikr rüesasından ve işlerine hnrcnnmnk üzere lstanbul be- kız mı)yon lırnyı bulncaktır. 

1 
teklifini kabul etmiş olduğunu haber hükümet koalisyonunun parlamento 
vermektedir. grupları mümessillerinden mürekkep 

İngiliz ve Fransız sefirlerinin Prag· cyitmilen komisyonu, başvekalet dai 
da yapmışo ldukları yeni teşebbüs do resine davet edilmiş ve komisyon. ora 
lııyısiyle siyasi nazırlar komitesi. sa - da mbeusan meclisi reisi B. Malpiler 
bahın dördüne kadar B. Beneş'in nez ile ayan reisi B. Sukupş·un ıiyasetin-

dinde müzakerelerde bulunmuştur. de hır toplantı yapmışıır. 

1 b Siyasi müzakerelere sabahleyin fa -i Prag şatosundaki bu top antı sa a· 
n~iltereye ~iden Franaız B.a•vekili Daladye ile Hariciye d · · B sılasız surette devam edilmiştir . ., hın altısına kadar evam etmıştır. un 

Nazırı Çemberi l b' l''-t b (Deva1nı 7 'l'!ci sayfada) 

Fransa -Suriye 
Müzakereleri 
·inkıtaa uğradı 

------------_...:~-- ayn a ır ı-. e dan sonra Ba~vekület dairesinde ir 

1 T f'I L hl 1 M ı d YeniHatayrejimitasdikedilmedikce 
ngı iZ 1 OSU e er 8 acar ar a Fransa; Suriye muahedesini tasdik 

umanımızdan ani A k I d I 8 r etmiyeceğini resmen bildirdi surette ayrıldı ya an 1 yor: An~ya., 21 (A.A.) - Anadolu Ajansının hu .. usf muhabiri bildiri-

.Ş.m'da çıkan cEko de Syrİ» gazeteai, Pariıten aldığı fU hususi haberi 

Geçen pazartc•i günü limanımıza Vı c k l k d k • L hl nepetme.ktedır: • . 
gelen Jngiltercnin Alcd . fi va ya a l e er• Panste Cemıl Mardam'la Bonnet arasında yapılan konufmalann akım 
rnensup Dovenahir ltru ::z ... 

1
1 o~na arşova, e OS 0 , kaldığı haber verlhnektedir. Çünkü Fnuua hükfuneti Suriye - Fransa rnu-

;ec~d.;:h~I~~::, ·::~;~;~ .. ;:~fı:E le mesku-" n 'erazı·yı· ı·lhak ı·cı·n harpten ~ .. ··~:k::::::: ·::~:~~ ~~:. ~:":.~~~::~.:~~.;.~~;~:; ... dd. 
" un ıab h h k yeni hükumeti kati surette tanımak. derek di}•or ki: z . a are et ederek Akdeni- t 
e ı:ıtmitlerdir. • • b •ıd • • 2 - Cezayirde Suriye ve Fransanın «Hiçbir tahkik ve tctkilc.o lüzum 

cib~c"eeld~n tesbi~ edile~ program. mu cekı·nmı·yeceğını l ırıyor. iştirakiyle muhtelit bir idare kurmak. görmeden Sİ}•aııete alet olan bu kimse-
" 'l dun gemıde bır çay zıyafeti t 3 - Muahedenin devam edeceği .•il', lııkcnderun sancağında Arapların 
~tı ecek Ve lngiliz sefarethanesin A • yirmi beş sene müddetince, Suriyede her türlü işkence ve z.ülum altında in-

ll"lıral •er r· b" F d · r · k d 1 '" e ıne ır resmi kabul tertip • • • d•ı• ç k 1 k ransız or usunun ışga ını tanıma . \cdiklcrini, hicrete icbar olundukları -
~u;:::~~ RBundanl' son,ra da gemiler Peştede Trıanon muahedesının ta 1 l ve e os ova - 4 - Al.e~i ~ınt~kasında Fransız nı, İslam dinine hakaret edildiğini. id-

lerdi. omen ıman arına gidecek yaya ilhak edilen toprakların iadesi için miting yapıldı ==~sunun ıstıhkam ınşaatını kabul et- ~: per:~::~o bue~~~c::ı~r.bir B~:~:nls~:; 
Fakat ald • · .. · Y j 1 UY URULAN 

Y ıgı emır uzenne programı HA lTA Ç N D ı dünyasını iğfal için uydurulan bu ya· 
arıda bırak k Ak • o ı Al k • 1 d ara denıze hareket • • • ? man e On O mi YALAN HABERLEH lanlnr şayanı nefrettir. Biz b.iu_ at .s -

~;~ f~: 7~~:~:ı~:ı vilayete özoiıl'dr ~i- G o" r ,. n g Le h 1 s ta n a m 1 g 1 d 1 y o r ı· Anakya, 2 1 (A.A.) - Anadolu kenderun, Antakya ve havalısıne gıdke 
'"'",.ükabule te,ckkür gönnü~ uvu 1 naziri ge ıyor Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: rek yeni vaziyeti gözlerimizle gördü 

etinİftir. Beyrutta çıkan cEbabib gazetesi, ve oradaki birliğe bil' tefrik adalete 
---<>--- Varto·._, 21 (A.A.) - Gazeteler, radyolar, Lejyonerler, eaki mu- Belgrad, 21 (A.A.) Alman 17 Eylül sayısında geçenlerde Şam'da hayran olduk. Temenni deriz ki. bu 

Nafıa Vekı·ıı• haripler ve milli birlik tarafından tertip edilen müteaddit içtimala_r, ekonomi nazırı Funk, Dalmaçya sahil- toplanan ülcma cemiyetinin neşrettiği birlik, adalet ve ittifak bize örnek ol
efkirıumumiyeyi P~lonyalılarla mea kim arazinin Polonyaya raptedıl- }erinde bir kaç gün iııtirahat etmek ü- beyannameyi ve bu beyannamede is- sun.> B alıkesı·rde meıi İçin hat 'Vurulacak bütün ted birleri teairaiz kıldığı Cünaiyezin zere Dubrovnik'e gelmiştir. kcnderunda Araplara mezalim yapıldı (Doııamı 3 iltıcil. sayfada) 
Silezyaıını zapt ~in a~eri bir aefer icrası fikrini haz~lamaktadı~ Funk, 30 ~lüle kadar orada k~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ali Çeti k-<>---: Mevzubahs arazide, Polonya is- deki kabulilnün ehemmiyetini t& - dılc.tan sonra 
8~.lgrada.gelı:ek ~e =~ Beynelmı·ıeı Tarı·h 

lunduk n aya telkıklerde bu- tatistiklerinc nazaran, 200.000, Çek barüz ttirmektedir. da. Yugoslav hukumetıne ~ç gun • 

B 
tan sonra lzmire gidecek lere göre, 30.000 Polonyalı sakin Yarı resmi ''lskra., Çekoslo- safır olacaktır. . b Bel dd 

ahkesir 21 (A b I k d . . . k d a· k"· Alman ckonomı akanı gra an k e d •ı Vokil" : . .A.) _ Nafta u unma tn ır. Bu arazı şımalen E 1vak meselesı ha kın a ıyor ı. _ . k. ngresın e verı en 
16 ao1 B. Al.ı Çetınkayn bugün snnt dor ile, garben Ostra\•iç:ı ırmağı ile,ı BugünkU tarihi andn Polonya dogruca Ankaraya gıdece tır. o 
ze. 

1
da. Kütahya yolu ile şehrimi- :•enulıcn Slovakya hududu ve şar- milleti mütıehid ve azimkar bulu- HER SABA H 

lıat:el mış ve istasyonda kalabalık kuı şirııdıki Polonya - ·~ekoslovak- l nuyor. l\1etalibatımız haklıdır. Her -------- •k• •• ı k f 
kil At~rafından knrşılannııştır. Ve- hududu ile mahduttur. Bu arazi da- Polonyalı biliyor ki, onun ordusu, Ôlürmüsün öldürürmüsün? 1 l guze on er ans 
verdi·· lUrk Parkında belediyenin hilinde Freystat, Buhumin Karavi • Polonyaya ait olanı temine mukte- Bir tarafta biitün dünya, tıvkı 
tan 8~~ çııy ziyafetinde bulunduk • na, Jablonkov, Fridek ve Moravs- dir ve icabcdcrsc yürümekte kati- heyecanlı bir lıailc !leyreder gibi, ne-
ta olan r~üJ~arkı dolaşmış, yapılmak ka - Ost.rava şehirleri vardır. So~. yen tereddilt etmiyecektir. Polon - fesi tutuk, gözler bilııilmüş, Çek - Sü-ıA d } d J h f • tJ 
tını gezd'~tük Yüzme havuzu inşaa- ynlist fırkasının organları müstes. ya - Litvanya münasebatınm 'Ilor - det ihtilafının hafakan verici seyri- na 0 U a yapı an SOn a rıya ar 
gezinti 

1 
en sonra şehir içinde bir na olmak il zere hemen hemen bü- malleştirilmesi hadisesinde de Po- ni takip ederken ôfe tarafta da La • . • b• k•• • • d h d J 

rnakta 0~aı>~rak yapı.lan ve yapıl - tün gazetelerin bu mücadeleye işti- lonya, ordusunu ileri sürmüştür. Bu Hay'daki deııletıer adalet divanı sa- tarıhın )f OŞeSJnJ a a ay JD attı 
b nıı ışler üzcrınde vaı· · k t · 1 - · · ·· k l l t ell·diye rei inin verdi.. . ının ~e ra e mesı askeri bir seferberlik ic- gun ~e aynı. şeyı yapacaktır. rayının ?~uza. ~e sa on a!"t.nın avan- 26 Aiuıtoı 1938 den 4 Eylül 1938 e kadar Zürih'te toplanan aeki-
lemitşlr gı ızahatı dın rasımn halkça mergup gori.ileceg·i-j Eger İngıltere ve Fransa Maca- Zarı tamır cdılıyor, yeniden boyanı- • • lmilel .b. itimi k .,,... • C b • t b"'k.1'-.-&: ve Türk • • zmcı beyne tan ı ı er on •. - 1me um unye u ~ 

Bay Ali Çetiııka b n~ delalet etmektedir. Hukümet na ristan ve Polonyaya yeni Çekoslo- yormuş. . . T ih Kurumu adına, Türk Tarih kurumu üyelerinden Kültür Bakan!ığı mü 
lıke ir1e yeni v yda u a.rada Ba mına ~öz ôylcme{re salahiyettar 0• vakyanm garantisini isterlerse, Po- Meşhur Bektaşı fıkr<:smdakı: ar . • .:.!.._, ..... - Dr u· it K =-...:-L e1m: .. :. Profesör Fuat 

c mo ern bır :lsta lan k" 1 b or· .. f '"ld"ril müsiln? zeler daaresı aın:a~ora . am opy llfU"- .,._. 
Yon Yapılması hu ıı.~unda 1 tk"k 8 

• • ımse er, u arazinin 1919 se - lonya kendi hesabına daha şimdi- -:- ur mus ~n, 0 u r . · · K'"prülü Brüluelde toplanan Orymıtaliatler lrOlllftlSİne iftinı1r etmek üzere 
de bul 1 . • e ı ler- nesındc Çekoslovak d ı t suıılıne 'Parlak bır na~ırı~ olan ou. fa- 0 

• • • 
unu ması ıçın nliikad ı fı or u arı ara • den şunu beyan eder: Polonya me- . • . . ı Zürih'ten Brübel'e hareket elmlflir. 

lllir vermi tir B . ar ara e- ndan Polonyadan cebren asbedil- mır ve termtm keyfıycll'iu neye hanı- . 
fine ş · · Alı Çetinkaya şere mis olduğunu Ç k 

1 
k g talibatı kabul edilmez ve Olsa mm- lctmeli 1Jilemiyrn-uz? İki gün evvel şehrimize dönen Dr. cTürk tanh le.urumu tarafından Pazar 

gece parti tarafınd • ~ ' e os ova vanın her k p 1 • 'lh k d"I . • T ·· k 1 'd 1 h E. t ı· 1 • hak hUrıd b' an şehır klü zaman plebis•t il ~ . . ta ası o onyaya ı a e ı mezse, Acaba Felemenk payıtahtında. Hamit Koşay, lcongre hakkında ur ı a yapı an a rıya ın ne ıce erı 
e ır ziyafet ve ·ı . t' ı e m racattan ımtına p 1 b'" 1 b' t' ' k k d b" k f · ı di V k'l rı mış ır. • etmiş bulund - h o onya, oy e ır garan ı veremez. etrafında yükselen harp tehditlerine, Tarih kurumuna şifahi izahat verere ın a ırer on eranı vermış er ~· . 
e ı ' yarın fzmi h k ugunu atırlatarak p 1 .k. ü b" kd . k D H· . K . proJeksı-decektl • re are et e- kuvvet istimalin· h'k b 0 onya, 1 1 ~· 7. ın ır aşını ıca- se/ crberlik avazeleriııe kulaklarım. Alacahöyükte Kurum adına yapma ta r. amıt oşa~ aync~ •. . 

r. . ın mu ı ve u ara- b 1 • k . t {' tl k rt d" .. .. l h E. t a·t esimlerı gostermı• zınin hini hac tt k • .. ec er-;e ll\ ve e m ıracaa a u ar tıkamış tavan boııatmı diplomatlar,' olduğu hafriyanın başına onmu~tur. yona a rıya • 1 r f " ---o- e e UV\ ete muraca- ; . t . t• • ı . d h f 1 b" ııurette stanbul-F . atla Pot , . . . . mag a ,\zme mış ır . ., bu tehditlerin ııe bu feryadfarın e- Zürih kongresine 40 mıllete men- ve a a mı.ı assa ır 
ra,sıı fılosu ma d onyaJ a ılhak edılmesmın .. • • _ . . k . · d b' d'I azalara dağıtmıf· nevra a do~ . 1 Polonyalıların Numayıfı ninde de sonımdtt da konferans sa- sup 300 e yakın aza ıştıra etmıştır. a ta e ı en raporu 

Parls 21 ( KJ u 0 acağını şimdiden iddia et ' ·hı ·ı-T T ı t f"I ' A.A.) - Akde i mekt d. - Varşova, 21 (A.A.) - Pat ajan- lonlarımn kasvetli hcıvaaında boş bi- Kongre taril. ve tarı e ı gı ı ı ım ere :r. 

1
1 ~su, kara, deniz ve hava k n z ne ır. sı 30.000 kişinin salı giinü Siyezin •rm· balon gibi sünmeğe nıahküm. ku- ait 14 sekıiyona ayrılarak çalışmı~ • Türk Tarih kurumunun hafirlerin-
erınin Kotd Ü uvvet- u sabahki gazeteler Siye · 'd ' . . . . den biri olan Pazarlı son zamanlarda n az r açıklanndaki 

1 
• zın e hududunda nümayı~ yaparak Çekos 1-U laflardan ıbaret olduklarını bılı- 1 tır. 

evrat arına iştirak etmek · • bma- ya~ı mı~ olan tezahürata aid haber- lovakyadaki Polonyalı ekalliv<:!tin yotl<w da onıın için gil? iiltüye papuy Kongrede profesör Fuat Köprülü yapılan tarihi kctiflerin en mühimle-
&'Un Tulondan hareket etm:ç:~ u • rerı genış mikyasta iktibas etmekte Polonyaya ilhakını i~""''"" oldukla- bırakmıyorla1· nıı? cicrsi•ıiz... cOrta zaman Türle - iılam feodaJiz- rindendir. 

ş Jr, ve Polonya sefirinin Berhtesgaden- rını haber vermektedir. A. C. ım• hakkında ve Dr. Hamit KotaY da (Devamı ~ iİ 11" 1 ~mtfada) 



Sayfa: 2 YENi ~ABAH 

işçi çocuklarının 
barındırılması 

ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB 

~ 11 -

Şahitler nele~ söylemi
yorlardı, neler •.. 

--c>

Vilayet lstaabulun on dokuz 
yerinde yurt açıyor 

Vilayet tarafından lstanbulda on 
dokuz yerde açılan barındırma odala
n etrafındaki hazırlıklar tamamlan
mak Üzeredir. Vali ve belediye Reiıi 
Muhittin Üstündai bu itle yakından 
mef11ul olmakta, amele çocuklannın 

buralarda toplanması için her türlü ko 
]aylıkların eöııterilmcsini temin etme -

Pazarlıksız satış 
için hazırlıklar 

---o---
hazırlanan izahname yapılacak 

toplantıda konuşulacak 

Pazarlıksız satıp ait kanun, karar
name ve izahname, dün Vekaletten 
İstanbul bclediye~ine tebliğ edilmi~tir. 
Kararname maddeleri izahnamede ay 

rı ayrı anlatılmaktadır. 
ğe çalıtmaktadır. 

H k b• ·ıı • ••' k •• J •b• Barındırma odaları on dokuz aemt- Hangi efyaya ne şekilde etiket 
a sız ır Si e yemış O SUZ er gı 1 te bulunan ilk mektep binalarının da- konacağı izahnamede Ş(Öserilmektcdir. 

b b •• k •• ı •• t •• hilinde tesis edilmektedir. Amele ço- düğme vesaire gibi küçük hacimde e?· oynum u u nıuş u.. cuklarının miit,.kasif b;ılunduiu yerler yaların etiketleri kutulan üzerinde bu-

olduğunu sormuş un. Eczacı mek -1 kartı aldım; fakat yine götüreme- de barındırma odaları ilk mektep bina lunacak, cesametçe büyük efyaya ayrı 
tebinde asistan olduğunu .:iöylcmiş ? dim. tarından ayrı olarak, faka·, ayni mek· 1 ayrı etkict konacağı gibi bunların ku-

Ben - Hayır. Böyle bir şey yok. Bir iki hafta kadar cebimde dur- tebin bahçe ve yemekhanesinden isti- tutarının üzerlerine de fiyatları yazıla 1 
o _ Görüşmek için valdt tayin du. Nih_ay~t. götürm~ğ~ mecbur ol- fade edilebile:ek ş~kilde bir binada ı caktır. 

etmişsiniz ve hatta o vakitleri unut dum. Bır ıkı defa g-ıttımse de bu- bulunacak, boyle bınalar mevcut de- Kutuların içlerinde bulunan göm -
mamak için bir zarf üzerine de lamadım; fakat bir sabahleyin ğilse yeniden inp olunacaktır. lek, pijama gibi etyaya fiyatlarını gös 
yazmışsınız? (söylerken ezber okur hafızlar g i- Bu sene alınacak neticeden sonra tı-ren etiketler ynpıştmlacak, kutu kap 1 

Ben - Yazdığımı bilmiyorum; bi gözünü kapatıp muttasıl Rallanı- barındırma odalannın adedi gelecek larında da bu fiyatl:n gösterilecekir. 
fakat baştan savmak için bir vakit 1 yor ve hararetli hararetli anlatıyor sene çoğaltılacaktır. Diğer semtlerde lz.ahname dün belediye re isliği ara· 
tayin ettim idi galiba. 1 du). Lakin gittim. Kapıcıya Şerif mektep binalarından birer oda amt'le 1 f d b I . d 'I . u· c~ 

1 
ın an fU e ere tamım e ı mıs r. .--

0 - Kartta: " Hamili kart aczi paşanın kartını zarfı orada kapa- çocuklannın toplanma yeri olarak ay- . k .. . . .. ' . 'h · · ı · 1 · - · dü V 1 mıyet teııe ·kullerı ıle dunden ıtı aren 
şayanı ıtimat adamlarım<lan olup tıp verdım. çerıye gotür . e son- rılncaktır. • . . . . 
kendisine evvel veçhe ile emniyet ra beni Rıza Nur bey kabul etti. işçi çocuktan, ana ve babalan işle- temaslara geçılmıf. her cemıyet ıdare 

Yeni sonbahar tarifesi aybaş 
tatbik ediliyor 

Denizbank, (Adalar - Anadolu - Yalova hattı) sonbahal' 
fesi 1 ilkteşrfn tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Yeni 
adalar ve Anadolu sahilinde oturanların gelip gitme kolaf 
gözönilnde bulundurularak tesbit edilmiştir. Bilhassa ilk d 
rak yalnız cumartesi günleri köprüden bütün adalara 24.20 
pur eferi konulmuştur. Adalar ve adJllara Anad.o-lu sahili 
müteaddit postalar vardll'. Kadıköy ve Bostancı iskelelerine 
ve kalkan vapurların tekmil hatlara tramvayla bağlantısı 
edilmiştir. 

Pazarlardan başa günlerde bqlıca seferler: 
Köprüye saat 5.50 (31 Hkteşrinden sonra ilaveten 
7.50 ve Burgazdan 7.10. Son vapur 18.30. :Köprüden 

vapUI' sıUlt i dedir. 
Aktam Poatalan: 18, 18.25, 19.10, 21.15. 

Pazar günleri köprüden: (Sabah) 8, 8.40 (Anadolu sahili f/f 

yüknda}, 9, 9.35, 10.45 de vapur vardır. Son v.apur 21.10 
Büyükadadan son vapur: 19.25 Ancak Büyfikadadan 20.sO, 
betiden 20.40 da kalkan vapur 21.10 da Bostancıya varma 
'Bu \'apurla Bostancıya çıkanlar tramvayla Kadıköyüne 
Jstanbula inebilirler. 

Yal ova adi günler köpriidea: 9.35, 18 (Bu posta 14 il 
d en sonra yapılmaz. Yalovadan: 6.80 (Bu posta 15 il 
sonı·a yapılmaz). 16.35. 

Pazar günleri köprüden Yalovaya: 9.85, 18.5 (Bo 
ilktcşrinden sonra yapılmaz). Yalovadan köprüye: 7.50 (Bil 
ta 15 ilkteşrinden sonra yapılmaz). 16.35 po. ta1an vardır• 

edilmesini rica ederim:, ~·~zıh imiş? 1 Geceli~ e_nlarisi ile idi. Yatak O~~: rine tıi~tiktf"n so.nr~ mektepl~re gdL ... heyetine izahname .gösterilmiştir. 
Ben - Kart yok ki mbnderecatı sma gırdık. Kartı okudu. Pek I} ı cek, bır muallımın nezaretı altında Ayın 26 sında Tıcaret oduında P•· ADLiYEDE: POUSTE: 

olsun. 1 dedi. Haftada · üç gece tayin etti. bahçede oynıyacak ders vaktinin gd- pılacak büyük toplantıda izahname o• Adliyede Yeni Bir Tayin Bir çocağma bacaklan 
O - Şerif paşa ile muhabereniz Gidip kendisi ile görüşceğim. Şerif mesini bckliyeceklerdir. kunacak, alakadarlara bu hususta iza- Üsküdar sulh ceza hakimi Tah- Fatihte Kentir 90kağında 

varmış. Hatta o vakit Münir efen- paşaya gönderilmek üzere malumat Derıı vakti diğer çocuklarla bera - hat verilecektir. ııin lstaııhullu Sultanahmet Sulh j. :rcbnen Tahairıin 3 YJlFlda 
diye söylemişsin. Ben ona yazarım 

1 

ve makal~ verec~kti. Hatta unt~lma. - her sınıflam girecek ve öğleden sonra kinci ceza hakimliğine n.aklen tayin nm üzerine tenceredelti 
demişsin? yayım dıyc cebınden çıkardıgı bır ki 1 . d .. ld k BELEDiYEDE: e dilmiştir. lcülcrek bacal.lan yanm...._ . " . .. . . çocu ar ev erıne agı ı tan sonra K 1 • • __ ,,. k ı--...1- .,.. 

Ben _ ayır bu adama böyle şey- ! zarfın uzerıne randevu gecelerını 1 k o saatını ~n ya a UKU na alınmıfbr. 
ı Ö 1 . a' .. · ı b"l Ak" k d"s" . yazdı bunlar tekrar mektepte ka ac:a . an- Şehir tiyatrosu ay başında Demirkapı da lastik fabrikasın - Alh _,_ '-- -
er s y emıış egı , ı a ıs en ı ını · k .1 1 . d.. ki . t b k UIUllU.IHll .,.ldlllll'I 

münasip b irkaç kelime ile bqım~ Efendileri İşte o valdttenberi el• kalı eden onece erı saat e ıra ı- çalışmağa başlıyor da çalışan Raşe! adında bir ıkız, 
<lan savmı~ım. Sonra üç dört defa mukaddes diye sakladığım şu kur- acla ar ır. t .

1
• . f Şehir Tiyatrosunun komedi kısmı bundan iki hafta kadar evvel kol - Meflıur lcumarbazla.rd-

.... d k d" k 1 . • b d 1 ·ak bu11un lk defa stanbul v1 ayetı tara ın - Ç k . T . . ı· b" .... atı'nı· fabrı"kanın musluk .: ... .,,,da minde ibiri. kendisi gibi bet daha haneme gcldıgı hal e en ı- şun a emını en en a aı ve ocu tıyatrosu eşnnıevve ın 1 - n n -ra' 

sini kabul etmedim. Benim bu adam la işte bununla yazdı. dan açılan bu barındırma odalarından 1 rind~n iıibar~n. Fransız tiyatrosunda unutmuştur. Saati orada bulan işçi- ~ beraber Pangalbda 
la böyle işlerde bulunmadığıma (Şu korkak herifin zilletine, bil- azami istifade temin edileceKİ ı~hmin temsillere başlıyacaklardır. lt'rden Avram bütün araşbrma ve sında 26 numaralı Ga)'Td 

k t . dek" 'b ti' "h tl " b k d"I k d" d sorıı .stıı rmalara r:ı.Ymen sesini ,.ıkar nın bir numaralı dairesinde k bundan iyi jsbat mı olur? l a ın ı _ı re ı ı re ı ~ .. - e ı me te ır. Tepebatı tehir tiyatrosu binaııın a- • ~ v 1 1 k .. .. d 
O - Evet. birkaç defa gelmi, 1 tım ve gUldüm. Bu korl<muş aktörun -o- ki tamirat ve sahnenin beton olarak mamış \'e Raşel de saati bulmaktan . nar.; en suç . u~ e. 

sizi evde bulamamış. Görüşülme- . bu gi.ilUnç hal ve ifadeı1ine diierle- KÜLTÜR IŞLER.t r ve yükseltilerek yeniden in~aaı dolayı Umidi ni kcsmhıtir. ına eme)·e verılmı~lerdır. 
· · b b. da b l amak ~ · d - 1am f k t 1 t v Ancak evv~ık : glin garip bir te- Efekleri ayınrke1I .. 

mesının se e ı ev u unm - ı rı e gu er~ a a on arın a ır- Elim bir kayıp siyle, drl\m kı!!mının tem .. illeri bir · 
tır? • . _ . I larında böyle halletme jej bozuyor· saclüf saatin me~'dana çıkmasına 88 Kuzguncukta simitçi Talur 

_ v Maarif Vekaleti umumi mii •. ·ttişle- müddet gecikecektir. d n __ . __ d bir 
Ben - Vakti mülakat tayın eden 8 un ! gibi bir mana vardı). bep olmuştur. Avram, sakladığı sa- a oturan nesiın ismin e 

adam böyle bir mühim iş için evde O yine :töyle devam ediyordu: rinden Be<Jri"nin E.skitehir teftiti esna Kemerburgaz hayvan sergisi ali Bitpazarında iki liraya satarken ltoklapn iki ~eği ayımken 
bulunmaz mı? Böyle değil kabul - Lakin sonra üç dört defa dahn ııında vefat ettiği kemali tceasür haber bugün açılıyor ayn i fabrikada çalışan iki işçi ken- biri bir çifte savurmuş ve N 
etmedim. gittiğim halde evde yokt u. Sonru alın~~ı'~.ır. .. . . Eyüp kazası ehli hay.:anlar sergı!!İ disini görmüş ve hhmen Raı;ıele ha- surette yaralam!fbr. 

O - Neden kabul etmediniz? Kemal bey senin yapamadığın bir Kulıur hayatımı.zda pek _de~erlı hız bugün Kt>merburgazda belediye reİ9 bcr vermişlerdir. Yaralı Haydarpaf8 nümdıt8 
Ben - Bir şeyden değil. Böyle .. b b" k d 

1 
l d d ' metler eden Bcdrı kıymP.tlı bır mual· muavini Rnuf Demirtat1 tarafından ac;ı Avram yakalanmış ve dün Sul - nesine kaldırılarak tedavi al 

ışı en ır a ın a yap ım e ı . 1. . d ·r · · k · · b eni izar eden vaktimi zayi etti- K k "l ld ·~· . .k . ırn ve aynı 73man a va7J csını ço ıyı lacakır. 1anahmet birinci sulh c.eza mahke - mıttır. 
• -r • artın ne va ı ge ıgını. gecı mış ın kadı d 

r en adamlnrdan yakamı kuri.armak ı olduğuııu kartın vürudunun za ten yapa n diir ii!l t hir idarr adamımızdı , Belediye gdecck sene turist mP~inde sorguya çe)cil c>rek tevkif ıDİr D bramvay an 
için; çünkü bunu da beni ekseriya k eli • ' . . • b 

1 
d ğ Uz:ıırı 11unanlar Gall'ta!laray li:ıt•sın- k edilmişti r. Muhakcme!'l İ mevkuf ola ağır yaralandı 

b
. t • r·ı· "b" en sınP. ışar edılmış tı un u ıı- d d. k .. ı ·· k . . oteli yaptıraca ,·"k dev·aın edeccı..•:r. Vatman 1\1ehmedı'n idar yoran ır gaze ecı J an gı l zan- ş ·r ., . ld e ıre lor ll le t'tmıttı. .. u '-J 

netmlstim. 1nu, erı paşa ı e muhaveresı o u --0- Gelecek s~ne turizm mevıimine ka Hü eyin Fitiz ağır hapse numaralı uamvayla Yedikııl 
\ ~ .. 1 a· Re" ·m· d 1 .Jar yctİ•tirilmrk üzere lstanhulda hii· hk ld s ik d d b L dı --0 - (Bir fotoğraf göstererek) gunu soy e 1• ı.'4ı 1 sor u. iKTiSAT HABERLER : " ma üm o u ürp a ın a ir ~a n tT-

bunıı tanır mısınız? l Kemal bey dedim ve 1<f!nc1imin Ticaret odası heyeti Selanik yiik ve Lütiin asri vesait ve te!Iİ•ıatı ha . Şile nin AJ· mediye köyünde Hil- ı madan atlamak iaterkeo 
Fotog~ rafı elime aldım. İnce za- Aksaray şubesi rei~i olduğumu ı:ıöy- iz hüyük bir turİ9t oteli tesisi kararlaş "eyin Filiz adında bir adam :Musta- ' teFi yerlerinden aiır sıırette 

• sergisi"':de ı 
yıf, çelimsiz, uzunca sakallı, boşa ledim. ~uv":,~tli. misin!z dedi. Knv- tırı mıştır. fa adında bir tanıdığının üvey kızı mıtıtır. 

' gitmiyen bir sima ve baki4ında milb vet bellı dciıldır dedım. Hllltn ko- R<'lgracl ve Setani.k !"lergilt!ri ko- Turill celbi için tanzim edilı-cek T'ahriyc ile evlenmiş ve bir müddet Ümitıiz bir halde 
hemiyat ve kara meçhulat dolu nuşurken yava~ aliyle deyip kapıyı mi~rliklni~nre yapılan davet Oze - projede bu cihet de göz önünc!e tutu- beraberce oturduktan sonra geçine- Ermeni haııtahanuine 

d '- d rine ı·wrgilcri 7.iynrct etmPk iiz<•rt> 1 k · b t 1 h kkında da · gözlü bir adam. Bakbm, baktım bir a A&pa 1• aca . prnJeye, u o c a p med ikleri ı çin ayrılmışlardır. Bir çocuk Taraçadan 
tiirlO tanıyamıyorum. Resmi bm&k- O - Daha?. şehrimizden hareket erlen ticart-t o- bir madde ilave edilecekfrr. Bu mad· Hüseyin Filiz, karısının Mu~ta - Yükselkaldınmda 138 ın 
tım . Doktor - Daha .• Daha.. dası idare heyeti reiı.;l erinde.n Mu -ı dede. y~ni yapılacak otelin yeri. cı-H· fanın teşvikiyle kendisinden aynl- de oturan Hayim isn:ıinde · · 

Ben _ Hayır. O - Yok mu? rat Forhtn, 7.iva Tamer ve oda nrnu- . "hı · d .. . d ı ·· 1 dıg .. ına hükmederek Mustafadan in- ıaındaki kw Eater. oturduklad • l metı ve ı ıva e ecegı o a ar, mu~ e· r·- lfl. 
O _ Hayır tanıyorsunuz. Doktor - Yok.. mi katibi Cevat Nizamiden mürek- .1• · . h LJu da d . h . tikam almag~ a karar vermi• ve mft- metre yükseklikteki taraçasııt 

• • • • mı atı vesaıre aıı:. n a ıza at vel'I T 

Ben - Hayır. Dünyada bir defa O - (Bana hitaben) bunlara ne kep heyet Belvad sergısını z1yaret k. nasip bir fırsat koHamıştır. makta iken aokaja aü~ 
d

.. S 
1
_ .,., .

1 
. 1 lcce tır. '- -

biJe gördütilm adam değil. diyeceksiniz? ellikten sonra un «> anı"e gı ın ış-

1 
h . 1 Nihayet bir gün köye dönerken yer.terinden ai:ır mrette Projede her tüı \l ı konforu aız o a 

O - Ama sizin kendisile görüş- Ben - Hepsi heı..yan. Ru aıhım tir. Heyet iki gün Selanikle kaldık- rRk kurula~ak olan otelde turistlere yolda kayınbabasına rastlamıt ve tedavi .için kaldınlcJaiı Şifli 
tilğilnüzü gören var. galiba işlediği işlP. vehamet gör. tan ımnra Pireye gidt>cek, oradan biitün kolaylıkların gösterilmeı.i d~ kavgaya tutuşarı:ık elindeki çifte taluıneaine ölmü~tür. 

Ben - Nasıl olur bu!. Tanıma- mitş, o korku ile çıldırmış! Bunda k · 1 d- ile adamcağızı iki yerinden yara - o da şehrimize dönece lır ' '"·piş edilt:eek, :aynca, otelin, bir ~ 
dıfım adam ile görüş-tilğüm göriJ- melankolik bir takım ahval görü- .. -iL-- ,~ lamıştır. Mustafa Haydar:paf& nü - Otellerdeki ha•aratla 111 

----v------- )'ıos ta servisi olacaktır. T 
lür mU? yorum. Kendisini hekime gö!lteri- O 1 mune hastahanesinde aldığı yarala- edilecek? 

R 
. Jc M TEFERR K: ı Oı,.Jin yapılacağı yerin intihl\hı İçin . Fil" ı 

eıs apı tarafına bakıp başı He niz. Herhalde aklında zoru vardır. rm tesirıyle ölmil,, Hüseyin ı - Dahiilye Vekiletindeu • . Milli bir filim yapılıyor bir koınisvon teı:kili de ileri ııürülmek-işaret etti. Arası hlç geçmeden biri o _Demek böyle olmadı? zin o znrnandanberi ağır ceza mah- lediyesine gönderilen bir ta 
"' .. nir Hayn"nin rt-.füıörHıüile ıedir. Turİtıt otelinin ...-hıin en güzel ~ miltelıişi, korkudan ölecek gibi tit- Ben _ Hayır mu " T - kemesinde devam eden muhakeme- tanbulun belli baflı otellera-

r er bir halde içeri girdi. "Otur!,, (Bu aralık yOzilne bakarak bir çevrilmekte olan yeni milli bir fil - m.ınz.nrl'lı bir yerinde ve tercihan Bo- si d ün bitmiştir. rat mücadelesi yapılmad.ıiınd_.. 
d ediler. Oturdu. Baktım, doktor istifham da bulunan bir zabıt kati- min harici sahnelerini çevirmek o_I i(u.a nazır ve ~yoğluna yakın bir VerHen karara ){Öre, Hüseyin yet edilmektedir. 
Münir old ğ t d (l) B zere, seçme artistlerden mürekkep !\emttc yapılma" esas itibariyle telcar- F'l" . d 4 ild " ill n·ıh lıl .. u un_u anı ım . ~ bine reis "ademi maJUmat beyan · ı ızın suçun a .aamm gor e - ı assa aeyya arın ve 
'kork~gın o. halı ban_a,cesa~e~ verdı. ediyor,, hitabmcla bulundu). bir grup dün şehr~m!zden 9anakkn- ıür etmit tir. . . • • memiş ve 12 sene ağır hapse, ' mü- nebi idare adamlarının ya 
Sankı hakım beıımışım gıbı metin 

0 
_ H r N 'b" leye hareket etmıştır. ~~ısUer. on Şehir meclısıne kımler seçılecelc ebbeden amme hizmetlerinden mah rinci 'Mnıf otelt~de tıd.t 

bir tavır aldım. . acı.. erı ı.. giin k~dar kalarak h_arı~ı sahnele r-! f .. ı anbul şehir meclisine seçilecek rumiyete ve dinlenen müdafaa şa- ıre sivminek gibi baflnats 
O - (Münire hitaben) beyi ta- . Münır dışarı çıkarıldı. Ben bek- den bır kıı1mını 1 çevırdıkte? s onra, a7aların csami5i parti kaza tubeleri hitlerinin ücretlcrı olan 39 lirayı ö- edilmesi eııeAe kaı,danmakt• 

;nır mısın '1 lıyorum. Çanakkal~den, stanbul .> ?lıyle An- ıararından h3zırlanm1"' vilayet idatt derneğe mahkum edilmiştir. · Bcled~ r~ ha,aratl• 
Doktor :_ (Titrek bir ses ve yanar Bir de bakbm }(; ayağında bir karaya donecekler, harıcı sahnele- heyetine göndeıilmi~ti. Vilayet idare Ahdull:ıhin bovnuna k•ment ca<leleye ıiritı1mesini ~bel 

yııkJ!ır bir eda ile) nasıl tanımam •.. P?t~r, kaf~sı traş, yorta boylu, ren- rin diğer kısımlarını Ankara civa - heyeti kaz.alardan gelen namzet listele atarak öldürenler 12 se"'"ye dili halde buna riayet edil~ 
Nasıl... Nasıl?!... gmın cefa ıle soldagu beJJi biri ka - rında çevireceklcl'dir. rini tetkik etmi~. teıkikatınr bitirdik - mahkum oldu la,ılnu~tlr. 'Belediye, yeni bit 

O - Nasıl oldu söyle bakalım? pıdan gôzükt ii . Şıpıtıklarını kapı- Yeni Radyo istasyonu neşriyab ten sonra bunlar tekrar kazalara iade Reyoğlundnl<i ekmekçi dükkanı- le mücaddenin fiddetlenditil 
Doktor - Bir gün Kemal beye mn iç tarafında çıkarıp çıplak ayak için hazırlıklar edilmiştir. na çnğudığı Abdullah adında biri- temiftir. 

-gitmiştim. Kendisine Şerif paşadan lan ile ilerledi. Elimesut radyo istasyonu ıçın l<aza, nahiye ve ocak idare heyet- nfn boynuna kemend atarak boğ - --o-
bir mektup geldi. Bu mektubun için O - Otur Necip. 1stanbuldan angaje edilen artistle - )eri bir ilc.i gün içinde toplanacak in- mak suretiyle öldüren ekmekçi O- Berberler cemiyetinde 
den üzeri Rıza Nur beye yazılı bir Bu baldın çıplak yerden bir te- rin birçoklariyle kontrat yapılmış, tihap etrafında son hawlılr.larmı yapa mer ve suç ortağı suçu Be'kirin a- meselesi g3riifül 

. zarf içinde bir kart çıktı. Ben, Ham- manna çakıp yanımdaki js'Jcemleye ı kadro tamamlanmıştır. caklardır. ğır cezada devam eden mubake - Berberler cem:yeti idarf 
di, hafız Sami bafbaşa vermiftik. çöktü. Ekrem Reşid idaresinde,ki rad- Bu itler ayın 27 inci günü akşamı rneleri dün bitmiş ve karar tefhim önümüzdeki sah günü bit 
Kemal ıbu kartı götürmek için O - (Eğlenceli bir tarzda g{}- yo tiyatro kısmı için de İstanbul Şe- tamamlanmış olacak, namzetler aym olunmu~tur. ı yapacaktır. Bu toplantıdAr 
Hamdiye teklif etti. O (götOre- lümser bir yüzle) Necip bak baka- bir Tiyatrosundan Avni, İbrahim, 29 unda ilan edileceklerdir. Ömer ve Bekir Abdııllahı taam-1 yeni idare heyetleri uasın&t 
mem) dedi. Bana teklif etti. Ben lım, beyi tanıyor musun? ~eşit .Ak!f, N~zahat ve Neşet anga- Balıkpa:ıarındaki dükkinlar müden öldilrmek suçiyle ve fdam ta tı1lf mevzuu teşkil eden 
de (rötaremem) dedim. Nihayet Necip kUstahane mütecasir hem Je edılmu~lerdır. Ankaradanda l>az1 k l lebiyle ağır cezaya sevkedilmişler -1 su meselesi ve diğer bazı 
~ana pek çok ı.sr.ar etti ve ne kadar onlarla hem beninıie llübali bir ta- artistler angaje edilecektir. Radyo yı 1 ıyo~ •. . di. Muhakeme neticesinde verilen ! müzakere edilecektir. 
a ötüremem a d d" d . . • . temsil kısmı ay başından itibaren Balıkpazarı caddesınn.. ko~eıunde karara göre, hAdisede taammild ır<>- 1 Be·""elmı.lel ticaret _..ı .. ~ 
• • Y pamam e ımse e vır alıp bır ehle ıskemlesıne yapış.. . • . . . v • uu-
bir tilrlü dinletemedim. lcbanndan .. . tecrübe temsıllenne başlıyacaktır. bu1unan ve yılulan Valde hanı arsa rülmernış ve cınayetm Abdu11abın hu gün Ankaradaa 

tı ve biraz bana dogru çekti. San- M l k if ku d I b" · ·ı_ l b" b" k ı Ö d h k 1 k :..ı.- o . . ·- . . . arangoz ar ooprat r u ar sına ılıfı.: o an ır ınanm yı ı ması mer en a sız o ara para aoı.c: - Reynelmile] ticaret 
(1) Bu kadar çaba Münir efen- dUalbyeyettiıykteıce yerleştıgı~ı 1~

1~1 tec •1 
Dün, marangozlar, Marangoz - hakkındaki mahkeme karan dün be- mesinden ileri geldiği anlaşılmış ve Wnt8onun riyasetinde.ki JJl 

· _.. • • • • • d d L• r e e n sonra sag e ı ı • IO • • • 1 d 'y t bl"v olunmu,.tur d Ü kk !"' uının ıçerı aarmeaıa ea ora a Dil' • • • • Jar cemıyetinde bır toplantı yap - c 1 eye e ıg T • her ikisi de on ikişer sene ağır bap- satcılar an m re ·ep ~ 
yerde olup bizim aual Te ceTapJan dızımı yakalayıp başladı: mışlıtr, 1ktısat Vekaleti küçük sa - Bu ıııradaki doku7. dükkan için "'e- sc ve müebbeden amme hizmetle - h eyeti bug ün Ankaradıın 

:itittiiine hükmetmek lizım gelir. Necip - E fendim, işle.. Şişman, natlar m üdürü N ccatinin de bulun-1 rilcn yıkılma karan da evvelce beledi- rirıden ma hrumiyet e ve cezalan dönecektir. Heyet, bugüttr 
Öyle i.e heyeti tahkikiyenin fU yol- sarışın, gilzel "mabus,, efendim, duğu bu içt imada marangozlar ko- yeye bildirilmiş olduiundan bir iki gü müddetince mabcuriyeti kanuniye bank ta~afından tahsis ed 
auz, kaati olmaaı muhakkak olan işte .. Şişman, sarışın, güzel 'ma- operatifinin mukavelesi hazırlan - ne kadar dükkanlar tamamen yıkıl - al tında bulundurulmağa mahkum e- törle Boğazda bir gezinti 
hareketine diyecek yoktur. Filha- bus,,.. mıştır. Küçük sanatlar müdür Neca mıt olacaktır. dilmişlerdir. Ancak Ömer suçu İŞ - br. 

kika ao ... aki tahkikatım bunu iabat O Ulan mahpus! değil, me- ti bu mukavelenameyi alarak İkh - Beledive, meydanın bil' an evvel ]ediği esnada 21 ya,ını ikmal etme- Yamı da, heyet, 
:•tmİflir. Münir &'İbi Necil.e deiatia. bus. sat Vekaletine arzetmek üzere dün açılmaaı için hti emir almıf bulundu- diğinden cezası "Hı seneye indiril - şehrin görilhneğe değer 
lak cllnletilmiftir. aksam An kar,va laareket e~. fu liyc:l'" hız v rilmi miJl..ir. 1 
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Müttefik sıf atile F ran
sanın mecburiyetleri 

Fransa Suriye 
mUzakereleri 
<Baştarafı 1 inci savf ada) 

Ankara, 21 (Hususi Muhabirimiz- Pnris, 21 (A.A.) - Burndn U· 

Cin ordusun da Sovyet den) - Hnlkın seviyesini :vükseltmek- mumi grev ilün eden inş:ıat amele i, 
tc büyük tesiri bulunan sinemalardan daha ziyade Pnrisi mildafan işle
daha vasi mikyasta istifade etmek ve rinde çalışmakta olduklnnndan hu
halkın hizmetine tahsis cdebilmck.I kümet, bu işlere dc\'arn edilmesini 

Şimali Çindeki ban kuvvetler maksadiyle. hariçten getirilen filmle - temin için biltün inşaab askeri kon· 
Sovyetler tarafodanmı idare rin dolusunun kilosundan alınmakta trol altma koymuştur. 

· zabitleri 
olunuyor ? olan 15 lira gümrük resmi ile hoşunun Valanıiya Hükumetinin 

.Antakya. 21 • (A.A.) .. -. ~n.adolu I Tokyo, 21 (A.A.) - Şimal Çi- kilosundan alınml'lkta olan 2 lira güm Bir Karan 
Aıansının hu usı muhabırı bıldırıyor: . d' "ld'~. ·· ş · · .. '- · · .. d 75 · b · d · CenC\'fC 21 (A A ) n Ner· ninden bıl ırı ıgmc gore, ansmın rıı .. resmının yuz • nıı ctın c ın- , • • - o. 6· 

Devlet reisi Tayfur Sökmen. Amik I merkezi olan Sianfuda halen yüz _ dirilmesi Vekiller Heyetince kıı.raftaş- rin, Valansiya hükOmetinin lspan -
g~lünü~ Asi ~ehrinc akan boğazın üs- ı den fazla Sovyet zabiti vardır. Bu tırılmı!ftır. ı y~l olmıyan bOtün muhari.pl.e~in ~e-
tundekı Mazlumpaşa dalyanında tet - vilayetteki Çin kuvvetlerini Sovyet -o- n alınmasına kar:ır verdığrnı bıl . 

kikler yapmıştır. Bu dalyan yüzünden kumandanı General sambonof ida- Uı'USlar kUrUffiU dirmiştir. 
Amik"ta hektnrlarca araziyi su bas - re etmektedir. --o-

::~:::.~."';;;'.':ü:~.:·::~:.:ı-;m;,;:: I Manevi silahlan maya asam hl esi Fili sfi n de O rev. tedhiş Memleketin tehlikede olacaiının gö 

. cÇdmslov kya mesela!. vaziyetin rüldüğü ve tehlikenin fa•iıst dcvletler
bır cephesidir. Bugünkü buhrandan den gele"Ccği hakikati, evvelce nıuhalif 
bir sulh çıkabilir ve çıkmalıdtr; fakat bulunan unııurnlrı birbirine bnğlamış-

lıdır. 1 davet Dün iktisadi vaziyeti tetkik etti ve arbede 
Halkın sıhhati ve memleketin refa-

hı için bendin yılcılması :r.arnn görül • -o- Cenevre, 21 (A.A.) - 'Milletle -o-
mü~tür. Bend. Mazlumpap. vcrcscsine Hollanda da bir beyanname \1~ekmiycti ~sa":'blcksi, b~ı sadbah senet- Dün Hayfada Yahudi mağaı.aıar:· 
ait olup maliyeye bir mu1'avclc ile bağ 1 d ı umumı muza eresme evam e - d neşro un u . l'. 1 ra ateş veril i 
lıdır. Maliye Vckaletimiz mukavele - L'" h" 21 (AA) Rolanda '"'likJmııı n. 

bunda h iki tır. Nnsyonnlist Fransız.la fa!tist aleyh-
n ııonra ta rı ere, mnncvralarn ,. 

artık yer k..l~malıdır. Hakiki hir tarı Frnnsız biıbitlcrini anlamakta da-
suU.. ve müsalem t • • b" k ha y.ıkın bulunuyorlar. ispanya hük•..,._ 

a t, · · - J .F hh B Elb J •• Kudüs, 21 (AA ) Hayfada 
nin fe.<ıhı u;io tetkikler yapıyor sek mahfillerinden çıkan bir be - ransız :mura ası · e ' .soy h k ti "tt:k · .-1 -) . . . lemis olduğu nutku hemen hemcnı grev nre e gı ı çe ı er emekle -

HATAYA TESLİM E.DlLE.N \'anname neşrcd1hnıştır. Beyanname k" :1 ·kt d" '. t' t tk'k" dir Arap beledi ... c ,.e Jı"man memur 

1 
• !'! ıçın uyü devlet- u 

cnn anla111.maıu li:ıttmdır B . • mcti namına müdnluı.leyi miidafaa e -
d ·~ ~ . .. . unun eçın d 1 Al 1 1 e. diKcrının husnüniyeti de bizimki en er. man topçu annın ve talyan 
!tadar olmalıdır. tayyarelerinin cenubi Fransa tehirleri-

cKipling'ı b' 1. ·k~ . d B ni tehdit eder gibi gö terildiği ilanlar-
n ır nı •YCSI var ır~ ar- l '.:rd· '- · da bir oem' . .. .. a K.l ıaarını taltvıye ediyorlar. 

.. ıc.ı tccavuzc ugnı.yor. Kafa Çek . . ııına atılan · 1 b d '-I ll'!rın yardımına gıtmck tcs,.b -
.. şı~ er, ar ax: ar, tabaklar 0 .. ·· d F' • onündc geri kT f .__ usun c ransnnın rastlı)rncağı zoıluk 
d Çc ı ıyor: a&:11t duvara ı k" "I .. bb~ ayanınca. bu d f . rın uçu ımcgc teşe us edilmedi; 

e a, o, taarruza gcçı- Rh" l d" -•-Yor ve her . k . . ıne an ın lCKtar aakerlcştirilmesi -
fCYt ırıp gcçmyor. · s· . «Almanya b L _ • nın ve ıegnc hattının FTBnsanın kar-

.. • U. tam IH'.nım yaptı • b" ltlrndır. Diyecek. f1:'ın.~-muazzam ır askeri mesele di • 
cF-altat dikltatl kıldıgı açıkça kabul edildi. 

ıa l Ortaya &emicinin Al ·ı d V eti çıkab'I' manya t e garp emokra!tidri ara 
_ ı ır.:. d ,_. 

11n a1tı va:z:İydc gelince. bir kere 

----~-----.-;;;;;;;;; cBohemia murabbaı> düfCCek olursa 

Tak V 1
• m bunun tam11miyle ba,kal•~cağı iddia 

edildi. Bugiin AlmanYa için kısa bir 
harpten bafka bir \ICY icra etmek gay 
ri mümkündür. 

Fakat Çelc:oılovalcya istila edilec:elc 
olursa Almanya Macaristanın buğda. 
yun, Romanyanm gazmı ve Çekoalo • 

5 39 vak ağır endüstrisinin genİf ve kuvvet 
lS. 22 li ıilih İsh"bsal kabiliyeti emrü hükmü 

22 Eylül 1938 - Perşembe 
Hicri • 20 R b · ece 1357 
Rurni : 1 Eylül 1354 

Güae4iD do"'dn& S G g -su aat 
Gneşh. battıtı Saat 

• altına alacaktır. Şu halde garp devlet-

S.i»alt : 4.16- Otıe 12.10 lerinin bugünkü üstündüğü yok olacak 

hriııdı : lS 42 - Yataı : 19.56 tsr. 

1 l 
• r. 'k. · amı en ı ı n ı vazıye ın c ı me · J • 

B R KAT L de, bir nazırla devlet şurası ı ıncı h t . . lan grev yapmışlardır. Mağazalar 
. . . d . k . • b k n nsre mıştır. 

Antakya. 21 (AA.) - Anadolu reısının, enız mmaJ nş anını • u ı~tb 1 'kt dA ·· k"'ll • b'- knpahdır. Birkaç Ynhudi mağaza -
d - II' d t k' alile ·n o. .. e , ı ısa ı muş u en ı 

Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: dogub' ~n. ıs. amn1ın csd 1 v .. • .. 1 .~ı '·r· rinci plilnn sokac:ık muslihane bir sına ateş verilmişlir. Tamarada yıı-
l"kenderunun Fıı. r· ı· k'" ·· d K en ırının ımza arı a goru uyv . • 1 • b" r ısı oyun en a 

1 
• _ •• nu sövleınistir. pı an umumı ır araştırmadan son-

rah t • "nd b" E · · -ıd.. Bevıınnnme memlekell butun kuv- • · e ısmı e ır · rmenıyı 0 uren t"ı 
1 

.. t·:kl ~ 
1 

h" '. t üda uzla~ma yaılmnnın mümkün olduğu ra kıt;rnt 120 Arnbı tevkif etmiştir. 
ALbozlu Ali Türkiye topraldarınn ilti· ve er nı ıs 1 a ve urrıye m ' - B Elb l b 'htT fi · 

t · 
1
· K t"l H dl' · ı · fuas1 uğrundo. birleştirmr.k için bir · ~ e ' azı 1 1 

a arın yem- Beyzan civarında ihtilalci Arnplar-
e mı~ ı. a ı. atay 11 ıy~ıne tes ım . • . ~ . den gözden geçirilmesi cesaretinin cdilmi~tir nevı "manevı sılahlanma,, ya dnvcl .. .

1 
. 1 ~ ld ~ b la Erdun hudut muhafızları arasın-

. . gosterı me ı 1&z.ım o ugunu eyan . 
SAMSUN VAPURUNDA etmektedır. l ·~t· lda hır çarpışma olmuştur. Umumi 

HA'I TAY BA YRACI 8 
1 

•
1 
1 t • h e mı:;; ır. --o- emniyetsizlik dolayısiyle 30 kadaı 

i.lt.r.nderun. 21 (A.A.) - Anado- 1 eyne mı e an Muuolinin Sözleri posta11e kapanmışur. 
lu Aıanaının hustüi muhabiri bıldiri • ı k • Trcvizo, 21 (A.A.) - B. Mus - -o-
yor: onu Q resı .. k J b J k b' h lk k-tl . - Balon Rekoru . , ııolını, n a a ı ır a u esı o- :Mo k • 21 A A T . 

Devlet dcnız yollarının postasını ya <Baştarcıf ı 1 inci 801/f ada) l nünde sliylediği nutukta, gezdiği şe • b. s b O\ az·k f ( . .)k--: ay) a· 
~an ;anısun vapuru dün limana gircr- ı Bu netice Miken lcültürünün orta hirlerdcki sınai eseri methüsena et- ~~cı E ın ar 54~ o v~ as ~·~ ~~h~~· 
b
en 1 ~ defa olarak direğine Hatay Anadoludaki Firikya ile olan rabıta,ı· ı miş ve küç.iık ekalJiyetlerin lta1 - .a...

15

1 ?.gl or~f k , rndc c mı akpK.aı ıt• 
ayragını çekmisti . . . . . . . • •ua on n •ı O O\ a an uçara me-

', r. nı çok bariz hır surette bellı edıyor. yanlıklnrını ve teşrıkı mesaılerını • . 
Japonlar ~ı.lletJer Mecliainin \Bu hafriyatı kongreye bildirmek tarİ· kaydederek dmiştir ki: netz Podolsk ~olg~sınde Şepetov-

Davetını Reddettiler hin karanlık bir kö11csinin aydınlatıl - "- Bir ekalliyetler meselesi knda ~araya mmışlcr ve 
29 

saat 
bin T~kyo,4 21 (A.A.) -.- Japon ka-' mış olduğunu tebarüz ettirm

0

ck de· me\•cut olabilmek için, bu mesele -ı 46 dt n~ıka havad.a kalmışlard~r. . 
.esı. Mılletler Ccmıyetinin da - mckti. 1 nin burada mevcut olmıyan bir vü- lk hesaba göre, tayyarecıler ı-

vctıni re?detmeğe karar \'ermiştir. Türk Tarih Kurumu üyelerinin Zü- sati hniz olması lfızımgclir. kinci, üç~n.cü .. ve dördüncü sınıftan 
~ca~ıatana Aaltm Gönderildi rih kongresine yaptıkları her iki tebliğ Çekoslovakyanm bugün nazik balonlar ıçın uç rek~r kınnışlardır. 

• ~~ ra, 2~ (A.A.)-: Dokuz tay kongre azası tarafından derin bir ala- bir dakika yaşaması, ba memleket !'-~~!!!.~~~~!!!!"'~--~ .... ~....,-
L.aak: 3:58 Çok aon Zllmanda 2 1 mayısı unutmı 

:===~~~---.. ---- yan Fransız fikri Almanyanın doiru _ elan doğruya bir hücum tehlilccsi ile _ 

)ar: 1 e Kre) dondsn Bal ve Buda - b ile dinlenmiş ve gösterilen arzu üze bünyesinin "Südet - Çek - Leh - Ru- de almak liizımdır. TeşebbOsfi ya -
pe~ t~yc 14 ton kadar altın se\·kedil-lrine murahhaslarımız tarafından mü - men - Slovak,, olmasındandır. Bu pan Çemberlayn gemiyi barış lima-
mış ır. tem mim malumat verilmi~tir. ( A.A.) , meseleyi ele alırken tam bir şekil-\ nına sevkctme'ktedir.,, 

man. da.ima ruhunda ve etinde kU\"- ' - Bilakis hiç hoşlanmndığını ' du .. Onun söyliyeceği sözden kea 1 - Çok bctbahiım •.. 
veth bır heyecanın dalgalandığını zannediyorum .. diye cevap verdi. disini bu kadar ürkilLen şey bir in- Ye Mehlika hali btiyilk bir h:ıy-
duymuştu. Ve o geceden sonra bir Mehlika birden kendinde folU sa- siyak, bjr korunma sevki tabiia.i t · · d ö ı ki 

j 
daha onun yoluna çıkmamak için mimi cevalıı vermek cesaretiı~i bul- miydi'?. Söyliycceği si>zün bıı· an- re ıçın e ~ z ya~ arının yan~ n-

_-~lııı&!!:.__:~~:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cebrinefs etmişti. Onun muhitine du: 1 da çQk miithiş bir şey olabılccP.gi rı.~dan aşngı sClzülmekte oldugunu 
bir daha yaklaşmamak istemişti.. - Ben seni seviyorum Osman .. vehmi, belki onları clıediyen biı·bir gordU. 

c· . 42 Fakat işte beş ay sonra yine bir gün $e\•en bir kadın m·diğinden başka- !erinden ayıracak bir şey olabile- Ağlıyordu, se •iz. sıcak göz yaş-
a 

8 
•mı ile Behiye y anvana sobanın l r d , • yolda rastgeldiği Şemsi, yiae ayni 1 ı arından hoşlanır mı? ceği end işe•i içinde iki elini birden la rile ağlıyordu .. 

n nde idiler.. Ciminİ l t b 
1 

t ıy~r u. '\ e yın~ bütün bitginliğine arkadaş onu buraya sürüklemiş Osmanın birdenbire geri döndü- uzattı ve: - Ne kadar betbahtım diye O -
geldiği u 8 an u a ragmen eski güzeır- · · b f bul d nı 

1 

zarnan hali kalmamıştı 
0 

d' d ıgını mu a aza unuyor u. iünü gördil. Yüzünde o güne kadar - Sus .. Sus!.. man tekrarlndı.Bilseıı ne muztari~ 
eu~~ an. ~~ınilı,tft. Bir boksör .. vü: e gor u. d . . .. . Şe~siyi ~addenin ortasında peri- , görmediği çirkin bir ifade vardı. Diye gayri ihtiyari bağırdı. birn .. 
~inı:· gıbı işlek adaleli '·ücndunda b :11~ ı: ı~ g~zlerlnı kapamış- şan bı_r vazıyette görmüştü. Her za- Çok fena bir şey yapmak istiyen Niçin? kendisi de bilmiyordu. Osl Ağlayan Mehlika, onu böyle diz-

Ş.,yt~n -:~~ b~ PGrsDklük vardı. y;· se:rediy:;.':ı',:U";. :::"~~ :;-n •ıı:- :·:~~ n 81~;1:~klı1i~ • ''8 ran 1 ii üba !ilik belki yeni doğmu~ bir çocuğu ya- mand ~_zü .n~. d~va"' edem edi.kı ~ ~- leri di lıind e sil rDnd üren ve birinci 

nık ve ışu~r:t~z i ::~:~ t~ı ı:a.ıa içersinde idi.. . a uy u - Bu nkşa; ~~ı-;::;~eye gideceğim hut da. yata]~~ bir i~tiy.ari boğazla-ı~ü:sk~ ıidçiı.r ı~ir~::br::ı:na y5;~~~deı~ defa olnrak betbaHtlıktan şika~·et 
dolu idi.. ş nle Odad~ . a.yık ve uyanık iki kişi Benimle gel.. Herhalde orada Os- yan hır ka~lı? ~UzUnde a.n~a~ bu dlıştü kayboldu.. ettiren şeyin ne olduğunu içindl'n 

nu a vardı. Bırısı Mchl"k d' ~ . . m ı k kadar vahşı bır ıfade olabılırdı. ' . 1 d 

1 
.,.uursuz ve hayvan bak 

1 
. ti ı a ıgerı Sahh- an a nrısını da buluruz .. Talya Onun verme bu soluk bu çok ke- an ıyor u . 

• "ı., bakan donuk bu !anık trö~:~~ ·İki İl . . fil in vardır. . M_e~li~a onu tanıdığı günden be. mik li y il~ ün bütün çizgileri ne bir 1 Bi risl on• : "Bu n etl ir? .. u ire sor-
t kan içinde idi .. Belini bile dik mn ö; k.adeh ıçtikten V& o kadı- Dediği zaman, Mehlikayı bir ke- n bırıncı defa o~arak onun yüzüne anda sonsuz bir yorgunluğun ve sa cevaıı vermezdi. Iliiirordu. Bu 

1 

utan:ıyordu. Afyon yutmuş bi g z. erme :akından baktıktan re daha görmek ihtimali kendisine ba~~k~~ ~rktu. . .. ~ bezginliğin ifadesi gclidi.. Kaı·ısınn koskoca adamın hayntln me.füt ol. 

nn gıbi uyuşuk bir lıaldc idi r yı- s~~~ yıne gar:ıp bir deliliğinin ken çok boş gelmiş fakat bu isteğini: 'eli Kşımll 1 yıne5,~en~er~nın onunde doğru ağır, .ağır ilerledi.. madığını tı:liyordu. 
Beh· . · dısını sardırnnı b' d 

0 
d . ı . o arını g iisil üstünde çapı·az ş· d"k" M hl"lc t ., d ıyenın yanında halın ilstQ o• ısse en genç adam - n an esasen bır defa özür 

1 
t ım ı ı .ı: e ı a yap ıgı şey en Omııı felaketi kendi içinin herd 

ne oturmuştu. Kolunu mb li - muazzep oluyordu. dilemeğe mecburum bu suretle "'"'O- amış ı. w . . çekinir bir vaziyette idi. Öııtine l>a- • k d" .,.inin anormnllıgw,., ' 
dol onun e ne B k d • . ' J - Eger sen benı sevsen dedı k . ·d V d w • tt ; ı ,. c mercı·u en ı '~ :nnıı~ bnş.nı omuzuna dayamıştı .. u a ının Salıhın fistünde onun Junu yapmış olurum. eğer sen hakikaten beni sevsen' ı t).oıa· ul. . ~ı ot~ad ohgı u kuz~. ıg~ e ~ idi. Onunla evleneli geçen znnrnn-

y.a görür &ib' dü · sımrlerine dnm:\rları · r n· k ••· erı ız crı t un c are eı...cıız uuru . k <P'b' ı, nyadan uzak k d" b, ğ na ış ıyen onu ıye endinden bile saklamıştı. Ne demek istiyordu. Ne söylilte- yorlardı Osman siirünür gfbi yürü- Jann hepsi ona hır me tep olmuş-
.,,ı ı hayale dalm 'b • . en ıne a tayan ve benliğinde b' y k y w , • • • •• • • Esaae . ış gı i ıdı. büyO tesiri a a . ır - o sa .• Ondan hoşlnndıgımı cekti. Mehlika onun ne söyliyeceği-ıyerck sedirin onilne geldi yere çö- tu. O şınıdı sozlc ıfadc edenuyecc-
ken de n. bıraz evvel '8-l'kı sôylr- zu vardı Y P n garip hır nüfu- mı zannediyorsun.. ni bilmediği halde neden onun ağzın ker sdbi oturdu. Ve alnım bu açık ği birçok şeyi biliyordu. Birçok ŞC-;Y 

Ylne sayıklar aribl earkı söy- Bet a; ev 
1 

h Hep arkası odaya dönük konu- dan Gıkacak sözleri işitmekten bu h:ır ı r' ; , rılPi ın avuçları içine sil- ıörmüştü. 
ve onu atırladığı za- şuyordu. kadal- korktp •• Bunu izah erlPmnr .. i 
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İ SABAJC::~ KOCA VUSUFu" 
Reportaj: 18 Yazan: ZEKİ CEMAL 

Götenin müzesinde 
geçen heyecanlı saatler 
Ooğru dürüst birbelediye dairesi 

ve reisin altında otomobil 
yok amma .. 

Herkes de bir merak var ya.. Ressamlar tarafından yapılan rnuh-
Almanlarınki de müze.. telif resimleri.. El yazısı .. Sevgilile-

Malatya belediye bina
sına kav.uştu 

Meraıim Müaaıebetile verilen ziyafette bulunanlardan bir 2'urup 

AVRUPA ·GÜRE LER.İ 
Yazan : TEVFiK PARS 

www.hv.NJ NWVV'IWVV'lf\WWWNWWV'NV'M 

Cihan baş pehlivanlı 
müsabakası 

Yusuf Loranı yendikten sonr• 
Pol Ponsla güreşmeğe hak kaza 
Kocalarının yanında göğüslerin- aşağı inmek için hızlı hızlı 1 

deki çiçeklerini koparıp, güreş ye- salonda alkıştan birbirine 
rinde ay parçası gibi dolaşan Yusu du. 
fun üzerine fırlatan zengin koka - Filiz atıldı, Yusufa güreŞ 

En ufak köyden en büyük şehre rine yazdığı mektuplar.. Çizdiği 
'kadar giderseniz karşınıza bir müze krokiler .• 
binası çıkar. Öyle kasabalar var ki.. Eserler.. Eserler.. Arkada.'?ım: 
Doğru dürüst bir belediye daire..,i ve - Yetişir artık saat dörde geli-

Malatya, 19 (Hususi) - Büyük 
bir ümran faaliyeti içinde bulunan teh 
rimiz bu defa yeni ve modem bir bina 

nalar.. den inmesi için yardım etti. 
En tatlı seslerile haykırışıyor, l\lenecerler, sağa sola koŞ 

birbirine vuran mini mini yumuşak Yusufa halkın arasından g 
ellerinin çıkardığı sesler, bulutlara si, kolaylıkla soyunma oda 
süzülen bir güvercin sürüsünün clebilmesi için yer açmağa belediye reisinin altında otomobili yor .. dememiş olsaydı hala bunlara 

yok ... Fakat kasabanın bir köşesinde bakacnkbm.. Kapının önüne çıktı
güıe.1 bir müzesi var.. ğım zaman müzeden verilmiş deste 

daha kazanmıttır: 
Bir aenedenberi devamlı bir çalışma 

ile ve 70 bin lira aarfiyle inşaatı biti-
kanat çırpışını andırıyordu. yorlardı. 

Bu tatlı sesler, dakikalar geçtiği Yusuf, kendisini alkışlayarı 
binası>. evvelki gün halde dinmiyor, bir türlü bitmiyor- ka ı;elfimlar veriyor, halk d• 

du. bu alaturka selamlarını merasimle açılmıftır. 
Eğer benim gibi bir.az değil de halindeki broşürleri çantama dol- rilen cbelediye 

tam manasile tarih meraklısı olur. dururken karnımın acıktığını hatır
ve müze gezmek merakınız da olur ladım. 

sa Almanyada bıkıncaya kadar gö- ========================== 
Meraııime llbay Etem Akıncının ri

yasetinde resmi. hususi memurlardan 

Hakem mütemadiyen; büsbütün çileden çıkıyor, 
- Aloo ! Aloo !._. du. 

reeek müze bulabilirsiniz. 
Bir aşık bütün ka. 
sabayı altüşt etti 

ve kalabalık bir halk kütlesinden mü· Aloo ! Alo o!.. Hele halkın arasından 
- Aloo !.. madamların, meraklı mattn1 

Asari atik.a müzesi, teknik mü
zesi, mektep müzesi, deniz müzesi, 
uzak iller :müzesi .. Coğrafya müze
si. harita müzesi.. müzesi.. Müzesi .. 

rekkep binlerce kifi ittirak etmittir. 
- Aloo ! Aloo !.. rin Yusuf un pazularını tu 

:Müzesi., Mois Berengie isminde bir Yahudi 

Törenden sonrha ilbay, halkı yeJ\İ 
binanın geniş salonunda kabul ederek 
memleket ve inşaat i~leri hakkında u-

Malatya belediye bina11 Diye ağzına götürdüğü büyük vücuduna ellerini sürmek i 

zun uzadiye hasbihalde bulunmu~tur. b;;.unun içinden bağırıyor, iakat birlerini ittikleri görülüyordd 
bir türlü halkı susturmnğa muvaf- Koca Yusuf, onların bu b 

Sonra büyük adamların doğum 

1 

genci, Fransız ordusunda a!!keri hizme 

evlerindeki müz~lcr .. Meşhur olsun tini bitirdikten sonra Revesh kasaba -
olmasın, her şehır, her kasaba ken- sında bulunan ailesi yurduna dönü -
di he~şeri~fodcn büyükçe bir isn:e 1 yor. O, 23 yaşında dinç bir delikanlı
tcsnduf edınce hemen namına hır dır Gel zaman, git zaman, evlerine 
heykel dikmeyi ve doğduğu evi mü- . : k - b. hb 1 Al d o 

b 
b T gırıp çı tıgı ır a ap arının ye -

ze vapmayı orç ı ıyor.. 1• • • d k. 15 d k ~ k 
1. t F 1.f t"'" d b'" l B' ıvye ısmın e ı yaşın a ızına avı s c rnnl\ or .~a a oy e.. ır • 

çok' miizeler arasında bir de Göte- oluYor ve nihayet bir gün, 
nin evi müzesi var. Tanımadığım - Benimle izdivaç eder misiniz? 
bilmediğim, ismını duymadığım Diye kıza evlenme teklif ediyor. 
adamlar namına kurulan müzeleri Kız. bu teklifi kahkaha ile karşılı-

bir kalemde tarhettiğim halde "Gö- yor ve tabii reddediyor. 
tenin evi,. deyince birdenbire dur- Mois, red cevabını aldıktan sonra. 
d~m. Daha doğrusu kahvealtıdan deği~iyor, çalışmıyor, meyus ve dütün 

sonra soluğu müzenin kapısında al- celi geziniyor ve bir gün, kıza cbenim 
dım. Götenin kim olduğunu, dün- 1 1 . E k tm d·v • t k e ev enmıye muva a at e e ıgın a 
ı·nyn nasıl ese.rler bıraktığını bura- . 
d ,. ı k • t · O b·ı dirde ııeni öldüreceğim.> diye bır teh a soy eme ıs emıyorum. nu ı -
miyen yoktur. Fakat bu adamın ölü- dit mektubu göoderiyor. 
münrlen sonra nasıl propaganda Kız, bu tehdide ehemmiyet vermİ· 
edildiğini ve ne~ilden nesle onun yor, mektubu ate~ atıp yakıyor. 
isminin nnsıl nakledildiğini görün- Günler geçiyor. Mois, artık kimse 
ce mUzelerin rolünü bir kere daha ile konu,mıyor. Niçin böyle müteeeeir 
aulaclım. bulunduğunu eoranlara: 
Kapıdan girerken alelusul yarım - Bir teyim yok. 

mark duhuliyeyi verince bir adam DiYor ve derhal kaçıyor._ 
örıümiiw düştü. KIZI VURUYOR 

-· İşte Götenin evi .. dedi. Göte 
nin tercümei halini anlattı. Sonra Birkaç gün evvel, Alyed Olivye, bir 
e.~crlerini birer birer saydı döktü. kız arkadaf1 ile beraber kaaabadan çı 
Bu esnadn biz de merdivenin üst- luyor ve bir tepeye tırmanan bir keçi 
busamıtğına çıkmıştık. yolunda geziniyor. Bura11, bodur :zey-

- İşte, dedi. Bu büyük tair şu tin aiaçlariyle mctıtur bir yerdir. BiT· 
odada doğmuştur. d b' b' ·ı·h 1 Al t• en ıre ır 11 a pat ıyor. ye ın ar-

Burası bizim eski zaman evlerine .. . . . -
b · Ü k ti b' b. M d' kadafı, gozlerını zeytın agaçlarının a-
enzıyen ç a ı ır ına. er ı- .. '- M . . b' .. 

d k f . k b' f s x. rasında cezdırır"en, oıaın, ır aıa-
ven en çı ınca u a ır so a.. aJ5 
tarafı bahçeye bakan dar ve basık cın •rkasmdan Alyete tüfeiiyle nl'fan 

pencereler •• Tam karşıya isabet aJdıiını görüyor ve kaçıyor. Tam bu 
eden kapı şairin doğduğu od.a .. Bi- sarada ikinci. bir ailah eesiyle Alyet )'Ü 

zim sandık odalan gibi .. Kar.anlık .. zünden yaralanarak Yere dütüyor. 
Tek pencereli loş hir yer.. Mois de ormalta kaçıyor. Jandarmala-

Ne ot var .. Ne ocak.. dedikleri rın bütün t•hriplerine rağmen buluna
gibi ne yatak var, ne minder .. Sol mıyor. 
taraftaki odaya geçtik •. Burası eski 
zamanların İstanbul konaklarında BiR KURBAN DAHA 

fak olamıyordu. ]erini son derece sempatik ta 
Loran, bu gürültüler eshasında la karşılıyor, hepsine iltifat 

güreş yerhıden sıvışmı~. ortada yal 1 selamlar veriyordu. 
Müsbet sahada yürüyen bir Halkevi 

İzmit, (Hususi) _ İzmittc yeni ya- lim göndermek ve fedakarlık etmek ınız Koca Yusufla. hakem mösyö Bu ar::ılan yapılı kahrarnaJJ 
pılmakta olan rıhtımın en mütena mev suretiyle okuyup yazmanın büyük fay Gnrobi kalmıştı. l lı Türk yavrusu ı:alkın arB 
kiinde, Halkevi binasının inşasına dalarını aşıladı. AhaH, güreş bittiği halde, salo- sıyrılıp hususi odasına 
başlı:ınıldı. Bir kaç gün önce, güzel bir Genç kızlar için daktilo kurslan te- nu tcrketmiyor, Yu.:;ufu biraz <la- kadar bütün gözleri rn 
nutukla Vali ve Parti ba~kanımız Bay sis etti. Onların bir çoğu, hayat ve ha seyretmek, doya doya görmek omuzhmn<la iri pazularında 
OskaY. temele ilk harcı koydu. cUğur mai11etlerini bu kuralar sayesinde ka • içi.n yerlerinden kımıldamak iste- yor, binlere~ nazlı bakışı ar 
lu. kıdemli olsun> temenni ve dilekle- zanmış bulunuyorlar. mıyordu. 1 dan süriikliiyordu. 
ri arasında ikram edilen pasta, şerbet Müzik tubesi güzel sanatları sevdir- Zavallı hakemin dcmindenberi v f d · k - _ ı usu o asına gırer en 
ve dondurmaları afiyetle yedik. mekte amil oluyor. Küçük, büyük bir IJagırmaktan gırtlag~ yorulm~!;!, Brot hususi katibine acele ac 

Halkevimizin yeni binası, gelecek çok vatanda•ların buraya devam eyle fakat halk da artık ınsafa' gelmış, , l t b'h tt' b' k e " .. ~ b şey er en ı e l, ırço 
senenin ortalarında açılmış ve nurunu d'V' o • 1 ., h d d ' o yavaş yavaş sukunet ulmuştu. d' 

ıgını sevınç e musa e e e ıyoruı-. }{ k r k b _ ver ı. 
daha eniin bir \tekilde körfeze, körfez K"' 1 .. 1 1. ' .. 1.. . 1 .. a em te rrar agırdı: L d t h JkıJI 

k 
oY u ere ses ı. soz u sınema ar gos Al 1 Al 1 ocasın a o uruyor, a 

sahillerine saçmı• olaca tır. - 00 00 ... rıl, 
y teriliyor. Ayaklarına kadar gidiliyor. ... ... masını, kalabalığın azalma"" 

Mevcut Halkevleri içinde zarif ve C:-h· d k' • .. ı • . ... 
1
.. Seyirciler susmuş, gürültiiler, Jiyordu 

a•de ·ıhtı'•amı ı'le çok ııem""'tİk bir ""lllPI -r' ır e ı 1\"en goru uyor. Uğultular tamam ile durmuştu. • 
.... '" .... - '" H • k d ıc· -1 lcl . Bu sırana 'madam Vtlso1l 
yükselecektir. Mimar Seyfi Arkan çiz- atta as er e 1 og una, yavu uıu Bıraz evvel ana baba günü olan 

. na. gur'betteki hem~hrisine mektuplar ~aloncln ııı'mcıı· bı'r tek hare:;-et gö- He beraber kendi locasınd~~11 

diği plana bu karelcteri vermittır. " ·( :A -
.. azılıyor ··ı .. ı b. ı :u ... , ! • - · -t·l . .ı madam Brotun locasına dol 

Evvelce, lzmit Halkevinin verimsiz J • ru muyor ır ~ ÇllK ~es ışı ı mıyor- ad 
ve ıönük havaeından çok fikayet edi- Okuma .alonu çok munta7am. Zen- du. · _ l 
yorduk. Zaman zaman, asil bir heye- gin bir kütüphane v~ her türlü gazet~, Herkes bütün dikkatini hakemin Halk yavaş yavaş dagı 

f mecmua var. k' b' d d"k""l k lonun o mahşeri kalabalığı, 
Canla hay1-ırmak istedikre, etra amız ağzında ı oru an o u ece ses- . ğ lt " .. ları tırmalayan büyük u u 
anlamadığımız bir burudet içinde kalı Temsil tube~i ise batılı ba~ma bir Jert! .vermişt.i. 

b k d] b l• d k S k k l )L 1 d llto··~yo·· • Garobi ·. mamı~tı. yor. cBül ülUn çe tiii i i e ası ır> varlı . ı 11 • on an a "ışıyor ve e· !• "' .. ••• 

1 
• ' Mö~yö ~ilson, daha m~dalll 

diye, suıuyorduk. rin bir bazla seyred.iyoruz. - Madamlar! Mosy ol er· dı, e tun söz söylemesine vakit 
İki, Uç ıenedir, lzmit Halkcvi ale!f)i Bando da çok düzeldi. Milli ııün haykırdı. Bugüne kadar cihan peh madan: 

bir faaliyet sahnesidir. Hemen her 'lU· 1 livanlıg-ı müsabakalarında b. ütün _ Çok haklı ı'mı'ıı.sı'nı·z ın• lerin senfoniııi o uyor. Y 

be, kendiıine göre cidden büyük itler lzmit halkevi; Eylülüln dördüncü h&tıım lar1111, sır.tını. yere getırmek ben hala Loranı bundan bit~ 
glhmüı ve batarmı,tır. Gururla söyle- O b suretile yenen Türk, en mühim ra- ne ev"elk'ı Lora'n zannedirot 

pazar günü Herekede zum •yramı • 
mek lazım ki. Halkevim1'z. iyi ve müs- kibi olan eski dünya şampiyonu Lo- cum, aldanmı~ım .. 

tertip ediyor. Körfez bucaklarının ne- ,, y 
bet çalıpn. verimli olan, halka inen, ranı da 30 dakikada yenmştir. . Madam Brot gül dil: 
halkevlerinin · arasında mümtaz bir fis ve leziz çavu,ları, Kınalı yapıncak- Hakemin sözleri belki daha bit- _ Evet mÖS'-'Ö Vilson dedi, 

k. · l d ları, hacı balbaları muazzam bir geçit h lk t k lk l " ·,ı.1· mev ı ıfg• e er. memişti. fakat a , e rar a ı.ş a- ran bundan birkaç sene e~~ 
• • resmi yapacaklar. Gözleri menevitli mağa, bağırmağa: · ran değildir. Fakat unutına>'1 

içtimai Yardım tube11i, modem bir genç kızlar bade bad~. ü~üm ıunacak- - · Bravo Türk! Brav~ Yusuf! karşısında dünya güreş 
polikinlik teıilı etti. lzmitin kıymetli lar. Diye 11ay~rmağa başladılar. en<\er kaydettiği ve bundaJJ 
doktorlan burada seve seve, vazife al lzmit ~~~kevi, müsbet ~ah_!'larda ou Bunlar bagmp haykıra durımn - da !>etki bir benzerini daha 
dılar. Köylü ve fakir hastalar muaye- tekilde çalıııyor. la~, mo:>rö Garobi mü,temadiyen demiveceği bir pehlivan vardi-
ne ve tedavi HJiliYor, eıhhat m'üdürlü.. • • · ağzınJa~i borunu"! için~en sesleni-. •Be'm:e Loran • yenilmekte · 
~ü. belediyemiz de il-..larını temin' edı' 1 or fakat halk onu bıran · olsun h y•t • -..- Halkevimiı:e bu canlılığı, bu müba· · Y • "' · idi. Çünkü bir insan, ni a ~ 
yorlar. rek çalıtma havasını veren yegane ~ah dinlemiyordu. . . . retinin yeteceği kadar bir if 

Köylü ve ·halk, polikinliie o kadar Dakikalarca süren bu ıkıncı te d _ .. c. siyet, Vali OskaY.dır. Fakat; Hitmit . _ - bilir, on an fazlasını görenı-
ça~uk alattılar ki, fimdi ba,Ian dahi zahUrafüı yavaş yavaş bıtmege, .vırıe Loranı tebrik edeceg~irrı ~ 

i h f f L Oskay, o kadar mütevazi bir Cumhuri l a rıaa, emen ne es ne ese, oraya ıı:o se~ler, gürültüler, yalan yanış ca 1'uı:1uf gibi bir pehlivana 

ki odalara benziyor .. Yan yan pen- Gece oluyor, ortalık karanyor. Mo
cerelcr .. Kısa ve dar camlar •. Sür- isin amca zadesi Lui, esterini sulama
ıneli çerçeveler .. Bu odada meşhur ya çıkarıyor; Fakat bir silah patlıyor 
(lairin çalışma magası .. .Hokkası, ka- ve Lui su ba,ında yere yıkılıyor. Bunu 
ıcmi.. 

fuyorlar. yet VaJiıidir ki, hakkında bir iki tak- yük~elen fikirler yavaş yavaş din- uar mukavemet gfü~termiş, tJ 
Halkevi, hapishanede okuma, yaz- dir ıatmnı bile istemez. cBu i.tleri, meğe başladı. . rım saat giir~ etm~tir. 

ma kureları açtı. Bu kaza ve kader kur der, arkadatlantn yapıyor.> Yusuf, bu vaziyetten son derece )fösyö Vilson: 
hanlarına kitap, gazete vermek, inual- C. Y. K~rfeı:Ji ;sık11ıyor, tercümana dönmüş: , _ Ne diyorsunuz macla 

; - Söyle diyor, ne olacaha ol- adam bu kadar büyük bir P' 

Orada n içeriye geçiniz. Kütüpha 
da Moisin yaptığı ve sebebi de bu de-

lilc•nlının jandarmaların taharrisine 

ittirak ettiği anla,ılıyor. 
Bu h&diee, bütün kasabada büyilk 

nesi.. Kapı önün.de de büyük bir 
saat •• Şair biraz da felekiyat me
raklısı imiş .. Bahçe üstünde ve mer
dh;enin sağ tarafında bir oda daha birtel lt uyandınyor. Çünkü Moiı.in 
-var .. Burada da şairin orgu.. Şair ~ .. hadan kaçarken dört yüz fi.fek aa 
bunu da çalarmış.. tın aldaiı ve jand•rınalarla beraber ta 

Ost kat.. Misafir salonu.. Daha harrisine çıkmıt olan kaeaba]ılan birer 
üst kat da dört taraf kafesle örtül- birer öldürmeye karar verdiği anlatılı 

Kin yüzünden 
cinayet 
--<>-

Bir adamı tabaaca ile aiır 
surette yaraladılar 

Akearay, 19 (Hususi) - Burada 
mü~ bizim tavan arası.. Buradan 
wı. lef rt -k k b' 1 Y\ kin yüzünden bir yaralama hidiseai r ran o un yu se ına arı görü- '- w 1 b' B" .. 
nUyor.. · rman. •1~ agaç 1 ır yer.. utun olmu11 ve hapishaneden yeni tahliye 

Şairin yat:ıadığı zamanlıarda Al- ! ar8tıbrmalar bofa çıktığı için mahalli edilen bir katil ağır surette yaralanmıt 
mnayada t~ettiire fazla ehemmi _ hükumet, kasabaYı Moisin teninden tu; 
ye( verilirmiş .. Yani namahrem var- Korumaya karar veriyor. Bunun için Aslen Aksarayın Taşpınar köyün .. 
mı~ .. Kndınlarm yabancı erkekler de, yüz milli askerle seksen jandarma den olup cNakkap mahalleıinde otu

t:ıı:nfrnda~ gdr~lmesi ho~ .. t~liıkki 

1 

getirtiyor ve atk delisinin kasabaya ran Mehmet oilu Dervişle ayni köy -
edılmczmış .. Şaır de sevgılısı ıl<' bu girmesine mani olmak üzere tedbir a- den Mehmet Ali ve İbrahim arasında 
kafes arkasında otururmuş.. lıyor. eıki bir kin ve münaferet mevcuttur. 

Oradan en alt kata ı'nd'k E · i k Mehmet oilu Dervi•in hapishaneye ı ... vm n Hükumet diier bir tedbir olma r 

-mutbağı. Mutbak da . tencereden .. M . '. b . . kaa•badan girmesiyle bile bu kin sönmemif iki ar 

Aksaray. da ya·ngın ~unı Burada böyle aurmak hoşuma ; mı? • . 
gitmiyor. Madam Brot gayet cıddı 

Tercüman, Yusufun sözlerini ha- vırla: 
---<>- keme tercüme etti. - Mösyö Vilson, dedi. Bell 

Ot höyükleri bir yangına Hakem de: feri çok severim. Onları çok 
sebep oldu · - Söyleyiniz Yusuf pehlivana, çok yakından tanırım. Fakat 

Aksaray, 19 (Hususi) - Şehrimiz bir dakika sabretsin dedi ve elin- l sını da sövlemek isterim Jd, 
dahili..;deki ekser · evlerin damlarında deki madeni boruyu tekrar ağzına Yusuf de~ilen Türk pehli\"aJll 
bulunan ot höyükleri; sık sık . yangın- götürdü: bir zaman bir Türk olduğu iO 
lara sebep olmaktadır. Ezcümle; ~e- - Aloo !. Aloo !.. diye sesinin ğil, harikulade bir insan, tı 

bütün kuvvetile bağırdı. Salon tek- de bir pehlivan oldug-u için 
çen gün cEreğlikap~) mahalle"linde bu · k b. h t 

rar çıt çıkmaz, sıne uçmaz ır a- ediyor onu bütün kalbimle 
yüzden yeni bir yangın . çı~ın~tır: j ' ... 

le geldi. .. "'orum. 
Mf'hmet ismind~ki ... bir köylünün; J 

Herkes susmuŞ< bütün dikkatini Madam Brot kendine 
damına yığdığı otlar çocuklar tarafm-

bu seRe vermişti. tavırla ba~ını sall<\dı, \'e 

dan her nasıl• tutu,turulmu11 ve kışo Mösyö Garobi devam etti: ti: 
bir zamanda bütün yığınla ev tama - - Muhterem madamlar! .Muhte- - Mösyö Vilson ! Görece 
men yanmıttır. · rem Mösyöler! Tilrk, son rakibi 

1 
dünva üzerinde bu adamı 16 

Bu ıon hadise; belediyenin fehirde olan. Loranı yenmiş, .. 1899 ci~~n bu ~dama: Pes!.. dedirtece~ 
damlara ot höyükleri yığılmasına bir pehlıvanı Pol Ponsla gureşmek ıçın 1 pehli\'an çıkmayacaktır. Be 
an evvel mani olması icabettiğini bir bütün manileri geçmiştir. iki gün binlerce pehlivanı kendi 
kere daha göstermi,tir. sonra yani yarın değil öbürüsü gün, da, kendi milletinin kucağıfl w k d . uzere, 011ın e eveynını _ 

1aç.ayag.a a ar hepsı var.. . _ .. kadat hınçlarını almak için onun hapis 
Bunların seyir ve temaşası bitlik- kovmak oluyor. Bu aıle, oalunun yu- ten çıkmasını beklemi,lerdir. !!!!!!!!!'!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!'!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!'!!~llmlll!~-~~~ 

ten sonra arka kapıdan bahçeye 1 zünden yuvalUU terketmeye ve batk• Nihayet geçen gün Derv~in cezaeı- te~ ederek kendisini ağır surette yara-

Pol Ponsla güreşecek, kim kimi ye-' necek ve köyüne sırtı yere 
nerse serginin bütün madnlyelerini den dönecektir. Siz nasıl LO 
bilyük mükafabnı kazanacak ve hUtiln servetimi koyarım de 
1900 senesi <lünya başpehlivanı un- niz, ben de Koca Yusuf içİll 
vı\nını alacal<tır. 

1

. mülkümü ortaya koyabiliri

çıktık.. Dört duvar arasında bfr bir kasabaya 11itnmaya mecbur olu- nı ikmal ederek tahliye edileceğini öğ- lamı~lardır. 
bahçe! .. Yan tar.aftaki kapıdan ~i- yor. renen Mehmet Ali ile İbrahim, ısaız Silah sesine ko~an halk ve zabıta 
~nce kendimizi en modern bir mü- Moisin kurbanlarından Lui ölmilt· bir yer olan cNakkaş> mahallesinin yaralıyı kaldırmıtlar: bu ara firara mu 
zede bulduk. tür. Alyeh ise, ajır yaralı olarak hu- yanındaki aokaia saklanmışlar, tam vaffak olan ıuçlular da takip edilerek Hakem sözlerini bitirir bitirmez, rum. 

İşte büyük şairin eseri .. Hafab .• taha.-ıede yatmak.tadır. Dervif seçerken tabanca ile dört el a- yakalanmıtlardır. 
.. &,. .. 

Koca Yusuf 'ilref 7e9 
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1 Şu kubbenin ıtında ... 
Cüceler diyan 

Macaristan dünyada cücesi en bol 
olnn bir ülkedir. Hatta en şöhretli 
cambo.zhancler cüceelrini yüzde sek -
sen Macaristandan temin ederler. Ba· 
zı Macar anneleri cüce çocuk doğur -
mamak için gebelik :zamanlarında bir 
takım tedbirlere ha~ vururlarmış. 

Hatta Budapeştede sırf cücelere 
mahsus bir mağaza varmış ve bu dük
kanda bütün eşya miniminnacık müş -
terilerin boylarına göre yapılmıştır. 

ERKEK HAREMLERl 
Malezya' da kadınlar hükümrandır. 

Orada harem daireleri vardır ve bu 
harem dairelerinde bir çok crk~kler 
tıpkı eski saraylılar gibi ııahibelerinin 
birer esiri olarak yerler, içerler besle

nirler. 

ACAIP LOKANTALAR 

Sayfa: 1 .. 

Öyle fedakarlıklar vardır ki failini 
bir kaç saatte meşhur eder. Lakin 
sessiz sedasız yaıJılan ve ka.ranlıkta 

.. kalan fedakarlıkların kıymeti 
daha büyüktür 



Sa)'fa:. 
-

YENi SABAH 

Y enj kurulacak 
zirai hapishaneler ih&ve 

ANALIK ••. 

Adli.re Vekaleti, yeni kurulacak 

! zirai hapishaı.ı~ler etrafında yap -

tığı tetkiklere devam etmektedir. 
l\1iicrimlcr üzerinde de tehzibkar 
t ~irl c ri \'C çok uiiyük faydaları ol-

duğıı görOleıı bu zirai hapishane -

Kuvvetli bir Roman 
takımı geliyor 

- S~e anlatacar.ım hikaye değil, ananın için~ pelc dokunarak ımdan ı;öyleşmckh. !erden yeni kurulacaklar hakkında 
olmuş hakiki bir \•nkadır ki bayat- ayrılmak islemedi. Kucağına alaı·ak lnsanlıkt.:rn çıkıp tamamilP. bir Vekaleti, bir de proje hazırlatmak- Bu cumartesi ve pa .. le 
ta bazı bilinemiyen tesadüflerin ne mağaraya goturuü. Her ikisi de lrn.r\·ana benzerliği ıçan tJu~tirrne tadır. Z3f gun 
feci neticeler verdi(cini ve bir ka- biruirlerinin hayatını kurtarmışlar- kabiJi}·eti kalmamı::;tı Tabii duşün- Memleketin be!Ji başlı Mih. al Taksi m de F e n e r b a h ç e 
dında analık duygu~nun. evlidın dı. Böylece günler geçti. Karaca ce olmavınca iç sıkılmıı"ı da kalmı- mıntakalarında \•e müsait mahaller-
ken.di kanından yuğurulmuş olma- yavrtJSU süt annes!ne pek bağh gö- )'Ordu. Bu suretle yedı senesi daha de zirat hapishaneler kurulması, e- ·, G u·· n e ş 1 e ç a k 
sından ~iyade herhangi canlı bir rünü'yor ve her nereye git.~ köpek geçli. jsıı: itibariyle, prensip olarak kabul r p 1 ş a c a 
cisime gösterilen ihtimam, muhat>. gibi peş.inden ayrılmıyordu. * edilmiştir. Şimdilik, şarkta, ihti - Romanyanın ltu .. ·vetli ve pmpiyon ıkuvvct olduiunu iebat eden 
bet ve şefkattan doğduğunu pek Kadın da evlatlığına pek bağlan- Raritolunın ~ncıığurın :-' kor- yıtca göre, bir veya iki .zirai hapis- takımlıırından Ripenzija futbol takımı ler bu ıenek.i Romanya fAlll 
güzel iabat eder, djye söze başla- mqı «fırünDyor onun yü?.ünden sa- ~an onu Puy dli M1irkı ıınrxd h:ınr. btınlan takiben de orta Ana- bu hafta 24 ve 25 tarihlerinde 2 maç !müsabakalarında da _iki 
y.an ma_da~ P~~nce _de~am etti: bile iuıp .ceçen g~mileri ~ollamaiı ~tlın<~a __ hir ~~ılz:.ırJ_eye satmı~lı .. iyi duulda ve aglebi ihtimal Konya o- yapmak üzere tıehıimize gelecektir. l•tanbula ıelerck Galataıara 

- 1kmcı ~~~ıgın ölumunden son i~mal ~dıyordu. Bıraz. ~a !pek tn~- kallı~ı uı-;t<·lı~ bekar_ olan. i\Ia.rkı bu vası. mıntakasındll diğer bir zirai Romenler ilk lıarşıla,mayı Cumar • bere kalan _ Trikolor 
ra Manfredı Sıcılya krah oldu. Kra lü yem çr>euiunun te.sınle metrukı- ço<"ugu kı>ııdın~ P\'lllt •:dınmış ıtuı- h:ıpıshane kurularaktır. ıesi ı;cünü Taksim ıtadanda Fenerhah· 
im dost ve müşavirlerinden Na - yet,.. gıc.ht..•uzhia milte .. ·ekkiline nı tla Allııh hediyesi m .. nasına ge- Komiser lsma·ı H kk çe ile ve ikinci maçı da ~zar günü yi-

lil. b' ·ı d 1 R · bo · · • h ·ı · · t T d k l 1 a ıyı !erin Venüs takımını 2 - 1 po ı ır ası za e o an apece yme yun egmış yanı va şı ~mıştı. en P.O or oymuş u. 6ld" hk- ld ne T:&ksim stadında Günef ile yapa-
Napolili Beritola isminde bir kı7. Adanın havası mutedil, makara Teodur on illi ya~ına geldiği :r.a- uren. ma _ um 0 u caklardır. ederek pmpiyonluğu kazan 
ile evlenmişti. k11vuğu da sıcaktı. Zaman ile kara. man, Jtürbilz. kuvı,.·etli, hP.r silahı _ ~undan ~ır mu.ddet evvel Feri- Bundan ba~ka Ş~li takımı ile de ü- Takımın esas bdrosunuA 

Kral Man!redin bir mubarebfı.de ca da bOyüyor ve kendine ha~ ze- fevkalilde iyi atan bir çocuk olmuş- 1 koyunde c..ı;kı konııserlerdcn hmail çüncü bir maç yapmak üzere anlasma azamına Macaılar tefkil etıne 
ölii~ilc tahta geçen birinci Şıırl ta- ki. ile stıt annes.ine. yeni yeni ke.,if- Lu. ([p)c ok atmaklıtki mehuetine Hakkıyı bıçakla \'Urup öldürmek - yapılmaktadır. · · Batta kalecileri olmak ·· 
raf tartan kim eler tarafından e.<>ki le.rdc bulunarak bol yemişli yerler tliyecek yoklu. 7.at .. n çocuk ava, d:n suçlu Remzi ve demirci lsma.ilin Bu ıene yapdan Merkezi Avrupa açık, sol haf, 
karhn bendeganmdan bir Jmımı Kösleriyordu. sillha çok meraklı görünü;•nrdu. j agır cezada devam etmekte olan kupa~ı a 1 d it 1 1 -ı. 
katledilmişti. Rarıtola ada.ya geleli b,.ş gcııe nl- Pulmarof ;ıclası da ·l\J ar ki Konra-• muhakemeleri bilmiş ve dün karar ~ m çarın a ayan an mal[ up çık Romanya 

• • • " • • • • • 1 tr!t'him .:J "I • t• ctmeK"e muvaffak olanak esaslı bir elemanlarıdır. 
Bu arada Kapecenın c-vrne efe muştu. Bır gun gezıııtılerını daha da ıut bulunuyordu. Uzun 1~man-ı • eııı muı ır. 

giren asHer, yatak odıı!'ına k.nrl"r if~ri götürerek adanın <Sbür tarafı- danberidir burasını zjyaret etme- _Muhakeme nPticesinde ı:ıuçnn 
girerelc onu yakalamışlar bu~ftn, na kadar uznnmıştr. Orada u7.un mişli. Avı bol olduğunu dııyan co-1 Muycsser adında bir kadını kıskan
yann doğurmak ilzere gebP olan saç ve sakallı. mantar toplayan bir r.uğun ısrarına dayanamay1p onu mak yiJzjjnden işlendiği VP lsnıailin Samsun bölge maclan Bok~ müsabakal 
kansının gOzferi önünde, karyola- ihtiyar~ rastgeldi. Adam, saçı başı hoşnut elsin diye hususi bir gemiıtr.cJarik ettiği hıçakla Remzinin kn. Samsun. 18 (Hususi) - Bugün 4 Tc~rinievvelde Takııim 
nın ayağtna bağlayarak boğazla- karma karışık tırnakları uzamış hazır\alıp maiyeti ile beraber Te- ı miseri öldürdüğil .sabit olmııs ve ce-ıhurııda bölge birincilikleri Çarpmba, senenin en mühim boks mü 
mışlardı. Bu ölüm hadi::ıe~i fiı;erine arkasında kalın ve iyi ipekten olc1u- odoru adaya gölUrdii. Senelerce ıs- za kanunun 448 fnc· fcf~ . Ycşılırmnk ve Karadeniz Güç takım· yapılacaktır. Bu münasebetle 
t k b• h' · · . - k' . . . h . d .. . ı mu csı mu. 1 . e ır ızmetçı ıle Napohye git- gu es ıme!'tıne rağmen bellı hır en- ıuz va alı uran adaya kopeklı, c·ıı ·n "ki · d ,_. .1. An arasında yapılmıstır. ne Bcyog-lu Halkevinin tsrtil' . • . n ce ı :::ı e on !\eıozer sene agır · 
mek iizere gemiye binen Beritola tan gıymı., bu kadına hayretle ba- borulu gelen bıı kalabalık in~ıtn 'gü- h· hkO .

1 
. . l lavanın soğuk ve yağmurlu olma müsabakalarda karsılaşan KirY 

ı ı k d b" x.ı k ki Jd ~ d K b t k ı · ı 1 b b d apse mıt m edı nwderdır An • ... ._ • yo cu u esnasın a rr 06 an çocn- 1p m o ugımu Mr u. :ıdın P.Ş ru ıu mır ı erı e ~ra er neşe e 1 . • • . : . .sına r<'1'nıen sanaya 2000 ne yakın Yorgu bu sefer tekrardan karfl 
ğu dojurmuştu. Bu kanşıklık: ara- senedir konu~madığt dilile, kelime- g~tirmişl~rdi lcak Re~~ı suçı~ ışledı!ı e~nadn 21 hir le.alabalık toplanmı,tı. Oyunun bi- ya geleceklerdir. 
sında belki evlidtnı kaybeder, ha- leri gOçlOkle bularak h<Jaca ve hu- O giln Raritola magarada kal- yaşmt bıtırmemı, uldugundan ceu- rinci devresinde Güçlülere bir hindbol O zaman yapıl•n 
inler eline düşer korkusife kendi şunette başından g~enferi ona an- mış uyukluyordu. Karaca da her sı 15 .sene bir ay ağır hap!'le indiril- nldu Mehmd Ali bu hindbolu rek.mi y ._ 8 .. b 
bo 

• 1 l · · · . . d • · .., orgo a.azanmıftı. u musa 
ynundaki elmaslı alhn ha~ çıka- attı. btiyar etlerıni gök yOzllne \'akılki gıhı yanında kalmamış dı- mia ve yine il<iıdnın de müebbe P.n yerek sahadan dıu.n rıktı Fakat bir - k" '- 1 b' _..J. 

_ L .. .., • • .. ..- " • man ı Aclf~ı afmanın ır reY•llt" 
rar--. çocugun boynuna taktı. lraldırarak: şarula bulunuye>rcfu. Ansızın boru imme hizmP-tlerinden mahrumıye .... u sonra tclcrıır sahaya girince Cüçlü- caktır 

Yan yolda :fırbnaya tutulan Pal- - Bu Rdaya günahlanmın kef'a- ~P.slcri i~itildi ve orıu müteakip ka- ıerlne karar verilmiştir. lcr derhal itiraz ettilerse de biraz son· · 
maro adasına ilticaya ve tekrar yo- retini ödem~k üzere çekilcHm. Ru- ha rtine bir ok yiyen zavallı Kara· ra oyun yine ha~ladı. Ve maç ta 2-2 
la ~ıkmak için mfisait bir hav.a bek- raya gelmeden 8\.'Vel NapoHde bu- ca mağurııya dal<h. Yaban domıızü mücadelsi berab~re bitti. 
lemek mecburiyetinde kaldL Hiı; - lunuyordum. BabanıT.t da dahnt bir Hemen arkasından Teodor Ostnn artınlaeak 
metçi ile çocuğu gemide bırakıp memleket lranşıklıfı esnasında öl~ de süslü bir elbise elinde bir ok ma- · Ziraat Vekaleti vilayP.t ve ıma-
rahat rahat ağlama.k yalnızca ke- dOrdiJler. Malını, mülkilnn zaptet- tandan içPri girt>rek Karacaya ni- k at mUdürliiklerinden. bu sene 1 ya-
clerini susturmak istiyen kadın ka- tiler. Anneniz bu kederlere daya- °"'" aldı. Raritola ayaklarına kapa · 

l.ÜKS~NRURG - İSVİÇRE B 
iLE BERABERE KALDI ..,... han domu7.ıı miic:adeleshıin rıet1r.esı 

raya çıktı. Fakat o, adada avare namayarak az sonra lHdi1, dedi. narak öldürmemesi için yalvarih. d t · .. d l 'ddetla de Geçen pazar Lük.senburg a svıçre 
dolaşır kederini dağıtmağa u"racrır Bu haberleri dııyan Jcadının '-'O- "Geri rekil !., rlive haykıran çn- ni sormuş, muca e eye şı -ıs. .,. J .. J d"l · d b'ld" ı'lmistir B. takımı ile Li.iksenburg takımları 1 O 
ken gemileri o zamanlarda pek bol zOnde hiçbir teessllr allmeti R'Ör!U- cuk karlının P.lekleri arasına saklan vam e 1 mcsı e ı ır ' · 
olan bir ko-an ha - d di R h" - - K k kt' Ge,.cn yıl garbi Anadolu ve bin ki~inin onündc ka~şıla~ıflardır ... 

• .., cumuna ugra ı. me • a ıp onu teselli etmek fçin: maga ugraşan uracaya o u çe ı ... d 
1 0 

Birinci devrede fıvıçrelıler çok gu-

----o----
Biraz: sonra İsviçreliler 

de bu gole sol açıklan va11t 
kabel~ etmi~lerdir. Fakat bira:ı 
da Lüksenburglular ikinci 
yapmıflardır. 

İsviçreliler mağlubiyetten 
malc için bütün kuvvetlenyle 

ğa başlamışlardır. Ve niha:ret 
kikada lıviçreliler de beraberliiİ Sahile dönen Baritola korsanların - Ben adanın öbDr sahiline ya- Bunu gören Baritola ravru!\una do- Trakya mıntakalann a )~apı ~n m zel bir oyun çıkarmalarına rağmen 

evladını kaçırdıklarının farkına va- kın bir mağar.ada oturuyordum. o. kunıılmuş bir dişi hayvan S{ibl ot. caddeler muvafrakıyetlı nı>ticeler gol yap<1mamı~lar ve birinci devre de nıin etmi,lerdir. · 
nnca bir haykırmak ile baygın ol- rada bir ufak yer ektim, biçtim. dıığu yerden fırla.yarak çocuii:unun vermiş, me7.ruata zarar veren do - hu suretle o _ o berabere bitmittir. Bu suretle maç 2 - 2 berabe 
duğu yere yıkıldı kaldı. Hazan Ponzadan çobanlllr geliyor ıırtlağına sarıldı \'e uzun tırnnklı mu?.lardan büyiik bir kı~mı itlaf e- ikinci dt-vreye çıkıldığı zaman Lük mhıtir. 

Ada gayri meskun görünüyordu. bana ekmek, peynir ~etiriyorlar. parmaklarile onu hoğdu. Tekrar dllmi~tir. :senherglular çok güzel bir oyun oyna Beyoflu Halkevinden: 
Yeşilliği, ağacı bol bir yerdi. BCltUn Onlar seni alsınlar da evl!dlm Pin- Karacanın yanına dönerek başını B~ sene y!ipılacıı.k miir.arlelede, maaa başlamışlardır. Ve netekim gü· Evimizin spor tubesinin teıtiP 
g_Qn kendi kendine bir melce ara- zaya g~tOrsOnler. k:ıldırıp dizlerinin üzerine koyurnk d m ız sOrillerinln beklP.nme ve kar ~iizel oyunun semeresini de yapuldarı di~i sonbahar yüzme müıı• 
yan Baritola akşam üstüne doğru Oras1 daha kalabalıkttr belkf bir okşamağa VP ağlamağıı başaldı . " 

1 
• bir golle göımütlerdir. Odun 25 inci 25 / ? '938 paur günü saat 14" 

bir sırttaki çalılıklar ara..cunda bir gemi ufl'ar da seni alır şebire gö- Çocuğun maiyetindeki avl'llar da şılanmnsmdan ba.şl<a. ın ve yuvKla- dakikaya kıtdar bu şekilde devam et- heliada plaj havuzunda yapıl• 
mağara kovuğu göı·dü. Geceyi orada tOrDr. Benimle beraber gel diye ka- vaka yerine yeti~rek ma&"araya nııd.a bastırılarak ıtlH cdilmclerı Romanyanın kuvvetli ve 
geçirdikten sonra sabahleyin aç dını ıötilrrnek istedi. Baritola bu ır:irdiler. D~~rısının ışıtı ile mağa- cihetine de girfilecc.k, sürek avları çE.KOSL.OVAKYA - MACA- takımlarından Ripenziya futbol 
karnını doyurmak için yiyecek te- ~avete biç aldırış bile etmeden: ra. loışla~dı~ından evvel! ka~tn~ da yapılacaktır. RİSTAN MAÇI bu hafta 24 ve 25 tarihlerinde ilÖ 
darikine koyuldu. Yabani dut ve - Gidecek ne bir yer.im var ne g~rcmedıl_er. Hemen ,J.!f'DÇ efndılerı Diğer btraftan. domuzhtrın meh Ceçcn pazar günü Çekoslovak- yapmak iizerc gelecekir. 
eriklerle açlığını giderdi. Fakat de görmek istediğim insan var, di· nın cesedıne koşar:t vacudunda zulen bulundukları mıntakalartla, ya - Macir milli talcımları L:aışılap· 
sat dolu göğüsleri çok ağnyor ade- ye cevap verdi. Bunun Uz.erine ihti- yara olup olmadıiını unlamak Dze- karga illifı mükellefiyeti şeklinde caklardı. Fakat bu tc.ma5 son Çek ha· 
ta ıztırap veriyordu. yar rahip: re elblsr.lerini soydular. O zaman bir de domuz itlftrı mechnriyeli tat <liseleri münasebetiyle yapılamamı' - Yozgatta Zelzele 

Elleri!& memelerini avuçlayarak _ Hakkın var. klzım, yine in- T('.odorun boynuna on iki sene ev- bik edilecektir. tır. Yozgat. 21 (A.A.) - Sddi 
b~ ç~tlık k~anna o~rup inlem~ sanlar ~~na kanşacak oltı~n ve! anne~nin takbiı albn haçı bul- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~at 24 ten sonra ~i dcfu ~dde 
ğe başladı. Biraz sonra bu iniltisi- kim bilir akibetin ne olacaktır. Ben dular. - - - •• - - - sarsıntısı olmuştur . 
.ne mukabele eden zayıf bir ses duy yarın tekrar ıclir sana yiyecek ve Bu hncı g~riince BaritolA kcııdi yoktur. 
ldu. Ne olduğunu anlamak azere ;şıme yaramayan IJir cübbem var kanından olan çocuğunu tanıdı mı, 
çalılığı araştırdığı zaman wr tara- onu getiririm, giyersin. Arkandaki- bilinemez. Yalnız bulunduğu karan 
fa büzülmüş henü:ı doğmuşa ben- ter çok eskimiş. dedi. lık kö~cden ortaya fırlayarak o~
ziyen bir karaca yavrusu gördü. O ıünden sonra karacası arka- lunun bılynundaki haçı çıkarıp Ka
lierhalde bu zavallının da anası smda Barltola her ıUn rahibin ye- rıu•Mın boynuna taktı . .. Evladım 1 .. 
herhangi zalim bir avcı eme öldü- rine iidiyor. yiyecdini alıp dönU- diye ağlayan ve sıkı sıkı hayvana 
rülmilş ve yavru yalnız kalmışh. yordu. İhtiyar adam ona olta ve bir sanlarak onu elinden bırakmak rs
Hayvanı kolları arasına alarak tane de ok vermiş bu ıureUe cıda temiyen kadından Karacayı almak 
meme verdi. maddeleri bulmak biraz daha ko- için adamlar onu en sonunda liJdQr-

-o
Çorum Halkevi çalışı)'°' 

Karacanın güzelliği, şirinliii ve laylaşmı~tı. Kadının yegAne zevki mek mecburiyetinde kaldılar. 
uvallılığı evladını kaybeden bu .ıcaraca ile oynamak koklaşmak Hikayeci 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
nenalji. kın1dık Te bnttıa atrılarınıu derhal keser. 
- .. icabında rtınde 3 kaşe alnıabilir. .. • 

Çorum, 2 1 ( A.A.) - 1-:fa(ke~ 
lışmalanna büyük bir hızla de~ 
mektcdir. Ar ve Temsil koUarpa. 
şu Merzifon kazasına giderek 
cTntıllar> ve cBir adam yara 
piyeslerini muvaffakiyetle o 
Binlerce Merzifonlunun alkıtlarıol 
zandılar. 

•••••••••••••••••• 

Görünmiyen Düşman 
Yund bir aşağı. bir yukarı, sinirli. kelime ilo vaziyeti anlatmıştı. lıirduııbıre a~alan lıütün hapishane ren doktor Ramşov dönerek: • 
sinirli odada dola~ıyordu. Birdenbi- Oda içinde gidip gelmekten yo. elektrik ışıkları yil~ürıden mahkum - Du adama tekrar ed• 
re: Saat kaç 7 diye polis hafiyesine rulan Yund kendini bir koltuğa bı- tarın arkada~larınııı gecenin hanı,ri Korkacnk bir şey yok .•• Uyut 
sordu: rakarak: saatinde ida~l edildiğinden h1tber • bir tarafına el sürecek değiliJJ\ 

Bir koltuğa gö:nülmilş olarak o- -- Fena bir iP.Ce geçirdim ... Kil· dar olduklarını bilen ltİi:itcr Ram - di. · 
- ...... ,...,,.,..,..,..,..~~~~~~<1111•~•~•~•...ıııı•~•••• ••• turan Ramşov bilefindeki san ta ba. buslu rllyalar... (;Oya Lüivifd~ki şov, Yıınduıı bu kibu!!lu rilyalanna Bir iki dakika sonra her il 

No. 15 L Bercmen kar&k: hapishaııccle ve ayni hllcrcd~ inıl _ tıuk veriyordu. Düşüncelerini haffi. birinci kata inmişlerdi. Doktor 
Bu sözlerin, muhatabı Qzerinde,fısında biddetiııl zaptedemiyen _ .. Altıyı otuz bet ~eçfyor. Dok· şim, bana tebliğ cdilmecliği halde lelmek ınuksatli,yle polis hafiyesi ye lis hafiyesine hitap ederek: 

ne gibi tesirler yaptıj'lnı anlamak doktor: tor gecikti .• dedi. öldDrOlcceğimi biliyormuşum ... Bir rinden kalktı, Yundun yanına yak- - Size ihtiyacım kalmadı 
Ozere dikkatle onu süzen doktor - Kapılanmt dinliyorsunuz?. Doktor ArUls hastasının saat aralık koridorda uzaklaşan ayak lıışarıık: Oğullarım yemeğe bekliyorlar 
tekrar bir sual sordu: Hele sen, hiktar lıemen defol bura· altıda hazır buhındunılmasını 0 sesleri_ duyu-:orıım... Öyle ~ıkılıyo - - İşte geceyi ge?irdi~ hal~ sağ- ra mülaki olursa~ız memnunıı• 

_ Ne dersiniz, Mister Ramşov, da nodana git ... Siz de kap~ ark~ a-On a~ylemiştl. Polis hafiye~i tek _ rum kı snnkı ~ anda kalbim dura - ı1ın ~. Akş~ın oldu yıne olmcdın ! .... caklar .. ~ana ı_eıın~e.' s_aa~ ~rJtl 
benim deli oım3mdan şüphe ediyor- sından dinliyeceğinize mertlık edıp rar slJze başltyarak: cak ve öJcccktım ... Hfl'cre kapısı ka- Ozulmc, ınşallah ya~ın d_e s~ğ ka- pek on hır~ do~rru ışımı bıt"ıııl• 
sunuz değiJ mi?.. gireydiniz içeri •.. Ne dinliyorsunuz. _Belki ameliyatı bugün de yap- palı olduğu halde nereden geldiği lııcak ve doktoı::un soılerıne ınan - y~nınıza dö~nmuş bulun~cag 

8 
_ JJ.ayır, doı..-tor, sizin değil Se~ Tibilrs kulaklannı b.pı ~elik - mıyacaktır, dedi. bllinmiyen bir ampulun göç ka - mak lfizı.nıgelirse ~dın da hazreti ~1 , ve mahkumu ~craberı~~~i • 

kendimin deli olup olmadığından lerıne verme~l• elde edecetın ~a- Ağzımla bunu söylemekle bera- maştıraca~ kadar hol ve parlak zi- Adem ~lacak, d~dı. . . lı) erek fab~ratuv~rdan 1~ıkilı0 
şüphe edeceğim ~eliyor. Beni bils- lmab gar.etecılere satmaktan çekın- ber Ramııovun dOQünceleri bam baş- yası ortulıgı kaplıyor.. Bu ziya ya. Yut dun polıs hafıycsınden bu Lafboraktuv a:a gıreıı T?a k b 

. .. . k • t · · · d -·1 m'? lti az etme . . ' ". . . . · . . . . sözler hakkında biraz izahat alma- denb re endıne gelemıyerc 
bütun ınandırma ıs ersenız esen- rnıyorsun egı ı ... r • ka ıdı. Doktor proJelerını tatbık sa- vaş yavaş azalırktın hırını ıdam e- k' 11 d 0 d b"r d 

· · ·· · · d" · a· d .. ·ı f k t b h sına vakit kalmadı Açılan oda ka- ı sn an ı. n an sonra ı 
nızı yakından go.sterınrz. rye cc - şım 1 sırası egı a a son:a u u hasına koymaktan vazbeçmiyerek diyorlarmış ... O da bücremi ter:ket- · · , . . de 
vap veren polis hafiyesi doktorun sususta da konuşacağız. Rıca ~lıl - bir adam olduğunu ve ameliyatın mcdiğim halde ben imişim!... pısmdan doktor, arkasında uzun. 'l:C ra yaslanm~k. m~cburıy~tı~ .. i 

· d k Han "' d d .., rim Altı gQn daha sabrediniz ve .. D d' beyaz bir gömlek olduğu halde, ıçe- dı. Bu yere ıkıncı defa gırd g 
yerın en a aga avran ıgını ... kı ir da buguo yapılarak geee yarısına e. ı. . . _ . . ri girdi ve. dekor birden gözlerini kanı 
gôrilnce: bu mesele bakı nda kimselere b kadar silreceğini yakinen biliyordu Polıs hafıyesı ağır agır ıkı ta - • C 'k 1 d b .. cisi 

· · Vakit geldi Raylnr Lütfen am, nı e, ma en, u uç 
- Bir lfLh za müsaade ediniz ... şey s~ylemeyiniz. Araşbrmalanmın Doktorun Yundu projelerinden rafa başını salladı: Zavallı Yundun -. . . . ' . ' ··• kurulduğu zannedilen labor11t 

dedi ve oda kapısına doğru giderek neticesini ben size bildireceğim. haberdar etmesini polis hafiyesine böyle kabus dolu rüyalarla gece, ini bcnı takıp edınız, dedı. - 1 b 1 b' k .• d 'd' ki 
kapıyı açtı. Sözünü bitiren doktor şiddetle tembih ettiği halde Ramşov bunla- nasıl geçirdiğini tahmin edebiliyor- Doktoru görünce rengi sapsarı 0

:· e 
0 ır ışı ıçın e ı 1

' ktl" 
Açılan kapıdaıı, önde Tibilrs ol- kapıyı çekerek odadan dışarı çıktı. n anlatacak cesareti kendinde bu - du. Amerikanın birçok hapishonele kesilen Yund polis hnfiyesinin bu bır zamanda olsa Yunda ko~ . 

1mak fizere, doktorla kfiçilk oğlu, Kiralanmlf Adam lamamış, sadece mliphem bir suret- rinde elektrikli sandalyede idam sözleri t~rcürne etmesine \'akit bı- mek şöyle dursun bilikis içını 
Patini ve vekilharcın kapıdan din - Alnı dOşilnceden bumburuşuk t&, mahkumun korkularını gider - cezası ekseriya g'ece tatbik edildi - rakmadı:ın ayağa kalktı. cak kadar parlak, temiz ve 
Jedf)deri görflldQ. Bu manzara kar- olmuş, sol kolu askıda Klarans mek rnak.sadiyle dün akşam bir iki ğiııi \'e bu salf\dalye çalıştığı zaman Bir an mahkOmu gözden geçi - (Deva•~ 
t 
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t.wJ,ul Be,inci icra M ... arluiun· 
dan: Hitler Çemberlaynla ırı• 'i<"'t)Yl[•Ji M O D A b BMncô dc•ccede ôpotelrU olup tama 

ugün görüşecek 22 ~~a9;:'::;mbe Emprime elbiseler UstOne mantolar c~;~;;·~:~:.t:~~~~:
1

o:a;7:~n~.;. 
<B•"'• 

1 

. • OCLE NEŞRIY~Th • Havalar birdenbire soğudu. fçi- boyatmakla yeni bir manto elde m•t takdô' olunan Bebekte Yanlro Ba· 
Lo d -.-rafı "'"' •"llfııda) Ba bii•o. bundan ı..,la, ç.o..ıo. 14,30 lranşılr plalr neşrıyalt 14,50 mizde birçoğumuz henüz yaii;murlu edilir 8' oolraiiıada ..ıu 13, yenô 1 ,.,..ı, 

,., ~ ~) - S.lihi:et· vakyaya ""'!' Almanla"" ,.....,, mev plikla tnrlı: ~asôlı:isi ve h~lk şarkı- ve_ s~rin me .. imlere hazırlamnııı Arİı1ı: sevmediiiniz de moda ol- k;;,lr il~ ayni maholde ..ıu 13 mülr.,,. 
lnPiz - F ı..ı...ı., • ....,.. z...ı...r-ıduauna ı..,k..ı ioandmnai• lan 15,15 aıans baberlerı deıııltz. • du diye bir tarafa bıraırtıtmız ya "" '"'"' 1 •Y'h .,üfrez ta<lad•n ;ba-
hlilrGmeô '";'"" plln,. ç.ı....ı....ı.. .ı. ..ı,....ı...ı... AKŞAM N ŞRI YA Ti Vakıa Sa babın kadın aütunu ıim- lekelenmiş ya ııtyilınelrten renai at- "" hulaaan ... ioda evah yani• kötlr 
ıu.ı..ı alil ta'." •ndan P<on•ôp itôbuiylc Bu humta bu yaz bi, çog Çek tay . lB,SO ~a~ı!ık plilk neşrôyatı 19,15 diye katlar okuyuculanna daima nnş bir mantonoz varsa yahut da aç>k orbnnoya lronulmu,..,_ 
me, Hitl ~'t olmokla ben.be, lnıil- yanelerinin Alman bududnnu C«bÔ· t~rk m~sıktsı ve _h,.lk şıorlrılan (Sa- havaların aıcak gitmesine ehemmi- temiz olmutn"' rağmen çok giyilmiş Hor W PY•la.enlrul iki ka,k ,.; 
pılo.,.k ;ı~' •. Çe~':<•layn .,..,nda ya- !erini ve bu valoıla" evveli ;oka, et- lahaddın ve Safıye Tokay) 20,00 yet vermeyip, onlara ıı:üvenmeyip olduiu için artık bıvaıetıeriniz ara- ..w,ı.nullıuu Jo• etnlnun ı..ı.,,e.;,,; 
le iatinat ncı mülikatan kati bir kabu mck istiyen Çeklerin nihayet teslim et saat ayan ve arabca neşnyat 20,15 biran evel sonbaharın ilk serinlikle- da b. . . 1- d t t tqlül eıtiiiıwlen teYhiclen takdiri ~-etmeai za . b. w b radyoion·k t .

1
• (G 

1 
sın ırıncı p an a u unamayan . . eclil • . 

p,.id .. lu.d ı,;, nuetone •naen. mcge mec "" ıu.ı..., olduldann• ı.,.11, 1 euuıı · enç er J!TU· rine karşı bazn·hlrlt olmuını tavııi- bir manto v ya t - ·· - ....., """ ...,..,_ 
tedi, lu.bal ccY•b• istemek lamak ıc.ı...ı... bu tarafından) 21.00 Şan plikları ye edip duruyordu. e ayyorunuz vana ıı;;,ü& ı.ıı,ı.: ıc.....ı- aôrince k ... 

B.;.uo . . . Keza(, Çek ,_,; beyanatla.mm 21,15 stüdyo salon orkestrası: Tahminimizde yanılmadıiımızt e~eli on~ sökin~z •. ~~r bu açık mm .W ı,;,. -- eamelilnb ıu.,..ı .. 
ke&ini ~ir ıçı.~dır ki. Çembcrlayn hare mütemadiyen mütenakıa bu1unclaiıı e- 1 - Gariys: A. Dulcines gördük. b~r. :enle ıse ~mpnmenızın desenle- ııeçilerek pake bir .,fa üzerinde Ai· 
l>.aidak· lauu· aeciktinnifti.. Ve yine ğer hidiııelerini de lıatulamak lizım - . 2 - Heinrich Manired: Garmen Bu geçirmekte oldujumuz serin rı ıçınde en zıya.de göze vuran.ren-ıda 'bir oda, aolfla 1:tir mat'ba.k, serria. 
caehai ' nanı. .. •e F,,..,.,. orta el· d... cıta • günleri düşlinmeie .. 0 aönlerde ge boY11tıntz •• Eier koyu renk ise1anhF ~- odo m.ı..- te<u ka.,. 
te Çek"' ~ece l'anaından ıonra saat üc; Yine ~kinin, Muaolininin Lo d S - Anton Rubinstein: Lesginka yalnız üşümemek nezle veya grip siyaha boyatınız malam ya, siyah olan yemek oda •• lnr oda, bir ..ton· 
""Plokı.: 

0
"."kya Lo,..ıuı; Hodzayo Rundmana olon mketubunu Alma.;a 4 - Franz U.Zt: Zveile ungari- olmamak içôn tedbirler almak de- her renkle ııiyilir, her ,....,.ı tamam dan ve ..,.,..ı;_n .ı....ı.. ;ı.,.,., """• 

d.,. '"Ya.et buna atfolunmakto- da •-i edolmit ola.ak 1ıı.,.nnek ;,. sche Rhapsodie ğil etrafımıza da biraz ehemmiyet !ar .. Esa en de .. nlerlnin içinde si- kah bulunan üzeri.de ba .. lr tavanb 
Marnafh .. tedikleri unutulmamalıdır. . 5 - Leon J.e.s.,e1: Leben heist vermek mecburiyetindeyiz. yah bir motifi olmayan emripeme- üç çata odau mevcuttur. Bu kö,kün 

aeciL· ı • PraKtn kati cevabı daha Burada bu miNllerin r-k Ç L .dd'. Lıeben Havalar soğur soğumaz hepimi- lerde pek azdır. cümlesindelli zeminin altı sarnıçtır; 
•ırae. Çanb 1 ".r'= e~ ı ı ı 99 00 . h b . 'f 1 . <cnab b «olyo ve H~l., bu • a""'" mahiyetini bütün dün • • • --· a1ans a erlen ve hava ra- ze en evvel dert olan şey emprime Eğer bu eski fey bir manto ise es-<• 

1 ıu umba de kö,ı.e ou •e.ôlfr: üzeri 
deva ' d ol:le,.eden ,.üzolr..,elcrine te<dijp lraydedilmclrtcdfr. Y Y " 0

' pcrları 22-15 yarınki program ve oon elbiseler oldu. Onlaro birkaç zaman ki bôçiminô hafifçe tadil ederek onu ıuğlo döıemelidtt. P-cvel., panm, 
M rn e ccckclrdir. CJ.urchil Tayyare ile p • ...:..: istaabul radyosu 1 daha givmek için bir çare arayalım t .1 k k b. dahil ve haricen yailı boyadar. Zemin 

cvcut kanaat .. I L d anse 11~·... 
22 

E 
1
•

1 
1 · · amamı c açı veya ya asız ır k t d . h . 1..-. ııı anla e ııore ngiilz - Fran on ra, 21 (A.A.) - Muhafaza- y u 938 Perşembe Emprime elbiseler bu yaz hepi- manto haline onu sokunuz. eğer a ~n enız cep eıı a • ..,..p clireltler ü-

Y• .. ~::dan oonno Cclro.ıovalr- u, ••fl".'deo Chutthill, dün .ı,.m AKŞAM N ŞRl~~~l • mizin en. ş~k luva~eti olmuş, onu tayyör ise eteği beline dikerek ve zen:'" yopdmOf ahpp ı..uedcn ;ha-
dan hail d"I ... ,.,...."'°""' baknn . ~yya,.. •'• Pamc ııitmit •• bu ••hah 18,30 dans mu<;ıkısı (plak) 19,00 yapmak ıçon hepımoz keııdimize beldeki dôkisi de bit kemer!• ka- <elb<. 

Ç~ mı9 naazriyle balnlahT yme tayyare iie Londraya d- - spoT musahabeleri: Eşref Şefik ta- göre tuvalet biltçemizin en büyük k ~ . . . . Bahçe: Çam ve meyva ağaçlan ile .._.~ L-_.. ı ır _ onmutı - fı d n 
3 

. . . • . payara onu manto gıbı dıktirme - atu d Etr f _, il - l . 
• -- .... 15 ı. tın. ra n an J,. O dans musıkısı (plakı ve dolgun kısmın• ona haıoretmiş- • • • m ' u<. • • tm e muhath<. «• 

l d 

Hitlere ntiliki oluyor Reuter Ajansa. Church·ıı·· p . 19,6S borsa habe,.leri 20,00 saat tik. nız çok munasıp olur. de iki tarafı beton aedi tabii bir havuz 
on ra 2 J ( 1 ın amıte Y ) b-+.. · kı k l l d d layn ' AA.) - B r_ b Fransız develt d 

1 
. 

1 
.. .. · .. ayarı: Grenviç rasathanesinden Yalnız üç dört ay aiyebildig-imiz anız u..._.,esı sı o an ara e- var ar . 

• p~ 1>e • yem er- a am arıy e goruşmuş • w ·ı h r kf . d 1 ] d de•b«ıde "' . ltinü -• ıs te c.,. balunduiuno hildinnclrıedi,, naklen : Belma ~e. a_r ka daşlan tar~ bn el~i~eyi, gelecek sene en şık tu- gı • 
1 

• va 
1 

yum e _
0 

an ara & • M;;,ı.mi"h: 20 .. ,.ı. köık; Zemi· 
olacakt" ;enoden B. Hiıle<e mülik; ln,,;iiz ıı..,v.ı.mne Çelril .. Btt fından tOrk musokısı ve halk şarla- valetımız olarak kullanam,.yacait- a"".'a b'.r _bu n~vt del!"?rmel~le "' cuncnto bor ı., oda, bi• heli, zem~ 
line 

8 

v·. u ıefer de İngiliz B k' T ı-.:L lan 20,40 ajans haberleri 20 47 m1za göre onu kara kış gelinciye elbıselennı yerulemelermı tavsıye ni çimento hir oda, yukan katı ahfAp 
· ılıon ile 8 llfVe 

1 
e P- • ö R D w ı ' ederim Artık i•e yaramaz d'ye b·r h · -'- L 

deceler • Strang refalc t Londra 2 I (AA) M' mer ıza OgTU tarafından arab kadar giymek için bir çare bulmak · Y 

1 ı ve ancen çuuhr tea biT aalondan iha· 
ar. • e- . ' · - ıllctlcr Cc- ca söylev 21 00 . M rt• . . . kenara atılmış olan bir tayyör man tti O · L • b d ı....ı...ı nuyetine il h" 

1 
. • • şan· acar a ıııt- mecburıyetindeyoz.. Bn çare de - " '· enoz ••.- ta ta tema en 

• BapelriJet Daireain..:m-L! li komit: ıa9 ıçr ce~-er gr~pla~ı mıl· }erinden Kate - Lezay stfldyo or- küçük bir mantova sahip olmaktır to veya elbiseyi tekrar kazanmak rettir. Deniz cephesi tahta terasadan ... ıııı-- ı . emoerlayn a bır tel- k t f k t•ı 2 . . b. k d . b. ak 22 ıl '----- K lo •0.-.. pal çekm' . Bu . es ram re a a ı e 1,30 Rıfat ve Bu mantonun renginin emprime- ır a ına yenı ır esvap yapm - •Y ı ııuann: apıdan girildikte 
ndra 21 (A •fbr. telenafta hilhu.. k d l t f d . . • • iki ..ı_ • • • • J.,.n s· ' .A.) - 8. r--b ,öylen denilm '-t d. . ar a aş arı ara ın an tilrk musrkı nin içindeki renklerden birine uy- tan daha fazla sevınç venr. o--. zenunı çım~nto bır mutbak ve 

• ır Con s· ~ er- e.ıı: e ır. . h lk k 1 2 --'·L . '--1'-d L· • .._ S;, Sa •mon, Lo,d Halifaka •Komite. Çek ı k d . . sı ve a şar 1 an 2,10 haVt< ra- ması d& k•yafetimizin elesant ola- Geı:en senelerden Myle ar·.......,._ •tuaun • "" oda, b" ah" 
Uret ..ı_. ~ Hor. ha ..ı.h L.-. tenilen mutaJeb :. of~ an _aeafı ıs- poru 22,13 Darülta lim musiki heye b ·ımesi için bir .Qarttır ta kalmış manto veya tayyBril ol- vardır, ahfAp ve ltaritir iki luaımclar. 

-uetincle t pi ~e- • DF'teremn men- ti· Fahri ve arkad l 22 50 ı Y • Ga a · Z · · · h Hük,,__ . . o annaıflardn. faat ve emniyetine v Uı ,ı. _ 1- • aş arı , son 1 Fakat mesele ~u ki.. Bu sene pek mayanlara da düz renkten en ucuz r J: emmı çımento a PP ve 

R 

'11111etin dıpl • e ıu e ınanct o haberler ve ertesi gü ü " l>· ··k k .. k · · ı · d · 

0

ber Van S bomaaa lllÜfAviri B. duğu ve ah•al ve -nakuatm pul-
23 00 

t . . ,._n. n _programı kısa süreceğe benziyen şu sonbahar bir yünliiden ve en basit bir terzi- uyu 
0

9 ıtısa ın edır. 
bu ._ ter, u topla •. ..ı_ t A ·1 • • amen- , saa a)arı. .uıtiklal marşı . . b. - bilt . . . . w• Umum meaahası: Her iki kasmm 

u111rnuftur. n._. luwr onun acı en ıçtımaa davetini &mir hu- SON ' 19ın ayrı ır manto yapmaga - nın bıle dıkebıleccgı kadar diız bir 
ilk!• il lundoiu ıu....tindedi.-.. • • çesi müsait olan mesut kadın içimiz manto yapmalanmn doğru olduiıı· ..ı...o 9522 M. di,, Bundan 256 M. 

illi.ıih. 2 ı (A;-"' Eııl Aı..nya- Batı.aa llemloketleri de o kadar fazla değildir. Ekseri- nu söylemek isterim. büyük köık. 48 M. 20/ I ,.,..ı. küçük 
8. Fon Ribb ._ .) - B. Hitler ile Politikan Dr. IHSAN SAMI yetimiz şimdiden ihmali imkansız S b h . . il 1 . d d h kötk 90 M. kirgir ve 28 M. ahfAP ol-t Co enU"op ıec on a arın ıyı g n erı e a a ___ L •• 118 M h. . 
e deaberg • • e .. , 22 15 Bertin 21 (AA) y BAKTERiYOLOJi olan nsıl kışh'k mantomuzu düşün- maa uzerc • ızmetc;ı odalan 

reket m-u_e aıtnıek üzere tre 1 • L mi k kta' • • - arı res- meğe ba~ıamı• bulunuyoruz gelecektir. Onları karşılamak için .. 48 M. •arajdn . 
. -__,._.dir. n e na ayna n aşağıdaki tebligat ya LA BORAT U AR 1 [ ., v • • • .. .. - • • • Hıtler _ Çezn pılmaktadır: Fak~t bu mevsimde de az para j de reamımızde gordugUnilz ~bı jor- Gayrıme.nkul, Bebek sırtlannda 0

• 

Pertenıbeye t-L• . berlayn ınülikahnın Bir Fra . 1 Umumt kan tablllAb. frengi nok 1 ile bir manto sahibi olmanın imk~ jet dölen gibi, yünlü jerse gibi ku- lup Zincirliltuyudan ayrıca bir yol ile 

ıi .. ._ aıın naü•---ı... - . nsız aJansı, Rumanya po l nazanodan Vasaeroıan ve K rd k·ı 1 ı d f k lb' ı k ._n -h ıa· ~""- - !itik m&lıffilerlnd 111 b • teamlilleri, kan kOreyvatı saytlm m va ır. Bu da şu ııe ı de o ur. mq ar an u a e ıse er yapma Büyükd.,... fooesône çdulu. Bebekten ,.,, ı...ı- ~~ .IÔrilpnelere tek _ kiler t ld •_ ya azı tela~- rifo ve ıstlma baslalıklnn teşhisi. Geçen oene, hatta evvelki seneden da doğrudur. ÇOnkil o elbiselerle çokmU hayli güçtü<. Mooza,... ,.,. :::'i"""- nu;ı';_._talhı -in haber:::::tş~r ı;:u li hak~nda hır drar, balgam, cerahat, kazurat v knlmış yünlli tayyörleri veya eski mantosuz olarik dolnşaeağımız bir du. KÖfk. hanop olmaia yüz tubn"f" 
tal "Ciliz ı..,. kiJ~ ' '"'tip ebnit f"ıll . b h •. er n PO ıtik mah ·u tablilAti, nllra mikroskob~ hu· dôye bir kenarn ablmış mantolan çok günler daha olacaktır. tu<. c.,...ımenkulü bul d • ld ~......:..ı:ı.:.:lduiu •nü r...::.: ıa::::~!_:,-~::;,~~ iUsl aşdar islihzan. Kandan Lehlerle- Macarlar- civ~r ve emaalinin°aı.m::~~:n. 
A;... ı. 21 (AA) atın& bcmnak . ·n ılta • . ker. klortlr, kollesteriıı miktar· ,..ı.ttdu .-kJ,i.. kullan" ıan:mdaki ffnı.. -birinden, - ı-ı.... rllmelrtedôr IÇ1 ç nldtit bıldı- nnln tayinl Divanyolu No. ıı güçlükleri naza" füban oLnonk ı.. • 

k...._.'tr.iJ~ ~berlayn arasında Vu Fransız. ajansı, Çek hakimiyeti- Tel : 20981 k 1 d 1 :~ti umwaiy.esine (921 O) dokuz bin 
de ..,,... ikincı aörüpnenin are.f, . - nin BarsUmasının cenup - doju Av- • a y a n 1 a r ·~ yüz on fara kıymet takdir edilmi,. 

le ondlıo ::!:"" ~holili, bundan .... '.'" rupasına çok nhim neticeler d ·u- Vıkt01'}'am• çaatumı çalaa . "'· •ındadırla ın edılınit olduğu .. ~ rabileceiini, Çekoslovak da og mahkim oldu Nümayişçiler, pazartesi günl ı .,_ Bundan ltirlraç s&a enel, 27 /10/1938 tarihine mÜ9adif Per· 
Yal r. IDü ra ilk tehlike~e mre k Y~ll t~ sRon Diln Vitali adında sabıkalı bir Katoviçde kabul edilmiş olan ka- Çekoalovak7aad J•t•J'&n Macarla- tcmbe günü saat 14 ten 16 ya kadar 

n~ ter • L ~ 6. ce mı e ın u • n ·ı b. k ·~la. il ili • Sidet .. •ıt naklunda b•th manya oldutunu ve Al R yankesici Tahtakalede ah~ veriş et- rar suretıne muması iT arar su- na .... •J"ettar 111 me• en, ora - dairede birinci artarması yapılacaktır.. 
•rallainia ve ı •ua mazayanın u ı· k b l t . J d. d ki Ma lar • • k ncl' k dde-

M •nut cfnıa ta~ •eselemade manya petrol Te buidayını istemek m~kle m.~ı bulı1na~ Viktorya is- re ıVa u c mı21' e(rA ıA.r.) Hü1.a ati c~~-~!~-~ -~~-~-'- Artırma bedeli kıymeti muhammen .. 
Almo k •nıa•tad.,10,_ ten halt Jrahm:rııcıtitı b mınde bır kadının elındeki çanbyı arşova · - - - ra ..---- - .;,, yUzd. 7S ım iulduiu ..ıı.ı;,.ı., -•ı.. - on .... ı.tt.ol .,.. - Leh" t ' nı ye u YQ"ll- birdenbire ı.a-alı: 1ı:_,ata bafla- met partiainin idaresi •lttnda 7ann n baklımı talep ............... 8a la - ...,. n.ı 8 

. im k ı...ı. ADI 
otfll htfe-;:ı..ı. = ... ~ telutit d ı~ve Yugoslavyayı da mıı,tır. 1çinde beş lira kadar da pa- V&J10Vada Çekoalovalıyaclaki Po - lep, Witiin Macaridancla ,Wtlelli ~-Ld~cle nnu a ı br ... 

e '1.._J '=p • e ec .. aaa UJ".I_;_:.. ) } } ) h• d b• • L• -~·- L •• I ....... ----- hllL.e. Ula iT en eon artıranın taahhudl 
ÇeJtoeı-L . _ouaunıaale 1»· Şimdf -~- ra bulunan çantasının uçtuiunu gö- onya ı ar e m e muazzam ır mı- uır -e• IMllm..,..-. __...- - - bati bl....ıt _ 
Al ··-·-- ._...,. - ma ' na•yonal "'"Yalist Al - ren ka.dın feryad etınüı ve bunun il- ting yapılaeakbr. Partô, neşrettiiii meli elhuleki biitün •ONitlo.., ta- maddode """'." a"".""' on bet -h~ ..._ -..a, ~ •a:;- Çek~ lı81rlıııellnia zerône halk yank811icinin peşine ta. beyannamede ezcümle diyor ki: ... miaaharot etınek" ı.. talelıi .• ~-' ~ 

1 

l/l I/ 
y ._ r...,....ı. ı.,, ""· lelr arelretınden oonra lld mem - kılmıttır. "Oradaki karde.ıleı:lıniz biı.ln- ollratLt ... akkuk ettirmek olan Y&-

1938 
ıarih- müaadil C-. tıhll -

-::• lftlllıoctol..ı .. ~ Tıid.,. dU et mtınuebetlerin!n lı.akkındalrl Bacaklanna ıı:üvenen yankesici ler ki. bDtUn Polonya, onl&rın arka- alfumi .........;,ı. mlldrikdr- "' 14 ı.n 16 ya bdar koza daUemiz. 

"'';:; adel..ıoı d"'Pit •tm k ..ıı:; .ı..ı; ':.""llıl_nl lıiç bir zaman ııizle _ Aamaalttoa doiru koşarak h.tllkt tıllldadır. Polonyalılara lı.aqı ora.ıa lılacar _......., - .._de ppJ.cak ikiaci ..,ı. ..- ı... 
od"'berade A....,.. • 1 , d ••. me iğ! tııb! Avrupanın dlier dola ıı:eride bırr.kmtş. fakat b d H 1apılan zulümler artık yeter. Blitiln irili ile lluicı,. - Hitlari deli kıymeti mubammenenin )'ibda 

:'.,""" ~ ""'--8 :.:... oha• •e doiu ·•-devletleri it.akla,.. oan itmtll14e lılr talebe ~~~ a ~dünya Polonya hllldlmet ıaerkuhı- ........... - mı..- - .ı. 75 ..........ı. halmadlj. talıdbde • .., 
ııid" .. _ek ıu....-ı.., ı..ıı...ı~c• tlaki doatltık hlslerlai de aiole lara kabillytiıtl denem ~ bl~or den ylikselen şu sesi işitsin : Polon- dutunu kardetmektodir. 2280 .. ,.ı. lu.ounun ı ;ne; moddeeine 

!~L ılme miştir. me • ca i d ğış' • • ..... ....:9-ı e.iki d-~~~~ 1a, ıuni hududun ortadan kaldml- Pe~ sazet..i, Ahaaa,.a, tn&ltan Fri bırakılacalr.ar. 
r-•t A • __ Ş e mış, )ana-.;.1 aaıaa 1 d k' üeadel . ltalJ •ota.ya Ma • 

lerin urnunavrupat b· Y• lnila..llik IDaele- a.ua4r .... Verilm llaJWut içinde kendim.den çok daha aOra,t- fması kyodun da ı m d esuık . e aa - d a, ulü ıt"d inlc~m:S • Satıf pefindir. Artırmaya iftirak e .. ır taafiyee1 Londra 21 ( r k . . ere a ar evam e ece tır. .. am a, z ma m a 11en et-
:"' c....._ ... .,_,.!h::.u,Jm.ı. ıı.. mat alan d• • A.A.! -_bı mal&. ı Of&n talebenın e\uı,. Y11ıc-m Beck'ôn Te.....ı.n ı..m kaklarm• mıı.lafaa ._ ....... mek ı.tiJenlerin lr"""eti muhammen9o .. :f ........ e pek ...... .a. le111- renllditfne enız ma~f~llennden öi- kapt~ı~hr. Varşova. 21 (A.A.) - Hariciye tam bir mutahakat huJunduiunu J• nin yüzde 7,S niıbetinde pey akçeli 

'" •...ıma nanın ıı;re, fnaıhi Alrdenhı clo Vıtali, m .. hut suçlar kanonuna aazırı Beclr, İtalya bliyük elçiai ile • .,... veya nülli b;, banlwun tenünat melıı-
Y.ı- ı.;. ı.... . ı. 

1 
•tımm ııtanbıılda bıılunan fi- ırilre, din alıfam adliy01e verilmiş llacaristan orta elçiaini buaün tek- MACARLARIN ARZUSU tubunu himil bulunmal.n lizund,,. 

&hlann anHınaf rn... aldi ve li- osu, evvelee tesbit edilmf~ olan ca- ve Suıtanahrnet Oçü.ncll sulh ~eza rar kabul ederek her ikisi ile de u- londra, 21 (A.A.) - Macar orta Haklan tapu ıicili ile eahit olmıyaa 
'ikiıl.r :~ etırette tahdid· -'1....! ınarteei ıilnthıd · · 

4 

....; ~ . . • • ..- t k • . en evvel lııta..ı.uı.. mahkemesınde muhakeme edilmiş- zun hır millakatta bulunmllfbü'. el.W, ı.uıqy. ı..ı...Lio ....ı;.da :raP .ıar.lddada <fiior .ıtokadmlann ,,. i1>-
w;,. 1..wzı.,ı. Al ~ ediL.el- er etmek ıçın emir almıştır. Bu ıra tir. Yankesi<i auçuaa tnlrlr ve ka· B. Beek, dün öil:leden sonra Fran- niı tefObbmı.. Çek horiıuuun tekn• rifak hokk• •hiplerinin bu halJ•-"' _,., ı..,.,__ "";,1ar .....,dak; r~r fılo kumandanının doğu Alrd• çtşını da f61le izah etın1"ôr: aız !efirinl kabul etmlıtfr. tanzimi takdMnde Macariotan•n ken. ve h..,,.ı,.le faiz ve muorile .ı.;, ol .. 
- .ı..ı.. •* ... - .. l..ı. nız manevralannı talrllıedecetı ı. - Batırııaltlanm bozulmUflu. Kont Çinno Paloaya Eı.;.;.i d;,;...ı.. Trianon muahedeaiyle oyn • "d.n.ı.- ..,.ıa mllobiı.leriyle ı.;,_ 
::-: . .ı.ı.. ...:;;: .. ~ ,.._ çin •erilınlştlr. Pllonon Rnmanya n Uçkurum elimdeı k"'°yordum. ıt.ı.uı Etli . . ı....ı. ,,. ~ ~ - :.ı,,. ilb ouihinden W"bonn .ıı..,, .. 

. ib.allli ~ 1111 U. ik- Buığar limanlanna w • Mabadını Yenicami avluauna bir Roma, 21 (A.A.) - Hancıye rakalr bakkanclaki welclerinde ısrar . zarfaHl birlik Gainıaize Wl-adılınelcıed;,, • .ı. t.ı..a. ret!OP deh ae yapacagı zıy .. an evvel talqmaktı... Ama Jııralmıa- naz'.'"ı Ko~. Ciano, tekıar Pol007a etdiôni .... deyı.m,..ı... 2~ ııUn • • •. • Aı.... _ tır. beple :rııpıJım:rııeal>. dılar beni ••• Gft7a lılr çuta irap • büyük elÇJStni kabul ederek, Ço • Macarioıan, bu Macu toınaklannm dinneled ~· Alıai takdirde lıak 
(l ç.ı. .......... m._. Halbalti o macla bea çanta koalovalıyadald milliyetler meuı..ı Macııriatan a....-... dalıi1 hoLmdaiu- lan '"":' .ı.;ıa.. ablt olm~ -

Bedin, 21 (A~ lllllw lllr ...._. - falan ııörftek llalde ıleitil-1 etrafmda aörifmllttir· na ,,. Çek m...ı..ıode lıend;,ia;. ı,. .........., pa,,ı.,m.....ıa. .._ ...,. 
"'- W•ı,w; - D, N. B. A. sıı,&,.ak7 Şahitler~ lıJdiseyi yu- Garills Lehldaaa - c;..ıı,-7 tiNlı:" ı.nı..q; Wr .....ı..&n - lar. Mü....ım.. ve,.;. tea•hl>• 

Çe'1 •-, 
1 

, ç.ı. leri Berlbı. 11 (A.A.) - B. Bit _ kandaki tekı1de anlatmtşlardır.. Vaqova, 21 (A • .L) - iyi ma. lq.tmı loahnl -;,.-ıw Mldirmel· tanzifat •• - eıllllir• ,...md.ıln-
.......... .ı.. ıııı.ı..ı.. _...,,..,,_ n yana ü,am Godalıeqde 1ı1r Vllıtor7a da çantamıı Vitaliııln ka- rina'bı Rtıoniatnıada aYlamnakta ~ o.lir. dea m8tn.ıtfl w..ıı.. -
.... "8zl.z lanı.a ~ bq. oılllhl. nntuk aGJlemeııl nıu-.ltllr. PlP kaçtıitını teJ!d edince 1aııkesl- lan reı.ıeamhnr 11. llozjski'yi ziya- Leh h6kGmeti de pelraz um•• ön- mu " vakıf lcau ı...ı.a mfO. 
"."" ............. Piti .. .:; 1t4ı.ı'.' ........ N-yı, datn 88~ oablt ol- ve aalıılrab ret etmesinin pelı: muhtemel oldu - .. buna ı....er bir ıepbbüate bulun- -..ı..ı.. -mı ol..-. 20 ....ıilıı 
tir, 1 F " Prai, 21 (A.A.) _ Binı.r.. ki- olııtu ela ııhllııtlııde bnlıuıdurula - tmıu yanuılı:tadırlar. Bu •aber, ... moıtm. ..ıuı fcual ıavôıi zoDtWlıra -. Da 

S..kmcey, ... ......._ Aı... - tiden •lreklı:ep ala7lar btı akşam nıt 9 ay hapae mahlrtlııı eclnmlf!lr. nUz reıımen teyit edilmemiflir. PEŞTEDE MiTiNG ı.. fazla • .-, ......., ......., ~b ...._ .._del:ı nlai • Prat IOblrlarında tezahtlrat yap. MACAR BEŞVUlıJ1'1K ıı..ı.,..,t.. 21 (AA) - &n - 28/9/9Jll ııaiWad• ıı;ı,- IOnlo> ~ ............. Aııı.. lıadut '::: maktadır. Tezahüra~ılar mUte da nazın, hal"tı lıid!selere kaqı ba SOZLERI ı..ı. ı.u..ı. ıc.ı.,.....,ı., .._.ı..m.ı.ı .;. ,,..ı,;ı.m ıpa .ı.;...ı. ask """ 
" .. _ .ı..,.ı • ..ı,,_ • ın diyen "Yeni bir hükdmet :~ zlrlamak için radyoda bir hitabede .........., 21 (AA.) - - mw bh ınitintı yapıı...,t.r. ı....ı....- - .., .. , ,; ila 

tol...._. ,...._ dittatıırltlk lot4'oru d::.:: b~~narak hGJı:nmeUn Fraaıııs - la- llat..ıüil lmredb Beratbesaden.;. M;tinııin nohu ,..ı ... Hadutlarm-. 1937/IOU ...,ı. .._.., ~ Tolıolıılaı dir. Saat 18 • doPu kom11n1at r • ııiliz arzuauna uysun olarak ve kan- yanıl •alıkmıla s..-ı-. ppbil dili. la - .ı_.ı~ -• ....ıloi ııil-Be.ıın. 21 (AA) 
0 

N 8. ..ıı11ra1çı1ar te - lı bir ııalınenin ilDllDe ıı:eçmelı: malı: he anatta, 11- Al llaolô- Ba _. ""_ M m . ,.ı,;ı...ı.ı.n am .ı.- (10363) 
!ona hadiriyo<: - ' • 4 bul lııQraklarla Al· ııadiJle toprak fodall&riıjjmda bu _ J .:" •• • ""'.'- tüa • -• m etinm liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.İ 

ç.ı. ....ı.., .._ ı..+ Dt&IQ'& e\clUil lllla.ade '°PJaımutlu.. lımınaia tarar verdlilnl atı7liyerü ,. N~ le ~ aWat- ıek. bir .__ ı.,ı.ıt eniil " ~ h.....,. ..,._. .. dit "8otahkı.. 
- ı...ı.,, _..... _....., Al- oa da pollo tarafmclaıl daiıtılıalfl "H Bil la 11....,ı - ,;ıyı..;, - ..... , ... Wı o.ı.ı _.. ... da mikaWıid .-_ o 
..... ııruııllsl - - b dır. ar- - 1 .eı& - "- B• --.... - L ..... illa ..._L Or Hayri 818' 
b - .ı&ıı - Çeklor ıa..ı...ı... Çek .._._ ._ mall için ııta' lltlraplara lı:ııtlanılıitı ,,.tı .-; naw ı.atilerinia dls • Rom._ ı.-ıı " ,.......,_ ı r 

fni tedcl•ii• .. ,.__ ..._
1 

~ ... ~:1ctisinicta. · Afeda etti,, yam ~~ lrODQf-- talmııJanndan ~ fua),ol talumı Otle4• wara a.,op. Mlıealllıi 
Pnt, il (A..6.' - __., vw- wupamn ............. ...--·-- m11ıle. bu ı..&a 24 ye 2S tarüale+cle 2 IDaQ taqpm4aNo. l&Telefea 

(. ......... ..... 91t11e1llh 



a.,ta: . YENi SABAH 

· / 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk Mah· 
kemesinden: 

Yuda Benziye vekili Talat Günen· 
soy tarafından Calatada Yüksekkaldı 
rırn Makn sokağında Vaheri hanında 
4 1 No. <la mukim Salamon Kamhi ile 
Calatada Havyar hanında 22 numa· 

1 ralı yazıhanede Hacı Adil aleyh
lerine açılan alacak davasının neticei 
muhakemesinde borçlulardan· Sala
mon Kamhinin paraya çevrilen hay -
van bedelinden bakiye olarak 14'; 7 
!ıranın icra veznesinde mevcut olduğu 
bildirilen paradan berveçhi sulh 600 
lirasının müddeiye verilmesine ve 

müddııaleyh Adilin aldığı haczi ihtiya
ti karan üzerine borçlu hakkında yap· 
tığı takip katiyet kesbeıtiğı ve yahut 
alacağının tatlsiline dair borçlu hak
kında ilam ıstihsal eylediği takdirde 
iıst tarafı 85 7 !ıranın da rııurnaileyhc 

vermesine 15/7 938 tarihinde kııuır 
verilnıış ve kararın dahi müddaalt-yh
lerden Salamon Kamhiye hukuk usul 
muhakcmelcrı kanununun 407 İnci 

maddesine tevfikan ilanen tebliği ten· 
ııip kılınmış olduğundan müddaaleyh· 
lerdcn Sahımon Kamhinin ilanın ertesi 
gününden itibar,.n kanuni miiddeıi İ· 

çinde kanun yollcuına miiraC"aal etme
diği takdirde hükmün katiyet k•·,bc- I 
dcceği ilan olunur. ( 1 OH4) 

Bir cleia fırçalanın 

temizlenmiş olmaz. Ağız 
nin ve dahili uzuvların 111 
yen alınan ecnebi muddel 
İar, yemek, içki, sigara V~ 
!ere, diş etlerine binbir ~ı 
lar, arızalar husule getiri 
birike birike nihayet dişl 
mc, etlerde iltihaplar başl 
fc:laketi önlemek ve durd 
zımdır. 

Vaktinde ihtiyatı elden bıraknı 

rak dişlerinizi sabah, öğle 

akşam her yeIDekten 

RADY.OLİN 
~/ stanhul asliye 4 iirıc il hukuk mrzh- ===================================:::=::: 
krmıe.c,-inden: 

AGA 8~3 · AGA 851 

Türkiye Umum sahş deposu: Sultan Hamam Hamdi Bey geçidi 46 - 56 No. 

-----···· Saraçhane başında Horhor caddesinde ------

Gümrük mürliirlüğii namına hazine 
muhakamat mürhirlüğıi vekili Nüz
het tarafıddan Z"ytinci J>nvişzade 1 

Nazmi veresı:.~i karıııı Dcrvişı! ve kı
zı Sabi};a ve oğlu örıce Aursada 8eıl 1 • 

başında maliye 15ubcsirıd~ memur 
Suphi ve kefil Karamano~ aleyhine 
açılan nhıcak rlav:ı~ının muhakl'me
sindc- davacı vekili Dimitri Karama 
nosa yemin teklif ettiklerini söylı·miş 
ve mahkemece de: su retleri dosyoda 
mevcut 22/ 6 / 335 tarihli iki kıta se
net zirindeki imzctlıır kendisinin ol
madığına ve işbu hadise hakkında 

N11zmiye kefil olmadığına dair mu
mıtih,yhe yemin davetiyesi yazılma
ıuna ve işbu yemin davetiyesinin ila
nen tebliğine ve mahakemP.nin 26/ 
10/ !>:l8 çarşamha günü saat 14 ıle bı
rakılmıısına kurar verilmiş olduğun
dan ismi yazılı müdılealeyh Karama
rıoı:ı herayi yemin mahkemeye gelme 
rliği tııkdirrlc yeminden imtina ı!tmiş 
addnlunarak gıyabında hüküm veri-

' 

Kız 

Erkek HAYRİYE LİSESİ Yablı 

Yat.sız 

Ana, ilk, orta, lise ınnıflariyle fen ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıfhmhtrı itiba. 
ren başlar. Arzu eden talebe okulun hususi otobfüderiy1e naklolunur. Kuyıt için ht!r ~On snnt 10 dnn 17ye 

kadar müracaat kabul olunur. tsıiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530. 

leceği ilan olunur. !1!~8- l a08 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük bir tebeddül . --~)--

~--------------~- Telefon : 42517 ~-------------•~ Mübalağala .. Makiyaj., kalmadı 
Nişantaşında Tramvay ve ~kayik caddelerinde ctLDE so~ GAYET iN-.. ı· T kk. L. . ------CF. BiR PUDRA. TABtl BİR GO-

ŞIŞ 1 era 1 ısesı Gündü~lü z~~1!i~~~~~e kibar kadınları, 
ANA - iLK - ORTA - LiSE KISIMLARI yeni bir moda meydana atmışlardır. 

Yatılı 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. 

Souk alğmlığı, nezle ve teneffüs yolla

rile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklarında, ses kı
sıklığinda pek faydalıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

PariM ve Londranın en bilyilk 
moda milesseselerinden çıkmış 
patronlar üzerinde biçilmiş ba
yanlara mahsus MUŞAMBA
LARIN zengin çeşitleri her 
yerden müsait şeraltle ve ucuz 
fiyatlarla BA'KER mağazaların
da satılmaktadır. 

Hu8ufii çeşitlerimiz yalnız 
mağazamızın dahilinde teşhir 

edilmiştir. 

Desenlerin hakkı mahfuzdur. 

~~~~~ 

1 Dr ~.!.~!İ~ı•h~ 1 HergOn öyleden sonra 
'1 nm kabul eder. 

~ Çarşıkapı Tramvay d 
i Ahunbey apartmanı 

~~~~~~~ 

Fransızca, İngilizce, Almanca kurlarıııa dokuz yaşından başlayarak bütün öğreniciler iştirak edebi
lirler. Okul her gün saat 10 - 16 arasında açıl<tır. Kayıt işlerine pa1.a:rtesi, çarşamba ve cuma günleri 
bakılır. 

Onlar, bütün gün zarfında hiç par
laklık izi vermeksizin şeftali çiçeği 
bir ten temin eden yeni bir pudra •••••••••••••r 

-• Dr. IHSAN S 
GONOKOK 

lsta!tbul asliye 4 üncü hukuk mah.-

1 1 kemesındtm: Jstanbul Beledi.ye ilanları 
Gümrilk~r umum müdürlüğü n~ ~--~•••••••••~~•••••••~•ı•~~-~

mına hazine muhakamat müdilrlüğil 
vekili tarafından önce Galatada Fer
menecilcr 62 No. da oturmuş olan-

keşfetmişlerdir. 

Doktor Şükrü 
ilkel 

Fazıl 

Kadın Hastalıkları Mütehaasıaı 

Sirkeci: Muradiye cuddesi 
No: 35 

Hergiin butalarını kabul eder 

!soğukluğu ve ihtilA 

pek tesirli ve taze aşıdır. Dl 
ultanmahmud tOrbesi N 

ziyaret ediniz. SALON; 

ve YATAK ODASI ta 

Şehir Tiyatrosunun Tepebaşı Dram kısmı sahne perdesiyle dış 
kapı ve gişe yanlanna ve kapı üstü ne ve Komedi kısmı sahne perdesi
ne Antre ve koridorlanna konulaca k Han ve reklam işi açık arttırmaya 

lar Leon_ıda Papad->p.ul~ ve aynı ma- konulmuştur. İlin yeri 76 metre mu rabbı olup beher metre murabbaına zengin çeşitlerini her Y 
halde Nıkola Yuvamdı ve Galatada 8 lira 60 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım MüdUr- şartlar ve ucuz fiatlarl• 

Telefon: 21503 

rıhtım hanında tilccardan Dimitri lilğilnde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 48 ZAYİ - 14416 numaralı ve l/'J/ '1 nuz. 
Karamanos aleyhine gümrük resmi lira 45 kuruşluk ille teminat makbuz veya mektubile beraber 3-10-988 938 tarihli ikinci nüsha gümrük it- '1 i~&11~&11~llll~D1;s:I~ 
olan yüz altmış bir bin dört yüz ku- pazarteıi günü saat 14 buçukta Da imi Encümende bulunmalıdırlar. Bu da; yeni ve hususi bir usul halat beyannamesini zayi ettim. Ye- ==========:::;:::=;;;i 
ruşun tediyesinden imtina edildiğin (B.) (6&74) ile en ince bir pudrayı ipekli elek- nisini çıkaracağımdan eskisinin bük Sahibi A, Cemalettin S 
den bahisle mUddeabih paranın faiz- 1f. ten üç defa geçirilmiş ve hakikaten mü kalmadığını ilan ederim. I Nefl'İyat Müdürü Macit 
le birlikte hükmen b.ı.hsili hakkında Beher metre murabbaına 2 lira 50 pruş bedel tahmin oluna~ Ak-ı krem köpüğü ile ~arıştırılmı~ pud- Ali GaliP Akbay f aılclıjı yerı ~atlNaai 
açılan dava yangında yanmış ve btl- sarayda Muratpaşa mahaUesinin Selçulc camii çıkmazı sokağında 3 radır. - Fransız kımyaıer}crı. ta~a- ==========~===~=====:===:===:=::::::==-
roca yenilenerek mahkeme11in 9:lS/ metre yüzlü 15 metre murabbaı çıkmaz yol parçası satılmak ilzere fından uzun araştırmalar neticesın- Yu··ksek mühendis mektebi 
1532 numarasına kaydedTimiş ve pazarhba konulmuştur. Şartnamesi Lcftzım MUdUrlUğünde görülebi- de elde ettikleri bu en son usul To-
da 1 ı d · d t· • k · Mu··du··rıu··gu"" ··nd va 0 unan arın a resme ave ıye lir. İstekliler 2 lira 81 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile a lon miles..qesesi tarafından ımtiya-
gönedrilmişse de müddealeylerin ev- beraber 7 - 10 - 938 cuma günü sa at 14 buçukta Daimi Encümende zı alınmıştır. Tokalon pudrası par-
vel ve ahır mezkur adreste oturduğu bulunmalıdırlar. (B. ) (6724) l~k ~ir b~runa ve yağlı ma~zarah - Liıeler ol oluk imtihanlarının 19 eylül 938 de bit 
nu bilen ve tanıyan kimse bulunma- hır cılde nıhayet verecek ve sıze ne- 1 gu • ~ .

1 
A 

8 dığı meşruhatile iade kılındıtından T. H. K. Satın alma komisyonundan: fis ve 8 saat zarfında "Mat,, bir ten 1 yısiyle evvelce 22 - ~ylQl - ~38 akpmı nıhayet bula~agı ı an uıı 
mahkemece· mUddealeyhlere ı"linen tı·mı'n ede"""'ktı·r. •·Fı"nı· Mat,, Toka- ' lan 988 - 989 tedns senesı kaydı kabul muamele.sıne 27 ey ' 939 senesi yılbaşı piyangosu f9in 150.000 el plAnı, ve 10.000 afif ~ 
tebligat ifasınaı.e bu husus içinken- bastınlacak ve 26 _ 9 _ 938 paurtesi günü münakasa _ yapılacağından Jon pudrasını ku11andığınızda ne tamına kadar ·devam edilecektir. 
dilerine birer ay mühlet verilmesine r~gir,ne. yawınur, ne de ter. cildi- . 2 - Mektebe girmeie talip olanl&.! arası~da yapılacak 

h k 
. açık eksiltmeye istekli olanların şartnamesini görmek üzere piyango e 

ve mu a emenın 24 '10 938 pazarte- direktörlüiüne miiraeaatları. (6705) nfain güzeJljğipi bozmaz. Schlıar ka imtihanları eylülün 29 ve 80 uncu- 11e~eıub~ ve cuma 
ıi aaat- 14 de bırakılmasına karar . güzellij'İnizi artıran bir tazelik ve 9 da başlıyaea.ktır. . 
YeriJm.ff olduğundan yukarda ilim . bir ca-zibe verir. 8 cazip ve yeni ren 8 - Bu huausta fazla malOnıat alnıalt i8tiyenleriıa 
Ye ~i ,.,.ıı mtdmıılllJl'hler aelm~.ikleri vefa bir .v!1'11 &'önder- hakemere devam olunacajı ilh olu- si olan Tohl~n · pudraamı ~ Jı\ri,a 41Jrtalc Jl~i! .. .e1! ~ ~ t .. l6 ya. k~d..-,.11~ 


