
r!!!~~L DURUM : 

rDı ıimdiye k T" 
1~ebi kadar haklı bir 

t~•ek kaydetmemiştir 

ıBoiazlar hakkınd• !J!iı!.~azetelerne yaziyor 

lran gazeteleri ve Boğaz-
• .:.• hGtGn cihanda sulh prensiplerinin sadık bir 
~ Y la&k6metimiz, Boğazlann tahkimi hakkında bir 

ard•muzan emniyeti ve tamamiyeıi mnlkiyesi 
1Jtul'L ea laayati bir nokta olan Boğazlar hakkındaki 
~ e11 laasu davrandığımız iıtiklll davamızın 
~ ı.~ef tattağamuz için bnt&n TtlrklOğll ıevin

uath iun ve arzusuna içine alan en ıevinçli 
idi. 

,_~• kadar bu taleb kadar hakh ve bu taleb 
• bir iatekle karıılanmam1fbr. Yakın ve uzak 

.~ ....... keneli aruında hakiki bir doıtluk bava11 
,. bu havanın devamını ısrarla iıtiye&ı inkıllb 

.... la._.._ ba talebıni biitlln dünya matbuata sulh yolunda 
&clıaa olduiu i~in daha ıimdiden alkıılamaktadır. 
~ 

GÖZLERiMiZ YAŞARDI 1 
~ .... 

lük ciğerparesine hak-
tan aciz bir baba 

1 
çocufumu, karımı ve kendi· 
mi gtlçhal ile beıliyebiliyorum. 

.Fabt IOD defa beıind bir ya•ra 
claba dlayaya ıelcli. Fakat iki 

ea Hri ar-.ua bnpa 
~•LJ· tl~•llli'1aa. · ~· 

aile Ortak 1•ifil8iitlıia 
razı olmaclajıaclan batnıM 
laf baıarak bu cijerparemi 
bir aileye evlaclhlC Yermek 
İltİJC>rum. Bilmem bulabile
cek miyim ? insaniyet namı· 
na bunu gazetenize basma
nızı istiyorum. Arzu edenler 
adreai..oe mlracaat etainler .• 

Bu yllrekler aızlabcı man
zara kar111ında, ceterpare
ıinden a:yrdmaia razı olan 
bu biçare babanın arzuıunu 
yerine getirecek bir bayır 
ıahibiniD çıkmasına dua et· 
mekten baıka çare bulama• 
dık. 

ların askerleştirilmesi 
~~~~--,_,..----~-ttoo .. ~----------~-----

Dünyada barb tehlikesi dolathğı bir deVirde 
Türkiyenin eli bağh kalması imkansızdır 

BOCAZLAR MESELESiNE 
EN BOYOK GAZETELER 

NE DİYORLAR 1 

Eıki Çanakkaledeiı Bir Habra 

Tahtan 13 (A.A) - lr.. ..Cosia., ıazetai diyor ki: 
~teleri Bopılıı bakk•· U,at ve menfeatleriai göze· 
·~ ... ..., tta . . . 
bir tarzda kar..,..aktadırlar. ba bnfalc vazl7 e m • 
İran gazeteli ezclmle diyor- dafaa eababından hali kala· 
ki : maz. Mlltaleamasa gire TGr-

Aziı kolDfUDlumD ıayele- kiye no!uıbcla serdolunan 
r nin tahakkukunu iıtiyakla deliil çok eaaılidir. Dtıayada 
temenni ederiz. Cihanın bu· barb tehliketi dolaıtıjı bir 
aGnktl karııım vaziyetinden 
her memleketin kendiıini devirde Tilrkiyenin Botaz-
tehdid ve tehlikeden siya· lar4a eli bağla kalma11Da 
net için mlldafa• veaaitine iaıkln matuavvur deiildir. 

Tlrk metalibiDID• taL-klm• milracaat etmeıine birıey 1111 

clinemez. Tlrldye notasında kuna yardım sulhun muhafa
mllnderiç mlnaifane ve kat'I zuma yardım demektir. 
dellilin Lozan muahedena• Omid ederiz ki Boiaz1ar 
mesi akidlerini ikna edece• muhavelenameıini imza eden· 
pi ve ıulh pener bir dev· ler maelenin dehtetiai tak· 
Jetin bayati menfaatlerini clir edecekler ve bu suretle 
tem•n etmeaine yardım edi· dosta{DUZ hllkGmet te atbiı 
lecejini llmid ederiz : adımda muvaffan olacakbr. 

1 
•• •• 

Askerlik ıubesinden : 
1- Şimdiye kadar aı· ı 936 Pazartesi gtlnl akta• 

kere çajınlmamıı veya mma kadar bedellerini 
çajvıldıjı halde muhtelif vermeleri bu gllnden aoara 
aebeblerle geriye bırakıl- bedel alınmıyacatı Ye 
mıı ve yahud davete ica• ~ ıaJ!lı kan~n muci· 
bet etmiyerek bakayacla bmce ~p11 ce~ile kıtaya 
kalmıt piyade smıfından sevkedilecelden illn olu• -ı 

~~:r ill 328 dahil dojum· n;~SHIH VE iTiZAR 

2 - Muzika ıınıfındaa Dihlktl nllabamııda aı-
316 ili 329 dahil kerlik ıubesinin iliaında 

3 _ Jandarma ııaıfm· 20 Nisan 10 Niıan ıeklin· 
dan 316 iJl 330 dahil do· de dizilmit ve çıkmıtbr. 

T ubilı eder Ye lzllr dile
iamlalar 20 Niaan 936 riz. alinm uh qağıdadar: 
Pazartesi glnllnden itiba· isminle balunan yabamc 
ren mllretteb olduldan ıubelere memub 316 il& 
yerlere ıevkedilecekleriD· 328 ukerlik etaaemit pi• 
den tayin edilen gllnde yadeler. 
nlifuı büviyyet ctlzdanlarile 316 ili 329 mlllİka. 
birlikte ıubeye ıelmeleri 31' ili 330 Deniz, Gllm· 
gelmedikleri takdirde 2850 rlk ve jandarma erat ile 
ıayıh kanan blkmlbae ıımflan beniz aynlmamıt 
gire haplı cezaaUe cesa· olan bu dojıunlu erabn 
lutlınlac.aklan. 20 Nilan 936 Pazarteai 

4 Hizmetlerine kup be- ,.., ıabere ıelmeleri 

Loadra 13 (A.A) - Ha· 
vas ajansının muhabiri bil
diriyor : lngiliz matbuat. 
Lozan muahedesinin Çank
kale ve kara deniz boğaz
Janada tahkimat yapıfmasını 
men eden ahkimıonın feshi· 
ni iıteyen Türk nolaarnı 
mtlrait bir tekilde k&rflla
maktadıf'. Matbaat, bihaııa 
Almanylnın hatbhareketlle 
bitezat teıkil eden Tlrk ti· 
r,ninin düı ü•t bir tarıda 
yapılmıt olmasını ehemmi· 
yetle kaydedilmektedir. Tay· 
ala diyor ki: 

Geçen Hazıranda Habe111· 
tanda yapılan iıtila ile Av· 
rapa nizamına vurulan darbe 
olmamıı olsa idi. her halde 
~~-kadar 

erken yapmaıdi. ...-k...~. 

Bu gazete kanaat 1ullan 
takip edea Tilrk taleW ile 
bazı diier devletler tarafın
dan takip olunan ıiya• ara
ıındaki tendi tebarm ettir· 
mektedir. 

Mornig Poıt guetui de 
tiyle yazıyor: 

Ttlrkiyenin Balkan antanb 
imzuında balaameaı mlzil· 
kereleri kolaylaıbracakbr. 
Ayni zamanda bu bl,ak 10-
lun mlfrit taraftan Ruya 
tarafından da mabalite atra· 
mıyacaktır. Deyli TeJrraf p· 
setelİ cliyorl i: 

Botazlann gayri aıkeri bir 
halele bulunmuınm bl,ak 
bir hemmiyeti yoktar. Çlakl 

- Sonu 4 incide -

HALKIN SESi HAKKIN SESIDiR 
--------------eoao 
Bir tamim ve bir dilek 

r:. 11nldl •aJUD11da tebirliDia bir .dlleii •u 
L:ııl bnda bu ılltunda yUdajma bir J8M•, 

ye borcunu bajıflıyan, aaa arazi datata la111t•••'1'! 
den ıehirlilerin de vaktile fazla tarla edlldltt 
verilmiyen ve verilemediii için de hllktmetimlz ..,..,.. 
dan tenzillta utnyan bina vergileriahı dalıa apk ft lr8ft 
tatbik yollarile bir kolaylık ya.,.ı.uı l&mmna ilerin 
mlftlk •• 

Villyetimbe fiDua bakanhjımızm glnderclitl Wr .... ~ 
bina lradlarmcla ylzde 25 raddeainde yapdaak tealllMllJ 
ppdma pldi ılrlfllmektedir. 

Allkadar balkın çok lehinde olan ba n•lmfn lJI Wr 
rette tatbik eclilmeıi ve hllkimetin halka temia etlıfii 
diği faydanın biran effel trlaaldmk etmesi lla....,. 

Alikadar makamlanu derhal feallyete seçarek ba Drılllll~ 
meyvelerinden halkllDlll mlatefit et8lı.. bitin Ulk iadl,_. 

HALKIN SESi HWIN SESIDiB 
del vereceklerin 20 Niau • ı ...... ________ .._. _______ .......... ________________ _ 



Yeni Bir Sui
kasd Hazırlığı 

14 Ni 

Kücük itilafın 
' -------- .. 00.+--------

f~ _, Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan:~.3~RANcls 

Sofya 13 - Dupniça po
lisi yeni bir suikasd 

0

hazırhğı 
keşfetmiştir. Bu hazırlık yal
nız burası için değil Kös
tendil ve hava!isiııe de şamil 
dir. Polis bu teşkilatın iki 
silahlı ve bomba' ı azasile 
kısa bir müsademe yapmış 
ve tvkife muvaffak olmuştur. 

A vusturtaya verdiği 
Protesto notası 

Belgrad J 3 ( Radyo ) - da şu tefsiri koymuştur: b 
Küçük itilafın Avusturyaya "Avusturya hükuoıetı ' 

Polis amırı Hakkı bey, Leylanın 
kanaatinde ! 

casus verdiği kollektif porotesto- müşterek teşebbüsle bir .oı; 

- Sizin bu hislerinizi ka
bul ederim. Fakat V enizelos 
başta oldukça bizimle dost 
olamazsınız. 

- Bunda da yanlışınız var. 
Venizelos Osmanlı hükümeti 
ile anlaşmak için çok çalış
mış bir adamdır. Babıali 
onun siyasetini anlıyamadı, 

Venizelos zorzoruna Bulgar• 
larla ittifak etti. Zorzoruna 
diyorum, çünkü ittifak mua
hedesinin müekkebi kuruma· 
dan Yunanlılarla Bulgarlar 
harp mecburiyetinde kaldılar. 
Venizelos, Balkan harbından 
eavel, bir Girid meselesinin 
Yunanistana ilhak şeklinde 
halli ile anlaşacak idi. böyle 
olmamakla Babıali nekazan
dı? 

Giridi, adaları, bütün Ru
meliyi kaybetti. Ben 12 se
neden bei i Yunan - Osmanlı 
yakınlaşması için çalıştım. 
Davamı bir kimseye anlata
madım, kabahat Venizelosun 
mudur?. 

- Ne yapalım.. Allah 
böyle istemiş, böyle oldu .. 

Hakkı bey birden sözü 
başka vadiye nakletti: 

- Leyli hanımı tanıyor
musunuz?. Diye sordu. 

- Tanıyorum. Sefaretha
nelerde tesadüf ettm, Avru
pa terbiyesi almış bir kadın

Olduğu 
bildiğim şey yalnız güzel, 
nazik bir kadıd olduğudur. 

- Benim bunları söyle
mekten maksadım Leyliya 
inanmak, itimat etmek caiz 
olmadıgini anlatmaktır. Eilne 
geçirdiği her sirri mukabil 
taıafa satmaktan bir dakika 
bile durmaz. Leyla ile annesi 
bu sayede geçinmektedir. 

- Senin kanaatin Leyla 
hauımın casus olduğu mer
kezinde midir? 

- Kanaatim değil, kat'i 
hükmüm vardır. 

- Aman beyim.. Böyle 
daldan dala uçan, sıçrıyan 
bir çalı kuşunun, böyle güzel 

: açıyorlar. Esasen Leylanın 
bu işlere aklı bile ermez. 
Mesela, ben Hakkı beyi bir 
casus olarak kullanabilece-
ğimi umabilirim, fakat Ley
layı... Aklıma bile getirmem .. 
Hayır beyim, haayır. Leyla
da kabiliyet kat'iyen yoktur. 
Bu cihetten seni temin et
mekle beraber, Leylayı bazı 
cihetlerden üzerime alamıya
cağımı da söylemekten ken
dimi alamam! 

( Arkası var) 

~·---
Eğer ittifak 
Hasıl olmazsa •• 

ve nazik bir Kelebeğin söz- Paris 13 - Fransa hükü-
lerine kim inanır, sanki?. meti Almanya hakkında itti-
Casus olmak kolay bir iş haz olunacak kararın biran 
midir? Güç, k..ırkunç, ince, evvel ittihazını Uluslar sos-
bir iştir. Hobbalık, kibarlık, yetesinden istemiştir. Eğer 
naziklik bu işlerde para et- bn bahta ittifak hasıl olmaz-

Bu bapta edlde edilen 
evraka göre bu teşkilatın 
mes'ul katibi Goro adlı bir 
kızdır. Bunların merkezi Dop 
niça olduğu anlaşılmıştır. 
Eakat elde edilen evraka 
göre bu şebeke cenubı Bul
garistanın her tarafına uzan
mıştır. 

Bir yıl evvel vücuda geti
rilen bu suikasd cemiyetine 
Nila, Boboşev, Kozniça, 
Krayniça ve havalileri ve 
köyleri hep dahil bulunuyor
ler. 

Bu bir yıl içinde bunlar 
gizli olarak altı kere kongre 
aktetmişlerdir. Posta, bod
rum, şifre teşkilatı yolunda 
olan bu cemiyetin 66 sı tev
kif edilmiştir. 14 kişinin ifa
desi alınarak Müddeiammili
ğo varilmiştir. Tevkifata de
vam olunyor. 

mez. Casus kullananlar o sa Fransa yalnız olarak ha-
kadar ahmak değillerdir; rekete geçeceğini bildi- Analara ibret 
Para veriı·ken gözlerini dört rmiştir. 

li'~~~···· .. ······ .......... ~~~JC.~~ 
~ "Açık teşekkür" ~ 
~ Mütekaid gümrük merkez memurlarından ölü Meh- D 

med Hilmi eşi Hopah Vezirağa kızı sevgili annemiz ~ 
~ Nadide Hacerin ölümü münasebetile gerek bizzat gerek ~ 
~ yazı ile büyük keder ve acı teessürümüze ortak olan 
Ü ve cenaze merasiminde bulunan değerli dost, akraba ~ 
~ komşu ve ahbablara hepsine ayrı, ayrı tesekküre imkan ~ 

1 i( bulamadığızdan kendilerine minnet ve şükranlarımızı ~ 

Feci bir Yaka 
Sofya 13 - Filibede Kar

şıyakada Hiristo Hiristofun 
evinde dün akşam feci bir 
vaka olmuştur. Biri 8, diğeri 
5 yaşındaki iki çocuk, vali
deleri içeride iken, mutbakta 
boğuşmuşlar, n~sılsa kafaları 
ocak üstünde kaynıyan su 

t . d k . . k fikrııı sunun me nı şu ur : za ereye gırışme . ·tt' 
" Avusturyanın, beynelmi· değildir. Yeni kanun ıle 1 

• 

nel taahhütlere muhalif ola- haz olunan yeni vaziyet S 
rak kendi kendine yeni bir emrivaki halini al.aııştı~İoı6, 
hak vermesine Çekoslovakya, mesele vaktile düşUnUkitıl 
Romanya ve. Yugoslavya hü- ve hasıl olan kanaat ah bb 
kümetleri lakayt kalmazlar. yapılmıştır. Hükümet ta• 
Binaenaleyh işbu notayı im· eıı>e 
za eden devletler bu babda- datına karşı hesap \' ğıll 
ki son kararlarını bilahare mecburiyetinde kalaca tıt· 
ittihaz etmek üzere bu bab- da dikkat gözüne atııııŞ ııı 
daki menfaatlerini himaye ayni zamanda A usturya ib 
için alacakları tedbirler hu- !etinin mühim ihtiyaçları ~o· 
sosundaki haklarını muhafa- tiyaçları ve Avnsturya 110 

d. ı kiımetini bakası için bU
0

. · za e ıyor ar. ,, . etı 

Avusturya hükümeti bu böyle olması meçburıY 
notayı ilan etmiş ve altına hissetmiştir.,, 

00000000000000000 • b 
Muahede değil i işin içinde te, 
!tusyaya like varını§~ıı· 
iltihak imi~• ~~ndıra 13 (Radyo) - ~·· 

y• gılız Dış bakanı Avarıı ,, 
Tokyo 13 - Havas ajan- d k' b' utku esıı d marasın a ı ır n b0' 

sın an: sında ,.eğer Almanyanıo bir 
Mançuri Hariciye nazırı dd d'l'rse tün dilekleri re e ı 1 l 0~ dış Mogolistanla Rusya ara- h e 

sında yapılan muahedenin tehlike çıkması mu tc[ll cbll' 

bir anlaşma muahedesi ol- doğundan anlaşmak oıe .. le' 
mayıp dış Mogolistanın Rus- riyeti bissedildığini,, sor 
yaya iltihakını temin eden miştir. 
bir vesika olduğunu ve eğer ..,,.d""a""n"""'e.,...,_.ş.,..ek....,.e"""r"""""'fa""'b,,...,.r""'ik....,.a ....... s-ı. old~ 
Nankin hükümeti bunu haz- f b k 1 le ,. halde bu a ri a ar ı ,

0
, 

mederse biz de dış Mogolis- fjatı 
tana karşı Rusların yaptığı ket arasında panca~ . ~f yU' 
hareketi yapmak hakkımızı ded dolayı çıkan ıtıla .. ,~o 
muhafaza ederiz. Japon yanın zünden fabrikalBa~ın f ::rj~• 
yardımı ile uzak şarkın sul- kapanmıştır. ır ıcj~ 

dır. n sunarız. n 
- Hakikaten öyledir. ~ Çocukları: Necibe Sedad Sefer ~ 

~J;;::t:::il~~·........... . ......... Jii::::t::l&::t::ilad::;ll;;t;;I 

- Mazik ve terbiyelidir. -------------

bakırına çarpmış, su ikisinin 
de kafasına dökülmuş, has
taneye götürülürken ikiside 
yolda otomobilde ölmüşlerdir. 

hunu temin eder ve milli memleketin ihtiyacına 13ııl• 
müdafaamızı kuvvetlendiririz şeker çıkaramadığından 1ş 
d h .. k • t' 'k' 1 f altıı1 emiştir. gar u ume ı ı ı e ;te 

.................................. ••••••• .... •••••••••• .. •••••••• .. •••• .... •• 
Sarbest olmasına rağmen • G c V ı 8 1 • t santime yani Türk parası ğ1' 

~=:~~.;:~·::~/örtlr, berkes i ÖZÜMÜZE ARP AN ı AZILAR i 
- Bu kadın siyasi kini ile ı ' ı 

u garıs an kilosu dört kuruşa bulcl~ğ' 
Hariçten şeker alacak şekeri Bulgaristana sokJJJ 

= =S=of=y=a=13= (-=Ö=· z;;..::~I~ - Be!.- ka~ver~ 
meşhurdur. Babasının ida- •••• .. •••• ............................ ••O..•••••••••••••• .. •••••• .. •••••••••• 

Sı•yasal rince, dün.ya milletlerini uğ- meselesi, jabonların tahşidatı İzmir Muhasebei Hususiye mından sonra, Jon Türklere raştıran sıyasal meselelerin Japonya-Almanya birliği, 
çok düşman olmuştur. Bu M 1 1 'h · d · · 
cihetini ben hissetim, amir- ese e er zı nın e tam olarak bir lis- Ingiliz-Mısır görüşmeleri, 1- Müdürlüg"' ünden • 
lerime de haber verdim. Fa- ~(2)~ ün anlattılar: tesini yapmağa çalış ve bul- talya-Mısır vaziyeti, Meksi- Bedeli muhammen; senelig-i 
k L d m, Bir adam, arkadac- duğn sayıyı da ertesi gün kanın protestosu, Belçıka 

at Ken isini yukarıdan hi- Y gel bıze haber ver. başkauını Lehistan seyahati, Lira 
maye edenler var. Bu hima- larına çok uyduğundan şi- Lehistan başkanının Peşteyi 75 . tll' 

· k k ı· ld v k · H d Adamcağız yahğa g;rmiş n yenın ço uvvet ı o ugunu ayet etmış. er ece on ziyarefi, Sofya nümayişleri, Evkaf idaresiyle müşterek olarak idarei hususiyenı de 
b . . b' 'k' - h ld k başlamış siralamağa: İ k .. t'p ıs sanıyorum, unun ıçın ırşey ı ı sat uyucugu a e uy u- Çinin Rusları prtestosu, Ak- sarruf eylediği zmirde Kestelli caddeside kain a ı 0 tle 

yapamndılar. Dedi kodulara ya doymadığını, çok uyu- - Fransılngiltere ihtilafı, deniz emniyeti, Atina manev- medresesinin müştemilatından olan avlu 3 sene mUd ;uıı 
bakılırsa, ( *** ) nın metresi, ' duğu için durmadan şişman· zecri tedbirler meselesi, pet- raları, Lehistan-Rusya anlaş- kiraya verilmek üzere 10-4-936 tarihinden itibaren oP ıır•" 
sevgilisi imiş. Adam sende.. ladığını söylemiş ve buna rol ambargosu, Almanya-A- ması rivayetleri, üçler, beşler müddetle temdiden artırmaya çıkaııJmıştır .. Talip .ohıll r.W 
Sevmekten ne çıkar, susmak bir çare bulmalarını rica vsturya birlesmesi, İtalya-Ha- on üçler... şeraıti öğrenmek üzere hergün Muhaeebeyı Husus1y~ JC 
daha iyi.. etmiş: beş harbi, Almanya-Fransa Filan derken sabahı bul- düriyeti varidat kalemine ve pey sürmek isteyenlerııı J• 

- Doğrudur. Leyla hanı- Arkadaşlarından biri de- meselesi, Lokarno muahedesi muş ve doğru eczaneye ko- iqale günü olan 20 ·4·936 pazartesi günü sabah 9 da 
mın ne yaptığı veya ne ya- mişki: Boğazlar işi, zehirli gaz me- şarak uyku ilacı almış. depozito makbuzu ile encümeni Vilayete müracaatlar•· 
pacağı beni alakadar etmez ~ - Bu akşam yatağa gi- selesi, dum dum kurşunu (Tan) (936) 
~~IElliiııa1mm::ı1111 __ _.1n1 ____ ır..llllİlllllİmE.ılı-ısı::ırraı:JE:1mam1mıa:a:ı:ıı:mesu;::z~?!!?.tı::::!!iı:::z:t~~~;:;;ısmma~'.mıi!!!m!r:ıaıL:>m~!l!:'I:::m::s:t~~:E:sil!!:lgı3:::;:w&ı1:!!3~==~t yor· 

İZMJ.RL(• ile: beyaz sular çıkarmağa baş- Ağabeyciğim gene seni Leyla bir tarafta ya 
1

ııı•' 
- Teşekkür ederim! Di- ladı. Ahmedin üstübaşı her- beliyorum. Gördün ya, senin Yavrusu diğer tarafta 5oııı 

BİR KJZ yebildi.. bad olmuştu. Yavrunun bü- hasretine dayanamıyoruz! sum bir şekilde tebe!I 
Bu esnada Bülend Leyla- yük bir ıztırab çektiği belli diyordu. ediyor. Mes 

SEVDİM ! nın yüzüne bakıyordu. Leyla, idi. Tıkanacak gibi morarın- *** Ve Ahmed, bu m~~ıı81• Jt 
Ahmedin en ufak hareketle- ' k d - ı d 'k ı caya a ar ag ıyor u. Ahmed, deli gibi olmuştu. varlıkların her ı ıs \(tel> 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 69 

L .. eyh\ bir tarafta, yavru bir tarafta 
duruyordu 

Kalktı. I..eylanın kucağın- cuğu bağrına bastı. Onu bin 
dan kundağı aldı ve Ahme- bir yerinden öptü. Sıktı. 0-
din kucağına verdi. Ahmed kadar ki bebek viyaklamağa 
derin bir sevği . ile yavruya bile başladı.. İrfan tekrar 
bakıyor, fakat irfanın gözleri odaya girerken Ahmedin kir-
önüade onu şefkatla bağrına pikleri arasından iki damla 
basamıyordu. Bu esnada yaş yavrunun kundağı üzeri-
İrfan: düştü .. Sür'atli bir hareketle 

-Sigaram da nerede kal- gözlerini sildi. İrfan paketi 
mış? Diye kalktı ve odadan önünde tutmuş : 
çıktı. - Buyurun! Diyordu. 

Ahmed, bir hırsızlık, bir Genç adamın boğazına bir 
gizli iş yapıyormuş gibi ço · yumruk tıkanmıştı. Güç hal 

rini bile gözünden kaçırmı· ı· f b - d k vJJle •' 1 an agır ı : Meyhanede içtikçe o man- öpme ten ve se }(tP" 
yordu. Onun kirpikleride bu- - Beyi rahatsız ediyor. d . ~ennediliyordu. Bu ııe 
lutlanmıştı. Küçük bir tahrik alın şu piç kursunu !.. zara gözünün önün en gıt- l"kt' b 
1 d h h miyordu. L :.yla, yavrusu ve ze ı ı : u... t ,, .. ı.<' 

o sa o a ügür üngür ağ- Ah d d I d' ı- ,. .. , 
me sen e e ı. grenç o alçak herif... Bülend ken- Terbiye ve muaşerc 

1
• •

1
rill 

lamağa başlıyacaktı, B'.ilend d .. t" il k ,. ,. 
a amın us une çu anmama disine bir çocug-u dünyaya gel delerine ayak uydurına 1r. ... U" 

de mendilile gözlerini sili- için kendini zor zabtelti. 'b' ro ,.)• 
Y

ordu. B ı dl L diği müjdelediği zaman çılgına orada bir aktor gı ı ııııŞı 
ü en e eyla birer kere icabettirdig" i şeyi yaP1~ı:ıU Bu levha çok hazindi. Her- daha bakıştılar. Leylanın ve dönmüştü. Onu görmek onu ro" f 

kes bir façia sahnesinde rol B d' bağrına basmak için delir- Bülendin ağabeyisi u''' 
ülen ın gözlerinden birer elinden geldig-i kadar ııı 

almış bir ak!ora benziyordu. damla yaş daha döküldü. mişti. Nihayet haşhaşa vere-
Y alnız şu farkla ki, bu artist Ahmed yalnız derin bir gö- · rek ve saatlarca düşünerek fakiyetle oynamıştı. dif' 
lerin heyecan ve gözyaşlar taı ğüs geçirebildi. Ve bu faci- bu yalanı bulabilmişler ve Fakat artık bu ko~: bif 
mamiyle samfmi idi ve içten aya bir saniye daha taham· bu dramı oynamışlardr. bu faciaya, bu vod\'I ııı•~' 
geliyordu. Yalnız bu sahne- mili edemiyeceğini anlıyarak Ahmed bu facia karşısın- r.ihayet vermenin ııı 
nin herşeyden habersiz İrfanı kalktı ve gitti. da aklını oynatabilirdi. Şim· gelmişti. ~eıe' 

. t•" " hala, Ahmedi sual yağmuru İrfan: diye kadar çektiği azap, Ahmed, kadehlerı isY' 
altında bırakıyor, izmirde bir - Gene buyurun bekle- duyduğu işkence bu günkü dikçe ateşleniyor ve 
iş yakalamağa çalışıyordu.. riz! diyordu. kadar tesirli olmamıştı. ediyordu: at) 
Çocuk birdenbire ağzınden Bülend: O ne idi öyle.. ( Arkası "' 
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'tra bakkal v~ esnaflar.mm :Ferid diş macunui OTO.MOBiL SAHIBLERI OKUSU~ 
,..,~Zarı dıkkatıne , [ ZiNET J Otomobil garaJı'. 
· ır Şekerci) Dişleri fenni bir 8ÇJ)m1şt1r 
r Sıt1uha .er Çarşısında 20 numardaki imalathanemi şekilde temizler, mu· 

fterilerinıt cıvarında 1 numaraya naklettiğimden sayın hafaza eder. 
biJd· ? .81Parışlarını yeni adresime vermelerini sayğı· 

ırırun. Sıhhi iktisadi ha· 
Güz } ı· kımdan herkesin kul· . e zm · b. 1 ·· · f b "k J ·b· . ır IS \:UVJİ a rı ası sa 11 I Janacağı bir diş ma-

l~~~J~stta;n~b~u~llu İsınail Hakkı cunudur. 

~****:bt****~~*~ Büyük ! Tübü 
B A. Kemal Tonay ~ J5 

akteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
ıı.."'•b hastalıklar mütehassısı ~ · t 30 •• ~~· istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- » Kurnştur 

DOKTOR 

'1!~ s,,; ~v ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )(. 
t ... t.~"'•caat ya kadar hastalarını kabul eder. )+ 
~lit 'le :den hastalara yapılması lazımgelen sair +( 
.~• YapıJnı nukroskopik muayeneleri ile veremli hasta- +( 

de l!ıunt:sına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t 
taınan yapılır. Telefon: 4115 >+ 

M. Depo S. Ferid Şifa 
Eczanesidir 

~~~ ~ t :>ı~~~~~!~:JJC~:>$'#=,,:,,:~~~'l=l$)+ 
~k~aın k! ~rıyan bir bayan! 
İd ~ bir rtı bcaret mektebinden mezun bir genç kız mü
iteharıe a~ş mukabilinde iş arıyor. 

nııze tnüracaat. 1 - 10 

-~~:~~~~~ 
BUGÜN 

SİNEMADA Telefon 
2394 

l a Büyük film birden 

.. Maceralar Kralı 

~ 
[•] 
[•l 

1 
1 
1 ~ I< Buk Cônes 

~ .._ h a:raınanlık - Fedakarlık - Filmi ~ 
~sır Melike - ~:~:~:i Musanın ~ 

12 kısım büyük tarihi film 1 

Atelyeın izde: 

Klişe: 

Hasan 8asri elliise fabrikası 
Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

· Bedeli Nakdi Efı·adına 

-

1'"ı . c.~1.: ÇR u~lak Kad~n _ 1 
Ötj 5 emı tarafından temsıl edilmiş bu· [•] 

lilJtly yük aşk filmi 'IJ 
E: Büyükler 15 küçükler 10 kuruştur. ~ j 

--~~~~~~~ 

Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 
ancak HvSAN BASRı elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa· 
tınız iktizasındandır. 

i!iGı*;;,~~, 
İdaresinde Milli Kütüphane sineması >+ 

~ .. ,. 
~~rikada ı ~ . B ~ G U ~ - . a 

beri İsta .~oo sınenıada bırden. g~şterılmekte olan, uç hal ta: !t il nbuJ,u koşturan mevsımın en göz kamaştırıcı zaferı ,t 

~~ rodvay Melodi 1936 i 
~ ~:-.. S()tı n ~ 

~derıcej·10~a danslar - en yeni sarkılar - en nıeşhur orkestalar .. 
1 hır n1evzu - Hollivudun en güzel kadınları. gözler ve ~ 

kulakl.ır için hakiki bir ziyafet. ~ 
tll ·vvvv·v v v·vv·vvv...... )t Fenni Arı kovanı sandığı-
~~~•tte p - SEANS SAATLERi - )f. nı görmek ve almak istiyen-

aiirı 3 5zar saat 13 de başlar )f. ler Şirket bulvarında ısmet 
' • 7, 9,15 de i Paşa Bedesteninde 12 numa-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;nlı dilkkinamilracaatetme-41(~ )eri ilin olnnur. 

-~et Paşa~ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat• 
hk, emniyet, temizlik bol su mükemmel kırathanesi makine· 
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceli gündüzlü açıktır . 
Görüşmek arzu edenlerlmüdür İbrahime müracaat etsinler. 

Alman Doktor Aoostelin .. 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
lıkları umum Avrupada sig~ra 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzuı 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~iağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam· 
haları motosiklet bisiklet gramafon ve plik 
hediyelik eşyalar divar saatlan Necip Sa-
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

m~T·"'~A~~yr&~Y .. ~A~~REE~reı~~Bu~~~~, .. 
~ : 3151 

E BU GUN 1 ~ . S Anna Bella, Jan Morad, Jan Piyer Amont Şarl Vanel 
~ gibi yüksek Fransız sanatkarlarının büyük bir kudret 
,"1 ile temsil ettikleri şaheser fiJm f'I 

~ S 11cu 1 
~ on v. ~, ş " 
~ f!1 Bliyük bir aşk macarası, çok heyecanlı hava harbları 

~ AYRICA: 

m F O l( S (Dünya havadisleri) 
~ ( Türkçe sözlü ) 

~ -( SEANSS _A_ A_ T_L_A_R_I ...,.)-~-.-.._ il 
~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
"'I~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları 

Pazar 13 te ilave seanslar vardır. 
~reJEEESE..~EBB~•"•~~ .. ~P!J 



Oda ihracatçı .. S •• • d • k ? 
ları tanıtmalı uveyış e mı apanıyor. 

Bazı ihrcatçı firmalarımi- 00••00 ı 

zın Türkofis dış kollarına lnailte f talya hakkında zecri tedbirlerin Sert .. 
referans göstermeden müra- ... 

c~at ettikleri cihetle bundan Ieştirilmesini, Süveyşin (kapanmasını istiyor 
böyle hariçle münasebata 

İstanbul 14 (Özel)-Habeş pılan teklifi kabul ettiğini zecri tedbirlerin sertleştiril-
girişmek üzere Türkofis 

meselesini gittikçe HabeşJe- bildirmiştir. Son gelen rad- mesi, hatta Süveş kanahnın 
dış koJJarına müracaat ede-
cek firmalarımızın mahalli rin aleyhine olarak fenalaşı- yo haberlerine inanılacak İtalyan gemilerine kapanması; 

olursa dün sabah Adis-Aba- Ul ı l ticaret odalerile bankaları yor. Akşamki radyolara ulus- us ar sosyetesi üye erinin 
1 . d 1 ha üstünde dolaşan dokuz limanlarından İtalyaya mal 

referans göstermelerin usu) ar sosyetesı a ına yapı an ltalyan tayyaresi Habeş pay-
ittibazı ve referans vermi- barış tavassutuna İtalya tahtında yeni bir panik gitmesinin menni hakkında 
yenlerin müracaatları Türko· "böyle bir tavassutla barış uyandırmıştır. İmparator İn· yeni, yeni tedbirlere tevessül 
fiı dış kollarınca nazarı iti· yapamıyacağını, ancak doğ- giltere kralına telgrafla mü- edeceği görülüyor. 
hare alıdmıyaeakhr. rudan doğruya Habeşle uz- racaat ederek yardım dile· Son haberlere göre İtal-

D~!:!~Tü!~~~!:.~İ )~~y~~ 
lığından şerimiz ticaret o- Yunan Bacbakanı Demircis Haybon cemi-
dasına gelen bir yazıda, Y 

aramızda klering anlaşması de kalp durmasından öldü yeti gene baş 
olan memleketlerden ithal i Ô d stanbul 14 ( zel)- Yunan başbakanı Bay Demircis ün kaldırıyor 
edilen maddeler için Türki- sabah yatağında ölü bulunmuştur. Doktor raporları başba- . -
ye Cumuriyet Merkez ban- kanın kalp sektesinden öldüğünü göstermektedir. Demirci- . Istanbul 13 (?zel) .- Su~ 
kasınca verilen kredi vade- sin ani ölümü Atina, hatta Yunanistanda hayretle karşılan· rıye gazete!erı. ~urıye~ekı 
sinin altı aydan bir seneye mıştır. Bu vak'anın içyüzü etrafmda yapılan dedikodular ".?y~on cemı~etmın ye~ıden 1 
çıkarıldığı bildirilmiştir. sıhhiye raporile biraz teskin edilmiştir. Bu ölümün siyasal Turkıye aleyhıne tahrıkat~ 1 

durum üzerinde yeni bir gulgule uyandıracağı zannediliyor. ba~ladıklarını toplantılar terhp Soy adı 
Meselesi 

Soy adının kanuni müd
deti Haziranda tamamlanı· 
yor. O vakite kadar her 
Türk vatandaş bir soy adı 

elmağa mecbur olduğunu 
unutmıyabm. O zaman yeni 
bir nüfüs tahriri yapılacak
tır ki, soy adının da yazdı
rılması mecburidi. 

Muallimlerin 
Dilekleri 
İzmir muaJler cemiyeti ida· 

re heyeti dün vali Fazlı Gü
leç'i ziyaret etmişler ve ge · 
çen kongresinin verdiği ka
rarlardaki dileklerinin yerine 
getirilmesini istemişlerdir. 

Patron 
İle İşçi Arasında 

f ş kanunu üzerinde tetki
kat ve tadilat yapan encü
men elli kişi çalıştıran bir 
u.üessese amelesinin beşde 
birinin işi bırakmasının grev 
sayılmasına ve müessese 
sahibi işini kabul ettirmek 
için müessesenin faaliyetini 
tatil ederse bunun da cezayı 
mucib olmasına karar veril
miştir. 

İtalyada 
Alacağı Olanlar 

25-12-935 tarihinden önce 
ispanyaya mal göndermiş 

firmaların paralarının bazıla
rnun kJering yaptırıJdıği an
laşılmıştır. 

Bu paralar için tesbit ya
pılacağından İzmirde bu gibi 
alacağı olanlar de tesbit edil 
mektedir. 

Palyaço 
Bu akşanı Elhamrada 

Madam Lenskaya ve tale
beleri tarafından bu akşam 
Elhamra sahnesinde saat 
sekiz buçukta verilecek bü
yük ve zengin konsere ko
şunuz. Madam Lenskayanın 
canlandıracağı (Palyaço) ope
rasını dinlemek her zaman 
ele geçen fırsatlardan de- t 
ğilclir. l 

• k b• • • ettıklerini, Türkiyeden kaçan l 
Yenı Yunan a ınesını Muşlu Hilminin Salahiyede 

k • k d ? tahrikamiz nutuklar söyledi-
iM ur U. ğini yazıyorlar. 

İstanbul 14 (Özel) - Yeni Yunan kabinesini kurmağa 
general Mt:taksas memur edılmiştir. General daşbakanlık 
ve tişbakanhk vazifelerini almıştır. Kabinede daha ne gibi 
değişiklikler olacağı henüz belli değildir. 

Almanlar Avusturyayı AI
manyaya katacaklarmış 

lstanbul 14 (Özel) - Poristan biidirildiğine göre Alman· 
lar Avusturyayı işğal için hazırlanıyorlar. Fransızlar bu ilha· 
kın pek yakında olacağını söyliyorlar. Bu gidişte Almanla
rın dünyaya meyden okuyacağı anlaşılıyor. 

00000000• 
T. Piyangosu 
-----------------0000-----------------

Büyük ikramiyelerin komşu
larına mükafatlar 

(200,000) lira (10483) nu-
maraya. 

(30,000) lira (10591) nu· 
maraya. 

(20,000) lira (11009) nu-
maraya. 

(10,000) Ura (12637) nu-
maraya. 

15000 lira kazananlar: 
13991 10505 21429 18889 

2'.l350 818 
1000 lira kazananlar: 
10504 18893 4599 7711 

22602 24216 21889 8132 
26421 19643 22678 8578 

Büyük ikran1iyelerin 
konışularına nıüka

f atlar: 
Büyük ikramiyeleti kazan

mış olan 10591 11009 21218 
12637 numaralı biletlerin yir
mi aşağı ve yirmi yukarı nu-
maralı biletler de 150 şer 
lira, yani onda bir biletler 
15 şer lira mükafat alacak
lardır: 

.............................. . ...... ~················ 
Davi ölmedi 
- Baş tarafı 1 incide -

sefil bir vaziyette onnn ha
yatından bile şüphe etmekte 
idi. 

Dün bu betbaht aile Da
vidden bir mektub almış ve 
vaziyetten bizi haberdar der
hal haberdar etmiştir. 

Bu mektubtan anlaşıldığına 
göre Davi Ankaraya kadar 
gitmiştir, ve orada hastalan· 

dığı için şimdi orada hasta
lanmıştır. Bu haber üzerine 

evin içi bir düğün bayram 
yerine dönmüş çocuklar ve 
zavallı kadın sevinçli göz 
yaşlan dökmüştür. 

Davinin karısı: 
- Allaha çok şükür onu 

bize çocuklarına bağışladı! 
Demektedir. 

Pazar Günkü 
Maçlar 

Pekaz kişinin bulunduğu 
sahada şu maçlar yapıldı: 

Egespor takımı sahaya 
geldiği halde hakem Sabri
nin davetine icabet etmemek 
suretile Altayın protestosuna 
iştirak ettiğinden Demirspor 
Seremoni ile oyunu kazandı. 

Altay sabaya gelmediğin· 
den Göztepeliler seremoni 

ile oyunu kazanmış sayıldı
lar. 

Halk sahasında yapılan 
maçlarda poan itibarile Kah· 
ramanlar birinci, Hacıhüse-

yinler ikinci, Kurultay üçün
cü, Tepecik dördüncü, Tu
ran beşinci derceyi elde et
mişlerdir. 

Taziyet 
Telsrrafı. .... 
Ankara 13 (A.A) - Yu-

nan Başbakanı bay Demirci
sin vefatı munasebetile Cu· 
muriyet hükumetimiz taziyet 
telgrafları göndermiştir. 

İtalyanlar 
Boğucu gaza devan1 

Ediyorlar 
Adis-Ababa 13 - Alman 

Ajansından : 
Habeş hükumeti İtalyan 

uçaklarının dört günden beri 
geceli gündüzlü bombardıma· 
devam ettiklerini şimal cep· 
hesine bombalar attığını bu 
bombalarında boğucu gazlı 
ve yanğın bombası olduğu 

resmen teyid ediyor. Bilbas· 
sa sivil ahaliden telefat bü
yüktür. ı 

Dessiye Etrafı , 
Teslim Oluyor! 

Roma 13 - Stefani ajan
sından: 

Şuani kabilesi aleyhine 
ihtilal etmiş olan Glası kabi
lesi Negüse zayiat verdir
mekte d~vam ediyor. 

Bunlar Dessiyeye doğru 
kaçmakta olan Habeş ordu
sunu arkadau vurmaktadır
lardır. Gondar, Semyen ve 
Bolkati istihkamlarından Ha-
beşler beyaz bayrak çıkarak 
teslim olmuşlardır. Köyler 
halkı da beyaz bayraklarla 
teslim işareti vermektedirler. 1· . -·---
Iran gazeteleri. 

- Baş tarafı 1 incide -
gayri askeri mıntakanın dı
şında harb levazımı bulun
duruluyor ve her hangi bir 
gerginlik halinde bunlar sür
atle civarlara yerleştirilebilir. 
Boğazların ağır toplarla ve 
Mayınlarla sür'atle tahkim 
edileceği makul olarak farze
dilecilir. Her halde Türki
yenin noktai nazarlarını bü
yük bir anlayış zihniyetile 
tetkik etmemiz lazımdır. 

lskeletlet 
Kuyus~ 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Kartvizitin üztünde 
kılınç ve ... vardı 

Pek ala.. dedi. Siz doğru- --:- Taksi!. diye ·~~ 
dan doğruya ihtiyar Ruda B raz sonra, takı• fİ 
gitseniz daha iyi olurdu. e~ti' ö~le~inde durdU·ıO" 

- Evet .. Ben de böyl ya- sıye bındıkten sonrad ~ 
pacaktım. Fakat ihtiyarım ı Menilmodanal e 
nerede gi1lendiğini bilmiyo- Müdire, dükanının k•. 
rum ki.. taksiyi gözden kaybe 

Lüsyen Rud hunu söyle kadar takib etti. . 
t . . d' w • akıt, medimi? çerıye gır ıgı v bİ' 

- Söylemedi. Esasen lü- şuursuz ve ihtiyarsıı bol 
züm da yo~du. Söylese bile kilde biraz daha ıneÇ · 
Leon Rud bana itimad et- cin hayretle gözden ge , 
meyecek idi Fakat madma- çiçeğine, güzel Bel

0 

zeli beraberimde görürse, ilişti. 
itimad edecektir. Çiçeğin kadifeyi 

1 
• 

Kıler : - Doğru ! Dedi ve güzel yapraklarındall . d-
meçhul adamı takib etti. bir kartvizit iğneleooıif 

Meçhul adam da: dire hayretle : 
- Bu de ne dedi - Mösyö, sizi tanımıyo· 

rum; fakat isminizi bile öğ
renmek istemiyorum. Çünkü 
Lüsyen mektubunda isminizi 
yazmamıştır. Size emin olu
yorum. Bir dakika müsaade 
ediniz, şapkamı giyeyim be
raber gideriz ! Dedi. 

Kararını vermiş olan genç 
genç kız, geldiği kapıdan 
Kayboldu. 

Müdire de düşünceli bir 
tavurla kişesinin önüne gitti. 

Mechul adam, mevcud sak
sılardan birisine yaklaştı, 

koklamak istiyor gibi çiçeğe 
eğildi. 

Müdire: - Mösyö, o 
kokmaz ki.. Dedi. 

- Ya... Ne yazık. 

çiçek 

Ve herif ayni tavırla ikin
ci bir saksıya yaklaşırken, 
matmazel Kler geyinmiş ol
duğu halde kapıdan görün
dü. 

* .y.. 

Bu madmazel Kler, sahih
ten güzel ve göz alıcı bir 
kızdı. Ciddi, azimkir ve ce· 
surdu. Bir müddettenberi 
maruf bir taharri memuri 
olan Lüsyen Rud ile seviş
miş ve nişanla~mışti. 

Lüsyen, maruf polis mu
tahassısı Leon Rud'un oğlu 
idi. Genç kız, birçok karışık 
ve korkunç hadiselerde baba 
ve oğlu çok büyük hizmet
ler etmişti. İhtiyar Rud, mes
lektaşlarına: 

- Bu kız ayarında bir 
erkek yardımcıya malik ol
sam, Kaplanı çoktan yaka
lamış olurdum. Dedi. 

Kıler, meçhul delikanlıya: 
- Gidebiliriz artık! Dedi. 
Bu anda müdire : 
- Bir dakika müsaade ! 

Dedi. Paraya ihtiyacınız yok 
mu?. 

- Ha.. En lazım şeyi unu· 
tuyordum. 

- Şu ande kasada ancak 
400 frank vardır. 

Müdire bunları söyliyerek 
Klere bir demet bankanot 
uzattı. Kler parayı alırken, 
elini kişenin iç tarafındaki 
çekmeceye uzattı, meçhul 
adam görmeden bir tabanca 
alarak cebine yerleştirdi. 

Müdireyi selamladıktan 
sonra Kler, ve meçhul adam 
çiçekçi dükkanından çıktılar. 
Dükkanın köşesinde bir 

taksi duruyordu.Meçhul a
dam, eliyle bir işaret yapa
rak : 

Diyerek saksıya doit"ç 
ledi. Fak at... KorkUO ,s 
çığlık ile kendisini ~tı. 
nepelerden birisine 1 

Ne olmuştu? 
Anlatalım: Miidire 

1 
üzerinde bir kuru k~~ 
raş iki kıhnç, at•~· 
kaplan başı, sağda b•'~ 
aJe, solda bir maske d" 

Bu işaret, iki seııe 
Parisi dehşet içind~ iO 
korkunç cani çeteııD 
retiydi. • 

Bu kara zenııD 

beyaz yapılmış olaD ,1*. 
altında da şu bile f 

" Kaplanın dilt111 
hiçbir kimse sai 
caktır ! ,,• . 

• • • • • • 'ili • d 
Müdire düştilğii 

ten biraz sonra lı 
meçhul adama itiaı•d. 
giden kızcağızı~ feCbof 
tini düşündü, bır sat 
saJlanarak telefo~~Ulf 
Maksadı polis ınu t 
hadiseden haberdar e ,,ı 

(~ 
A-c-ı-klı bit 
macer~ / . ,ıd' 

Baştarafı 1 •0 

dönmüştür. J(O 
İhtiyar madaaı ., 

hiç beklemediği b! 
evin kapısını açtıll 

1 
ihtiyarlamış koca••: 
sında görür ftgörOle 

0
.,-

bir sevinç içind~ b' 
nune atılmış ve 
b.. .. ki" v - u·· .. uııdeJI uyu ugu y .. 
oynatmıstır. . da 

Zavallı kadın t1'° 
hanededir. 

Fransa ile 
İngiltereı19 

Nazar noktarJfld'Ie' 
birleşenı~ ;, / 

Lndra 13 (R8 1 J.ı 
manya hakk1nd•;tti~ 
devletleri adına f~J 
nacak tedbirde lıİ 1 

İngiltere arasıd~;ot· 
sızlık devam e ~.,O'~ 

İngiltere buC i' ~ 
işi ile uğraşılac• 1t""'~ 
oldğunu ortaY8 lı i 
man işini uzatoı~ d' 
ne rağmen f r•: 0 ~ 
nün meselesi "! ı~ 
olduğunu ort•Y ,,, ı 
gilterenin bu "!1~ yıtsız davraod•I 
yette bulunuyot· 


