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KURUŞ 

ÇekosloVakya Almanyanın Tekliflerini 
Kabul Etmediğini Dün Londraya Bildirdi 
Hudud Şehirlerinde Çeklerle Polonyalılar Ara- ri)i'L'iiYiAMIMii-a 

sında Kanlı Çllrpışmalar Başladı Bugün Atamızın bize öz dilimizi 

ALMANYA C EK O S L O. VAK YAYA M EM o Öğrettiği günün yıldönümüdür. 1 
- Bugün bir Türk ulusunun öz diline kavuttuiu büyük mutlu ~ 

~:~; Y:~:;:ırcı:~nö:~::~~- :.;~:~:r:~e:dd~r~~~nned:~:ı:~ ~~~ ~ 

R A N O O M V
• E R o ı• ft milleti; Büyük Ataunın bundan altı yıl evvel bugün verdiği bir il 

·~ itaretle bu esaretten de kurtuldu. ~ 

~ bir :U~;U~0~~:.~:i!:r ::v~~:;et B:!~::::~;=n~~~:i ~::;:~z:nb~~= ~ 

1 
bir zamanda bizi öz dilimize kavu9turmuttu. ~ 

F ra n S 1 Z B a Şv ek ·ı ı ·ı ı e yaba~~ı:~::·~~r ~:~~n;~b~:i~~;i:n~~~r~:~: ~~~~:üz;il~=r~:ü:.:r:~ ~ 
tinden biz itte böyle kurtulduk .• Ve bugün dilimiz de bizin: gibi; ~ 

ft Tarihimiz gibi Türklctmit ve kültürletmit bulunmaktadır. n 

Ha r·ıcı·ye Nazırı ~ Asırlarca; Türkün ve Türklüğiln tarih batından evvel doğmUf ~ 
~ medeniyetine ve kültürüne gözlerini kapalan cıki nesillerin bu t 

Lo n d raya G 1• tt ı· ı er ~~ ~:~:ı:,~::7!:~:n d~~r;a~::.s::d~.;!~:~ur!~~~~ yi::::,~~~=nv~~~!~~i~~ ~ 
mit oldu. Bu verimli eserin en muvaffak taraf• fUdur ki: Bugün \,1 
yedisinden yetmitine kadar; ana yurdun dört bucağında yaşı· Ü 

Cenevre, 
25 

(A.A.) _ Cenevredeki reımi. Çekoılovak .. mahafili, ft yan her Türk okuyor, yazıyor ve hepsi de ayni dilden, ayni meal- ~ 
Prac hükumetinin Londra konferanaı mün&&ebetıle daha bugunde~ 1~- ~ den anlıyabiliyor. D 

h d d mey•n .edılmıa. ~ 26 eylül 1932 tarihinde \lk kültürel temeli; Büyük Atamız ~ 
ciliz ve Fransız nazırlarına B. Hitlerin mu tıraım a er • • . T 

f d f ""sterılmelcsızın tarafından atılan bu dil savatı; yıllar geçtikçe daha zengin ve 
olan f&rtları billlasaa Almanya tara ın an garan ı ıo . _. . ~ 

Fransız Başvekilil H . . N iıtihkamlarm teslimine müteallik olan tartı kabul edemıyccegını be· daha engin bir enerji ile canlanıp, kuvvetleniyor ve her yıl bugün 

t e arıcıye azın evvelki seyyahatlcrinde bütün Türkiyenin, bütün Türklüğün büyük bir bayramı olarak kut~ 
ng~~iz Başvekili v H · · N yan etmektedirler. ~ ~ ::::--..;;;;;;:~:::..::=:=:=:===:==:c=~ar~ı~c~ıy~e~~a~z~ı~r~ı ~t~a~r~a~fgm~d~a~n~k~a~r~ş~ıl~a~n~ı~rk~en~=~============:--= )ulanıyor. Onu naııl kutlulamıyalım? Bizi en büyük bir cıaretten; Çek ajansınm bir tabliği en kuvvetli bir boyunduruktan kurtaran bir günün yıldönümüdür, 

Erken 1 I
• HTI• y R VRUPAN iN Bclgrnd, 25 (A.A.) - Çekoslo· ~ bugün bütün Türklüğün bayramıdır. ~ açı an A A vak radyosu saat 12.30 da Çctekn ~ Tiirk genci ve Türk çocuğu! •.. Bu büyük bnyramı unutma .•• D 

ajansının mühim bir telıliğini neşret ~ Ve her yıl kutla. Unutma ki Büyük Atan sana; bu konu,tucun öz ~ 

Ma:ırif Vekaleti bu m_sele hak- E IRDI 1 K 1 ~~ ~.:~~~ ;~:ı~ii:i ~~t~~:a~:~;:rat:~~ 14 yaşında bir çocuk 
k d ettiğini, bu kabul üzerındedır kı 

m a esaslı tahkikata lüzum Çemberlaynın yeniden Godesberge t ı w it•• t tt• 
gördü Hı.tlerı·n ı·ktı·dar mevkı·ı·ne geçmesı· ~-.1otrtikğ•~:1ıntır1atııctıklnn sonra denili· or a ıgı a US e l 

Şe!1r_lmi7:d_cki unzı l\tu C\'i mek- ,, 
tcı>lcrınııı \ ıl.ıyet ledri ntı ipf d . h d d "Godcsbcrgde, Almnnlnr Çem-
ı~eclis i knrnn hilflfınn olarnk

1 e~·l)~i~ tari indenberi on defa ır ünya berlaync, Çcko lovakyunın sulhü 
liln on beşinde derAlere bıısladıkl _ h korumak için kabul etmiş olduğu 
l'I g'Ol'Ulntü ı.: ' b k • ~ a arb• ti • k kaldı . k k •' \C ll nbıl mcktcııler } pa amasına ram lıu U ·attan çok daha nşırı yenı te • 
upulılmıştıı·. ' liflerde bulunnHışlnrdır. Bu yeni 

min~~~ h1~sustn nl<lıgımız miitem _ 

5 1 
k b 

1 
teklifler, ÇembcrlHyin Çeko:ılo\•ak-

• u ın.ıt.ı göre, keyfiyete mut • • A ya hliklımctine göndermeyi kabul et 
talı olnn • lnal'if Vekuleli. b sene 1 l anço tiği bir muhtıraya konulınuştur. 
le hnkkıııd h . • u mcsc-
kik·Lt , c1 l' cmmıyctli urettc tah Cumn akşrmı, lıu muhtıranın tev-
ACh·r·ı l-.npı!nk1 " illa lüzum gürmüş ve 1933 yılında Avrupa helecan içinde beklemektedir. Avrupa endi- diinden evvel Fransa ve İngillere el 

Kendisini merkeze götürmeğe kal
kan 2 polisle 4 bekçiyi "ben pehli
vanım! ,, diyerek birer birer yatırdı 

Evvelki gece, Ayazpatada, Parkotel önünde gayet garip bir hidi
ıe olmuf, dün de adliyeye intikal etmittir. Kahramanı on dört ya9ında 
bir çocuk olan bu hadiıe töyle ıeçmittir: 

"' mıze ı i nıhfctt• · • • d d. · · lı ht 1 Vekalet n Ü • ış goııclermişUr. fe ıçın e ır. Mu11olini: "1933 yılı kati bir yıl olacaktır.,, kehanetuu çil eri Prağ hiikumtini u mu ranın 
Aknlııı ile z k1. fbettışlcrindcn Bedri savururken ihtiyar Hindenburg Batvekil Şlayher'i feda elmİf, Avu&· kendi ine teYdi edileceğinden haber On dört yaşında Rifat isminde ' paı·kta ki • linnct düğününe gitmiş, 

~e ı u snbaht ·ı·b turyadan gelme bir yabancı olan Hitler'in önünde iğilmit ve Alman- dar etmişler ve ancak bu muhtırada bir çocuk, evvelki gece bir miktar ornda 'ihat, Kcnnn \'e Ali i!ımin-
ren nıcvzub h . an ı ı a - (D . f tahkik t a m('klcplcre giderek yayı bu yeni töhrete terkeylemitti. Hitler iktidar mevkiine gelir gel· ileri c;üralen ~artlar cvc?lce kabul e- rakı içtikten sonra Beşik ta., ta Suad cvamı 7 ncı say ado) 

a a bıuılıyacnklardır mc:z ilk aö:z olarak: dilenlcrdeıı daha aşırı olma~ı mil • 
1'.nhkiknt n tice i bi · 1 . . . . nasebetiyle Çemberlaynin Hitlere 

nrif Vekaletine b' . ~·rapora Ma. - Hükumetimiz llırıstıyanlıkllharptenberı Avrupa ılk oefa olmak F t ·ıt h""k'" tler· na 
:mi kaı•"t' hı'I f ıldırıle.cek ve res- mefkure ini miidaraa d ekt" 1 . 1 . .. .. .. ransn ve ngı ere u ume ı 

.. 11 ıua ted t e ec ır ... uzere yarınc an emm gorunmuyor. b . ti k ,_ ı··n" ç b 
1 

rısn rı erken dedi 1• • • mına u yenı şar :ı.rın ·auu u u e 
n~ ıyaıı mc•ktcp itlarl'lcri tc . • · Ilu sırada Hnyşlag mcc.ısı tu.uşu· (D 7 . f ıda) 

olunncnktu·. czıse . Yiiksek S<'sli, tehditkar tavırlı yor , e Bitler muhalefeti demir bir crrwıı ncı 8011 
' 

F_uhrcı:in önü.ııde Avrupa endişe i- yumrukla ezeceğini açıkça söylü - HER SABAH 

S 
çındedı~. lngılteı·e bir ara!ık eski yor. İngiltere Başvekili Mak Donald 

ovyetlerin Uzak ~ayserın Almanyayn dönmesinden Ilitlere yeni bir pUin teklif ediyor: s ,.,. v d'"' 

Ş lııle endişe ediyor. Almam·anın 200.000 askeri olacak- un l ığe e a 
ar ktaki Deniz- . liitler rejimi doğar doğmaz fa- tır. Lfıkin bir tek a. keri tayyare Çetrefil Divaıı eclcbiyatı dilinin, 

ı F 
~ızmle elele veriyor. İngiltere pek yapamıyncaktır. Fran a ise 400.000 twnt1ıraldı Ralııli.li iislUbwııtn son ne-

a tJ ilOSU .e _Fransa ile beraber değildir. Ha- asker besliyebilecek ve (600) tayya fesini 1.ıerdifji giiniin aıtmcı yılclönii-
V'I rıcı~e nczaı·etiııde Sir Con Simonuv reye sahip olacaktır. miinü lmtluluyorıtz. 

1 adiv"atok, 2S (A.A.) _ B verıne 1 ıcncdcnbcridir ki S Cf K t ge en genç bir diplomat Yine bu sıralarda Austen Çem- O ne gılnler idi onlar yatcıbbi! ... 

Dün, Süleymaniye Kulübünün 28in. 
ci Yıldönümü Kutlulandı, Fenerbah

çe İstanbul Sporu 7 - O Yendi 

Tekirdağll mı ? Dan • Kolof mu? 
DcniUılu f 

1 
' 0 fYct Uzak Şnrk ~p en Eden o zamanki asayiş te - berlayn ve I.ord Grcy Alman tehli- l\fahkemc<le irlam fermcmımn okun 

23 Eyliı~ 
0

~~ 3~nratılmı~ Lulunuyor. mın~t~ k~fi ~örüy~n·e: . k~si~den. hah. eclrlerken, Pa:agt~ay masıın tlinliurn küyW "te!al>ü' iiizafat ' 
Sovyct dcnizalt le ~~a~ Şarkta ilk hh"" g teıe Avıııpada yenı ta - l;.ıkumetı Holıvya hukunıetıııe ılfı- tan Ampça teıkibi tavsıfilerclen bır 
S h 

1 gemıaının iizcri a utler altına girm·ı .. n ·ekt"" d" l ·1• d 0 '1'11 ti 1\1 ı· · · " · · w ovyet arp ba ~ ne yor. • .• ... ı.: ıı. ı - nı ıaı ue _ıyor ... , ı e er • ec ısııım !!eli mılaıııaz, l.:mıclısrnı dıırayacına 
l7'•hk Ş·rkt Y~agı çekilrrıişıi. Bugün k 1 tt• w• ·ık h • , f" z· .- .. )'cnılınl"z dehı1ctl" b" d n ruzırnmesınc ·ayt e ıgı 1 arp ış- qö1ule1·rıı lı6.kimi11 ağdalı 1•e ı.:a ıyc ı 
tıız lıı filosu m \ 1 ır c- ,, 

1 
u Bumumi ı1ikbinlik havasrnu te budur. Avam kamarasında bir te İcelimclcriııi dua zcrnncclerek canü gö-

evcuttur. ., a nız eneş • ~ . 
_..._ b' h . . ınanmamnktaclır ve ı taştır haşlı~·or ve Mısler gden palas ızıildeıı 1Ar: 

-v- ır nrp ıhtım r d . 

B 
giine a· a ın en hah eden ve- pandıras memleketine dönüyor. _ Jlminl ... çekerdi. 

ulgar Kralı arahk ~ilom~t odur. Zira İtalya o AcH ha bir harp arifesinde miyiz 1 Ca1ıı1 Tüı-k tiiı-kçe konuşurdu, 

H
• J tn .acaı ı stana (32) tHne harp Hayır, henüz değil. Zira (İngi - münevver Tiirk isterse. tiirkçc komt-
It erin Yanı~da k y~d· ~r:'lı" vermiştir. Küçiik itilaf )iz - Fransız - İtalyan - Alman) pnk ~ur fakcıt lıcrlıalde Türkün anlanıa-

en ını oyle bir top] • ( \ Bertin, 
25 

(A.A.) _ Al , · ayor ve umumı Dct·amı 7 nci sa11fada) dığı bir dille yazı yazardı. 
.. ,_ mnnyadıın Karagöz oyunlarımızda bile 11~ 
.cçme!de olun Bulgar 'kralı B . b y • 
gü 11· ı orıs, u- EN 1 s AB ciı:adın lco11uştuğu tmntımıklı Babı-

n, ~•I t"ri zıy ret ederek ... .. .. A H tiir. coru~uş ali diline köylü Karr.göziin ı·c,·d~!ji-
susturucu ce1•aplar ve 'kendisine an-

A ° K lamadığı bfr lisanla söz s;iyliyen tı-
merika donanmasının takviyesi P k ış mevsimi için güzel ve zengin bir proğram hazırlamıştır. kala bo::ımtusun<r indfrıli[ii ~omarl<rt 
v · e yakında ok ı b. k · şıngton, 25 (AA.) _ Ncv· azıl uyucu arma ır ço tanınmış ımzaların en güze l lzıil<i lıatmmızdad1r. 

York - Timea gazetesine oöre d y arını sunmıya başlayacaktır. Ne 1ııut7u lJizc l<i bıırıiin koıııtS\ tu-
"' b h . "' , or u 1 e. il rıyenin yüksek kumanda heyet 8 s 3 i}umuz gilıi yazabiliyor re ua;.rlığımız 

1
: 0 ıuı~cri h~zırlıklıırı tacil etmek üze- AY FA K u R u C:. gibi <le konuşuyomz ı•c Jıc.,. kazancı-" 
. Ycnıdcn bır kaç milyon dolarlık t hı ... mızı ol<luğu gibi, bzı yiiksck başarıyı 
~nt~~~~lmdi~ a ••••••••••••m••••••••••••••••~b~üKurlanm~bo~ub~n~ 

1J01'ltZ. A. C . 

Galatasaray - Süleymaniye maçından lıir intiba 
Don 1staııhulcla zengin bir spor gllııO yAşnııınıştır. l\1ulttelif snha· 

hırda bir ~·ok futhol mnsabakalnrı ve yOzıno ynrı~lnrı yapılmıştır. Bıı 
mOsahnkulımıı tarsiUltını ve rcsirıılt>..rini, 'J'ekir<lnğlı - Dıııı J\olof mn<·ı 
bak kında spor muhttrril'imizin y:ızısını 6 inci ı:;alıit'cmlzde hıı la!'aksımz. 
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Yt:HI SABAH 

1 Ayakkabıyapan 1 

ve satan esnafın 
mühim derdi 

Beynelmilel bir Adliye Sarayının! 
Ziraat Kongresi inşası bir müddet 

Mukavvah ayakkabtlara etiket k• 
konması ihtilaf çıkardı 1940 yılında Ankarada Orman gecİ ıyor Dost mektubu, büyük 

bir teselli oluyordu 
içlerinde mukamm.- bulunan ayak· Çiftliğinde toplanıyor Ad!iyc _arayııun S::!t•nahmeddc 

kahı1arın 1141tıJ1n.asına ~üsaack olunma 194'0 aenuindc memleketimizde, inşa edilme-ini muvafık bulan xo - Ccçcn hafta ~chrimizderı 
m•"' hakkrr.daki cereyan kuvvetlen- bir beynelmilel ziraat kongresi lo~la- , nıi~yonun raporu ntiküm&te bildi - za~nna bir tetkik seyahatine 

Doktor olduğum halde kendjme 
bir ilaç yazamıyordıım. 

- 15-

mektedir. nacaktır Koru~re Ankarcıda cOrınan ı rllmişti. JlilkihncU.en belediyeye he f" V k·ı· · B Ali • " ıa e ı ımız ay 
Pazarlıha ntı~ kanunu mucibince çiftliği) nde aktedllecek n hemen bU niız bu husu. ta hiç bir emir gelmiş 

3 
,. _ I . d kal 

k k h L 1 . hh l . . lr d - ·ıd· Adı· • d - ~ gun zmır e lıu11 durilların da i.izerine eti et onma tün üııoumet erın mura •• an , .. .,.. I erı ır. ıye ~arayının proje e d"" f k . d 1 . valiııİ 

kk b' d k • d .... "kl.k I .,_ t• I b. un re a atın e zmır 
11 icah~ttiğinden, bu kabil aya a ı a e ece tır. 1 P.gışı ı yııpı ffiRK sure ıy e ıraz .. _ . ht 
rın mukavvalı olduğu da yazılması la- Ba beynelmilel içtimada; topr•kl_a g"t'!rİde inşa edilmesi ve in~aat.m bir l~ Culeç ve Vekalctın v ruu.,.ı.I' 
z.ıl &clmekredir. Kunduracılardan çoiu rımıza en uygun zira al i\1.-ti d<t teab1t :j miıd cl,.t gecikmesi muhtemeldir. rı memurları bulundusu 

· 1 d" olunacaktır. Po:rta ve Tel..,.af umum müdür- men ve Bergama havalisine buna itiuz etmı~ er ır. .. • 
Aletin "ekli kararla!!tı,.ıldıktan 110'1 • 

1 
}üii-(j. ''C!tİ pD~tahllne bi!lasında lcen- orada yaptmlacak büyük Bilhn11a kavaf esnafı ellerinde mev ,. · .. J 

Dört duvar ara:;ında ümitsiz birf Kemal beye de öyle yazmı~ı:mız. Bn cut m.alların ıatılmaSI için kendilerine ra tekmil köylü mü•tahsi1!erimizin h.ı di:erine blı~ig l!di!cn kat ve oda la- satı haznlıklarını ııörmüftür. 
hayal geçiriyor, bir mahbesin rün ne haldesin? Allıth aı}kımı neye bir mühlet verilmeınıi istemektedırler. il etten İ!ltifadc etmelt-.ri n h:ınu kul rnı mikt:ınnı ldiayetsiz görmüş, ad- Nafia Vekilimizin emrine., 

her tü·rıt·ı elem ve kederlerıvle ihtiyacın varsa söyle. Yatnk getirdin . . . lanmnları için propaga•, rJa yı.prl:::cak Jiye ''C'ka!etinden adliye s~rayının nemen ovası sulama proje'1 ı.ı 
• " . Ayakkabıcılar cemıyetı ıse esnafın • . . . • •. 1 1 .,. 

haşır n-ir olup ıidi~t'orum. Bir sa- mi? Yem~ nereden yıyorsun"! İste. b .. 
1 1 h" d d" C . _ ve alr.tın ucuza tcmını miıık•<ıo·:;.c . "~ hl!· n:ü{ltlet evvel ikmal edilerek bi- münakasaya çıkarılarak rne• 

""' u n1ula casının a ey ın e ır. emı - .. k .• . · · • b. kanım pro bah vine kalktım. Hiçbir gün gül- diğin bir şey var mı? IIn:mdolsun ~ gum:'tt ı:z gumesı ıçın ır --fr-- konacaktır. 
~ yet. balkın zarara sokulmasını dogro . . h 1 ,_ Ç . 

1
_ d.. te 

memi~ bir baht.cm adam olduğumn, afiyetteyiz. Cümlemiz genlerinden Jefil am 11nacaıttır. Bir ev yıkıldı Bay Ali etınıı;aya un 

her tGrlü te elliden mahrum bulrm- öperiz. cörmemekte ve mukavvalı iskarpin sa Di~ er ta?aftan Ziraat Vl!''k;.leti, 2i- . gani 
tı,.ının sureti kati'-·edc aleyhinde bulun L- ı·k Evı,.eJlci ak~m ya~an sı."ddetJj ya~ - re dönmüstür. Pazarte51 

duönmu dficiinü'.'ordnm. Bir nefer T " raat memurlarının ~erfi. müt .. .._..it ı • ...- .. • .d k A' . . .. 
1 
.. sa•utl b_... .y•• Gözüm kard~im; maktadır. b f l ını•:-!ıu<lıı:ı ~,. ,,_ lide bir ev yılkm11!ltır. gı eer zızıye tune ı ın, ~ 

}. -""'-b d. yetim maa~ı tah j,j ıi i az a L.i\man 
ı;e 1P şu mcı\Lu u ver ı. E 1=-· - ·· -nderdı·r-mı· kagv ıda den geçı"receL ve bilahar• VVeu.ıtı ııunu ~o "' 11arff'tmelerini önll".mek üzen de yeni Şif!ıde Havuzlu bahçe solr.ağmda "' 

.. Kardeşim, cevap yazmadın, ben de rahatsız celi- G • •• h d•J tedbirler almaktadır. 44 üncü ilk okulun bahçes,;ıde oku • avdet ederek İzmir su. 
Krıım Necmünnisa on gündenberi yorum di\.•c dün kağıt göndermedim. ayn MU a 1 b z h . tramvay ttirketlerinin satın h t · J --o- lun at öğyetmeni i ninın oturması- 1 

yatıyor. Kırk bir derece arare ıçe- Bilirsin ki beynimizdeki uhuvvet ve p ·k· · lcere!erine riyaset edecektir. 
d · ·ı • J • • k t '" atria vapurunun 1 ıncı na tahsis edilmi• olan dört odalı kir- . risinde idi. Lch6Jh~mrl Üfi ıyı eş - muhabbet kadimdir, her gfin ahva- iŞ erının a 1 d T ,-0---

w b J d B. 1 · b k d t JA . .. kaptam _öl u_ . ıir ev harap bir halde bulunduğun - d mege aş a ı. ız en a ·a ar e • linden haber alayım ki müsterih ola- ı• 1 1 ı d bır Ecneb·ı mektepleriU '. 
l ld ğu l fi • li.1 gun C\"VI" ı.mır ırn:.r ın ,. 1 dan bir lcaç gün evvel tamir edilmiye şa diişürcıı hal sı ına 0 

a an n- yım. tas YCSI hza olmuş: Fraru:z bandıralı cPat- . 
1 

müdür muavinliii 
Şlldı. Rer. de rnhatsız olduğumdan Kitapların yorsamn geldi mi? Bi- ria> transatlantik vaparu 2 inci kap -1 ba~. 1am~ı'ttır .. atı d 
a11cak bogiil'! İst:mbtıla gelebildim. d • N dd" de bir "eve ihU- . . 

1 

enuz amır bitmemİf olan ev Lise ve orta mektepler e 
B" 0 hf '1 Y t· k ra r_rım ı ecme ın ·. · Oosyaları eksik olanlar için tanı l\l. Breton; vapurunda T ıncı mev y<ı1ğmurlardan ani oJarak yıkılmıttır. b b. 'it ır ınek 

ır şeye ı :y~cın var m~ .. a a yaeın olup olmadığım soruyor, me- kiden 2 inci mc'11'ie ıı;cçcıken t O met y k l d h vvel tahliye edil- i, ecne ı ve e a ıyet 
yemek Jlara gıbı şeylere ıhtıyacın r-ı... etme 8.ı-ıetin tezahür edeceg~in- 19 gün mühlet var! .. . b d .. k ı ı an ev a a e de birer müdür muavinliği 

nd h Ö I · it.A U4I re yukeeklıktcn am ara u;t~re yara ~ • . I • d ça-
varsa hemen bı ir ma sa3 g ı erın- dm emin ol! Allah a,kına neye ihti- Gayri mübadiller istihkaklarının tas Janmıttır. mi" olduıundan ve tamır ıte nn e ması kararlaşbrılmıttır. 
den öperim baki dua. 9 yacın varsa heme.n yaz boynuna sarı fiyr hakkındaki kanun mucibince elle M. Brcton derhal İzmir memleket lıt~n ve geceleri orada yatıp kalkan 

15 Temmuz ~ene 3-6 larak gözlerinden öperim Rızacığım rinde bono bulunan phı.lar Defterdar has~ahanesine lcaldırılmı~a da yapı - üç amelenin de • ııırada evde bulun -
Karde.•in T1li1,~ ucuzatie E,.as ı..__ . ı 

Y baki dua. lıia müracaat ederek bir uc:yanname lan bütün tedavilere rağmen ölmÜf - mamalanndan nüfusça z.ayıat o ma • 
Arkasından bu mektup geldi: Kardeşim; 'llermektedirler. Bu İl İzmirde bitiril • tür. mıthr. 
"Azizim Allah büyüktür. Merak et- . 

Eve gittim emirlerini tamamile ic- Dllftir. c.---
me. Adalet her zaman tezahtir eder. ra ettim. Anluı hiç merak etme. Ya- Dii~r taraftan takdiri kıymet komis EVl'O ı·cı'ne 
Necmeddin bey ~idi. Bir şeye ibti · k ı 

dıv al ed. rın istediğin çamaşırları gelırece - yonuudaki muameleleıini henüz ikma 

Ben de ı1TLlerinden öper ve cevap ad d .d. p k 1. ·• 1 · d ' 

Konservatuvara 
tehacüm! 

Bunlann ünvanlan 
olacakbr. (Batmuallimler), 

idare itlerine yardım edeG 

-o--, 

Daimi SerQt 
Binası isı yac.ınız olup olma gını su ıyor. ferdir. Tenbih ettim. Dün akşam bi- etmemif olanlaıa 15 Turin&evvel tari dalan beyg'ı r 

r er e ı ım. e çoa. goz erın en hine kadar bir mühlet verilmiştir. 
bekliyorum.,. ôpilyor adaletin yakında tezahür ede- o (ıÜne kadar dosyalarındaki ka - Feriköyünde DariHiceze civarında Maçkadaki sefarn t b• 

Binba{tt f(emal ceğinden emin bulunduğundan müs- iıtlarını tamamlamıyanların hakları 31 numaralı bo~tanın bir kuiilbeaindc Otuz beş talebe için açılan 
Bu iki mektup bahusus Necmeddin terih olmanızı ıöyledi. Artık !;en de .. kıt olacaktır. oturan Fırat Güldüren, id&•e ettiği in:ıtihana 200 kip müracaat etti vazgeçiliyor 

beyin Avrupadan avdet etmiş olması merak etme. Mahsus göılerinden --i>-- 5005 numaralı yük arabasiyll! Fcrikö Bı~ sene konservatuvara yeniden Maçkadaki İtaly·an sefare 
adeta bana yeni bir hayat verdi. Pek öperim. Mütekait subayların terfihi yünden gelirlı:ı:n beni: bir ta, j ıiının h"ul olunacak talebeler için Pertem· İtalyan hükumetinden satırı 
ziyade sevindim. Bütün müddeti Geçen a- n gelılim .,.örü•tiirC"e<li dan ürk mü~. arabayı devirmit. hyı~· t.,, gu·· 0 u·· bir imtihan yapılacaktır. lstanbulun yeni ve büyük 

• • . .,u e. ... • - M üte.kait yüzba~ı Ye binbaşıların • l" - 1 
mahpu ıyetımde t~e11ı yalnız bu ol- 1 ıer Seni ıörmek ve bovnuna sarıla- . • . . b \ . 1 lan kopararak kot:naga başlamı,tır. Konservatuvar kadrosuna göre ye a:i bina!ı> hallne ifrağ 0 

. . • ti 1 · • ter!ıhı ıçın; nn arın; 1ster erse f _ ... r 
da. Bır hnmıse mücc.;;seme o an O rak öpmek isterim. Gelsem :ıcaba . . . Feriköyünde önüne bir mdnia !;:kan niden anc•k 30 - 35 talebe alınması kındaki karardan sarın..-
pak temiz vicdanlı Amasya mebusu yine göremez miyim lütfen bil<'iir.,, münhal ukeı·lık şubelerınde çalış • beygir, Kapril kızı Armanuhi°nin lcü- icabettiii h-.lde t~liplcrin saym 200 ü haber alınmıştır. 
1smail H~kkı p~ öt;~·c beriye ko- j Bir taraftan da diğer mfiziç bir tırılmaları kararla~tırılmıştır. çiik evinin kapısını lmat<ık iç~ri ~r - gcı;rn:~ıri . • Yapılan son tetkikler; b 
şarmış. Ko,acagını bılıyorum; fakat şey vardt ki o da bütün servetimi:ı Ancak talipJerin yaş haddini aş- miş. orada, nüfu~ça zayi;;ıta meydan Diğeı tar;ıft•n Anadoluda mütehas sergi binası vaziyetine ,ok 
ma\Umat alamıyorum. Kendi~i de 9 liradan ibaret olma!ı idi. Ev kira n1amalan icap etmektedir. verilmeden yakalanmıttır. ııs 2 heyrt tarafından plağa alınan es- mühim değişikliklere ihtiyaç 
bunlara dair mektuplannda ağız , iıter; hizmetçi aylık, bakkal ve ka- ---- ki milli prkıla.r ve chalk türküleri> nu; bunun için de 1 milY0

" 

açamıyor, yalnız sabır ve metanet sap para fater. Ve zaten bir mektu- Bı• çk ı' o •ı k 

1
• ş nin peyde.rpcy çopltılaralr. piya•ya icabettiğini göstermittir. . 

0
,J 

tavl'İye ediyorılu. ~ bu ile ı~mail Hakkı paşa bu keyfi~e- • çıkanlmasına devam olunmakta ve bu Binaenaleyh binanın bır 
Artık pislik, aptesthane koku~u. tti de işar etmişti. Bu hususta E~ad pliklamı · salıtmdan kalan kir konser getirilmeıi, daimi sergi in ... 

sıcak, ter, az.aplar, ız:ıraplaı~ bahu-ıbey, biraderi Adliye Nazın N'ccmed ..,.,..,.._. . ..,.... .... ._.,..,.,. ..,.,YW' >AM.·NW vatuvara varidat olııırak kaydedilecek cTaksim kı~ası> yerinde 

sus yemeklerın fenalııı, yaglarının din bey imdadıma yet.i,tiler. Mektup F •h 1-l lr J_ • J G •• l ti çok muhtemeldir. 
adiliği rnide_mi. ziyadesile b?~~tu. )arma cevaben kencfüine şu mektubu atı a ReVınae uze Mr~rrn1thl: o-- ~ 
lştıtham kesıldı. Yemekten bır ıgren- göndenntştim: _ u 

1 
ı:.r~ . ... MAHKEMELERDE: 

me hasıl oldu. Müthi~ yarım ba.ş ağ- Babı mesihatta kassam rnıı";wıri B s • A ld ı k l Polı· .... hakaret etti!İ "' """ Vesikasız avcı ı yapan ar -. rıları vakit vakit ziyarete başladı. T d E d l r e r g ı C ı ı b ahkUJll . . el tmek .. . hal urşucuza e ·sa beyefendiye: t yaknla.nıyor gün apse m 
Yekdiienru ,. ye uzere ıs ve . d Kasımpaşada balıkçı 
inkıbaz da inzimam edince iyiden iy- Aziz kardeşim; Kanunen ruhsatnamesı olma an . ·kta" 

ye. seri ve mahsüs bir surette zayıf- Mektubunu aldım. Eve gidip tes- Eskı• Tu··rk EJı•şJerı· Jçı·n de bu··yu··k avcılık yapmak memnu olduğu hal- yol parasından. bır mı j,oJıl 
~:- · k d · ki 1 · • vardır Evvelkı a~aın, "'• lamaia ba~ladım. Tabü tüvanım ke - viyei umur etı.ıgıne ne a ar sevın- de son amanlarda baı mse erın ı- · Rall.,... 

silip hastalandım. Ellerim, yOztim diğimi bilsen .. Varol kardeş. Bira- B S H ) . · 1 dıkları alakadarlara Ih- murlarından Ahmt-t, · J 
ı·r ~· ·~gı· azır anıyor zınsız av an .. - - lamu; ve parayı verınesı yağ ve kir içinde idi. Dilim ömrümde derlere ve cümleye selam ve ihtiram. t: ı bar olunmuştur. Bunun uzerıne dun! ' k 

1 
da"'' 

H . k. ·ı ·· ·· t.. ·· ı . .. hatırlatmış, kara o a görmediğim bir Rurette pas tutmuş ıç ırnsc ı e goruş urmuyor nr. sabah saat yedlde, Ha~koy mezarlı- tir. Bunun ilerine, RagıP. 
damağıma yapl.flp kalıyordu. İdrar Vakıa istintak olllu ve görü~ilrken ğı civannda av1an'.ln bırkıtç .av~n!n karele başlamış, polis diid 
gayet az, koyu ve kıpkırmızı idi. Te- yanımızda adam da bulundurulabilir av tezkereleri kontrol edılmıştir. rak başka arkadaslarını d• 
hevvülde muthiş bir yanma hissedi - ama hfı.la g-örOştürmüyorlnr. Ben ele k · .. ,il 

Bunlardan Sütlicede Hamam 30 a- miş, Ragıp karakola göt~. 
yordum. Bunlar vücudün gayet seri sizi çok özledim, fakat görüştürmez- ğında 63 numarada oturan Bektaş Burada da komi.sel· vekılı. 
ve müthiş surette tııhallül·etmek-te ve ler diye gel derneğe cesaret edeme- . 

1 
d - - -ı ı k tallıııJ 

harap ve helake doğru gitmekte oidu dim. Binbaşı Kemal beye de öyle bir Uğurun tezkercsı 0 ma ıgı goru - hakaret eden balı ·çı, f1 
·· za ke~ilmek üzere tüfeği abıtla diin asliye dördüne ğuna delil idi. Bu gibi felaketlerde de.fa. Baki hasretle gözlerinden öpe- muş, ce 

<loktor olmak da bir betbahtlık, bir rim kardeşim. müsadere edilmiştir. kemesiııe verilmiştir. ., 

beta imiş!- 20 Temmuz sene 326 Dizderede kuvvetli bir sarsınb Mahkemede sııçu sabı 1 
müş, 17 gün hapis \'e on. nir gün karın ağrılarından ve is- Dokto;· Rıza Nur oldu di 

halden haıl·m pek harap olmuştu. para ceasına mahkum e 
Lütfi Fikri bey ve daha sair me- Karsa bağlı olan Digor nahiye- l 

J>uracak halim yoktu. O gün akşama buslar ve dostlar eörli~mek. vovıı be- BELED YEDE: • ... -.1.. sin<le geçen gün büyük gürültüleri- tel 
kadar ü~ dda hekim talep ettim; ge- ni kllrtarmak için, sedaret, dahiliye Çıranğan sarayının o 
len olmadı ama talebin her defasında ve harbiye neznretleri ile divanı har- .. le başhyan milthiş bir ~er susıntısı • korunası ı" 
da şimdi geliyor deniyordu. Tıbbiye be müracaat ediyorlarmış; fakat 1 olmuştur. Bu sarsıntı bır .buçuk yıl- Çırağan sarayının :rno~.ııı 
de o nice emekler ve nice seneler sar- hepsine cevabı red veriliyormuş. Ba- , danberi fasılalarla devam eden yer tel halinde kullanılması ~ 
federek aldığımız diplomanm bana zısına "Bu işe karışıp kendinizi de . ,sarsılmalarının en kuvvetlisi ve en bul otelcileri tarafından b6 

''erfü~i salihiyetl de ~ura.da istimal bulaştırmayınız,, bile deniyormuş. 'Serride eser teşhir eden ta~belerdea baııları Fatih Halkevi biaa.sı önünde devarnlısıdır. Buna rağmen .Digor isliğine bir müı·acaat ~.ııP'0,, 
edemıyordum. İmzam ıle ıliç almak Sabahtan aqama. kadar ancak . . . • • . . · .. w • ve civarı köylerde hiç bir z.ayıat ol- Otekiler; .buranın 16 

miimkü~ değildi. Ancak ~ir iki gün okurnalda va.kit geçirebiliyordum. . • Fatih ~alkevmm bu yd açtığı 'bıçlci ~~lenne ıe~en tal~nm .. oıre~~·~~ 1 madığı anlaşılmıştır. Yer altındaki lı modern ve lüks bir otel }l 
sonra bır doktor fiSnderdiler. Mek- Zihnim pek yoruluyordu; fakat va- lerınm tatbikllb - ol~k hazırladıktan (Bıçki - Oik.İf) serıw dun Fol•• ·'gürültülerin kesilmiş olması tekrar rağ edilmesini istomektedit 
1.epten bu doktoru tanı:rdım. Bazı ilAç kit geçirecek başka bir ~are yok, yi " km~a ıwuunle açalmlfhr. • . ek bir sarsıntı olmıyacağı etrafından Bu otelin 7 odalı lillt9 ~ 
]arla biraz iyi ıibi oldum. Falı:at :met ne okuyordum. Beni bu ahval ara&ın ~·--.~ ~w kaynı~, p~'!1 ve H&lkevı !"'~anlan, San~ 7 . · bfr kanaat hasıl etmektedir. nin yemekli olarak 12 ]irll 
tepte iken duçar oldujum 'fe ~mca da ıardiyanlann hali de pek sıkıyor- tept.i drrektor ve ogretmenJen, mahıtin tamnml.f ımı an ve tar: e enn T vl h manl d aki • .. ....:.ı • verilebileceği de şimdideJl 
geçmi~ olan nevrasteni zuhur etme- dtı. Bir feY llzım oluyor, gardiyanla- aileleri ha21r 'buNn.muflur. · uı a ar . ~rm. 1ftllerm lanmıştır. 
ğe başlamıştı. Gflnd~ lfine zayıflı- n çağırtıyorum. Sonra saatlerce Merasime saat t 7 de 1stiklil martı \saat ondan 2 1 e kadar 15 &ün herke- şikayeti Şehri büttın ıokakl-" 
yordum ve nevraıtenı dı fittik~e ar· bekUy~ gelmiyorlardL Zabitle- ile batlanmıt- Bundan sonra Halkevi se açıktır. Fatih Halkevi 20 giin evvel Karaağaç Sütlüce ve Silahtar- ~ d Jatıl• 
tıyordu. rine 9ildytt ettim. Zabit "işitmı;•or- baslr.anı Sun Enver Batur kısa bir .öy açtıiı ( 1 O yılın gazeteleri aeııiSi) ile ağadaki bazı Tuğla harmanlarmda erpey ay ın btll 

J.;sad bey, bu aramuda pek ziyade lar da o~un içindir . .,, dedi ve nöbetçi le;le bu yu Biçki kuıuıunun munffa ba~ladığı sergicilik yayımına bu ikinci iı:~çilerin günde 14 saat çalıştmldık- ~elediye r:isliği.' İst~I 
hukuk oJan ve kardeş f1bi seviştiii- nefere bır düdüJc verip gardiyan is- kiyet vo c;alıtmalarmı anlatmıt ve ser- Biçki - Dikit sergiıR ile devam etmİf 1" . 1 ~ katlarlara şikayet olunmuş- telıf semtlerınt~ekı tek.le 1 
miz zat artık her giln ufruyor batı- tedikçe dOdUğfl öttürmesini tenbih . k k it İhan Sakal t ve bundan sonra da (Eski Türle Elit- tan a a sokakların yenı clektrı t 
rımı soruyordu. Diğer bir kard~şim etti. Fakat saatlerce düdük öter de 1

1
1 

daza alyma amı 1 
ara teri) sergisinin hazırlanmasına başlan- ur. . ~ .

1 
d k. riyle aydınlatılması kıl 

K ı b ın an açı rn1ftlr. Ş1kayet veçhı e bura a ı ame - t gibi olan ema ey de beni unutma yine aelen olmazdı. Siz i.e şiddetli mıştır. • • mış ır. . ., 
yordu. Esad beyin şu mektupları bu bir ihtiyaç halindesiniz, beldiyecek- Bu yıl derae devam eden 28 talebe Tetekkülündenberi müteaddit saha lelerin sabah saat 5 de ıfe başlatı • Ru maksatla; beJed~) 
zatın ne kadar ülüvvtt cenap ıahibt siniz! Bazı neferler gardiyansız ayak nin hLpıi birer ikişer elbise ile sergiye Jarda verimli çalışmalar .,.e muvaffaki larak akşam 13 e kadar çahştml - İstanbul elektriğine ~~tııı>1 oldufunu gôsterir: yoluna çıkarmazlardı; gardiyanlar ittirak etmitlerdir. Sergi güzel hirtfj tli eserler gösteren Fa.tih Halkcvini dıkları tahakkuk ettiği takdirde fia Vekaletine şimdılı1' t.e 

''Kardeşim Rızacıiım; da ~elmeı.d.i. Of ne belalar ~ektim!. kora.yon içinde muvaHalr.iyetli ~., ,..UYaffakiyetinden dolayı tebrik e- harman sahiplerine ceza verilecek-! bin lamba konulmasını 
Kahatsıilandıtınızı yazJlllf idiniz, (De• am1 •ar) tarzda tutip edilmiftir. Sergi her sün 1 den.... • tir. bir proje vermiştir. 
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Dil BAYRAMIMIZ 
On gün sonra ne 26 E • 

.. h''" ~.'~::,~,?. .. '"'"'" yliil, Dil Savaşı için İzmirde yapılan 1 Hatay Devlet Reisinin 
:~~~:~,~~-

0

~ 1 ~~~).'~'~h;~:~:~.~~:)~a Bir Başlangıç Olmuştur, ızmı·ra. ıt5 yarışları Mu .. hı·m 'T'etkı·k 'e· rı· 
ıı .. ., •ttmıOş oldugu metaliha i kn. (A.A.) - Sonl>aho.r at J 1 (ı 
h~ıl etmı1 !lli için 011 gilnluk nihai bır lyarıflannın ikinci hafta koşularına bu 

mUhlt·t verdi. Eıier ÇekG. lovakvıı B M ti G .. .. y ı o·· .. .. d gün Buca koşu alanında devam edildi. 
lııı nıfidrlet :o:arfındft ..\lmam·a~ıı; Ü U U Unun 1 00UIDUil e Birinci ko~u üç ve daha yukarı :va~ıa-
arzularını tatmıı etnıivecek ·, Ul o·· d A .. k D . s " l kı yerli yanın kan lngiliz at V• k ... 
Alıııaıı.ra hor tıirlii serl;e fi· ho ukr;a U fl er ta tur e erın aygı ar raklara mah.uıtu, mesafesi 1600 met 
tını 11 • 1 ..., ı are e. 

Sökmen İhtiyaçları B ay Tay fur 

mahallen tetkik ve tes bit e diyo r 
s· ""11 en ik '·"'P "C:e~ektir. 1 s k E K 1 o·· d .. . d" re olan bu kOfUY• dört ba.yvan Rirdi. 

caı,~' "di bıittiıı oıe•elr tıurul.ı •. .\- Ullma Il UtSa eVJmlZ lr Cbrahim Nalcı·nın Alceylanı birinci, lslenderun, 23 (Huau•i) - llohyiyın B. Cev"t Açık.tın da tunları ılitve 
h·t. Ç'Pko fo\:ak ·abu müddetin ni-1 Kar~o!'man oilunu"n Lüksban ikinci Dcvfet re1si 8.ty Tayfur Sökınen yurt (~tmi,tlr: 
'ıetıııde ııı· nııoıcak ·• 1 YAZAN: Hüseyin Kaztm Özclil , geldı. ıçindoki teıkildcrıne de,-..ın cıınek<e-1 <- Hatay, bu havalıden Türk•~«-

!' Çeko lo\'akra ın r.ıhiti vıızİ\•e!J ~ · ikinci koııu üç ve daha yukarı yasta ldir. iye ~·apıl cak koçakçılığa kar~ı biı •Ün 

1 ı~efbakılacak olur<& onun sef••rbcr- Bugün Dil Kurultayı ytldönümiinü kut1ulıyort11. Bu gün, Türlöyede ve 1938 .eneai nrfmda 500 liradan Geçenlerde c.O.L:.pe>, <Rryhani· ,., vazifesini görınelidi<.• 
1 a.-.lı.\·rtiııe hOtün hızi~r!e dP\·anı ba,~rılmıf bin bir Atatürk devriminin en kühi.lTe.l ve Lı:öksel bir deier lafı .. fazla mük.&fat kazanmamı? hııU.iı kan ve• ''" dığer muhtclıf ~·t'rlere gıdm Akt!!pelılcT, bu ıöı.l"rdrn ı.irad~"ile 

e!tf · · • ·· 1 - d b. - · . Ki lf1rüfur. Ru• un ordu sefer " yan run erın en ıridir. lnır}liz llt ve kı!•n·Rklara mPıh .. us olup Bay Tayfur Sökmen bu kere de: refa mütehassi! olmu~lar, J..a~akçılr~<\ ınani 
edılmiR v·ızı·,, tt 1 ' . me __ c ... "·' lllOO mt"tre ve ikramiy"" ide L ı · d T·· '· f L l' _ı ~ •• ',nı•k ı·r,·n •ll•n.nd•n -l·nı· -ı·r"•mı· 
h j 

.... e fiil' ..ıu:~madı•en 26 r 11 19' ...... ..ıerın e urıcıye ev ... aae mur-'. - , • ' ·-· •. , ~ 
llı ılı ., ·> u .:ıZ de Atatürki.ın ba.,- ne.kalkındırıcı \'e yatı~.tırıcı güne11.l doğ, 2 , 5 l d. D h · · '- .. 1 'I d 1 d 

.trıt ve PV\'elce Ut\•in eri 1 k I. d T ~ ira i ı. ort ayva.n ı<ıılra" rttıgı ~ası B. Ct-\."at ,lıçık11lın. I\1illrt :nl"'C iıri )CCch. ~rini vaa etmi, er ir 
nakt"l•ı·ll k ti · 1 eıt an ır.ın a ha.ltyan Dıl »avasl atr•la- mut ve o gı.ind~n bu c\.ınr &~c;en alta ıb ld 1• h a 1 ld ve 

..,, ll\'\'c er ae\'kPdilı -lr d · 1 u yans o uııt~ e)ec: n ı o u reisi Abdülgani l"ürk.rnen, BBa.~-vf'kil 1 Hatay Devlet Reisinin Arap 
1< rnıs, . . I J' nn a. hcrletıın, dıl çalı.n1alarını ay • yıl içınıl• - bdkı de alıskınLk vüzün , _ ç' · D d .. · b. · · S.l'b M I k 1 L b.h ı· ,, e. JJıur aı nıadılf"rer İ.IZPrin d 1 1c • • • · ruım ırpan ın an ısı ırıncs. ı B. Doktor Abdürrahman e c i e mümessilleriyle ~as t a ı 
şiddetli Lak\·idat J.-nnular k !"anı• e . '" dtaD<a 

1 
olan J.:°urultayda bulunmak drn herkr"<Çe •czıicnuycn - birçok ba TemeJ'ın Sprintthord"u ıkincı oldu. me' u!llardan Ali ~11!'!"1rh ve iq, Kaz:\n· Dr.,. ... Jrt R,.., ımiz. Rı:vhanırrd.- r{ ... 

J k • " 0 
• iıure b hç ·· ·• ··• • 1 ld d 1 · ·· il d ·· u etten çtkanlm:ı.~1 nıenf"tı;ı;\~or .~ ·- .. 0 ma a e earayına u;ou tu-gu-,f"lrı a.r e c e ' 011! ve gonu er e go Üçüncü ko~u dört ve daha yukan cıyan olduğu halde Musadnğınm nahi halkın taha..W~ ve tt-r.ahGrattnta. tM'tf"k-

lf-.lk~ mütcr:ındır~n be Rllnk~l;ler~ nu 
5
r.oruyoru:· .. ":ülü. ~il se\'glai ve İliİ.İ oldukça ser- )'•ftaki yarım kan Arap ve halis Un ye merkezi olan Bityaın ~t"Teflendirm~? kür eltikten sonra ~un1an 9ciylMTt,,ıir: 

le hııkt1nırıte \'a• J • 1 arayın buyuk 3 alonunda toplan - pllmızttr. Arap at ve kısraJda_ra. mah~ustu. Dört l•rdı·r. c - Ha.t•ı-da Türk. 1\nııp. "rk~ı. . ,,, ıma ç;ı,ıı:-rı ı ·or Bu 1 ı K ı ı · h 
suretin geçeck on gi.in. bütün Çeİco.i- mı' 0 .~" .ylırna,lar arasında, bilginin· ~ru ... ~y1n top anııp dol.~v_ı_~ıyle_ _aı hayvanın i'tirak ettıği bu k:o"unun me Ek"eld.ns Devlet Teİ!limiz, nahiye Cmı~ni diye ,tyrilık gayrılık !f:ok.tut, 
10,'-.k;vayı k. ılın. ••rkek m;l,tehit bit' den korlu,une kadar. binlerce lci'i ta doşegınde can. bulan buyu_k bılgın, :<afcıoi 3000 metre idi. Birim:ilıii Ah ·; .ıhali•i ıarafından büyiık tezahüratla hepsi Hatay .-a.tanda.,dır ve hcpiml7 
kutle hnlindt- muht l b bulunuyordu. ive yurt>1l"vc.r Samıh Rıfat, ınanh ve medin Ünlü'~ü. ikinciliği Salih Tt'mc- kaıı;_ılann11111,1ar nahi:9e mt-rkcTİı:i ziya- brd~şiz. ll tayh olmak avri halita 

eme ır Al- ô .. . 1 d·ı· · · · l'k - 1 
n1nn - Lf'h \'P )l.tcıır taarruzu kır 

1
_ Ulu ndcrin önrm vercl.-ij:i he-r it ... ~~~ .sesı)i e ı ımızın gcnı' 1 ve yuce· lin l\~us~lu -~ldı. .. jrt't ettiktl"n sonra ,..\haron ott-linde İ'!t sahip olmak demektir. Bı1d tefrik cins 

~ınrla daha İ.Yi Liri •ş.mi.ş \C vazi\~~t ten gc.ri kalmamıt.k gerekliğine İnanan ltgını ve bu ~old, ulusal çal~aların Dorduncu ko~u uç ve daha yukarı tirahat buyurmu~lardır. ve m"zh"p bütün an.uınn hakkına bi.Jr 
.tlruış lıir ŞPk}Et okacnktır. .. ulusumuzun. dil savarına gÖ!llt:rdiği artık b&J;lladıgını haykınrken 'unhırı ya!'.'taki halis kan 1ngiliz at ve k1"r"k'" Drvlet reisırrti.z, bu e!'nada nahiye met edilecek ve in. Hah çok nıe ut 

l ,_Bu lakdirtle, A'man ·a Ç kog • hüyü_k ilgi, dil srverler için bir düğün katıyordu: lanna mahsustu. İkramiyesi 600 lira halkının ziyaretlerini kabul ed.rek hal günler göreuKi7-> 
?\ .ık~·aya, bu nazik devirde fe,·ka- ve bır .ba~ram olmuştu. Bc~ım Atalay- c - Esk.ilt-rdc :sultanların hanndı- ve '(.1e m~safe"i 2600 metre olan bu ve haurlarını :ııoTmu!'llaT ve Mu!radağı Rayha:ıiyede- halk kütll!"lf"rinin zi\·.1· 
la~e ehı~mmt~·etj \"~ kıyınt\ti olan bi ın s,,.vıncınde.n ağladığını. Türk şairi it ve hf"r Türkün ancak bir "-ul ola- koşuya dört hayvan girdi. Ko~u cok nın ihtıyaclan hakkı~da tetklkattil bu retlerini kabulü meyanında Arap mü 
tnuddrt knzanrlırmış OIU\'Or. r Mehmet Eminın bu büyük ülkünün rak girdıği bu sara}1n yaldızlı •alonun heyecanlı oldu. ikinci koşudo ikınrili l lunarak f~ydalı hasbihaller yapmıılar- meuılleriyl~ de görül"'n B. SQkmen bil 
. ., _Bu i-;e .-\lnınn ·u h~ abına bir d~ aerçcklettiiini görerek on be~ yİr· da, hepimiz, Dil ıava,-ı için toplanmıf ği alan Salih Temelin Sprin~ord'u dır hnssa Aınıktan aa~·-...ıtUP gld~n bazı \-
ka~ ırıtır. mı yaş gençle~tiğini bugün bile gözü- bulunuyoruz. Ne mu!lu biıe ki, her güzef bir ko~u ile ra.kipJe-Tini geçerek o,,.,det rt"is~miz TaTyfur Sökmrn rapların vaziyetiyle ali.kadar olmuf, 

f .. akat Almanya da herhalri lı mün önünde aörür ~ibi oluyorum. ulusal savaşta olduğu gibi l.Ilu s.,u.~ ~i~in~i ve. Burhanettinln Komiseri deıve rrf.l'katin~eki ZCVl'lt s~at 1_7_yc doğ lla.tay toprakalrı üzerind~ doğup Y•. 
ııoktayı dü unmuş olacak ır. ; d~ Uluaal lcalbnmalan Tanrısal bir U· nımız da biz.imle beraber ve oramıı • ılı::ıncı ıı-eldı. nJ, g•ldiklorıncl• oldugu gıbı halkın mı~ olan bir vatand•~ın na .. l olup ta 
Çekı). lovak .. aya bu ntühl t• . . mUE ve boyun bükü.şl~ bekliyen salta- da, yanımızda hulunuyor.Jo Beşinci ko,u dört ve daha yukan trz.ahuTı.tU arasında Bityastan ayr1lnıı' yerini yurdunu bırakıp gidt-bileceğıni 
ı,,. 11 h h e ı Hrır • · , .. .. .. 

• rr alUe rkiınh1trb" ~ . . na.t ulu~un bilgi ve inan direği olan .~taturku 'aravan goz.ler. onun da yA~ak:i halis kan Arap at ve kısrakla laırlır ~ormutluT. 
mutaı• ') esının ' b' k d ı • 3500 B b - il L • , •&sını almamazlık etm . f TTürlc diline kar•ı hiç bir özen göster ır ıyı a yer a mı' oldugunu görunce rına mahsustu. me<afe•i m•lre Bay To} fur Sökmonin bu tetkik zi· Bay Sökm•n. • a a oıı:u a, ı.ar<tcf 
"Rtııtı.<•nalcyh ~\lı11arı\'a ı··· ÇemklŞllr. memi.ff ve üstdik

1 

din,el bir özveri ile salon alkı~tan çınladı. olan bu ko~ya iki hayvan gİTdi. O - yRrt"tlı-rı; 1.,.tikl.lline kavu~maıktan mü-tkarde~le ka\.'ga ~debilir ve bunlar ara 
\'ak)· · · ... tı o:-. o- ' ·ı k 1 
rrıval~ının•'~ ie~rj_nıe\•\'t"ltle vereceği dılimizj~ yab~ncı dillc.r b~yunduruğu, Bu alkı? ta. dilsevcrlerin. Ulu Ba,. çüncii ko~ud~ .. ikinc~li~e dü~'"n ~u~ul te\·e'lit büylk bir s~.vinç lc;in~c bulu sında da kı~tz.ı veya ye{'' art• a~· 

n YUZcfc yüz mu. lıet OIAC ... altına gırmcsıne ve i~lt-nmı~·erek unu- 1 kanı aralarında ve bu .. sava~ın da ba- bu defa Ünluyu mnglup ~derek bırıncı rıl!n h;),lk1mızın bu sunırunun ızhJrına lar bulunabılır. Bunları unutmak \C 

r. a uıi da_ Pğer , . tu masına yol açm1stı. sında gôrm~lerınd_.n otürü ıevinç , .. e g~ ı n u e ı 1ncı o u. '\'t>~1le olmakta ve kend1 rTıne "r gıltı mazıye gomme azım ır. r 1 rr • 
113 emindi ,. h agı. ı ld u·· ı·· d 1ı:· • ld ı ı · h · · · .. k 1. d A ık h 
Alııı-111 t· \ar,a - ' . · 1 · r · d B "k At ı· bir ~ .• ıarruz }llilnı ftı\·k.tliıle İ\; Yılla.nn akı!l ile, saray. halk dilini inanından doğuyordu. Almanya Romanya maçı ğ1 >·rrdt" muhteıır.m fakat ıçten ge '"n ş,cy gcçmı,ur, e ımız e uyıı a ur· 

1 
. kılde h:1ıırlannıış hulunnıs'\c .. ve dolayısiyle halkt anlayamaz olmt.. \ Çünkü Atatürkün bir i,e ba,lama.-1 Rükre~. 25 (,\.A) _ Alm•nya kar 1larna m"r•sİmi yapıln1aktad1r. kün arnıağanı olan aziz b1r İı1tıklıil ve 

it IJ • ve bıraz aonra halk dıll. saray ve sa- s.ı, o işin t-rgcç bir bas.ınya erme:1i de- milli futbol takımjle .ikinci kar:-ıılama [)t"vetl reisimi·z. de her gittiği ye"'rde t1Ümü7dc bize melıd olan parlak ve 
tiııı ~~amnfih Ç~ko,;Jo,·ak ·anın bü- ra\· yordakçıalnnın alaylar~ ile kar~ı mek olduğu, artık ulusal bir kur•I •a· ıını yapan Romanya milli takımı halkın hu yük.ek tezahürü kar~ıoındo müreffeh günler var. 
piti 

1 
gayrı•tl<'rıne ve sef~rberlik panacak kadar bav ağı görülmeğc baş· yılmaktadır. 4 _ 1 mağlup olmustur. \tahassüs ve ,ükranl•rını bildırerelc bü ll•pimiı: clele _ve~mcli, k~rd•ş gıbi 

r~ğ::1~~ın;1 ~;m~1m !onrn k çalı~mRsıra lamııtı. 26 [ylul l 932 gunu, Dıl i"'ılıi:ine Sekiz oyuncu"" Viyanalı olan Al .1 tün ıhtiyaçları v• arzulan hakkında l ya~~·lı ve Ataturlrnn. ~" buyuk _cm"' 
na7.arnı; •okıı ılıtınıali lıu!!'11nı düne Guzdim Turlr.çe sözler dururken güzel bır ba?lan~ıç oldu. Butun d.llere man milli takımı. aldığı neti« ilr. nııi halkla hasbila etmekte, onların en kü nctını muhafaza etmclıyır.> de~ıştır. 

~· 1 ~lh:l azrlır Ş d b k '-' 1 · il k. ıı· b. rük bir derdıni en büyük bir dilı-lc;\tle Devlet rei9'miz muhtelif n•h•yeler .. 
~·in,• rliplomatl . .. . ıın İ i~ ~·a ancı aynaau•rdan alınan ~ör.leri kaynaklık etnıis olan Tıirk dılının, cna!'ıp mu"·a a ıye ı ır oyuıl oyna 1 • . 1 .. 

aıa clü llYOr A k k il k b' R 11 4 O ·ı- dinlemekı.dir Bu ara halk ta muhıe- de halkın arzu ve ıhtrv•~ların ı mahal· 
lı'ı it crlt-rini İH.hk. • • •r.. u anma u moda olmuş ve bir çok ı\taturkun buyruk.la-rına uyarak. itlen- m11tır, omanya ı ar. - rnatt up . . ... · h"' 
nıizlt•n1t•kl nı• lkıııı, tnlfthlnnnı telvabancı söz bilip kullanmak, incelik vaziye,ue iken .şeref sayılarını yapmı~- lif \'f'"!'l"il~IC'.'t hakkında tenvir olunmak- l~." t~b·~ ederken d~er ta~.ft~n ıı • 
1 " ııu t>n, onlıır b b 1 ' b.I b me.ı ve yulc rlm•si ulusal od•vımiz- 1 d M 35 000 . . h b tadır. tun Vckaelılerdc yenı ve muhıın ka -

~ ııkları Jll~Yditnda sulhü kuıt oş tık · ıe ı ı:lı takrtıaı akımından fa'imaz bir dir. leır ır. ~çta . seyırcı a.ıır u Ezci..imfl!" goçenrlrde yapılan cı\kte nunlar, t~~kilılt proj"ll!"ri hazırlamıııitıa 
ıı;ın on kab·r. , . arnıa o c;u o ara ıaptanmıstır. '""da urımu~tur. dırlar. 
1,. • . 1 IJ etle-rını go~ter k T·· ..• .. ' ... .. Hüıeyin Kizım vz s D pe• nahtve9i Liyare-tinde de her !'ınıf 
"' Bu •llkt.<afııı n .. 1 PCe • urkluııe. Turk çocuguna, Turk ovyet onan- kalkla konu•,ula-k mıntakaların ihti • Bu meyanda; Adliye \'eki.letince 

m fi bl ııı.< "'t "~Yah t k ·ır· ·· b ·-ı-u t Yola d<ığrıı il •rl•nı• i ,\ u .~ ~ır~n• .. ;'c üyuk bir kötülük edildi ı Motosiklete çarptı ş• 
1 
D yaçları hale kında fikir taatılerinde bu- hozırlonan yeni adliye ı_,kilitının da 

rı;~~.ııın muhdd,•rKtını lu"'n .d v-
1 
gı k~,~~u ;:•rıü~ ~~ bu gidi,le kentli Arpemini nıahalle•i :\!illet cad· ffiaS lfllil Jffia e. lunulmu' ve bu arada Türkiyeye ya· bugunlcrde tatbik mevkiiııe konulma 

/.~· .. . e ~-ı ve oy ll: trbırlcunı anlayamaz ve ya' a~~ind~ 5 numar~h eYde oturan Rtd • pıldığı söylenilen •kaçakçılık> n1etle1e sına intizar edilmektedir. 
""" ti bıi un kafa!' . dırgor hır durum bdirmi' bulunuyor· nız Manevraları ıı'ne t·m•• olunmu•,tur. Yeni te-Lilaı arasında buıı;ünkü mah şe,-, c1 ü .tr •nıd 1 a · d van, biııdiih nıoto•ikletle. Ak,aray- • ,.. 

• 5C nü\"f')tl .. r " Ynı u. K k lk lb· 1· • 1 ken1rlerin vc.rine kain1 olacak. mabk.r. 
sonra ne olu·~·k•. ' .-.calıa on gün 1 y . da, Ak•ara\- Sofular cndde~i 5 nu • • aça çı 1 e •r ığıy e , 

~ aboncı öz k•lıplarının ıürükelyip • . !'.l09kova, 2) (A.A.) - Şımal de· kaldırılmalıdır.. me usullerine dair bır kanunu da u.-v 
-. ---- ...::::::::..._ - ~- ae:tiTdiii nuyınıntı düfi.iniifler yüz.ün . maralı evde oturan yedl ya., ınrla nizi filo unun mane,•raları bitmi~r. Bay Sökmen bu hususta dcmi~lerdir cut olduğu bildirilmektedir. Yeni nıa.h 

Tahta Ylı'fu·· b. --=-- - den birçok! '-L· ı, ·ı Muazzeze çarparak yaralanıL~. kız- Bu manevralar, donanmanın Sov • 
1\ ır kamyon · an, ..,.., ve ayıun aevgı e- ki: kem eler, eolh, asliye, ajırcc.za ve rern 

devrildi re kapılor .. lc ataMl dağ ve bağ ve cağız tedavi altına altıınıış, Rıdvan yet Şimal huduılarını müdafaa husu • c- insanlar bir lokma ekmrğin ve yizdrn ibarettır. 
f.v\·elki aün •ut ik'd . Y•f~Ytş •ev~islnden yüz çevirmi$lc.rdi. yakalann1ı;;tır. 1•uodak.ı vazilele-rini ifa için tamamiylc. bir yudum suyun hakkını gözetirler. Kazalarda bir ıulh ma.hkenv:ıaile 

n<un L A on 1 e. ehlıyet- Kımız feri.ne- )'itln.tı: '8-r•p. ci.rit ~erine Araba kazası haZJrlanmı~ olduğunu göıtc.ftl'li.ftir. ICaldı ki, etiınizi kf'miğimizi ona borç münf~rit bir hô.kiro ve blr mi.iddeiuınu 
P•••rı ı ı. n"1 .'asık 1" idaıe ettı~i •Ada- yalnız zikre boğlonanln, dil ve kültür Kanlıcada 3 numaralı ahırda o - Fransız Curnhu rreisi P a r iste , lu olduğumuz ve istiklalimizi onun •• mi ve bir de ıorgu hakimi bulunaC6k 
~ •. P a rt ı_vr tilhta ,.,üı.lu" kom kayna•t ol k t L. , .. ı ı ' "' ~ ara Yll nıL ıuıra kaplı kitap turan Ethem oğlu Yu<uf, idare etti- Paris, 25 (.\.A.) - Rci•icümhur y.,.md• kazandıg"ımız velinimetimiz lır 

. . h·peylc Kartl\I •r•,ınd• C 1 b . 
, . .,ı, e • an eaimsiyenler, bunlann verdH'n ği su araba;iyle Kanlıcada dolaşır- 1 Lebnm, Ramboillc'den bu sabah Pa- Atatürk Türkiycsiııe buradan kaçakçı Anıa:....:_ada bir rei• ve iki az.~dan 

ıatcı}·onu ınevkıınd,._ f'· • 1·k 1 .". İ b J 
dıkk!ıt .. iılıği yüıUndl"n j :

1 
~orun •ersem 1 i e kanlannın özelliklerini ken, h~aniyede orta sokakta 7' nu. rise gelmi,tir lık .rapılnlasına me)·dan verrnck ayıp- iha.rct bir ağırceza n1111hkeme11i u un!l 

d• bulunan t• t" d' evrı rnıf. 0 •.•· duymaz olmtqlardı. maralı evde oturan Nizameddinin Y e ni Fransı:ı: par· l ın ıır, günahıır. ve hatta vatana hıyanet cak, Hatayın bilümum cinayet da,,afa 
• u lln '"" tt · 

den At.iz 1 h 1 u rı •111el<1ın- • • dört '"asındaki rocug"u ~fetine çar • Paris, 25 (A.A) _ 26 E.vlül tari· demektir Bu itibarla ırizden rica ede· nnı rüyet edecektir. a t• •r •lııııd k f , . ' 
larak ··ı · • a • ı kın- Fı b b · Ç h. d · 'b F b k b n·m. elb,'rlı·g"ı.vle bu fena İ<ce ınani olu- Yükse.k mahkeme de-nilf'n T ~m\·İz. o mu,, •mde Reocp • r na. ora, gıinCfl... Her devrim parak ayağından yaralamt7tır. o - ın en ıtı aren ran.sa an ·ası •fer , v 

)'at<1lanmıfhr. Sofcir Y•ra1~:7 t•ur~ttt!. ve kurtulufumuzda olduğu gibi 26 Ey cuk tedavi altına alınm1~, arabacııfranklık kağıt paralar tedavüle çıkara nuz.> mahk~mc,.inin fimdilik. ~hrimi1.de 
I ır. lül 1932 ı:üni.inde de ulusal dil i,ciliğiyakalanmışlır. caktır. Bu sözlne fevkalade muıahha• Sa kalması muhtemeldir. 

Bu ne idi? .. Ne zaman onu sedir-' isl.A'ği ile bütün şuurile birlikte,tırnıaktan adeta ze\'k duyu)·or, bu bir hastalık uu idi? .. Bu bir ciııııe mi 
den kaldırnııslardı ne zaman yuınu- yokluğa karışmak arasındaki mtica- 1 onun bu şeyi yapmaktan hisselUği idi? .• 
şak çamurlıı;ın içine yatırmışlardı. delesi .. Ve yaşamak mevcut olmak, kendi iptila;ıııı sanki büsbütün ziya. Bunun Jıııgtalık 'l't rinn•te ~-ıı~n 
Burası neresi idi .. Bir mezar ... Si • yok ?1':"1mak iıısiyaklarının ümitsiz: dele~tiriror~u. \ 6'.ınu oraııı;·a lcıı.dar daya'.ıan hır ılt
yah bir mezar.. \'e mütemadiyen .. ce hıçlıge karşı olan mukavemetı Üç dorl gun evden dı~ıırıya çıkma- tıyaç oldugunu ancak ona malık ol
vücııdu yumu~ak toprakların ıçıne ne k~d:ı: dt\·am etti. Bnuu kendisi m;~ı.r ... O odada o sedirin iliılünde,dıııfu zaman hissetmişti. 
gömülüyordu .. Bu çamur her tarafı- de lıılmıyordu.. j kih.' bıraz kafaları berraklaştıkça Onıı. bu. zehı·e alıştı"."ı~ olan Os-

yine o çubuğu kı>ıııli ağzınd-ın • ı na bula~ıyol'du. Bı.ı çlmurdan kıır- Miltbi~ bir enerji sarf etmesine yemden uyuşturucu o dumanla be- man şımelı büıan saııkı ka<ten on:ı 
la•tırarak duılııklarına · 'ki uzak gozl r ve onlara baktıkça başı dö· tulmak için bir hareket yapmağa malolan bu mukavıomet ona pek tı7.un yinlerini ~·r~em etm~lertli. Osman bunu verml'ii g<"Ciktiriror. Şimdi bir 
yordu. ya a ltrı-ı nuyordu.. kudreti yoktu .. Bütün viicudü atıl gibi geldi.. ı~raı· etnıış, ısrar edıp durmuştu.. az da onu böyle Uznıekll'n bir z..ovk 

Yııjfmuruıı fi alıı lıo?.ıın • ı' du• ~ Hayır!.. Artık içmek istemiyor- v~ _h~reketsizdi.._ Gömülüy~rd~. Ken- Sonra .. Çok ışıklı ve çok ,erin bir Onu böyle mütereddi zev~c~in du~"'llyor ,ıı:-ibi idi. 
m ıdau 1 d n • • du. Artık bu pis dumanı ·0 •0 k dısını kurlarmaga tescbbus bıle ede- namütenahiliğin içine birdenbire yu- uçuı·umLı.rına kademe kademe mdır- Evet biitün ruhunu elinde bir bal 

' cam ıır a tıkırd vord• P le · · 1
'

1 e çe • d f k b. ha k • k d d " b t • k e cerderiıı ıl . , ~. en. nıe ıstemiyordu. Bu hastalıktan me en, en u a ır re et y•pmaga rnrlandı.. me len uy ugu u şey anı zev n mumu parçası gibi sıkıp 'ıkıştırıp 
per elerını ortmu• old • fark ı 'mul t d. • 1 d • b. kill ·d·? 

için odaya d1<1.rd _ ', 11 sız 0 an duygunun hiçbir zevki .. ' e n ° ama an, agır ır çe Yokluğa karıştı. . Yokoldu.. 1 1 ••• istediği •ekle soktuğu bu kaılını Lu 
Yalnız sedirin ı,:; ~ş:~n~rmk_ıyokrdu. rokt~ •• Kalkmak i~tiyordu. Konuş- gıbı ya,:a~. yavaş. "yapışkan, koyu Bu biti~ ve sönüş anı çok miithi'- . . * . kadar d~sürmrk şimdi onun nı~ı-aıl 
atınJ·urlu ıa·m~a. ı·anıvordıı a ı 1 nıl mak ıslıyordu. Fakat bedenı·nde hı·çlve çok ~umu~ak bır ÇAmurun derin- ti ne müthisti .-arabbi!.. j flk giinlerı bır bastalıgıı. çok ben- .. 1 . 'dıı· ·k· 1 ·t 

" b. !'ki · ·· uı·· d • · , . ·a k 1 , ıve mu eıe ı zc' ı omu~ u. · ya nız o. ır azanın harekıi.ltna ıırtık hakim ı erme gom uyor u. • . . . ziyen duyguları gıtııı e zev o nıagn, . . . 
!ehli_ka, tıpkı ~mcliyat için uyu. değildi.. Evvela h b. .. 1 _Osman!.. Arlık hayat onun ıçı~ .. gıtgı~e sonra ihtiyaçlaşnıağa başlayıncaya! Şınıdı bır kadını harap etmetken 

t11lan bır ha•ta .. b · ı · er ır azası kulçe- bulanık camlar altından gorulen hır . . haz duvu;·ordu. 
ı . . .,ı ı yava,, yava• eşmış sonra, kayboluvermişti..' Diye bağırmak istedi. Fakat Fa • lrndar aradan epey zrunan geçmışti. I . . . . 
endınden geçmekte olduğunu his'. K_rndisini madde olarak yok hisse- kat bir ağzı, bir &>•i yoktu ki!. Ne ile nıaN~zarla olu~d·o~du. • 

1 
. 

1 
Fakat bugün ~fohlikaya bugilne Ve Mehlıka hüseclıyordu._ Omm 

Beılı.yordu. Etrafında her •.ev inanıl dıyordu o b- 1 b • ası va•a ıgını, gun erııı nası 1 el • 1 lıa•lca bı·r iı"•ka baınbaşka tı-ı- arzu-tna, _ . • • ·· na oy e yok olmak agıracaktı.. Nasıl bağıracaktı.. Bu ·-· . • ' . .. .. kaılar onsuz nası yaşa ıgını ana - '., .... -
. l aca_k, olçillmıyt<'ek kadar ıbü. dehşet veriyordu. [ • . • . geçlıgını, . gecelerın guııduzlerden mak imk;iıısız eU ·ordu. Onu gecik- su daha vardı . 
~ Uınu,ıa. Ga ı . • }{ hal bır kabusa benzi} ordu. Ho~ gı- gündüzlerın gecele-:-den nasıl ayrıldı- .• . g } J . . . ·h 
tanele . k"'!1 ara vu_ıan :vnımur . açıp kurtulmak .• Kurtulmak is- der, güzel hiçbir tarafı yoktıı lıu- • f k tm· d tinlıgı sııallercle rahatsız oluyo.r, elle l\Iehlika yan UJ"~~uk yarı saı o~ 
rıe t krı un 1 kııvvetlı ellerle il tü- tiyordu.. !nun. gını ar e ıyor u. ri titriyor sabırsızlıınıYor .. Ağlamak bir halıle bulunduğu zamanlarda Sa-

0 maklar indirilen d ıı . · Ona ilk önce bu kara dumanı tat- ' . . • .. - . . . . . 
sesi gibi k ti avu ann Fakat tıpkı olü gibi idi Hayati Yıı.samak güzel olan ••'Ydi Güzel d • el d • h b. h. kayga etmek ı'1ıyor .. Bulun vilcu - lihi da''N edıyol'du. Sıılıhle onu ba~-

uvve enmi~ti Gözlerini yet, k 1 ·· • ' ' · ·· tır ıgı zaman uy uıru na oş ır ıs ihl 1 araladıkça Osmanın .. 'I .. k 1 a nıamıştı .. Madeliyetı kalına- olan ~ey nıe\'cut olmaktı! .. olnıu•lu. Ve lıir daha onun Yerdiği dunda kesiklik duyuyordu. . bnşa bırakmakt.•m Sal e onu yanız 
man, kocaman ll'örilr!;~u~~nı oca- mı~tı .. Sa~e benliğinin madde.sini Yokolmanın, bitmenin, artık mad- çubıı~a Pi değdirıniyecek kadar bu Böyle devam ed~rse bu ihtıyacı_rı bu·akıııaktan addi. bir menfaati vıır 

Derin kuyıalar .b. d • . kaybetınenın facia olduğunu anladı .. de olamıımasın güzelliği nerede idi?. histen i"tikr:ılı ederek uyanm .. tı. hnyatıııda birinci pliinda gelen bır gibi idi. 
gı ı erındı bu Rüya m ·· ·· ıl · B 1 goruyor u. . Bilmiyordu. l\[e\'cut olmak kalmak• Fakat O"nıan, onu buna da alış- ihtiyaç olacağını hissediy..ırdu. u (DPt'o mı ı•a r) 



Praterde bir gün 
geçer? 

. 
Esrarengız ev .• Ya ruhların binası •• Bir oturuşta bir kuzuyu yer 

doydum, demezlernıiş!·· Kapıdan çıkarken herkesin yüzü 
sapsarı idi Yusuf, geniş bambo koltuklara ku- pacağı büyük ınliı-abaka 

- Haydi baylar bayanlar .. Kalkı-j Biraz nefes alalım.. Esrarengiz rulmuş, siyah bıyıklarını büküyor, lanmış bulunuyordu. 
yor. Çabuk olunuz. , eve sıra geldi .. Burasının esrarengiz Filizle ywaş yavaş görüşüyordu. Filiz, içeriki odadan. 

Yılan gibi kıvrıla kıvrıla giden liği garip şeyler olması .• Dönen bir Menec~rler, ve katip yanlarında - Haydı ağam, gel de b 
bir nraba .. Herkes beygire biner gi- halı üzerinde yiirümek.. Mütemadi- sessizce oturuyorlar, kim bilir içlerin vr.ıtı edelim! 
bi oturuyor .. Birbiri arkasına bindik yen hareket eden merdivende yürü- den neler kuruyordular. Diye seslendi. 
leri için upuzun bir y1lan manzarası mek .. Mütemadiyen devir yapan bir Kadınlar, genç kızlar yutacak gibi Yusufun hiç iştahı 
da verHmiş .. Hızla dönerken seyre- yoldan geçmek dev a,yndarı karşısın Yusufa bakıyorlar, Türkçe sözlerini Fifü:in ısrarile sofrava otu 
deıılerin başı ve oturanların da mi- da kalmak.. Kaymak .. Çıkmak .. Bun- büyük bir alaka ile dinliyordular. temiye istemiye yediki ha~dlt 
ele i altüst oluyor. !arı o suretle tertip etmi~ler ki.. Ka- Garsonlar, menecerlerin ve tercü- tekerlek kaşar peynirini, b~tı 

Oral.lan ayrılırken yolua gördükle- pıdan içeriye girdiğiniz zaman sal- manın istediklerini getirirken Yusu- balı, yarım kilo yağı, beş 
rimizi söylersek bir cild kitnp y~z- lana sallana yürümeğe başlıyorsu- fun nargilesi de odasından indirili- layı gövdeye indirmişti. llt 

mak lazım .. Şekerciler, peynirciler, nuz. Çıkarken adeta kayarak kapı yordu. Onlar vemekten kaJkarl<e 
6lttcu1ar .. Gazinolar, lokantalar .. Bira öniine geliyorsunuz. Cizre Halkevi binaıı Paris halkı, Yusufun nargile içişi- çalındı, ~ene~er!E~r geldi. J{d 
haneler .. Bahçelerde masalar altrnda Maamafih eğlenceli bir şey .. Dışa- ni o kadar merakla seyrediyorlar, ber sok,ığa çıkıp, ~ehirde 1' 
bol bol bira içenler.. Kahkahalar .. rıda sağda ve solda öyle şeyler var Cizre, 21 (Huıusi) - Güzel Dic- merkezine inhisar etmi' değildir. Köy onun tatlı sesini birbirlerini dürte- gezme yaptılar. 
Tuzlu mısır satanların yaygaraları .. ki.. , lenin aahil boyunca sıralanmı~ 9ehirLe- kanununun tatbiki suretiyle harap köy rck. o kadar alak~ ile dinliyorlardı ~i 1 Filiı y_ol.da miilPmPıiiyeıı 

Öııiimimle büyilk bir kalabalık var - Mesel! uçan tren .• Tekerlekleri ri arasında sonuncusu Cizredir. Dicle, lerden birçoğu şenlendirilmi1, bu köy Yu:suf, onların arasında adeta murı- ak~am gHlılecek madamın ı 
clı .. Herkes kapısı önüne gelince gay- bilya üzerinde .. )!ütemadiyen dö - Cizre kasabasından itibaren Arap top lerde iyi ve faydalı eserler vücuda ge- fetler yapan bir sirk cambazı giui den hnh~ediyor, miitemarliYefl 
ri ihtiyari bir duruyor sonra titl'iye. nüyor .. Dehliz üstüvane yarı c: ı .. Te- rakalnna katılır. Anadolu - Irak - tirilmi~. Nuseybin, Dicle ve Irak yol- duruyordu. m üzerinde rlöni.ip doJaşıyo~ 
rek bilet alıyordu. Burası ruhların kerlekler durmuyor ve sağa .;ola kıv- Suriye topraklarının birleştiği mühim Jarı yapılmı~. Didenin feyezanı halin·· Halk, yalnız, Yu~ufu rleğil, ayni - Aman Yu~uf. diyordllo 
evı muş.. rılıyor. Yuvarlanacakmış gilıi olu- bir noktada teessüs etmiş bulunan Cjz de münakalatı temin etmek üzere bü- zamanda Filizi de onun kadar alfıka ı üzeri ı:ok yemek yemiyeliırt! 

Büyiik bir bina .. İniş yokuş .. Ka- yor. Fakat bir şey olduğu yok ama .. re, İsadan yüz yıllarca evvel kurulmuş. yük bir köprü in~ edilmiştir. ile seyrediyor, her hareketini teces- - Neden, 

pılar açılıp kapanıyor. !çeriye giren- Ö.yle korkulu dakikalar yaşıyoruz I eski bir Tü~k şehridir. Cizrenin bugün için en mühim ihti- süsle takip ediyordu. -· Çünkü çok yiyecek 
}eri bir kere 2 saniye görebiliyorsu- kı.. Mevcut asar ve harabelere nazaran yacı,Dicle nehri üzerinde bir köprü _ Birkaç gazinoda oturdular. madamın evinde, akşama Y 
nuz. O kadar .. Fazlası yok.. Fakat Dışarı çıktığımız zaman bu ı:;efer burada Türk, Acem. Arap, Rum, ve dür. Kasabanın cenubundan ~imaline Onların buluriduğu müddetçe, ga- yemeyiz, kadına ayıp oJUf· 
içeriden yükselen korkunç sesler ara aksine yüz~müz kıpkırmızı oluyor.. hatta Finikelilerin hüküm sürdükleri sallar ve kelekler le nakliyat yapılmak zino hıncahınç dolmuş, oturacak yer 1 Filiz daha s(izünü tıiti 
" .. . - Haydı elektrikli sahada otomo- anlaşılmaktadır. tadır. kalmamıştı. ' Yusuf gülmeğe ba.~ladı. 

hı.na bkngrkıştmkalaErl~a~ışıt~tor_. Bız d.e bile binelim.. 1 faik arasında, kasabanın Cudi da- Bu vaziyette mesela bir oduncu mer Gazinoyu terkedip, tekrar odaları- O gülüyor, Filiı de JAfın• 
ıraz or u . • ımız ı rıyerek bı- v k ı h ı . . . Çarpışmalar. gürültüler, patırdı .. ~· eteklerinde bulunmasından, Dicle kebi ve kendisi için getirdiği odun fi- na çı ma arı, alkın yavaş yavaş ediyordu: 
etı alclım. Herkesle bernber ıçerıye v 1 kt ·kı· d 11 1 .. . ·· · d k' h k d v 1 · b ı ö .,, .. l'k r, e rı ı san a ara su uzerınde uzerın e ı arap öprüye Yafes ismi yatında nakliye parası vermek mecbu ı agı masına, gazınonun oşa mnsına - yle<liı· camın. Bir zıJ 
gıı ( J • •• l s . ·ı . d h b ld it . yuznıe er.. aga :;ola gezmeler .. Atlı v~rı mesın en ve ni ayet Ulucamide- riyetindedir. Köprü işi. belediye. ya- se cp o u.. dildi mi muhakkak, ne ?ı )>i 

Fakat kllıtuklu ikişer kişilik .. Bun ! karıncalar.. Tayyareler.. Oyuncak kı mezarın Nuha atfolunmasından ka hut hususi idare tahsi!!atiyle basarıla- ~ yemek, ôniine konan şeyı 
lar •ln rny ı:i?.eriııde ve müteharrik. namına aldınııa ne geliyorsa hepsi l ıabanın Nuhun oğlu Yafes tarafından cak bir dava değildir. · Yuf'.uf erkenden yemek yemi~, he- lazımdır. 

~rkn<laşımla beraber _kolluğ~ ?tu- burnda var.. • 1 kurulduğu rivayet edilir. Cizre iktııadiyatına ve Cizre haya- men yatmıştı.. Ben doğrtı:->U bu gibi yerle 
ruı oturmaz hareket edıyor. Gıdıyo- Hele kolan vurnıak.. En tehlikesi ı Ciaenin diğer bir ismi de Cizrei ib- tında mühim rolü olan bu köprü an . Sabahleyin uyandığı zaman, san- cubiyetten çok korkarım. Dıı. 
ru.z._. ~a.p~da~ içeriye girince kendi- burada .. Bir ihtiyar adam ile bir ka-ı zere Ada mana~ına gelmekte olup Dic cak hükumetin yardımiyle yapılabile· ki dün yarım saat güreş eden o de- nan şeyi muhakkn~:: yiyip bl 
mız! zıfırı hır karanlıkta bulduk. dın kolan vuruyorlardı. Bir kere bak- ni Ömerdir. Cezire malum olduğu ü- cektir. ğildi. hatta tabak, çanak ne varsJt 

Uzaktan koı·kunç bir iskelet gözle-
1 
tım ikincisinde bakam::ıclım. Çlinkü lenin feyezanı halinde kasabanın dört Cizre topraklan gayet münbit ve Yorganı iistünden atmış: sıyırmak, süpürmek, pırıl pıP 

riııi aydınlatarak elini kaldırdı Uze- kulan ile direğin üzerindP.n dönüyor- tarafının su ile çevrilmesinden verilme Cudi dağı etekleri müstesna tamamiy - Öyyy ! Bre Filiz! Kalk bakalım, lemek isterim. 
rimize doğru geliyor .. Hayır. Biz ona lardı. Daha doğrusu kolan vurmuyor bir isimdir. le anzasızdır. Bu geniş arazide her ne- Üski.idarda sabah oldu.. I Filiz, hem bunları söyliJ1 
doğru gic~iyoruz .. Derken hızla yanın lar bir ~at üzerinde havA'ldan dola~a- Araplar eline Abdülaz1z oğlu Ömer vi hububat büyük bir bereketle yeti~ir Diye bağırıp, ok gibi yatağından de kendi lafını tasdik eder 
dan. geçtık .. Mezarlıklar arasından il rak devır pıpıyol'lardı. tar~fından geçirilmiş olduğu :~in de Silopi mıntakası davar beslemeğe çok fırlamıştı. 1 !arını kaldırıyor, kafa~ını 
geçıyoruz.. Çok. yor.ulmuş~uk. Yemek için. liia- İbnı. Ömer. denilmiştir. elverişlidir. Kendine mahsu!\ sabah harekellc-I -. Doğrusu böyledir. 

Ah .. Bir tabut yolumuzun üstün- lettayrn bır gnzıno.ra girdik .. Bahçe- Cızre bılhassa Emeviler za!""' ~- ında Kasabada yüz elli bin kara sı~ır ve rini yaptı. Dıyordu . . . 
de duruyor .. Hııla öyle çarptık ki ye atılmış sıralar .. Masalar .. Müba- çok müterakki bir şehirdi. O tarihte davar hayvanatı mevcuttur. Son cenup A, k d· . . . . 1 1 Yusuf, gülmekten ke;:ıdıfll 
T 1 

.. ı· B' · T · . 'k' b. .. b' d kk h d d ~nanın arşısın a ırı ensesını e - ı 
a JUlun kapağı açıldı ve içeriden bir agasız.. ızım aKsım bahçesi bü- on ı ı ın ev, uç ın ü an, doksan u u umuzu teşkil eden ve Anadolu 1 ·ı ki d K d" k d' . 1 yor: . "kJ"ğ·· . . d 

36 
. . ı . erı e yo a ı. en ı e.1 ıne. . ... 1 

ıskelet kalktı .. Biz vine gidivoruz YU u undekı yerde bır tek sandal- "'.'e rese ve 5 camı ve mescıde ma ıyu Irak ve Surıye topraklariyle birle~- _ E . K y f v d d. . - Ulan dıyordu, bu so) . . .. '-'eli b b. k 1 k b l d v .. 1 . . r· . } oca usu aga e ı, postu k f 1 . . . . dll) Mez..-ırdan fJrlanıış bir kef eııli , elam .J oş ır masa yo .. 1 
1 u un ugu soy enır. , tıren .... ızre. ınşaatı derıam etmekte bu bırakmadan 1 k t· d.. b'I. şu e ere er bır ışıtmı~. 

cı .. Yand k. b h ı· · C ·1 M kk l A d ı meme e ıne one ı ır- 1 ı· il · · f ıco 
Kefenini yiiziimüze doğru süriivor a ı a çe ı gazınolar da öyle. i ızre J e e e arasında yapılan unan na o u - Musul hattının ik- sen b'. d· h . . k d T' k 1 sa ar, a ıma ah bızı te e 

Kalb
. . Ş k • _ .. Nihayet bir yer bulduk.. Yemek yola intizamından galat olarak Körler malini müteakip iktısadi sahasında Ö· t ' 

11 
a asana ara a 

0 
um yo -ı ]arlar. f 

ımız çarpıyor.. a a oldugu- b t ,,. v 1 d .1 . • . . ur. ıA nu bild'V · · h ld h aş a ıyana sucugu .. Maamafih vüz yo u enı mıştı. Kasaba bunu takip e- nemlı terakkı ve inkisaflara mazhar o- 'L''I'· ·v f k . . - Cnnım sen de ammıt ıgımız a e eyecanlanıyo- 'k' ~ d 1 d . 'k 1 k · r ı ız, ı. usu un endı kendıne ko-ruı .Lak'n b .. . A paraya ; ı tane. Yanımızdaki masa- en sene er e gıttı çe harap düıımüıı, aca tır. t - . ·r .. 1 v . . . 
1 
yor:-:un be Yusuf. Aslına 

meİie kal~ad;rr:) o:uz~. ~ıan .. de- da bulunan dört kişi l.>elki on defa eo- ve Cumhuriyete bir harabezar h;lindle Cizrede kültür hareketleri yeni yeni :~ş lugunu 1
1 ~1 ın:e, bgu lmdege ıçerıkı 

1 

biz lıu işin lafı ile geçiniyorıJS. 
t k T k. . . u enın epe:ıne çık- sis getirttiler. Ağızlarına bir lokmada intikal etmi,tir. canlılık arutmeğe baslamıı1tır Halkın al a1A1 ~e..; enmege aş.~ ı: tir. . 

ı .. e ı ar ınıyoruz. AQagı yukarı t .. . b' . . ' 0 b C h . • k · · · - gam, onu sen soy leme baska- 0 .. .. . ·Jtll 
kefen 'sk~I t . ~l a ıp uzerıne ırayı ıçtıler. n e~ um urıyet yılında sarfedi o uma sevgi!'li yükcıektir. Herkes çocu 1 ,.. ·l . S . t \ v. uşun bır kere dedeleri 
mürekl;~pc ~·v ve mhezarl ı e tabuttan Kendi kendime: len gayret ve himmetlerle kasaba yeni ğunu okutmak zevkiyle mütehaesistir barı_ SO) esbı~. t le.nı_n l po~kundu degıl, oturu~ta koca mandavı kt\'lrı 

c ıger sa ne er.. ,,. 
11 

b' h 'k. 
1 

F k · ıyıgının ır e mı a aca a am da- d . · ... ~· 

K d 
- ıyana ı arın koca göbekli ol- ır çe re 1 tısap ey emiştir. Bilha!'lsa a at ne razık ki. yirmi yedi bin nü· h k d k a yıne doydum demezler••· 

apı an du;arı çıkarken biz de 1 . .. v .. 1 f f 1 a ana::;ın 111 arnın an çı mad ı. ı B' . y . kd'v . . • . . ima aıının sırrını ogrendim.. diyor- son uç yı zarında ehemmiyetle kay uıı u kazada yalnız iki ilk okul mev- B il' 1 , •1 . 1 b l ız ne yıyoruz, bizim 
)e ıgenmıze aynı şeyı c;öyledik.. dum.. dedilmeğe ~ayan eııerler vücuda geti cuttur. d ::--1 e ~ 0 

maz: 
1 0~ ~ u. ı~s~nı~ nedir ki sanki: 

., .. <Devamı varl rı mı~tır. mumı ıhtıyaç karşısında bu iki ilk s· . ı.. ·d "k 1 ok çok yesek, yumru ,...... Amma da sarar rutf;Sın ·ı · . ı U • . . egı bıyıgının bır telını, otuz ıkı dı- ç k Jc 

E 
"k k k 

1 
h' ~ ını vıı en so er er.. k . . . k Ilı'! 

G
• d n:r11 genç aymakam ve beledi- o u un ıç bir şey ifade etmiyeceğin- Y· . , . uzu yıyebılıyor, iki ba r Y 

ıresun a feci Muallimlerı·n Pa. ye reısi Bay Baki Batıaran belediye de ~üphe yoktur. . - . ~111 dı~arıdan, bır ~uyan olsa, içebiliyoruz. ' 
bütçesini üç yılda yirmi yedi bin lira- Kı.rmetli Adliyeci Bav Ahmet Tit- kım uılır n~l~r d.er. Bu Jafla:ın Ko- ı Dedelerimizi dii-;;ün, yirtı11 

bir Cinayet! 1 ralarJ v erı·ıecek ya iblağa muvaffak olmu~ ve kasaba- reğin ba1kanlığı altında . çalışan Cizre ca Yvusuf gıbı, ?1
r adamın agzından birden ·•yran çıkarırlar, bir o 

da: bir mezbaha, bir plij, bir sehir Halkevi duyulan büyük bir boslugv çıktıgına acaba ınanan olur mu? içip ibtirirlermiı:ı .. 
k · · · u Pol Ponsun dokuz d ~ d v · B par ı, hır çocuk bahçesi, bir Cumhuri doldurmuş ve muhite gittikçe daha sı . ~ · .... ~~ur ugu .şu Bunlar masal değil ya .• 

Masum bir kadınla oğlu alçak
ça öldürüldü. 

Giresun, (Hususi) - Giresunun 
Alurca kaza11na bağlı Allo köyünde 

müthitı bir cinayet işlenmiş, bir lı:adın 
la bir çocuk öldürülerek bir k,ii de a
ğır surette yaralanmıştır. Bu cinayet et 
rafında aldığım malumatı aynen yazı
yorum; 

Allo köyünden Aziz adında bir azılı 
etrafına daha bir kaç kitiyi toplaya -
rak ayni köyden Gülistanın evine gİ· 
dip tabanca ile kendiıini öldürmüstür 
Bu sırada Gülistanın imdadına y;ti : 
fen on beş yaşındaki oğlu İsmail de 
Azizin cürüm arkada~larından olan 
Binna7. adındaki kadın tarafından hı • 

çakla karnı deşilmek suretiyle öldürül 
mii~tür. Müteakibt'n vaka yerine yeti 
~en lsmailin baba~ı da sol mt-mesi al

tından ı .. hlikeli bir surette bıçaklana
rak yaralanmı~tır. 

Ne sebr-ptcn dolayı yapıldığı henüz 

anln~ılamıyan bu tüyler Ürpertici cina 

yeti müteakip caniler firar etmit i.ee de 

derhal ite el koyan jandarma pek kı

aa bir zamanda katil Binnaz ile cürüm 
arkada,larından birkaç kadın ve erke 

ursa Maarif Müdürlüğü Vi- yet meydanı, bir futbol sahası te!li, ey faydalı olmağa başlarrıı~tır. _rada 'en neler du~unuyorsun be Yusuf. ka~larını kaldırrı11" 
liyete Bir Müracaat Yaptı lemiş, Cumhuriyet meydanına Atatürk TOKSOY agam. T • Filizi dinliyor, yolda ::ağıJ11 

Bursa 25 (Hususi) - Şimdiye ka- büstü dıkilmi~. hükumet ve jandarma -- .. - Ne dıyo~·s.un bre Filiz, Ponsu görmiiyordu bile .. 
dar bu"tçc d ı v d d 

1 
d · ı · h lk . b' . gonderecek mıyız vk . .. . o ar ıgın an o ayı verile- aıre erı, a evı ınası ın~a olunnıuı;, JZ~lIRDE BfR OTOMOBiL T ' ı•. serıyetle Turklerın 

miyen şehrimiz ilk mektep muallim- aM cadde on iki metre geni,liğind.e KAZASI - Nereye, bir kahvenin öııündeıı ~~çı}'O 
!erinin "mesken bedelleri,, nin; bu açılarak parke döşenmi" ve ag~ arlan- l - Eşek cennetine.. Türkler, hemen heıl birde

19 

··a Y " zmir, 2.ıf (Huswıi) - İzmir Kar"ı Ali ı .. 
sene o enmesi için maarif müdürlü- miş. eski çar~ılar tanzim olunmu,.tur. k 1 T . - • a ı ızın verirse, yarın ona çıkmışlar, Yusufun etrafııt1 

v.. ·ı· C T ya a yo unda bir otobüs kazaııı vukua Ü 1 b 
gu vı ayete bir müracaat yapmıstır. izre daha üç yıl evvelisine kad 1 g ıe ıı· cenaze merasimi yapabile- tardı. 

M 
'f d . . l'k k ar, ge miştir: _. 1,.1, aarı mü ilrlüğü, ilk tedrisat pıs ı • a rep ve y1lan yuvası idi. Be- B · cegız. Onu zorla kahveye soktu 

müfettişlerinin umumi mü\'azeneye lediyece yapılan :mücadele sonunda ıı :~:::aaldı aont ..ıbz.~irMe g~lmı·e~lte 5ollhan' Yu~uf gülmeğe başladı. nonun ortasında bir masaYll 
alın 1 .. • Ak I o us ersın ı ı e a a ma arı uıerıne bu fasılda masraf rep ve yı an nesli yüzde 7S imha ne aruınd H 1 k" .. . Ayna karşısında geriniyor, iri el- lar .. 
azaldığından "mesken bedelleri nin edilmiş. temizliğe azami ehemmiyet og-lu V ı· a arman ı oyunden Alı !erile ense:-ıini ok::myor, sabah J'im- Filiz: 
· d' . " .

1 
• 

1 
e ıye çarpmıstır I ti şmı ı verılehiieceği kanaatini de bu verı mı~ ve şehir müteaddit lüks ı· M" d . · . · na<ıtiğini yapıyordu. - Yapmann bire çocuk" 

.. t •ı A b 1 • 1 . .am . usa eme netıcesınde zavallı köy- • ı'/. 
muraa ına ı ave etmiştir. a arıy e tenvır olunmu$tur. Bu yıl i- J" a- b' Yusufun !Jütün J'imnastig~ i, sabah- kın vaktımiz kıt, ~öyle bit 

v·ı • t k d 1 k • • f U gır 1r Allrette yaraJanmıs !IOfÖr bir .! aye rna amı; miır_acaatı daimi ç ı n . (' e e t~ık ve ıyı su ihtiyaçları gi- ı kolayını bulup kaçmıstır. ·' ' leyin yataktan kalkınca bir iki defa lim ! 
encumene havale eylemıştir. derılecek, ıınema, buz fabrikası ve so Ya ı . 1 k h. . gerinmekten, odanın ortasında bı'r Dedikçe, onlar ısrar edi~'01' 

~--- - 1 - k h . d . . ra ı' mem e et astahanesıne kal dl Biikreş Elçimiz 1 ıu K B\ \ epo)a/ı t.em. olunacaktır. dırılıp kazaya sebebiyet veren firari iki defa gezinmekten ibaretti. fu salıvermek istemiyorl:ır. t 
B

. "cld ' ayma amın aa ıyetı yalnız kaza ,.of örün a b 1 Sonra güre!-t vapacag~ ı Zc'tmanlarda ' d Yusuf da onları kırmak ı!' 
u mu etten beri nıezunen !'leh - T ranmuına ctş anmıştır. '( .J ' 

r~m~zd ebulunmaktıı olan Rükre~'ei- - - - - - da Filizle kar~ılıkJı tutuşurlar, itişir ! u. .. ... . fıJl' çımız Bay Hamdullah Suphi Tanrı- . !er, !Jöylelikle idman yaparlardı 1 Buyuk bır ma:-;anın etr:ı ·r 

öv. er önümüzdeki ay ba şlarında va- ı Halbuki onun hasımları, kim bilir ~-u~~ar, Tiirkçe olarak bşılBd 
f b 

1 1 
ı goru~mege, konusmağa b~1 ~• 

zı esi aşına dönecektir. nası ça ışıyor ; ne şekilde idmanlar B' ·.. , ~. Tiir.Jtt.,,.. 
yaparak hazırlanıyorlardı. ı~ .ız e\ vcl, sekız on . od" 

ii yakalamı~ ve adliyeye vermiştir. 
Aıııl elebaşıları olan Aziz henüz ele 

geçirilememiş ise de onun da hemen 
yakalanacaiı elde edilen izlerden an
laşılmaktadır. Tahkikat ve talcib~t de
vam etmektedir. 

~aş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
nena!&_, kırıklık Ye bntn. atrılarınıu derhal ' k 
• - icabında ınnde 3 kaıe alınabilir. .. esİii 

Lo. - .. ka kımse bulumnavan gazıfl 
ı anla yaptıgı gures zaten ona d b · , h - ·. ı btıl'" 

mükemmel bir idman ~lclu v u en ııe vma şerı bır kail et 
FT l ı· · g ıçın, çarpmaga, sonradan gcıcnl 

ı ız e ı ışıp, oyna~masına lüzum ta kal v b l ı 
kalmıyordu. ' ~rnga aş at ı. 

~ Gazıııoun sahibi Yu:-ufııJ'I 
I·,~aseı~ haftnlardanberi, yapmış sında, onun etrafını sarıt!l 

oldugu bır sürü güreşler ona mükem Türklere

mel bir idman oluyor, Pol Ponsla ya- - Bu da bizd~ 
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Sü~~ymaniyenin 28 inci yıl
donümü 'dün kutlulandı. 

Fener - İstanbul 

!ayfaı 1 
.. 

Gayn federe maclan 
Esayan :3 Şişli : 3 



Can ciğer dostluk 

YENi SABAH 

POLİS: 

Bir çocUk elektrik cere
yanına kapılarak öldü 

Anadolu Hisarında Kızılserçe 
soknğıuda 33 numaralı evde oturan 
orta mektep talebPsinden, Mustafa 
oğlu 1l5 yRşhmnda Salih Necdet, -e
v:inde, elektrik prizine kordon ta -

Otedenberi er'kenden ıkııllcrna mı j (i)ndan sonra tatlı tatlı musabnbe· .k.ıp oyınarlren cereyan çarpmış, ço -
cukcağız ölmüştür. Hadhıede kim -

e\'erim. :Su itiyat ta ".kü~ük ~·aşım- lerine ibaşlndılar; , senin suçu olmadığı a.nlaşılmı:;.tır. 
~ n :itibaren ~e s,er.1eşmiştir. Bu 1 - Londraya gitmiyor mu un? 

:na e1ki .de kil~ ~"Ji~ bnyatı 1 Bu uıı.le maruz kalan yeni binen Çakı ile adam yaralamanın Yaz sıcaklarından bunalıp dıı şi- ~'IVVV>. yüriidiim .. SeltlmlaştıktaJI 
bzanma'lc :veyahut JPeK müte~1l, uek yolcuydu. Sırıbp kırıt.arak, ezilq, cezası kfıyete başlayanlar kim bilir ue ka- ~ yif sordum. a.lıJ' 
n:kirane ~:aşa_yan b~r ~ilenin e\·1idl büzülerek: j Şehre.mininde Sıılukule caddegin dar pişmrın oluyorlardır. ağı yu- ~ - :filğer lbirlrnç gün d 
ııo1mnktan lerı ı-e'lmıştir. - Yeni geldim, radan., dedi. Bay de il.SO numarada oturan Q)o;manla karı bir haftadır az fasılalarla de- KömÜrcÜ}erden eder.se .. Ocntrıma incir 

Henüz 11elciz, dokuz :aş1arında Milat ne J·apıyor gitmiyece.k nıi? .ayni mahallede Ne~eı. ma.hallele • vam eden eylül yağmurları, öyle bir yağmurlar .. Hikmetinden• 
m.. :t~te ... :ıı · · b • · d z ,. h · d t baskın 1 • ... ptı kı' ]•emen ı.. emen hı'ç d b •• •• ama .. Bu mPv:;imde, bu " 
-.en, meııı. P tau erım1, oş gef:Jl'- - Gidecek! İşte onun pasaportu- rın eki iyamn ·ft.a vesırı e o urur- J" , 111 maa a UtUD CS- darı ""e>'k ıfazla demi \Tl'lİ ,-._ 
ımediğimi ve kite.p '!PUasını çıkarma'k nu aldım da ~ize ~apbracag-ım bu larken ar.alarmda bir kavga ç.ıkmış, kim:;cnin ağzını b1çaldar aç.mıyor. it' c· tl - lt " JI ı · ~ n l kı" Ru sözleri övle hiclde ı, 
tüzere &EilıŞtıgımı atıırlarmı. şi:n '\'e gün .. Ha .. Ha!.. Sorma birader lbu • Teşe~ Osmanı, çakı ile omuzundan em nası açar, ınsan aqı · ~ f ahz · ef 

1 i . ı · k • ba l ~-· na m un sfü•Jih·orrlu iki ba-:ka !Jir ş !la 

~J1..1şmamn !hudutsuz ze\"'kini ıtatma- '°'iinforde Mitatla ......... t. iYi.~·iz .. Ben de !'.aralamıştır. Ne~et yakalanarak gc < ı c ıyere se\•ınmeye ~ar il.l.. • - ...., ., ~ blP' 
1 d J a · • ~ - Evinde henüz odunu, kömilrü bulu- ye hatta teselli vermege _.ııı 

ı:rmş ohm ar SlUl e1 er.in en ve ınsan- lberaber gidecektim ama.. Şir'ketin dtin nöbetçi sulh mahkemesi olan i- edemit,•or.dum. y·ne 0 )ı;eJJP 
ık hftrriyeflerinden lbir parçasını 'hesabına s \-:abat ed~-ek.. lcinci sulh ceza mahkeme~ne veril- nan uab.:ıyiğit yok gibidir. Hatta ~·.az ;; _ aybetmiş1er, demektir. . w , .miş. uçu ahit olmuş, 12 gün hapse ba~ınrla paltosunu satıp ya~lık kos- yazın avutmn~a ib~Şlndı- 1111 

TI 
- Panste !ka'lacak mı· hk • d'l . t' tüm :.yaptıranların evlerine kapanıp - Fılhakıka l1rt.anbı.ıl 

er ne\'se.. . b' v 1 k ma um e ı mış ır. · •• •t . lt • . . . ·~- - Asıl Parıste .ır ay eg cnece . .. ... k kalmaları da üstüne cabası. an Uml V31rml. karşıa1r .. Daha bır buçll 
. Ötedenberı erken ~kar~ d~~ Moruk :Kızıyor çok .. Geçen rnz onu _ Kopruden _geçe~ e~ .. : Yağmurların baskın halinde geldi- t1rma ~-ıtzl,. mız '\'ar -am• .. 

tim. Tembel tembel ogleye kadar ~ a- 1zmire go .. nderdikti. lzmirde dura- Dun ~aat on ucte koprunun Ka- w • d - l b' d l .,_ Bu ır"gmw uı·iar da bu . • • . d • _ . . . gı şu sıra a şoy e ır o a~mamn çoa. .. . . • . . .,, " tiklıırında ~ nsla:1an kaclı~rı a, madı; ıı>atlıyonım diye telgraf çe'kti l'alrny 1stikametınden 'karşıya geç - enteresan mevzular ,-eroo ğini düşü- dum. Anladım ki bıçar-erun açı ıpek gitmeseydi fena mı olu~ 
. mn'halle çocngu 'k-uçlik beyleı ı ~C: ~ev- ı bize.. Bin lira istedi; Mitat da yolla- mekte olan boşta gezen 'ta~ımından nerek emektar mu::mmbayı ırt.una dolu.. . Bu ::;özlerden ben de 1 
meın. madı. l otuz yaşlarında Mehmet oglu Aih - . . ·d :f 1 d Du~aia ~·aklaşırken aklıma geldı. rclc :pastırma ya'llllrn 

. _ da il .. . . . . d k' geçırıp e\ en ıra ım. G . d"" _ kö .. _ _ d 
Evıme yakın tramVf\Y duragm - Ke adamdır biliyor musun si- mede, şofor Nunnın 1dare~ın e ı Sokaklar - mintarafillah - jpırıl .erıye onup murcuy:e ugra un. gıuze11iğinden bah::;ettinı 

erke.nelen yeniidığım halde hiçbir güu ı zin moru'k '311-5 numaralı otomobil çarpmış, pırıl ve ile.rtemiz ın~an ner.eve bak- Beni görür görmez.. Zaten sırıtık Oradan dönerk-en ca~ 
tramvayda oturarak işime kadaı· gel H :· R , . .t ·~t· , başmdan ehemmiyetli :surette yara- sa bir narr~ bil~ toz toprak. cörröp duran ağzı ibütün bütün geni.ley.ip bir yaz snhillel'e dökülen 

. . _. k B . . - anı omam a~ a gı mı:< ı 'a.. 1 y 1 C h h t ıı• r- ' - ~ _,. ·· - - dörtt ·· - ~ ı.. _., mışlıgım yo ·tu
1
r._ bunun ıç~ t_rsı.mvka: OrıidB. bütün k.anİarı başına · to~la- nn~ıştır. t ar

1
a ı erıf·~ paşka 

1 
a~ a - göremiyor. Şehrin bu temizliğine çok ~6narcuı. yuzunun e uçunu ,..ap betini çekemiı;erek bo"!:'...,... 

ym ar'ka saban ıgı ana en ıyı :me\• ı . 
1 

d. _ . ,r nesıne ya 11-ı rnış, şo or ya a anmış- ııevjnerelc. ilk ;i~im evlül ,_.aii-murla· ıa ı. meşhur bir gazinoya ~ .J 
. . • ·mı~, ne para ar ez ı gor en .. 1. -aman t • ·· • · "' ~ ,... .. - • .ı • • • • huzuı unu veru. he 'ft'. . ı~ 1r. rına te.~ekkür ıebnek oldu. - Komur mu, odun mu .. Ne :ıa- Bılaroo, tavla, ıdama, ı 

rı ıı \t-3se am.. l d · · K ı..ı Dün yine mutat yerimde durmuş R 
1 1

. n ,. ... t l . , __ . . . Bir çocuk düşerek yara an t Caddeye çıkınca in~an bu temizli- r:ım bayım!. .. Kaç yüz kilo.. aç :ton .. tıleri ile söhret bulan 119' 

1 d l t Et 
- vyıet ır .. ·Day .mı fl ın ış~ı ıyı • ~ ~ t " - • k-.:ı d ı ıidi.-giiıılük mev:rn ara a mış lm. • ra- "d" . ? Ort.akövde Maslak caddesmde ğe bütün bütün ihavran oluyor. Par- .·.ı:..mre ·· gun agzına 1..uar 

0 
u 

rafımdaki insaniara bakmak "\'C on- gı ı~ or _mı~·. . . 18 nuınar~lı evde oturan belediye keler o !kadar gül~r vüzlü ve .o ka- Diye kabına sığamıyor, aki elini ıl:eiebeler; genç delik.9.nlılat'' 
lnrı tetkik etme"k znhmetine katlan- - ~ır ııkı bını krrınyor a~da .. ıJ)olis )lehmet Alinin 1'3 yaşındaki dar parlak. Kaldırıml~r .. Tam kendi avuç avuca Eürerek büyük yılbaşı Ben de şöyle sokuldttifl·· 

k
... d . ı . ..+... . . dd .. ~ Sen soyle bakayım Londra nas1l. - 1 Ab B .,_t 0 k"' . . ·ı- · · d" .. •h· ;ı.... ra tur·;lum B"tün ~ ma -n aıma ~ay~ım ıçın ca eJ... • • . og u met eşı.a. aştan rta oye renklerını almı~; pınl 'Pirıl yanıyor- ı .. ~,amıyesı u~mu.., ıuır l.ilyyare zen- ıo u .. u ".'::--ıııl: 

bakmağı tercih edenlcı·denim.. . ~erıkı .. bab:ısını? e\'mden ba~h:;;der doğru cadde üzerinde koşarak gi - lar temizlikten- Fakat üzerlerinde gini gibi sevincinden uçuyordu. Onu kulak kabartıyordum .. Jler: 
1'.'nm başımda birisi ıdurıty-0rdu. gıbı büyuk hır a~ınalık ve salabıyet- de.rken, Galatasaray lisesi ilk kısmı .adam görmek hele )"an sokaklarda biraz mahzun etmek için ·nadıma: murdan bahsedivor ve·· 

ı::·e yiizüne lbakm1ş '\"e ıne .de üstüne le: önünde yere düşmüş, sol kolu bile- bir iki Jdşiye tesadüf etmek imkan- - Yok dedim .. Şimdi lazım değil. ılar .. Yalnız; "k1ş geldi 
başına dikkat ~ylemiştinı. Fakat ' - Londra mı? dedL Görme, müte· ğinden çıkmı~tır. Çocuk, teaavi al- sız bir iluıJ. Sanki bu koca. şehir .umu Daha. vakti var. yağmurların artık devaifl 
.adam mfitcnıadiyen kıpırdanıyor, madu·en.~·eni ~inalar ys.pılıyor - son- tına alınmı~t.ır. mi uykuya yatmış gibi bütün evle- O hemen yağan yağmurları gös- d~ı~ rnemnuni~:etle b~ 
öuune arlca ına bakıyordu. Tıuhrlı- r.a Taksımdekı apartımanlnra baka- Bır rüşvet hadisesi ri, lrnpıları, balkonları sım~ıkı kapa- tercrek: kı .. ı 1

:ar .. Ve bitkaç t.ne 
nıa gitti. Bir aralık tramavayn binen rak, çünkü tramvay orara gclnıi'ti - Dün, Dökmecilerde, Dökmeci _ lı .. Ve her t.a.rait:ı. canlılığa ait lıir - Vakit kaldı mı ki artık çömezi .. 
birisi biletçiye :r-anı\·ıQ-ın iBe.}·azıda ne apartımnnlar diziyorlar, ne aı>ar- ler hamamında bir cilrm.ümeşhnt h:ırek-et görülmii.\•or. bunun burasında? -O iye uıun, kalın Tabii bunlar da kah~ 
gidip gitmediğini ısor.du. Sanki bilet- ı tımanla:r .. Beş yüz dairelik herbiri.. yapılmı~. hamamın idare müdüı'ü, Caddede tcsooilf ettiğim tranwa.y- ve kaba ıbir kahkaha attıktan sonra ıhibi ile gar.sonlardan 
r."niıı d .. O.iJ onun v.a.zife3i imi .. s "".İbi - Desene sahipleı·i epeu düm·a- ı· 1 k larla, iderini ~ard:.ı.lxe kululıu·ı gibi 1·1a· v·" ettı·.. . olamazdı .. Fakat onun b ,.,. -. ~ - po ıs memur arına rüşvet verir en ~ - '" -fit 
hemen atılclı; ı lık toplay.acaklar. Ha sizin apartı- zablt tutularak mnhkemeye veril _ tıkız tıkız dolduran yolcular da olma- _ Artık kış göründü. Hııbta gel- vinc.ine dayanamayan g.,...~ 

- Eminönüue .klı.Wır gider beyim; iman ıne oldu kuzum? miştir. Hadise şöyle geçmiştir: 5a umumi bir uyku ha~tahğma iıük· di demektir bayım .. Şu yağmura bak. t plı atılıyor: . .d"Y'. 
levh~·a bak da öyle bin! - Hiç duruyor .. 'Kira~·a veriyo- Eminönü emnfret memurların _ medeceğim doğru ~u. Şu yağmura bak! Bwıun arkası zem- - ::Amma da ettin ... .'... 

S l
. h 'l.~1a b ı 1 ı b ' "- - ~ F' k t ~ ·· fh· b' ·d . ıetl · \•ordu Daha -dur baka}µ..-mı ı soran erıw. e sa ır ı oma ı ruı; ır .ıu:ıtında da bu~ oturuyoruz- dan iiçü, hamamdaki bazı uygun ·uz a a yagmur mu ış ır i'l u e heri; sonra da kar ve kara kı~tır ... •. ·· 

idi ~ ona cevap vermeğe lüzum gör- - Geçen gün dört bin lira~·a bir hallerden dolayı cürmümeşhut yap- ~~ğıyor .. H~rke.-. bu ha\·ada deli de- Hey maşallah hey .. Yağ gözünü sev- ~azı '\'ar.. . ı "/ 
mcdı. aparbman snt'tldı görme.. mağa memur edilmi~ler, dün ba'ma- gıl ya sokaga çıksm ! .. Akşam \'akti diğimin .. Yağ.. A - Pastırma 'azı m 

<' .. '* b l - t'k G l'b ' · · d ·· - d d" ı d ~ liftır evUt lif . ~~rp .~go n ge mış 1 • n 1. a ye- Beriki dört bin liraya apartıman ma müşteri sıfatile giderek clirmü- lŞın en, gucun en ~nen ~r . e ~·agı- - Pek sevinçlisin kömürcübaşı, de- ~ ... 
11~ bı~ ):ole~. ark_a ~ahanlıkta bır yere Jatım duyımı-a kendisine hakaret meşbut temin etmişlerdir. '.Bunun ü- nı yerden kesı:ı~k. ii~tlcrını .~·ag.ınur- dim .. Yağmurlaı· sana yaradı değil- B~.!ag~ur~ari!an ~:::ı 
fü':. mışti. Gozlerımı -eaddeden ayırıp edilmiş gibi yilzünü buruşturdu: zerine, hamamm idare müdürü ol - <lan korumak ıç!n mutebarrık :sardal mi'.' .. Kömürii kaça çıkardın? He- !l~~ ogl~ aktı ~ile l et! 
ngımda. solumda bulunanlara ba- D " b" ı· dug- unu s<ivliven Yusuf memurlar- ye kutul::ırı halıne gelen tı:ı::.mvayla- len ~·t··ızu·· nclekı' tebe~sum kavbe>lur .Cunlerdır topraga geç . 
k . ı - ort ın ırava apartıman olur · · ' . w n "' · :s • • d" d" •d" s · pas ayım dedım. mu hiç cıuum ! o ·senin dediğin bir dan Samiye 10 lim rüşvet teklif et- ıa hpa.gı atıyorL'ır. gibi oldu .. Sonra tekrar rerine gele- rı .~~ ut t~ ... enın .. di~ 
.[e:~r z:ıt elin?~ he~ke.se göster- katlı evdir. miş ... Sami de bunu kabul eder gibi Bazı ~ir~sy~dim~i ol:ınlar da ıoto- rek: dedigı~. ~euımde ık'.~ 1 

mek ıstıyormuş gıbı bır pasaport _ H , . . , • _ görunmüş. yalmz: larına muthış sıfoslar ~-.aptıra yaptıra _ lmkan var mı buna .. Belediye göz p~rd~usuz dol•ştlmaz 
açmış tutuyor ve yan gözle -etrn!ma: a·· t kaaJtl n azı~~m haJır .. Ba baJ agı - Arkaclışlarıma da .söyHve • caddelerden yJJdınm gibi geçerek açtırmıvor Bize verilen kar da za- bır ~er 11.rar. ,..,8 
"B b. k . ı.. - • . or ı apar1.11man.. . . . . 1 v I . d l • . .. n .. 1 h n" ,.u .. 

&na a ı_n. 1şte l)~ ~ub1m bır 1 _ . rım ! dıye arkadaşla1·ının yanına gi- so ugu ev crın e a l.rorlar. ten. yeler de artar bile.. oll so: er'. .. ~~ ge -ı; J i }I 
ailannm; elımde eenebı dıynrlara be- Hadı canım sen de .. Apartıman derek onları da ikaz etmi' mü~te- Cadde bo.rundnki bütün dükle-an - ıı 1 ı. ~ l od l k.. .. ... k 7.Unluk çok'turuyor. !Kıtn ıo 

• ~ . • dan haberin ~·ok . :;;. " - e e uoy e una omuı u açı . h 1 kl eı· d..:ı..; pl1 
nl götarebı~e'k bır ve~ilc:ll. Tar, 't'ler ı " .. rJler.den baıl.arını da sabit tutmak u.. ların hcı>~i bo~ Bütün ıdükkan"ıla b k ı· ı - ·ı · · d'kt mı ırÇcm ı a ın eıu • T • • - • •••• '"' • ıra ıp ey u yagmuru ı e şı~ır ı en h 
gibi hakınıy.orclu. . - Na ıl yok ·· Sen ne biliyorsun ere, hainamcıdan on lirayı alırken rm ..ama kayıtsız g:ırt ız baştan ni- sonra değil mi? · tekayı daha ihır.lı, da " 

Dikkat ettim, traşı ya iiç veya dört kı.. 1 cürmümeşhut te..ı;;bit edilmiştir. hayete kadar suratfarı a ık. ka~ları Dedim ,.e cevap beklemeden yiirü- ruyordu .. 
~unlük"tfi. !Kamrmış suratında karA - Ben mi! Yuh ! Biz doğduk do- Yusuf, dün, rüşvet suçundan as- çat.ık.. İkide birde çıkıp ıkap1tarmdan <l" B 'it"" d""kk~ 1 a • asık su- Kahveden dı~arı çı'kıPd· 
iki nfak göz ve lrua kaşlar insana falı apartımanda otururuz eerseri.. liy& dördüncü cea mah'keme ine ve- uz,ana~ak ruwaya bakır rlar.. u~ .. d .. ~~n 1u a: ~~ k ~e b "sten doğru gelirken.. OnüJYI ~ • 
.itimatsızlık telkin ediv-0rdu Ka~la- Ben senin gibi UJak.. rilerek mııhakemec:i yap1lmı.:: ı:ıuçu Kösedeki tütüncil''e ll~\.-nra'k bir ral 

1 
u • ncı abr~ tak 

1 

,~~ -~ 
1

.~ kadar bir şemsiyenin •111

'.:H. 
_ • • : • • T • _ • •• _ .. .,, • • .. J ,.,. ~J ya nız 5e\'l.nen ır e <AOmur~·e.. 'k b • .. üyt'P~~ 

rınm ustu ne kadar ınmış alang1e - Ne'! Vay 1tog-lu .. U~ak olmayı 
1 

sabıt gorulmuş. 3 .ay hapse mahkum sigara i tedim. Bn sırada hasnyı iı:ıa- Ben de içerlemeğe ba~ladım neden~e ı ı ı genç as an yur ı 
~!\keti yüzUne hiç de ~ ıider bir 111enin gıöi Y1lhudi.. ve derhal tevkif, on lira riişvet pa - ret eıJerel<: Fakat birdenbire ~klıma şöyle bir yalda~arak k_o~~ştukl~:1: 
ıfa~e :er'."İ}-0rdıı. _ _ _ \ Ondan sonra ne yaptılar bilmiyo- r .. ı da müsadere edilmi~tir. - iyi yaiiıyor değil mi? diye sor- sahile innıek - ve daha düne kadar başladım .. ~ınsı ~de 
. ) ~1 bıne~ ~~u frOZ1~~-;ı~ ve kr~- rum. _Tr.amvay Karaköye geldiği için Sabıkalınm manfeti dum. Hemen sözliı;1ü naletlcme bir dolup boşalan şu sazlı gazinolara halde anlatıs oıd.u. _ 0r1Jf 
\a~ızdı. Knsketlı onu. g?1'unce bır J ben 1ndım. Ağır adımlarla beni işe Yeni~ehirde Gülbaşı sokağında ter lilde keserek: lıa'kmnk geldi. . - A ... Kar.deş ~agnı ~~ 
ıio~tunu bulmanın sevınc.ıle oıuuıuna götüren dar ve pis sokağı geçerken St numaralı evde oturan Artin po - - Bırak A1lahını Sc\'"rP-"'n ı.. •. _• ·ım1 l . b"l . k 1:1 . ı. 1 bır bagtırdı ikı .. Guya.. rurdu . ... .,._ ~-· _ n, cın ı e ~o .. epsı aapa ı .. 1 ~ . .d k {)eŞ 

_ ~·Ie.rhaba yahu; nasılsın ? b~ı ik.~ can dostunu _düşüniiyor v: bu lise müracaat ederek sabıkalılardan dedi.. Bu kadar da olur mu ra ? .. lki }:l~p~i tası, tarağı toplayıp kapalı das ~ gı ece " on, on 
_ Oo, ne haber? gtlnku dostluk ve duşmanlık seyrrnin Corci Vasiliyadı tarafından vum _ gündür .. Bu size ·verdiğim ikinci si- büfelerine tıkmış pis pis düsünüyor- ukt T r· b d• 

akll erdirilnıiyece1r: değişiklik 'hızım rukla dövüldüğünü iddia etmi~ Cor gara paketidir .. Bir de on kuru~luk lar.. ' ca . mı.. a um una • ,,,ı 
- ~an ı e ı.ro um.. ci yakalanarak mahkemeye veril • ÇAY verdim birine.. iBu muhitin en ok ikaz.anan ıve ra- e _ı acı acı i'U e .:ı.ıt Tram-layın içinde nerede.Yse sar "' '-'l'l d" rd 1 "' ·· Öt k" ··ı rekt "7""4 

tıa~ dolaş olacalclardı. H'k" • ·..,,ı.• ç g da yagmurun devannlJO"""' ı ayecı mı~l1r. Bir şey söylemeden hemen yürü- bet bulan bir gazinocusuna dolru · . llİ''e onu da, kendını de tese · 

'
~·~~·~········~~····· 

G 
11 11 

- İçerJye girmeğe çalışalım be? gürültü birdenbire :ke,ilmişti. mir !kepenkqeri indirilmiş pencere-

f o r u·n m ı• 'e n o u•• ş m a n - imkanı yok kapı, :içeriden ki- Kapı umduklarından daha ça _ (erden ba~ka kaçacak delik yo1-..1:t•. 

~ 
. !itli.. buk açılıvel'mişti. İçeri girmeğe Buna rağmen şoförle vekilharç la-

. - Pencereler.. davranırken ayakları bir cisme ta- boratuvara girdikleri zaman yerde 
.. ....,~•~._. ..... ._. ••• ....,,. ..... ---. D . .._..._ - emır pancorlam indirilmi8 ... .kıldı. Ne olduğunu anlamak üzere ~:atan ve çoktan öbür dünyayı boy-

No. 19 L. Bercmen Dana gündüzden doktor onları kn- yeı·e eğilen .şoför hüımefüce bh kü _ bmış doktordan başka kimse yok-

vurup bir çan sesi çıkarmalarından mıyor, fakat kapının öbür tarafın. pattırdı idi.. flir salı\•cdp: :tu. 
lAboratuvarda bir tehlike vukua dak! gUrültü, heran daha zi,rnde l:Ier ikisi de deh!}eUe, n& yapacak - Yerdeki patron!.. Ne oldu aca Vakıa yanyana. bitiştirilmiş iki 
geldiği anlaşılıyordu. Acaba ne artarak insana :içeride sanki iki ki· !arını şaşırmış gibi birbfrlerinı ba- ba? demekten kendini alamadı. mermer rn.ı1sn. üzerinde üzerleri yarı 
olmuştu!.. şi döğüş ediyormuş, hissini veriyor- kakaldılar. Şoför birdenbire hay- Filhakika yerde yatan nrka üstü -örtülü iki cisim bulunuyordu. Bir 
LABORATUVARDA GEÇENLER! du. . • kırarak:. .. . boylu boyuna uzanmış olduğu hal- de bu cisimleri muayene etmeği ak-

'i!'ehlike işareti çeken heykellerin1 Hekto: ~ır aralık eğilerek anah- l'l - :ekı, o:eki)er~~erede? Git 'Onla- de doktor Art.üs idi. Arkasındaki leden şoför arkasında vekilharç da 
çıkardığı sesleri duyan vekilharç ~a:_ delıfme .b.ıı~. Laboratuvar getir· Sagır degıl ya, bu milba- ibeyaz gömleğin kalb nahiyesine olduğu haide rnasa1ara yak1aştı. 
nlerdh·enleri dörder, dörder atla~ öbu_r taraftım kılıtlı ve anahtar da O- relder elbet duymuşlardır.. gelen kısmı üzerinde bir k]ln l~kesi Dana yatan1arm yüzlerini görme
yarak aşağı hole indi \'e oradan zermde ~~lu~_uyordu. . Şof?r, • henüz sözünü bitirmiş görünüyordu. Ucr iki<:i de gayri ih- den vekilharcı bir korku aldı ve 
doktoru:ı mesai oda!lna girerek li- B.u rurültuy~-~oşan .. şoför Artiir ıke~ ~çerıde e~·velkilerlıii bastıra- tiyari gözlerile katili aradılar. til'remcğe lba~1ad1. 
ıboratuvara açılan kapıyı: de Jazı odası .. ~~nde goründü. ·I cak ş_ı~d:tte lnr .patırdı daha kop- Zavallı doktorun en büyiik ffti- Bu hadiseyi gören şoför ileri doğru 

- Bay doktor, doktor, diye efendi- Adamın yuzu altüst olmuştu. 1 tu. Bırı lab?~atuvar içinde ne ka- iharını teşkil eden Ji.boı~tu\·.an için boynunu uzatarak ma~aya baktı. 
se~lenip hem yumruk1amağa ıba.'j- - ~u n~ bu yahu, Hekt-Or! Zan- dar eşy~, ~sı.m ~arsa mabvetrneğe deki o canım ~yalar param parça Bu mnsa1nrm birinde doktorun Anıe· 
ladı. 

1 

nedersı~ kı paskalye yortusu nıU- azmetmı' gıbı elıne geçeni kınp olmuş, oraya buraya atılmı:::tı. La- ıikntlnn :beraberinde gelen adam 

Ç 1 
, nasebetıle çanlar çalınıyor, efndiye atıyordu. bornlu\·arın ötesini beri~ini ~ra11u vardı' 

an arın ça,ınm:ısma devam et- bir Rey mi oldu? ı -B'" ı d . k ı · f ' - . 
mesine ırağmen vekilharç IIektor ,; k"lh ; f _, fö .~! erı mma 0 maz.. dıycn ran şo ör: Yundun balmumu gibi snrarmı~ 
liı boratuvarın içinde kırılan cam ve _e ~il a~il~~;; ne es~ k k t koolt~fu ı o~aın~a h~vaya tl ka~ırdığı - Rim~eler yok .. Şeytanlar yap- rengi, kapa:lı gözleri biraz evı.·elkl 

du:o 
Canım bu yaz 

Çabuk geçer.. ıır' 
- Böyle de yuz yağrıl 

muş ayol"r .. Günlerdir de 
Biıim e\• bütün kartı }Of 

akmadı da bu defa şarıl • 
dan içeriye iniyor. 

1 
- Etme karde.~ ! .. IJS.lı 

yazı var ayol.. . 

- Ha sahi.. Sahi.. b~ 
getirdin.. İçime se,•inÇ ~ 
se\'inen ve adeta yiirür~ 
heve:ıleri göste.ren g~ 
denbire durgunlaşara.'k 
acı ilave edh·ordu. . ii 

- Fakat ~·azık ki S 
bu ay sonun.da Adad~ıı 
Babası bu ~·nğmurısr~ U 
mek güç olduğundan .şıle ıl 
muş .. Benim anum bU Y 
ğımda kaldı yine.. ""-

Uirdenbire hiddet ede 
şemsiyeden çekip hs,•s~;ı. 
dırtyor. Yumruğunu Jıı 
karak: 1'... 

- Ah bu yağmurlar·· 
murlnr .. diye söyleniro::;, 

ııe v~r verseler yok mu? Bir 

yere dOe n madeni bir cismin çıkar ta idim ·Ev,•ela' bo~umk ·b. u and a fırlattı uvYe & apıy.a mamıştı ya, bu gürüfüileı·i.. diye patıroıyı ~·apanm, bu olmnfüi;rını 
dıgı- sea' d d H .. ı:ı · ogu ır ses uy- · söylendi.. .. t . d v- .. , • . ı uy u. u u: dnm Belki bir <Silah . "d ' O ı C b d - gos enyor u. ı a ote:ın ma~ada .. 

-Bay doktor doktorğ diye efe n . seSl ı ı.. ııun ' a r ıya ragmen kapı açılmadı. Kapıyı ku·madan e\'vel iç,eride Şoför kısık bir s esle: 
sine 

1 
kt' d . arkasından heykeilerin çaıılnrı ça- Bu sefer şoför başile Hektora da olan giirliltü paur.dı\'l pek gi.izel 

ses enme ;e e11am edırordu. Jınmağa başladı. Dinle, d ;n ıe, 1bak iııaret ederek her ikisi .beraber ka . - Kaldır örtüyü de, 
Ba seslenmelere hiçbir ce\'ap ala- içeride döğ'il!füyorlar sanki 1 ' v .. ~ duymuşlardı. Laboratm•arın iş oda- görelim .. dedi.. 

·· pı,.ı omuzladılar. Öbur Uıraftakı . sına a~..ı~~~-~ kilitli !~lH ~~\e ,p.e. 
. .. , 

1 
ğacağım gelfror.. . 

(Devamı var) Daniş Re11'l' 



26.!YL'Ot 193'& 

İhtiyar Avrupanın 
geçirdiği kriz 

f 14 yaşında bir çqcı:ık 
ortalığı altüst etti 

Çekoslovakya Alman
yanın Teklifini reddetti 

· <na1qtamfı l inci Bayfada) ccsi zecri tedbirler rejiminjn tatbi - <Baştarafı 1 inci sayfada) tıktan sonra da birini bırakıp öbü- <Baş-tarafı 1 inci sayfada) şekline inkılap etmistir. Nevyork 
tı gergin~lği gidermiştir. Daladye - kine ba lanıyor halbuki "zecrl ted - deki çocuklar ve daha birkaç arka- rünc hamle etmcğe başlamıştır. Tuş 1 ko lovakya hükumetine tavsiye e - Tim es gazetesi ezcilmle diyor ki: 
tu . ~llnı, Dnladye - Hitler müln- birlerin harp demek olduğu,, çok _ daşiyle buluşmuş, gece saat iki hu- meraklısı delikanlı . tuşl~rına uzun 

1 
demiycceği söylenmiştir. ·-· "Sureti umumiyed ka ul edil-

katl:n ında~\ h.ahsolunuyor. Litvinof tan söyleniyordu. çukta hep beraber sünnet düğünün- müddet devam etmış, nıhayet, beş. işte bu şerait afbnda. Fransız ve dıgıne gore bu sefer harp geçen se-
da ıktuuulı hır mlilarekeden dem- Nihayet harp ba:-.lıyacak mı? den çıkarak Gümüşsuyu yolile T.ak- altı kişi üzerine çullanmış ve güç -1 İngiliz elçilerinin Çekoslovak hü - fer ki kadar clvam edel'se ihtiras ve 
v~rmnktndır. ~Yi ama Avusturyadn Hayır, henüz d~ğil. Akdenize sime doö:ru gitmeğe başlamışlardır. halle ellerini, ayaklarını bağlamış - kümeli nczdincleki bu te~ebbiisleri hurafe dnJgalarınn hiç bfr be., crı 
~ı Alman ~nhrıkatı gittikçe ziyad _ lngilter.e filolar gönderiyor. Türkü söyliycrek Parkotel önüne lar, bir otomobile bindirmişlerdir. üzerinedir ki Cuma nlcy.unı ..,aat 20 scd mukavemet cd miyecoktır.,, 
b"rm~~~cclır. !'-vu tuıılıa Ba vekili 1936 Yılmda: gel.dikleri zaman bekçi O, nıan ön- Rif.at, otomobilde de elindeki bağla- de Çeko !ovak hük~..m-eti toplaam~ş Fransanın tedbirleri 
Al 1 • t le .ugrıynrak ~·aralanıyor. Fran n Başvekili Laval istifa et- lerıne çıkarak şarkı söylememelc - rı koparmış, niharet hadisenin baş - •ve umum1 seferberlıge karar vermış Pnris, 25 (A.A.) - Resmi gn:..e-
kil~nnl a At ılletlc-r M eclı«indeıı çe- miş ve yerine Snro gelmiştir. Martın rini ihtar elmiş, bunun üzerine, Ri- )amasından bir buçuk snat sonra de- tir. te bu sabah m Hı miidnfaa için iti • 
D 1

1
l °J ve Rayh. tag fı:ısholunuyor. yeclisind Hitle.r Lo ·aııno itfüifıru f.at, bir yumruk vurarak Osmanı likanlıyı otomobille Taksim merke-ı Bu vahim karar, bütün mnna - zumlu olma 1arı dolayı iyle fürat'ı 

uba ~c kabinesi clt' devriliyor. A- parçalıyor •;e erbe ii harkiitmı yere YU\'arlamıştır. zine götürmek mümkün olmuı:;tur. sile yerinde idi. Hususile yi, Alman rn edilen maJdeJ rin liste~ini ne~ 
ca a bır hnrı) n •'f · d · · ·k · · • o · · d d b ) · 1 t kl d 1 ·ı ~hl ç tc · nilz ha . 

1 
11 esm e mıyız? llc ı tı 'ı> etmış olduğunu Fransaya. sman ıstım_ a a ~ş am~ş. o - Rifnt ile, yine kendi yaşlarında opra ~r~n an_ ge en 81 a ı _ e - retnıektedLr. Bu maddeler meyamır-

~ ır ···· İtnlyaya, İngiltereye •e Belçikaya rada nokta bekhyen polıs Adıl koşa bulunan .. ·ihnt, Kenan ve Ali dün le.r, Çeko lovak hudut kırrakolları- da bilhassa lıi tik, ba lıca m ~ti deler 
19.34 yılında: !bildiriyor. Biraz sonra da Alman rak O mamn imdadına koşmuş, fa- aliye dördiıncü ceza mahkemesine na doğrudan doğruya. hücum etme- kim:.evi Ye tıbbi mli.5tahzeı«tl boh:n 
'.Pı~ ıllet!er l\Ieclis.i .A lmanynyı kıtal arı Ren havzasını işgal ediyor- kat, bu sefer de, Rifat Osrnanı ya- verilmişlerdir. Şahitler dinlendikten ğe ba.şJamı~ lnrclır. Halbuki,. Çeko~- mnkillclır. 

~eclı ~ kı mevkiine dönmeğc _dn - lar. Pari le nnzırlar lıabire müza - k.alıyarak aı·ka üstii yere ratırmış- sonra, mi.iddeiunıumi, Rifatm ceza - lo\•ak hudut muhnfızlar.ı kn~yen ~ı- Yeni Çek başkumandanı 
~ ~ t'dı) Ol' llmn Ahnltn~·a bu dn\'e- kere ediyorlar, Fransız hükOmeti "Ben pehlivanım .. İşte böyle tuş ol- lanclırı)ma ını diğerlerinin lıeracü- Hih kullnnmnmnk \'e luç bır vesıle Prng 25 (A A ) Gen 1 r . 

nhul etmiyor. Avu!'.turyadaki Al Ahnan muhtıra ınm gayrikabffi ka- madaıı adamı bırakmam!,, demiı:, ni isiemistir ' ile Alman ttlprak]armn geçmemek Ç<!ko 1 ' k d · b c~a u~· w. 
man tnhrik11lı artık bariz bir kil bul oldugunu ilan ediyor Ye Ba~ve- polis Adilden sonra dn tekrar bek-, H ·t · .. k k"ld"kt emrini almış hulunoyorlardı. 1 -

8 
~rn. ord.~ ~ ti n. uman an-

nlmış olmakla b('r.ı lı r ltalva ba1·~- kil Saro. ri Osmnnın üzerine giderek onu eybe k~u~ad .. ercyekt çt• ı 1~ Acn Çekoslm: :ık hükumeti, Fransız ıgma ayın e ı mış r. 
c· . · ~ · Y sonrn, e çıyı ovme en, po ıs - . . . . . ~ K·· .. k ·n ·f k · · ~ye mu le~rırı Suric-h Avu hrrynya - Tehdit karşısında boyun iğ- da yntırmış, tuş yapmış, tekrar Adi- . . .. . ve lngılız elçılerırun mezkur teşeb- uçu ı ı a 

0 seyı gt".n 
dcırek Dolfu a teın"nat veriyor. miyeceğiz! ... Slrazburgu Alman topjıe dönmüştür. Bu o-ada bekçi Os- dıli dov~ek \'~ haka~·ellen, polıs bUsü uzerine ve hudutta geçeıı bu bırakıldı 

Parls, Londrn 'e Romrı Avusturya- !arının ateşi altında bırakamayız!.. mania polis Adil i:stimcl~t düdükle- III_e~.m~dı tahkırdl'n, Rıfatın, yaşı da hadiseler karşıı:nnda şu kanaate Belgrad, 25 (A.A.) - Yu gc>s-
ıun tanıami.}cli mıılkiye inin muha- ' diyor. iri çalmağa i>aşlamlşlar, bu düdük_ gozonundc tutularnk, ceman, 16 vnrnmtır ki. daha fazla durmak lav ki Kuridu oğrendigine göre Yu
faıa ~nın elzem olduğunu soylüyor- Şu halele bir harp patlamak ü- lerc, deHiye memuru :Mehmetle üç gün hapsine ve 59.5 lira para cezası bir ihtilfifa meydan vermek olacak- go lavya ile Rnman) a v Çekoslo _ 
hır. 1-run. acln Sla'i ki rezaleti ha zere... bekçi yeU.,mişlcrdir. Rifat, sıra ile, ile malıkeme masraflarını ödemesi- tır. Binaı:ınaleyh sefcrbe.rliğe k raıı vak.}a, Küçük itilaf iktı adi kon:ıe
l Yor. Hayır, Almanya kıtalannm yer- bunların hep ini yere yatınp iki o- ne karar vermişUr. Diğer üç suçlu ·vernıi tir. . . _ . . . yinin 3 te,ıüıieY•.el~ Splitde akdi 
r nJ mam bu sırad. yani 30 hazi- !erini biraz değiştiriyor ve lngilte _ muzlarını yc_:e getirmeğe ve tug yap bcraet etmi-,lerclir. .. Alman te~bırlerın lı~ç bır~sı ~~- muta~a\:\::r olan ıç~mnıııı ~lman -

Alm. n) adıı nnziler arasında r Fran aya yeniden ''eniye teminat ~ yuk devtetlerm ne taVSJyel.erı hlla~ Çek ılıt.ılafı dolası ıyle tehır etme-

~~~:Ur çıkıyor e Hitler, Roehm ile ve~·iyor. Hitlec 20 s~ııe sulh teklif lngı'ltere Meksı'kadan ~eref Stadındakı· fı.nda ~ıc. de on)~rın ~~Jfimatı hari- ğe karar vermişlerdir. 
k dnşlarının \ücuduııü ortacl· n edıyou ama a kerle.rini Ren mınta - Y cınde ıttıhaz e<lılmmıştır. ,, Fransada hücu:ıılar 
k~ld.ıı~ı~or. K~nt Pa.p n Bitleri ten- ktısından geri almıyor. Ancak Rus- petrol almıyor maclar Çekoslovakya l!Otalannı ParL, 25 (A.A.)"- Lö Jarnal, 
lnıedı~ or ve ılk clcfa olmak üz re yaya karşı teminat veremiyeceğini hazırladı yazıyor: 

ı er vr> l\Iıı ·olini V~nccliktc kar- söylüyor. Tampice, 25 (A.A.) - Ncvyork Ortaköy Şeref stadında tertip Paris 25 (A.A.) - Paristeki "Bnndan btiylc hiç. bir ibhımm 
ş.tl:ı. ıyorlar as nf znmanda da A vru- • Ba sırada İtalyanlar Acldis A be- Times gazetesine bildirildiğine göre j edi!C'.n Şeref Jik maçları dün başla- Çekoslo\·~k mahfiline g~~ dahli. mahal yoktur. Südct meselesi halle
~· ~a b<! nelmilcl geı-ginlik son had- b ya gi:rmUıler ve Cemiyeti Akvam- biri Yunanlı. diğeri Norveçli olmak dı. ilk oyun Arnavutköy - Kurtuluş dun ak am-d::m itibaren Alman muh dilmi tir. Dünyayı affı g:ıyrilf~bil 
~ı b luyor. Cihan Harbinden ta_ d n çıkm~Iardır. Yeniden vaziyet üzere iki petrol cemi i Hambwg yolu ikinci takımları ara_ nda cereyan tarasını tetkike bnşJnmış olan Çe - bir harbin fecayiinden korumak i

~·tm. (20~ sene ı-ıonrn, temmuzun gergjnleşiyor ve ?ılu olini Bitlere te- ile Almanyaya nakledilmek üzere dün etmiştir. Kurtuluş küçiiklcri bu o - koslo\•ak lıiikumeti bu sabıı.h müta- çin bizler, uzluşma zihniyetimizin 
~r~ı b.., ıııcle A vu lurya ba"vekili mayül gösteriyor. Zecri tedbirlerin petrol yüklemeğe başlamışlardır. yunda ha 1mlnrına nazaran daha lnalarıııı bildirmek için icap eden en ~on hududunun delillerini göster 
l'eo {t"~· M a · olini ile gôrüşrn~k üze- kalkma ~ı \•e Almanyanın A vustur- Bu cazete f ngilıcrcnin Venezücla· düzgiin bir oyun oynadıklarıııdan ııotnlnTı hazırlaımştır. Bu notnJar, meğ-e mm'affıı kat ettik. Fransa He 
e\\' j' .Y~Y·. ~are~etrnden bir gun ya i tndnlini tnmdığın1 re men be- rnn petrol isıihsalaıını çoğaltmakla rakiblerini 3 - & mağlnp etmişlerdir. Londra ve Pari hükümetlerini İn- İngiltere, mfimkün znnnolımnn şe. -
lu e ıkıncı bır siiıkn tc kurban o- yan etmesi g~rginligi izale ediyor .. meşgul olduğunu ilave etmektedir. A tk"" 1 K t 1 1 giliz ve Fransız nazııılnnnın bugün yin fazlasını yapmı lardır. Bizzat 

l'Or ve bu sefer ··ıu s·. t d rrulVU oy : ur uaış : heye 
1 

. o yor. Fran a ıs asc semasın akara bulutlar ye- Çünkü znnnedildiğine göre. Londra . . . Londrnda aktcdecekleri içlimadan [Çekler de tibi JcıJınmış oldukları 
İta} cnn, k ngıltere lelfış içindedir.. niden birikmekte gecikmiyor; çün- hükumeti bundnn sonra hiç bir veçhi- Bırmcı takımlar a_rasmda yapı- evvel bu mütalfıalara muttali olma- miithiş ıısnbt gerginliğe :ı-ığmen Av-
lıudYl~ as er" top.lnyor ve Brl"'ımer kfi İSJ)nnyn hnr:bi başlamıştır. )(fi. le Meksika pctrolu satın almıyacak _ lan bu maç. baştan nıhaycte ka~r )arı için rlcrhnl bu hükOmetlere teb- rupaııın seliimeU için kendilerini 

u a gonderıyor. da hale? Ademi müdahale' mesele- tır heyecanlı hır surette cereyan etnrlş- liğ edilecektir kurban ebne.ği kabul etmişlerdir 
. Aenb:ı; bir harp arifesinde mi Ieri A vrnpnvı alt üst edivo~ . . o fu. Geçen seneki Apoyam.atini ku - ı F . 1 L d Çek - Leh Carpı!Unalan ,,. 

Yız?. - . · ., · -- - , 1 d k il 1 d ransız nazır an on raya 4 ı 

1 
GaJıba harp baı, lamak üzeredir!. B"l ik B I d" F 1· . pası Ol un arın a ço g ze erece- .· ..,- • . Varşovn, 25 (A.A.) - Çckoslo-

Hayu· . .A lm,ın b • . ~ ı:ı • h .. ~. . ı ec te e e ıye aa ıyetı !er alan A1·navutkö,~ takımı Kurlu- Paııs. ''"' (A.A.) - habıııc top- L_ • 

nn r l :r \1 lcln ı-olu- :ıa:r ır, en uz degJI. Ama İngıl- }l"J "k 22 (}1 .) ,··ı· t . ~ 1 ..... d ~ cI k" t bı·- Vil&.vndakı Polonyn mtntakaınnda va-
LI u a Jtıkç:a ufa Ilı • p .,. tere kr lı k" . ,,. Ed • d >I ccı u usı - ı aye zı- luşla nncıık be.rab re kalmıştır. Bi- anusm nn ~onra aşagı a ı e ıg I . · . . . 

nnyn · r . . lor~ a.pen 'ıya- 11 se JZını;ı "ar taç ve rant müdürünün nezar tinde husu i . . . . .. ne redilm.iştir: zıyet son derece gcrgınlcşıniştir. 
çcn Ş:~~)l ... o;' ~ Dulfu. un yeri~e. ~e~ fahlından feraga~ ed.e:.ken. Alman- bir itina il leni vücuda getirilmiş r.:ııeı den . her ıkı t~rafın mutev.a- . "Kabin . Daladicr ;.e Bonnefin 1 Her tarafta silahlı Polonyalı grup -
g ·ü 

0 
~ loıan nda Mussolıııı ılc Y•ı da Alman nC'hırlerı uzerınde sey- zm nkmlarıyle g ÇitiŞ ve Arnavut- H' 1 f el larJa Çekler nrnsınıla milsademeler ol 

ö~~. l o~. Bu sırndn llindenburg ri efer anla.,ma ını yırtıyor. ve ortasına zevki selime uygun bir köy bu devre iki penaltı kaçırmıstır. _ıt er tau ın an Çemb~rl~yne ve- mnktRdır. Bu müsademcler dnhn sim-

<l 
slor, llıtlcr hl'm ba~\eldl hem de 1937 Yılında· havuz yapılarak çamlarla, çiçeklerle İkinci devre her iki tarafın ga....-ret- rılcıı muhtıra hakkındaki ııahatmı diden h k"k4 b' r h h" h" ~ .• 

ev et r ı' • ,.11· ' • •• ) • t• " d"ıı1len1"1° \'e Londı·a"a İngı·ı·z h .. ,.11
4 

a 
1 1 ır çe c ar 1 ma ıyetını 

'r"'l.fOr' y, • AJ Sen ka ı b" b - su enmı ır. leri arasında n'ha.y U ·~ · ~ .ı ı • UH. • 1 devlet n-i ini ilk . · n rru n e n 1 ır ogu malarJa baş . 4 

1 
• e enı:rış ve .o- metini zivaret etmek üzere gitmek- • mJttır. 

\'atım ist n ı ı l'ıukuk mti a _ layor. lspnnyollar biribirlcrini bo _ Mevcut sulara ıl<weten şehre 5 yun 1 - 1 beraberlıkle neticelenmıs-, 1 B k'l H . . Henüz ke,fcdilmiyen gizli bir teJsiz 
]"pn.uya i ~ ~ :hıyor. Bu ıııalarda ğn1.lı.}torlar~ Almanlar, İtaly;anlar kilometre mesafeden demir borular- tir. . te 

0 
:n b a ·~ek~ .'"eh :1rıcıye ~~~;ı~- istasyonu Polonyalılara scfcrhcrlik cm 

t.ır Frn l'SL ruı tıkça kanşm - 1 paııyol ~lerinc ka.tışmışlard:m İn- la jçilmeğe salib bir. su getirilmiştir. -o- lnınt u. ap la ı. ıztia a annı ı a - rinc icabet etmemelerini tavsiye et -
· n<ıa nr havuı clıL gilt .

1 
l · . a a.svıp ey emış r. ,, lın~ına jrıııclnrmalık . sın Yalnız . ere ı e laly:ı arasında bir "efen Beledı~enin ~nümüzdeki sene iç.in Falih Halkevinden: ı I K.abine toplantısı aat 16.50 de mekıedir. 

ktndan \•azgc k l apmak hak _ d~cc ___ an:aşnıa,, vaziyete ki ger _ hazırlnchgı iaalıyet programı meyn- Bıiyük Türk Denizcisi Barharosun nihayet bulmu tur. Ptılonyalı çeteler, karabina. mitral-
criy r ve \'llZ~f!T en ııen? de Ililnma gınlıgı bırıı:~ gide:riyor ama Viyana mncla <la şehirde yeniden bir park,. yüce adını anmnk üzere 21 / 9/9?8 aa- Başvekil Daladier YC hariciye na yöz ve el bombaları ile mlicehhe.z bu
kai}•dolunuyor lJl'ttc hn.fıf bir salah afuklarmda esrarengiz tayyareler ile "çocuk bahçeleri,, inqa Ye tesis lı günü saat 18.30 dan it.ibaren Evimiz zırı Bonnet derhal Le Bourget tay- lunuyorlar. 

1935 Yılı~da.: 
1 
dol;~ıyor. ! olunması. "umumi heifılnr., ve "yol- salonunda yapılacak tören bütün yurt yare meydamna gitmişlerd.İl'. Saat Macarla~ Te•kif Ettıii 

Bitler Sar Uıra 
1 

u . . . .. nyısın 29 a_nda vaziyet büsbü- lar,, yapılma ı konulmu., tur. , ta~lara a<;ıktır. , 17.30 ela ela tayynre ile Loııdray.a Şılepler 
ıı ndn: '•Aım.a l ... unı.ı~ ı s0o- tun karışı:y-or: Bır Alman harp ge - ~- . . . hareket etnıislerdir Budnpqte, 25 (A.A.) - D. N. B. 
lı rhuııg· b" nya l!ra.u a.y11 artık misi Balea:r adalarında bom'b d tık Avusturya ıstıklalınden. tama - koslovak intihabatı sükOn i<inde ., · Ajanaı bildiriyor: 
d tm·ı 1 kııı toprak tnüdctci...-a'· mnn edilmi l~ G .d 

23 
Aalr 1 

• miyeti mölkiye~inden bah etmez ol-ıyapılıyor Çekoslovakyada hazırlık Tuna ·· · d M 1 d' .1 • Yec tir . . .,. w er- • emı e man · . . uzerın e acar ar ye ı \il epı 
k Fr n 12: B ~~n~ınde bulunur- neferi 01uyor, &3 ü yaralanıyor. Bu muştur.. . . . .. _ Henlayn - Hodza müzakereleri Prag, 2.~ (A.":.) -: Reısıcu~- tevkif ve müİıadcre etmişlr.rdir. 
haIJ n - Fransı:. ıfi olan I:.awl bombardımana bir mukabele olmak :ııaı tın on bırıncı gun_u Fr~nsa 1 hn~lnyor. Bu SJradn iki İngiliz gemi- huı: Bene~ devletin mudafan :azı - Beyanname mucibince bu şileplerin 
y edh·OF ~ • el "'.:lııgııuu tnkvi- üzere ?naYlSin sı inde bir AF bu meseleye karışmasını ı temıyor. sinin fspan;rol sulannda torpidolan- yetıne konulması,. hakkındakı ka- muhteviyatı buğday olmak lazım gcür 

m ıy~; ''S ıı;.11' Z"nmnnda da Al _ filo u Ahneira, htini hfik. il m:~ Maamafih martın 24 ünde beyanat-! ması )ı;panyol lehlike.sinin de henüz rarnameyi imza etmiştir. Bu karar- k-en, hakikatte iki yüz vagonluk tayya 
.Lir llrt!t: ~ 11• kurtaı·acnk umumi san ed1yoı: ve. Almanya ile e t~el • ta bulunuyor ''e Çekoslovakya bir bertaraf edilmediğini hatırlatıyor. 11ame ile mechuri iş hizmeti tatbik re edevah ve topçu mühimmatı oldu-
davet olur ~ vıy muzn:kerclerine: Ademi Müd:ahale kornitesiııdena sa taarruza uğradığı takdirde İngi!te- Bereket ver in ki fngiJiz hükümdar rnevkiine konulmaktadır. 17 yaşın- iu yapılan .. ..,."tırmada teabit edilmi• 

ııuyor kili· ı çe- h""k 4 L' · b" f k I d --. 'I' 

1 
• lor ar~ re u umc ının ıiara a amıy·aca !arının Pnris seynhnti "azivetteki an 60 yaşına kadar kadın erkek tir. Bunlnr. Sov~·etlcrd~n Çcko Jovak-

riıyo ~a~?fıh !>tı al· h ela uzun sHr- Bir lıarp nrife<ıinde nıiy" ., ğını söylüyor. Çünkü bu Slralarda gerginliği gideriyor. • bütün ~atand far bu hizmete tibi yaya geliyordu. 
det:i•1

: IJ8ırn l·~·aıı... n kerlik müd _1 Hayır. İngiliz - Alma11 d iZ:. Heulayn hemen intihabat yapılma- 1\lfa"maf"l b ki" . k tutulmaktnclırlnr. Müzakereler n .. ıadı 
.ıı nyn çıkar Jasm enız an- •st . t. • ~ .. ı ı u ışayış muva - -. 

n1, ııyn mec.buri n u· çı~arr?az Al- .~ as~ ~erginliği birnz yatıştırı _ sıru r. emış Jr. . . . kattın. Zira Anupanın bugün kar- Çcmberlayn kralın huzurunda Londra. 25 (A.A.) - Fransız na-
Ycnidı 

11 
lhd ~e ke.rlık Rıste~ini !d· · Lakın honıbnrd1manlar devam .. ~lma.nya ıntı.~nbatı~da Hı~ler şı karşıy.a bulunduğu, harp tehlike- Londrn, 25 (A.A.) - B. Çem- zıtları elçilikte bir müddet müzakr.rc

ı>rote tolarırıı n 'k;ra a - ln Jiz k yor ve İngiltere her gün yeni bir ~uyuk bır ekserı~ et ka~anı.r~e~ si her zamankinden fazladır.. Lord berlayn, saat 13.35de Başvekd - !erde bulunduktan ııonra. saıı,t 20,50 
ltatyn, bııııa te:~~ •tne l'e<ldcdiyor. ş~;n~ık vakasınuı tahaddüsiine d ransad~ .. da Da~adyc knbınesı ıktı- Runsimanın Prag seyahati Südet Jet dair inden çıkarak Bükin - de Ba~ekalcte gitmifler ve tam saat 
ltalyan a k~l n·nı'st::mnnı gelmiş raft o Nuyor. Biiyük Rritanyn bir ta- ki~r m~~: lıınde getlıy~:· Be1reket versin Almnnlnrın ve Almanyamn 'müfrit gam sarayına mtmistir Önle .,,.e - 2 1 ,23 te. de Franaız - İngiliz mü:za-
1 ı """ et k an ankuid k" f pa ı\.a ya n ngılız - talyan pak · e• ~ • e "' k 1 • b 1 c cevnp v ı-iyor ve • meme - topa tut fd ı se arethancsinin tı. d:,_• F 1 l - talebleri, Nüremberg kongresi, bu meğindc orada kralın mi afiri ola- ere en ıı' am~tır. 
sil h 1 l (.'nı bir sınıf u u unn hab 1 k • ımza e umı ran a - ta yan mfi- k d H. 1 . F N J Lo d d 

t atına nlıyor. ı taraftan da Akd . er n_ ı: en~?· znkereleri ba,lamıştır. Fran ız Ba1'- ongı·e e ıl enn natku ve nih.a~et caktır. Bu millfikat dün akşam için ransız a:ıır an n ra a 
Acnurı bir hnrı>lc 

1 
harp gem· . • enızde ılo lngılız vekili ve Har·c·. L dra ~ son Alman - Çeko lovak ihtılafı, tertip edilmiı:ı fa.kut basvekil çok Londrn, 25 (AA.) - f'yansa Bat-

m1.rız? .arşı kru ıya rım -~ . mın taarruza nğradıkla- .d. 
1 

ı ı) e Jlazın on ya Çemberlaynın Bitlerle görfi~mecıi yorgun oJdu-;:ında bu l' \ l hi vekili Daladier ile Hariciye nnzıri 
ogre.nıyor. Artılr " h gı ıyor ar. ·• · • g n g ınc e r o- B 8 52 b Hnyır zirn F. nizaltı . . meç ul de -ı B ıul H"tl . - Alınanlar.ın temerrfidü ÇekoqJovak- lunmuştur onnet, saat 1 . de uraya varmıe-

1Lul n • • ı an a _ İngiltere gemılrı devresi ne . . u sır a ı er ve Mu_solım 1 . • · • 1 d 
e Y. nrn _ındaki Slresa nnl - bulunuyoruz. İngiltere" gırnuş Romada buluşmuşhır Ye biribirleri- arı~ muknvemetlen. Av:rup~yı her Macaristanda hazırlık ar ır. 

c r~:l~~ ızutc ediyor. aşınası Çccek dedikodu!a-rı mu!:::::t;e;e·ıne sadakat yemini etmişlerdir. Bir- sanı?·e ~~tla~ verebtlecek bır harp Budape .. te, 25 (A.A.) - Berh- Almanyanın 
mOyor z·afıfı bu silı11ı cin uzun sü rana haşlıyor. e- denbire siya_et eması yine bulut - tch~ıkesı ıle :arş.ı karşıya bulundur- tesgadende B. 1nıredi, dö Kanya ve Memorandomu 
raber A(r.n llknbcşi tan sı::Ccrile b:- Harp başlamak üzere m"? H laFla. örtülüyor. Zira 'Mu olini Ce-lma tadır. llitler arasmda yapılan müzakere- Berlin, 25 (Hususi) - Haber 
dund k' rnnn ıtaatının Çek lıudu - yır değil. MUSsoliniden ı · n· a- llevede bir nutuk öylemiştir ve bu lerdcn sonra Macaristan mildafaa 
oluyo: ı ?ı~nneı':1"~1nrı da başlamı; ~er torcl lfalifaksı kab~nr:di;:r- nu:u~ Fransuı - ltaJyau müzakere- TAK V f M 1 hazırlıklarını aşikar bir surette tes. alındığına göre Çekoslovakya-
kctmcd· . u_s .o ını A\'U turynyı ter- ransn hariciye nazın Delbos A · lerını topraklara gömmü:ştür. Prng- mn Londraya menfi cevap 
el d ıg,nı ıabat için Brenner hu rupa ))ayıtahtiarını dolaşıy R v - la Berlin ara ındaki anl:ışamaınaz- ri etnıeğe başlamıştır. Ü\: sınıf silfilı göndermeleri üzerine Alman-

.;• u:da bir A,·u lurya jnnd • - Bertin mihveri de kati ,:r ~m~ !ık ziyadeleşiyor ve Alman tahşida- 26 EyHH 1938 PAZARTESi albna davet edilmiştir. Son msncv- ya Çekoslovak.yaya bjr memo-
~ı c.~lkoln resrnfni nJclırıyo~ - yor. mı a tı karşısında Çekoslovakya hix sı - tlicri: 1 Şaba11 1357 ralara iştirak etmiş olan ihtiyatlamı random vermiştir. 
~l 1 n m elellf ale\l'fenı·y,.. ... · t a- 1938 yılında: nıf askerini silWı altına çağırıyor. 1 

ek!erisf terhis ccliJmemiştir. Hali -gı tere kı .,. n D 1 Kumi : 13 Eylul 1354. =============== zıyor ve a t ' - Akdcnizde k o aşan rivayetlere röre HenlAyn haZll'd& silib altlnda yiiz altm1ş bin 
~emiycti vnzif ini ,.~:mı:!~!~tler ne de\•am etmek~:~~:Jıt .a.~~bild~i- Hitıerle görüşüyor, Alman matbua- H12ll': leM kifi vardır. Bndapeştede halk son KOIDfU kavgası 
ursa nrLık Avru~a. l ler:ine o- riclyc nazırı Eden ı : . gı :re a- tı ateş püskürüyor ve mayımı yirmi derec sakiadir. Anadolu Kavağında Ayazma M· 

ınıyacnğını söylüyor. kal'JŞ - vetlerinin ihtRra lil:~lız ~~nız ~v- birinci günü Çekoslovakya _ Alman ( D A "k b" t f kal k kağında 29 numaralı evde oturun 26 
Frnn a bir taarru., ... dQ" ld zin ınttkabelei bilm.:...n mdegboı;neks.ı • ya hududunda iki .Alman öldürülü-l otu uati: 

5
•
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Nmen ak 
2
1

5
a.r(a ) amıyl aca yaqlarında Rizeli Şevket, ayni so -

ğu t kd" ..... ı<ar o u- ~ .. J.:Uı uJUnaea- yor Batı " : 18,02 evyor ' A.A. - lk JJit. ... . 
b n ırde mUdaha1e ede -· . gını soylüyor. Hnlbt k" b . . !er. Çem'berl:ıyn miilakatından son kak.ta 40 numarJıdn oduncu Bıllil 

eyan eden İngiltere h .. kll c_e~tını &onra istifa edi ı ~ u zat bıraz Acaba bir harbin arifesinde mi- Sabah: 4,29 - Ötle: 12,06 d if k 'ı 
Ya ile bt-. ihtilli! kt u... mcti tal padn V""'ı"yet b!or . .w;e.rkezt Av:ru- yiz 1 l ra Amerikan matbuatının infirad oflu 40 y.aşların a Ar ve amı 3 

ır çı ta .. 1.o 1 h l kindi ı 15,28 - Akşam : 18,02 1 ı. ... -}i'ransnnın bahrt il 1gı kdirde Avusturya Rnşv:k.:Y I karışmıştır. Hayır, henfiz değil; z.ira Berlin- siyaseti takip edilmesi lehindeki te- yaşlarında Udiye evve ki a~ bi., 
Yor. İtalyan kıt mi znherctini isti - bire harekete .ı Şuşnil' birde• de Henderson azimkar davranıyor Yatsı: 19,33 mayillü, gazetelerin bliyük bir kıs- ribf:rlcrfylo ka\'ga etmişler, üçü ıle 

. . n an llabn. • t geçıyor ama dahiJiye · · k · - b'· n.. • ı · i la 1 d H 1 gırıyorlıır. İkinc·te~ . "şıs ana nezaretine koyu b" . . ve ışın şa aya; gelemıyeceieini anla- imsak: 4,l2 mında Avrupa. hidiseJerinin inkip- ı..ı.:tuıı· erm yara mış nr ır. epF. 
• 1 Dln 18 inci ~e- Jmart zorln ,i;0;a~\~la~ Tın . byor. Fransa. her ihtimule kar.şı ha- fını dikkati~ takip ve Fransa ile !n- yakalanarak m.nlıkemeyc verilmi~ J 

• • 1 er e ar- zırclır. Roma ağzıııı açmıyor ve Çe- giltereye k.ar.n endİŞeli bir ,.:r.---11+i 'l,. .. ~·r. 



TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş 
MEKEZi: ANKARA 

wı•a '•* - 'EE*ff' 

Diş macunile flrçalamalısınız Her 
9 

nevı Banka muamelatı. 
~ ÇÜNKÜ Her ay f aizlari ödenen : 

Rir defa fırçalamakla dişler. t~- ı 
mizlenmiş olmaz, ağız gııdclelerının 

ve dahili uzuvların mütemadi if -

razatı, dışarıdan mütemadiyen alı

nan ecnebi maddeler, mikroplar, 

yemek, içki sigara ve saire di~lere, 

diş etlerine bin bir mikrop aşılar, 

arızalar husule getfrir. Bunlar bi -

rikc birike nihayet dişlerde çiirü -

me. etleı·de iltihaplar ba~lar. Arlık 

felaketi önlemek ve durdurmak 

güçti.ir. 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 
ŞU BELE~ 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak dişlerinizi 
sabah öğle ve akşam her yemekten sonra 

Radyolinle fırçalayınız -
İstanbul Belediyesi ilanlan 1 

T. H. K. Satınalma Komisyonundan: 
100 bin fıtra zekat ve 100 bin kurbım afişi bastırılacak ve 

27 - 9 - !J;;g . ah ~unü münak~ası yapılacaktır. 

Açık <!k~iltmeye i~lırak için hüekli olırnların :;;artname:-;ini giirmck 

üzere Pı.' aııgo direktörlıiğti muha~ebe~ine mliracaathı.rı. (68:~f>) 

ANKARA: 
Telefon : 2316 

Adapazan 
Bandırm;& 

B~rtın 

Bolu 

Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 
Jzmit 
Safranholu 
Tekirdağ 

ISTANBUL: 
Telefon 24477-8 

T ürkiyenin her tarafında ınuhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESİ 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK .. Şubeler : TİCARET 

Başka kim 

GENÇLEŞMEK 
İSTİYOR? 

Bayan Marcilla. nas 1 10 yaş daha 
gençleştiğini anlatıyor . 

Bayan f\: arcilla'nın yü
zündeki şayanı ha}ret 

' güzellik tebeddü)ünü 
gösteren fotoğraf! ra 

Siz de böyle muvaffak olabil irsiniz 
LÜTFEN BUNLARI OKUYUNUZ 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünde 

1 - Liseicr olgunluk iınlih.anlnrının 19 eylül !l!l8 de bit(Jle!I 

yı~iyle evvelce 22 - Eylül - 938 akşamı nihayet bulacağı ilan ed' 

lan ~138 - 9:39 tedris sene~i kaydı kabul muamele.:;ı,ine 27 eylôl 

şamına kadar devam edilecektir. 

2 - Mektebe girmeğe talip olanlar arasında yapılacak rıııi 
ka imtihanları eylülün 29 ve 30 uncu perı;ıembe ve cuma günle 

9 da lıaşlıyacaktır. 

:3 - Hu hususta fazla malUmat almak Miyenlerin tatil 

hariç. olmak üzere her gün saat 9 - 16 ya kadar mektep idarcsİ-
rıı.caatları. ( 

T. H. K. Satın alma komisyonundan: 
!!39 .scneı<i yılbaşı piyangosu için 150.000 el planı, ve ıo.O 

Lastmlacak ve 26 - 9 - 938 pazarte si günü münakasa yapılnC 
açık ek iltıncye i tekli olanların :;:.artmıme<ı ini görme"k üzere ~ 
direkliirlüğünc mııracaaUarı. (6 

Devlet Basımevi direktörlüğün&, 
Kiiltiir Bakanlığı tarafından neşredilen Lise ders kitaplarııtJ 

sıın i~leri bitirilerek bugünden itilıar~ıı Çemberlita~ta "Kiiltilt 
kanlığı Yayınevin<le,, ~atı•;ana baş'nıımış olduğu bildirilir. ( 

Cildinizin tahriş ediJmeJJJ 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında ıeve ,e 
kullanılan, ve cildi traştan 5o 

pamuk gibi yumuşatan 

Cild un;ıuru olan 
pembe renkteki 
Biocel'li T okalon 

60 - 70 ya~larındaki kadınların bu-j 

,_..------------------------·~ ru11uklukları altı hafta !.larfında zail ı 
Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yori'Jnlukları ile 1 olmu~tur. J~ıe, hastanelerde lecriibeaı 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı yapılan ve bir Viyana Tıb mecmuası rKrenıini kula.nCiiiımı anlat tun. Birçok ' 

POKE 
traç bıçakların• 

KUVVET ŞURUBU 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle onları 
sağlam, gürbüz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 

ViTALİN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarla

rın hayati kudret ve kuTVetlerini artınr. 

iNGİLİZ KANZUK ECZANESİ L.. BEYOÔLU - ISTANBUL ~ 

~~~~~~~ . ......................... .. 
f 

) Dr. Besim Ruşen 
' Dahiliye MUlehasınsı 

· t HergOn öyl~den sonra hastala
rım kabul eder. 

Doktor Şükrü 
fıkel 

Fazıl 

Kadın Haıtalılıları Mütehassıaı 

Sirkeci ; Muradiye caddesi 
No: 3S 

Hecgiin baıtalarıaı kaltul eder 

Telef oa : 2U03 

1 Çarşıkapı Tramvay duraQl 1 
Ahuntey apartmanı Mo. 2 ı 

~~~~~~ .......................... .. 

ları bana güldüler. Fakat binat tecrü• 
tarafından ilan edilen sayanı hayret b d' h · · ·· 1 . . . . • . . e ~ ıp \l<lYanı ayret semeresını go-
nelıceler .. Cıldın BlOCEL cevherı ıle rünce. hep~İ de hak verdiler ve rnem-

kullanınız. 

beslenmi~ olmasıdır. Bu kıymetli cev- nun kaldılar. Geceleri yatmazdan ev-

her, pembe renkteki T okalon kremi - vel pembe renkteki Biocelli T okalon 1 ••••••••••••••: 
nin terkibinde vardır. 

İtte bu kremi kullanan ve yüzünde

ki ,yanı hayret güzellik tebeddülatını 

kremini kullanınız. Siz uyurken cildi
nizi besler ve canlandınr. 

I fer sabah biraz daha gençleşmiş ı 

kalkacaksınız. Gündüzleri de beyaz 
yukarda ki fotoğraOarında görülen renkteki T okalon kremini kullanınız. 
Pariste Bayan MARCİLLA'nın tecbü-
beıini anlatan 'u meklubu okuyunuz: 

cBu benim için bir harika oldu. Tak
riben ikı ay oluyor; alnımda ve göz
lerimle ağzımın etrafında buru,ukluk 

lar vardı. Bugün ise bütün arkadaı;ıla
rımın kadife gibi yumu~ak ve buru
şukluklardan iri olan yüzüme takdir

le bakıyorlar. Hepsine ne yaptığımı 
ıöyledim. 

"??? • • • 

Bu suretle cildiniz y.,umuşamış ve hl'!
yar.la~mıı;; olur. Bütün siyıı.h noktaları 

eritip açık mesameleri sıklaştmr. Bin
lerce ahvalde görülen tı>ı1iri kuvvetli 
bir garantidir. l lemen bugünden itiba
ren her iki kremden birer vazo alarak 
tecrübe ediniz. Birkaç hafta zarfında 
faydalı tesirini görmediğiniz takdirde 
bayiini.ı:e iade ederek par~ı geri ala-
6ilirııiniz. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

· Dr. Hayri Om er 
ğfeden ıonra Beyoğlu Ağa cami 
karşısında No. 33 T~lefon 41358 

Dr. Nihad Tözge 
abıali cad. No. 11. saat 15-18 

Tel. 21942 

Erkek, kadın ve çocuklar 
ıçın 

RENÇKOTLAR, RENKOT
LAR ve VA TERPROOFS 
MUŞAMBALARIN iN 

Her cinıte zengin koleksiyon-

1 larını her yerden ucuz fiat ve 
müaait .şartlarla Beyoğlunda 

IBAKER mağazalarında bulursunu: 

Her banyodan sonra ıaçınız 

Biı şekle girerse 

BRiYANTiN PERTEV 
onları düzeltmf'yi temin eder. 

lıtanbnl radyosu 

f!6 l~'ıılfıl 9.'tS Pazartesi 

Akşam ne{irİ!f(l/ı: 

Saat 18 Konferans: Alt 111cı ıJ 
Dil Bayı·amı, Tiirk Dil KuruJJl ı 
mı, 1!> Türk rnu~il.·isi (pli,ld· ( 
Koıı feraııs, Prof. Salih .Murat 
musalwbl'leri), 1 !l.55 lıor;;n }lllii 

ri, 20 saat avarı. Hami) et } ,, . ··t .. 
ve. arlrnda~ları tarafından 'ftı 
sikisi ve h~ılk şaı·kıları, 20.·ıo 
haberleri. 20.47 Ömer Rıın 511 
taraf mel an araııça söylev. 21 
yarı. Orkestra: 

1 - Suppe: Poet pcyt.nll· 
. ·g~ 
~ - Artemiyef: Poupurı 

3 - Grı>\' : Vale. 
. . " 21 .~O narüttaliııı mus1k• 

F:ı hl'i Kopuz \'C :ırknfla-;:tnrı t·~1e 
d:ı 11, 22,20 hant raporu ~2.2S ~ 

! konseri: Liko .\nıar piyano~ıı ;u 
2~.fl5 ~on hnuC'rler ve ertcsı t:ltJ 

prng-r:ımı, 2~ı . aat ayarı. 

mn r1'ı, son. 

Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R A Ç O G L U ,4 
··,sl1-

Netriyat müdi rü: Mac it ÇETI N Ba ııldıS-ı yer : Matb,...i Eb11 

• 


