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Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
?kümetimiz Boğazlar işini .hat 
ç~n lazım gelen tedbirleri almıştır f.t .,.,.. .. ...,.,~~~~~~~~~~~~~~~ 
•
1
anbul 15 .(Özel) - Hükümetimiz Boğazlar işinin kat'i 

t de halliçin liizım gelen bütün tedbirleri almış bulunu 
~.IConferans müzakeresi ikim kaldığı takdirde Millet Mec . 
• 11 llı fevkalide olarak içtimaa çağrılacağı' ve büyük Me~ G •• •• k •• kl 
~t Ce~rİ karar alacağı hakkındaki haberler ne teyid ne orunen oy a
~~ ~~ll~ edi!mektedir. Millet l\leclisinin fevkalade içtimaa çağrılmasının her za 

· ''llıek:tll~lı bulunduğu, bu toplantının günlük hfıdiselerin cereyanına bağlı bulunduğu beyan vuz . ' ıstemez . .. 
'<ara~dır: Konferansta en ihtilaflı nokta ka rşıhklı ya rdın1 pakt hl rının icabı ecnebi o-ernile 

rctftad enıze geçn1eleri n1es'clesidir. Biz bunu kabul etn1ivoruz. Romanya ile Fransa ôbizim 
0000 

• • • 

K,."~".. Hususi görüşmelerde ihtilaflı noktaların halline do,!{ru kuvvetli ~ılımlar atılmıştır. ltalya 12 adadakı tahkımatını 
'ko ... f ................. k.••::····:d•••••••••:··~··b .. :·••h••••

1 
.. •••• .. •1·:··i··ç····

1
°·· .. ···b·~ .. •••••••• bize tecavüz için yapmıyormuş 

11ı· n erans ço umı verıc ır a ege ı gın ır aş- h ld b. d b " 1 t hk. 
1t~i. Murahhasla~~nlaş~yordu f ak~t.. kın hazin ° a e et:e:ıe~ig~~~ş;~! a ım 

,~ a bır munakaşa cıktı 
"'-._"'la ıs ' 
~~ ~A.A) - Kon- röden bildirien bir ha- Her iki taraf ta tekrar hü-
~-~ idi celsesinde herde, İngiliz murahhasları kumetlerinden telimat iste-
~-~ rereı derecede bir dün barb halinde Boğazla- mişlerdir Bazı siyasi mahafll 
f~'ti llı&ttür. Muhte- rın kapanmasını kabul ettiği bir emri vakiden endişe et-
~ltt1.._.\ıiktırıhbasası tara- halde amirallığın tazyikile mektedirler. 
ıt;~~ lı ol~an noktalar bugün bundan vazğeçmiştir. lstanbul 15 (Özel) - Dün-
O~?fe ~ eyetı umumiyesi Sovyet murahhasları İngiJiz- kü içtimaada lngiliz murah-
~ slllı11111 milşahede lerin bu geri dön~el~rine bas heyetinin projesi müza-
'- ~,. Bu, tirndilik ihti- işaret etmışler, bunun üze- kere edilmiştir. 
~et Lt~ )'~ lll&tklllit çıkmaz- rine logilizleile Ruslar ara· Türkiye tarafından harb 
~~ ~ llldı '- t'• sında münakatalar olmu•tur. - Sonu 4 üncüde -'v•t '•it •• ı ve mils- Y e..:_ "~ce 
~·~· Ye Yarılacağını 

~~"'· '''-~ ita ıc_d lnıı Pazartesi 
~l,._ lı~'•eı •r elde edilecek 

d:.~~~ktı~ bu tarihte im
~ teLı~''lla • 
~~fhıi .80vyetlerin ta- • 
~~tir. it ıttifalda kllbul E.f enin 3 üncü numarası çok zen 
>~,. •e Joıııanya Y w b t b f 1 ı .._ •p • ugos- gın ve aş an aşa e e er diy~rı 
~~~t 'dde)İ onya heyetleri 
dit, Q ~~le,· .lıilkümetlcrine nın efelik ve kahramanlık hikayelerile 
ı~te '-l~•rı,1"1 bildirmişlM- dolu olarak çıkıyor 

~~~:::f~ty~~ ;~~;~:~ Bu nush~da halkımızın dertle
~-ı.ı~1~~."}~:;::;n.!:;: rine, politikanın dalaveraları
~ "'~:~;~:; 1~!~~~ na .ait efenin merdçe ve açık 
~ il Y6ı;nde yapılan ceva bları vardır 
~,:t..ıittir. • e •eksenini 
~ Qtaı ıs ö Bu sayımızın tab'ı da aldığımız tertibat neti-
ltfllp· ( 1 '1) -Mont- cesinde çok nefis olacaktır 
()t 1YatJarda 0000000000 0000000000000000\ıoooooooooooooo 
f OtqObiJ 

~~~şlar1 
~ )'""• ıııpi>'•tla 
(}iı d '""'il lı rı 
~~l>it'- •zırlak-
~)-. "1 •diyor. 
~~tel, lb &aaba. 
l\'~-~·lt:~: Va-

1 ,,b koıuı da 
..._ "«ttc t •r ter 

)'91_ • ttej '" tiır. • 
'ıL~\ L Ilı 01' 
~~ ~lırı lllJpi-
l-~QL~ ~ IQa bir 
~-Q,b '• 
~· "' t6at Por bir 
' ~ ""l el •r11ıe1c. 
~~ l>:lt 0 to11a0 • 

~ -..· •ı ta. 
it oldu. 

•tiyle b 'd, .u 
aı .. 

neticesi! 
KCJdın kıralın oğlunu 

istiyorınuş! 
Kontes Kavadonga, sabık 

İspanya krahnın büyük oğlu 
ve veliahtı prens des Astu .. 
rieden boşanmak için Hava
na mahkemesi huzurunda 
kocası aleyhine bir dava 
nçmışbr. Kontes, bu boşan

ma talebine kocasıle arasın· 
daki geçimsizliği sebep ola
rak gösteriyor. 

Bu boşanma davası uzun 
bir aşk romanının acıklı ne
ticesidir. Bu aşk sergüzeşti 

üç sene kadar sürmüştür. 
Eski ispanya veliahtı prens 
Des Asturies maluldür. ihti
lal neticesinde diğer hane
dan erkanile birlikte mem
leketinden kaçtıktan sonra 
Avrupıtda Havanada ze:- giıı 
bir çiftçinin kızı olan şimdi
ki zevcesini görerek çıldıra
sıya sevmiş ve babasıle an
nesinin itirazlarına rağmen 
onunla evlenmiştir. Prens bu 
izdivaç üzerine ispanya taç 
ve tahtı üzerindeki bütün 
haklarından feragate mec
bur kalmıştı. Prens Asturies 
Havana güzelile, İsviçrede 
evlendiği zaman ailesi erka
nından yanında hiç kimse 
yoktu. izdivaç merasimi pek 
basit oldu. 

Aradan bir sene geçti ve 
kadının madam kontes Ka
vadonga adile Berengarina 
vapuruna binerek memleke
tine gittiği haber alındı. Kon
tes kocasile arasında koca
sile arasında bir geçimsizlik 
baş gösterip göstermediğini 
soran gazetecilere: 

- Bunlar manasız ve esas
sız riayetlerdir. Bir müddet 
ailemin yanında dinlenmek 
için Kübaya geldim diyerek 
gazetecileri batından savmak 
istedi. 

Kontes Havanada ailesinin 
yanında vakit geçirirken 
malul sabık İspanya veliah
tı da Lozanda yeknesak bir 
bayat sürüyordu. 

Aradan aylar geçti, bun
dan altı ay evvel prens As
turies kalkarak evveli Ame· 

- Sonu 4 üncüde -

---~----
İtalyan gazetelerinin bu mantıklarına hayraA 

oln1amak elde değildir 
İtalyan gazeteleri Boğazlar 

konferansı clolayısile siyaset 
havasını bulandıracak yaz ılar 

neşretmekte devam ediyor
lar. Bu gazetelerin yazılarına 
bakılırsa Türkiye Boğazları 
tahkim etmek istemekle hal-
yanın tecavüzü olacak emel· 
lerini önlemek için ihtiyati 
tedbirler almak istiyormuş .. 

Bu gazeteler, bu teclbir
lerin lüzumsuz olduğunu çün 
kü İtalyanın hiçbir tecavüzü 
bir maksad beslediğini id
dia etmekte ve on ıki ada
da yapılan tahkimat ve ha
zırlıkların hiçbir tecavüzü e
mele ait olmadığını söyle
mektedirler. 

Boğazlar ışı hakkında 
bilhassa dikkata değer ya
zılar neşreden gazetta dol 
Popolo diyor ki: 

" On iki ada, Türk sa
hiJlerine karşı yapılabilecek 

tecavüzkar bir hareket için 
üs vazifesini göremezler, bu 
toplu adaların coğrafi te
şekkülleri, bu nevi bir hare
ketin icabettireceği malzeme 
ve mevaddın toplanması 
müsaid bir köprübaşı vazife
sini görmiye elverişli değil
dir. Bilakis, bu Adalar, İtal
ya için, tedafüi birer ileri 
mevzilerdir. Taarruzi mahi
yette mevziler değillerdir. 
Şarktaki İtalyan ticaretine 
istinat vazifesi görmekte ve 
İtalyanın, diğer şark millet
lerile olan temas ve muva· 
salasını kolavlaşhrmakta
dırlar. Binaenaley lhlyanın 
Rodos adasını elinde bulun
durması, Türkiyenin Bogaz
Jarı tahkiın etmesi için makul 
bir sebeb addolunmaz ,, ! 

Bu gazetenin ve bu gaze
telerin iddiaları ve manbk· 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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İhracat Mallarına 
Suikastlar 

Yapılan 

lr:JI on zamanlarda dış piyasalarda Türk mahsulünün 
lc:J revacına kıracak şekilde bazı baraketler görülmüştür. 

Bunlarden en mühiıni, pamuklara ve yapağı çuvallarına kı
rıştırılan hilelerdir: Geçen gün Bremen paınuk borsasında 
satın alınan Türkiye menşeli pamuklardan birinin balyasın
dan taş ve demir parçalarile kibrit kutuları ve saire çık
mıştı. 

Bir tacirin de yaptığı çuvalJanna paçavralarla bırtakım 
kalın yamalar koyarak çuvalın ağırlığını 6 kiloya kadar 
çıkardığı görülmüştür. İktisat vekaleti bu hilekar tacirleri 
meydana çıkarmak için tetkikat yaparken diğer taraftan 
dış piyasalarda mahsullerimizin revacını baltalıyacak hare
ketlerin önüne geçmek için tedbirler almağı kararlaştırmıştır. 

Bu vaziyet lcarşısında ihracatcılar birliği evvelki gün Tilr
kofis müdiriyetinin riyasetinde bir içtima yaptılar. incir, 
ÜLiim, pamuk, yapağı ve saire mahsüllerimizin ihracatını 
kontrol ıçin bir niza ... name hazırlanacaktır. 

'Milli mahsuJlerimize karşı yapılan bu suikastlann bir an 
evvel önüne geçilmelidir. Türkofisin ve tüccarlarımızın bu 
hususta gösterdikleri hassasiyet tam mınasiyle yerindedir. 

İhracat mallarımız Milli servetimiz demektir. Bu işte çok 
kıskanç davranmalıyız. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
.. -...-... ---•••-----a~acııı1u1111•a11;.~™_,,'~'k""lllllliıi&aıaııaa"w:lf!ll!ll•,.wfllt.aı 
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· Sevıdlisini mik Orta mekteb ve Liselere alına- DONY >.Pi-
ropla öldüren cak yatı talebesi iN 1 olu1ot 

--İki İzmirli Gencin Romanı-- j Bud~!~~0! 1 
maruf Musabaka imti- 8Bi~t::vayk?"~~1 

- 19 - Yazan: EROL TEKiN ailelerinden birisine mensub törü nasıl zeng1~1 ; 
Nevin, eliqi sevdiği adamın başında gezdirdi Erika Blatini ismindeki genç h l l k B F aıet~ 
Dnşünmeyerek, bilmeyerek - Başın mı ağrıyor?, ve güzel kız evvelki hafta anı nası o aca mi ~a~p~:n11•,!.,pı•• ~ 

sana her şeyimi verdim. Ya- - Her yerim. şiddetli bir Tifo ile ölmüş- dan bır çoklannıll .fi 
ni hayatımı zehirledim. Ha· Nevin elini sevdiği ada· tür. oo le zengin oldukl~~~ 
la da öyleyim. Düşünmeyo- mın başında gezdirdi: Tifo hastalığı her zaman ( Dünkü sayıdan devam ve son ) tan hatıralar ar , 
rum. Düşünmeyeceğim. Fa- - Hakikaten çok ateşin için her yerde . baıa gelen E) Kiğıdların her iki tara- olarak o gün Orta Öğretim Bu arada bir ;_,,fi. 
kat şimdi anlayorumki bütün var. bir hastalıktır. Bunun için fı cevaplarla dolar ve yeni Genel Direktörlüğüne gön· harp zamanında tr it fi 
bunları bir hiç, bir tekdir, - Bitkinim. Erikanın ölümünde bir fev- bir kağıd lazım olursa ikinci derilecektir. (Diğr evrak da kondöktiirlilk :.. f.. 
bir azar için feda etmişim. -- Gel şu kanapeye otur. kalide yoktur denilebilir. klğıd verilecektir. Birden okulda kalacaktır.) bir kadının hatır•barP -~ 
Benim için ne acı bir haki- Onu sardı, Kucaklar gibi Fakat kızın gençJiği ve gü· fazla kağıdların bir birine 17 - Komisyon başkanı mıştır. Bu kadın dik ~ 
kat .. Fakat ben mes'udum. bir şekilde onu kanapeye zelliği bütün Macariıtanda iğnelenmeıi gerektir. son sınav kAğıdlarile birlikte delince koadökt6 b'J: 
O kadar mes'udum ki. .. Vu- oturttu. Kendi de yanına büyük bir elem ve matem F) Sınav için ayrılan saat talebenin adları ve baba ad- ve harp bittiği ıarJJ.•0,~ 
cudumun her parçası senin yerleşti. Şımaıık bir çocuğun husule getirmeğe kafi gel- biter bitmez kiğıdlar topla· larile geçim durumlarını gös- bir yekfta tut~~ ~r~ 
bir benliğini taşıyor. · yüzünü okşar gibi okşadı: miştir. nacak ve kontrol edildikten terir bir liste hazırlayarak )Dalik olarak lf1111 ~ 

Gözlerini bir daha yuka- - Artık bir bebek oldun. Bu arada, kızın uzaktan sonra bir zarfa konarak ka- gönderilecektir. Bu listede kadın o zamaD : ;o.' 
rıya kaldırdı. Sabah çiğdem- Yaramaz yavrum. tedavisiyle alakadar doktor- patılacaktır. başkan her talebenin geçim yaşında ve fevkali e 
leri gibi titrek, parıldayan - SeniJfazla mı sıkıyorum?. · ların bir cihet nazarı dikka· G) Sınava kaç talebenin durumu hakkındaki kanaa- miş. . . ko~! 
göz yaşlan in'ikaslar yaparak 1 Evet. Fakat ben bun· tini celbetmiştir: Ölen kızın girdiği, soru zarflarının tini de yazacaktır. (Liste ör- Büyük ıer~etiDI 1;J ~ 
genç adamın yüzünü kamaş- ları o kadar seviyorum ki... ne mahallesinde, ne de mem- zamanında açılıp açılmadığı, neği ilişiktir.) törlük sayeıınde ~-~ 
tndı . - Neden?. leketinde müstevli şekilde sınavın "nasıl cereyan ettiği 18 - Yukarıdaki şartlar ettiğine gelince . eD et~ 

Esat eğildi. Onun bili - Bilmiyorum, Ruhi bir d bı'r tutulgada saptanacaktır. içinde parasız yatı sınavla- bozuk para verm•Y ~,r.;, 
eğil, hatti münferid vak'a· k · y- V' 

hareketsiz, bekleyor gibi du- seb~p ( Tutulga o"rneg-1• ı'lı'şı'ktı'r) ranı azananların adları ga- lerin verdiklerı •t 
" ları bile yok! Doktorlar, her 1 d t e•IP1~ ran dudaklarından öptü. Ko- ö zete erle ilan e ilec~ktir. üzerini iade e rJJ • P - yleyse sende hastasın. şeyden evvel Erikanın basta- 15 - Türkçe ve ede- 19 S J d k d daD lif 

lunu beline doladı. Sıktı.... D · · d' - · - ınav ar a azanma bu gu" zel ka ıo tJi ,. - emek senı sev ıgım b' t 1 E ı··ı s l re S k hğı nereden aldığını aramış- ıya sınavı Y u 8 1• dereceleri bir olanlardan şe- .. · f cesa 
ı tı: için.. l d Riyaziye sınavı 2 Eylül h d ki uzerını ıs ıyeo 1 

Bunlar hep ... Hep senı - : Neye inkar etmeli. E- ar ır. i çocu arı Dstiln tutula- tek erkek çıkaıaJD• • 
Genç kızın ani denecek Çarşamba, Tarih Coğ- caktır. Bunun için listedeki k deŞ ' 

sevdiğim için, vet olan bir şeyi hayır de· rafya sınavı 3 Eylül Perşem- Üç kız ar ,,,ti 
mekten ne çıkar. Aşk bir şekilde ve en şıddetli bir şebid çocuklarının adları kır· f e g• ._ ,,,, 

••• hamle ile, tıbbın tarifine de be . günlerinde yapılacaktır. mızı kalemle ayrıca göster,- Sunday Re ere k IJY 
K ·· l'"kl t A hastalıktır. Ona tutulanlar S l k · · d - : .. a11.J1• ~ apıyı guç u e aç ı. ra- d ınav arın aç saat süreceğı lecektir. nın yaz ıgına ... ç· İl ~r' 

lık "kalan yerden odaya bı'r zanııetmemki kurtuldukları ol ukça mugayır olarak, yıl- fi · d J ı· b .. kil 18 
soru za arı üzenn e yazı ı· 20 - Bu genelge uygun ge ırıe uguo ki 

hayal gibi süzüldü, Nevin zaman hasta bir insan gibi dırımla vurulmüş gibi mikro- d k dd .n. ...aıel 
b l l · ır. görülecek yerlere asılmak a eratı uÇ a-. b d k b" h t ki J a tutu ması ve ö mesi gayrı .,,. 

pıyanosunun aşın an or- ır 8 ıra sa amasın ar. 16 - Bakanlık, numara suretile ilan edilecektir. elindeymiş. ç·
11 

di•v 
k l d K d M 1,. · t b" d b'" ı B tabii görülmüştür. b" · ı .-_J uy a sıçra 1• arşısın a onu es a ış e ız e oy e.. en· ölçülerini birleıtirmek ere- 21 - Sınavların yapılacağı Bunlardan . ırı L'ı"• P'r,, 

.. ·· d · b" f ld l' - · · d b · 'z" ve Yapılan tahkikat arasında ş K Şe• " gorunce erın ır ne es 8 ı: ıgımız en er şeyımı 1 - ğile sınav kiğıdlarını bir yerler aıağıda gösterılmiıtir. törü ang 81 •' rr 
G ülümsemegw e çalı•tı·. rerek birer hiç oluyoruz. evrakının mikrobulug- bir k k k d d 'kt tö n karı•• ~~,J 

Y omisyona tet i ettirecek- Bu genelgeye iÖre iş gö- ır: ı a r ~ ,,,ı 
S B k •t - Size bunu felsefe ho· doktorla sevişmek üzere ol- d h' b"r ıeY ya - en.. u va ı ·· tir. Bunun için her sınavın rülmesini, alındığının;Bakan- ma an ıç 1 tli 

- Evet ben. Çok mu canız mı öğretti. duğu ve ölmünden bir ay sonunda cevap kağıdları birer lığa bildirilmesini, sınavların Öteki en kuvfe lflll" ' 
korktun?. - Hayır bunu ruhi :ebep- evvel kızın babasının bu ev· zarf içine konarak mühürle- en :nkı bir dikkat ve önemle lardan Maliye aaı 

- Hem de pek çok .. Fa- ler içinde çırpınan her ben- liliğe muhalefet ettiği anla- necek ve resmiğ taahhütlü yapılmasını ricct ederim. dir; kadının ıaloll~dit· r 
kat seniçerdennastl geldin? lik bili~ şılmrtır. • toplu'dkların aıerk•5~1 
Görecekler diye hiç kork- - Demek ıen ayni hal- Erikayı babası başka bir A • k • 1 . B. A v Üçüncüsü alell kfl ~ 
madın mı?. desin?. delikanlıya vermek üzere merl BD iŞ e- lr g&Ç Sen'den dul kaldı falı~ 

- Korkmak mı dedi. Kim· - Evet şu dakikada.. idi. Bu yoldan tahakikata rindelt Üzerinde caıının nüfuıku:11 • ~' 
den?. Bu gece .. Oh bu ge· Nevin bütün bunlardan devam edilmit ve neticede mal etti, eı ı .,..-
ce kimseden korkum yok. bir şey anlamamış gibi o- -• Erikayı sabık nişanlısı dok- Birisi de bu.. 1'am Onyedi Türlü ne kadar nafiı•• . 
Bunu herkese, bütün dünya- muzlarını kaldırarak gözleri- 1 torun en kuvvetli bir miktar- Eddı' ll1 f nafiz bulunuyor. I • fJJ 

l Alkapon, O'Jrin, n eyve . · . d e bi"' 
ya karşı bağırabilirim. nı açtı: da tifo mikrobu aşılamak Üç kız kar •I 

A 1 N d Kolsan gibi en maruf Ame- Floride Amerikanın mey- ı r 1 
- Esat bu gece sende - n amıyorum. e en suretile öldürüldüğü anlaşıl- hareket ediyor a · J ( 

b ? 1 rika haydutlarının mabbus ve cenneti demektir. Burada 5 rt 9 'I 
anlayamadıg-ım bir hal var. aca a · mı•tır K } b klı" l 

.. . oldukları zıodan Alkatraz bahçevanlık, mP-yvelı· ag-aç e e e " ~ . .ı' Bir şey mi oldu?. - Oh Nevin insanı çok oo dı 1 eı;;..,. ... 
Bir anne şefkatiyle okşadı: sıkıyorsun . Bµ dakikalarda N •• J J ) adasındadır. Bu zından öyle yetiştirme fevkalide ilerle- lngiliz plAjlarıll lak fi -1 
- Sallanıyorsun?. Nerede bir söz söyliyecek vaziyette e guze 18 bir zındandır ki firar im- miştir. Cihanın her tarafında moda çıkmıı: Çıp 1111~ • ..il' 

d ·ı· / • b f ı h k b h kelebek resmi ~p d~I"',. ise düşeceksin. eğı ım. çaresı ulmu~. Kanı İç yo tur. ve u a- yetişen meyveler az veya çok ş· d" liJlat 
Hastayım. ( Arkası var) -.C pisbanede güzel spor yer- burada yetiştirilmeğe çalışı- dası.... un 

1 
Pd Ç 4' 

-----------00 İntihabatta ekseriyet ka- )eri olduğu gibi mü emmel lır ! şan kadınlar ·~ Jeril' ~( 
Filistı"n Ha"' dı"selerinin Plançosu zanmak nekadar büyük bir bir kütıüpbane vardır. Mah- M ıutı ktlebek re••:,. bİ' "' 

1 k . . 1 k . Ard isminde ve Flori- ludur. Bazı kadıll b·ır'-•" ' ------ zev ıse, müsavı rey ama b ı · d'kl · b J _.,. 
k d us ar ıste ı erı gi i eğ en- danın Orlando küçük şeb- lcbeg" ı· az bularak orl•'' bİ' 

Ş• d• k d 5 ı· •ı• k • ta o a ar tatsız ve boşa k k k d I I I ıye a ar ngı iZ as erı gitmiyen bir şeydir. Öyle ya me ' o uma ve ers a - rinde mukim bir babçevan bek resmi yaptıflY ·od'" ,.41 

b b h makta serbestdirler. İşin ayni agw ac üzerinde 17 meyve Kelebek reıi_mJeflSı'r ~1f"'· 
41 Y h d• ••ıd•• A } . in- ir eyecanla bekleyüp· ve a u 1 o u, rap ar- de nihayet bir t ek rey yü- :ısıl garibi mahkumların ço- aşısı tatbik etmiş ve bugün yağlı boya iledır. d• 1• 

dan da 120 O··ıu·· v' ar zündeo yine soldan geri yap culduk veya gençliklerinde bu ağaçtan onyedi tilrlü :ney- dpvme denilen tarlyot· 
mak hiçte boşa gitmez! elde l' demedikleri tahsil de ve alınmaktadır. dağından hiç Ç~ 

1 l d k k S rece.sini b1 zından<la elde M. Ard bu ag" aca "Meyve ~ ~• 

Aşk Gecesi 

araştırmalar yapmışlardır. 

1 

Kudüs ( A.A ) - Filistin 
vekayiinin başlanğıcı olan 19 
Nisan tarihindenberi 5 İngi
liz askeri ve 41 Yahudi oJ
mak üzere 46 kişi ölmüş ve 

Müsadere edilen silahların 
mıktan nisbeten ehemmiyet
sizdir. 

r an anın üçü ligo etmeleridir. d k S ) k af~Y 
kasabasında belediye reisi Ü kim,, isınini vermiştir. atı 1 p ~ 

Bu zındanda bulunanlar ~ intihabında da ayni bal vaki b d k Haksız değil, fakat acaba . 1 kele Y0 

müeb e ürek mahkumla- f d d ? Karantina s -..lr• ..r 

takriben 300 kişi yaralan· 
mıştır. 

Araplardan ne kadar kişi· 
nin ölmüş ve yaralanmış ol-
duğu sahih surette malum 
değildir. Bunun da sebebi 
Arab çetelerinin kendi ölü-
lerini beraberinde götürmek 
itiyadında elmalarıdır. 

Arapların 120 kişi kadar 
telefatı olduğu sanılmaktadır. 
Bu vekayi esnasında Yahu-
dilerden emlak sahibi olan
ların uğramış olduğu hasar 
100.000 fngiliz lirası mıkta
rındadır. 

Arapların ve hükumetin 
uğramış oldukları hasar mik
tarı meçhuldür. İngiliz asker 
leri 1 SO kadar kasabada 

-·-Vay, vay, vay! 
Fransada bir kanun çıka· 

cak: Doktorlar ancak atlmış 
beş yaşına kadar doktorluk 
edebilecekler .. 
Meşhur doktor Martel bu

na muhalif. Diyor ki: 
- Doktorların bayatını 

dörde bölmek lazımdır. On 
sekizden yirmi beı yaşımıza 
kadar talebeyiz; yirmi beş
ten elliye kadar mesleğimizi 
ogrenırız; elliden altmışa 

kadar pratisyenlik yaparız, 
altmıştan sonra doktor olu
ruz. Hemcinslerimizi iyi et
mek için neden bize beş 
sene zaman bırakıyorlar? 

Vay, vay, vay doktoıluk 

ne güçmüş! Genç doktorla
nn kolakları çınlasın. 

Olmuş·, ikı" namzedden bı'rı'sı· ay ası ne ı' r 1 .. er tr: .. 11 P" 
rıd 'r. İçltrinde 40 50-100-150 da Komser Di a-1 l•e"'J i' 2k1303 rey almış. Fakat, ra- ve daha fazlaCsene mahkum 1 .!unmayan bi; -- .. y .. ; ;d-e u;;;};; bir evlik arı• e 1aJiP ~1 

ip namzedde yine 2,303 ...s .,.. 
k ları çoktur. Bunlar f ı rar im- I hangi hisa ba, istik bale ilim fiatle satılaktır. 11 .ttiP' 

rey azanm1ş. rJJ"'.. ,t 
H b kanı olmıyan ve bayatta ve irfan elde ediyorla?. Ta- gazetemiz bat ttiJll ' emen er yerde, böyle 1 t e 

k iken çıkması ihtimali hiç bu- bii belli deg-il. Raufa nıüraca• 
müsavat arşısında intihabatı --..-..-: 

'd 1 V k al'!'ll~ll'"ıqpı•~P"'lll~ll!:'ll!ll~lll!'ll~Jll!."llP'!,..Pl'•ııı"""l~~lll'!l.ıl"'1q ıa. lllil"'ı;,~~~~Jl!-ll~ıı:.' ,_, ~ ~ 
yenı en yapar ar. e i inci ~~~~d11~.,~a~ı~~~~~tıe.ııeııı~ıı1~~~b~ıı :; ı~ıı:'.ın~~~ılb:.,.~~~ıı~ııe.ııı;.ıı~ • intihabatta kim bir veya bir [+] 
kaç rey fazla alan kazanma• [•] 
addolunur. Y [•~ 
Fakat Siğulula r böyle yap- (!~ 

mamışlar, memleketin ibraz r•.a 
ibraz ettiği temayüle hürmet ~~ 
etmişler ve şu hal usulünü [+ 

' ' Zıngal ,, Parkele~!'* 
En modern ve en son sistem usulle f urunlanmış ve kuru~ ıııır" 
içinde haşarat yaşatrnaz, şeklini katiyen değiştirmez, ço 

koymuşla:-dır: . [• nıüddet en modern konforu temin eder 

0:;;:~~~06'~Zi.~•Y :~::~~~ ~ EVLERiNİZİN T ABANLARIHJI ~ 
ilk alta ayında, diğeri dese· ~· •• ~ Zıngal D,arkelerı·n ' eı· nenin son altı ayında rey t.·~ r'~ 
sahiplerini temsil edecek ve ~ı 
belediye reislğini yapacaktır! [!. y A p T ı R 1 N ı z 

Ne güzel ve yerinde bir [+. 
haı ı as:·a·:~1zs.:.zas!F32>::flrX·X·:·:..:s ~!!W!l!• 



• 

Doktor 

M.'.Sevki Uğur 
~ Dahili hastalıklar mütehassısı 

~- ~11Y•nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastal1rını 
~ ••oah t d · k d ıql>t, Ha ... -'UZa a ar ve öğleden sonra birden 

&t en geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

••rı ~Yenehaneai : Beyler sokağı bay Memdubun labrotu
( •rıııında 36 numaralı muayenehanesinda. 

~bAtiier, karaciier, kan hastalıkları kansızlık, "layiflik, 
•talıldarı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

..... il .. ~ ... . 16 Temnnn 

ı S. Ferit Eczacıbaşı i1=********~*>+*:*******:U:•~** 

SUL~~~~r~uır~~~~~~~~r~ERi i Elhamra is13 i 
Hazmı kolay tesiri ~ İdaresincle Milli Kütftpbane sineması ~ 

çabuk ve kat'i. t( H 

Şekerli şekersiz ola· 'lıC Bu gün . it 
~=b·l:j~~~:'.if •• ,jf S Sevainin SeSi i 
En iyi neticeyi ıW O • ~ 
F E R J T = J ean Kiepoura - M ırthı E~g~rtlı ve Avrupaoın iki 

t( meşhur k~~iği Paul Hörbiger - Paul Kemp 

~~~:~~~~~ 
Sulfato konıpri
meleri kulJannıak ~ Duhuliye 20 kuruştur. 

~ i la alırsınız. 

Türk A. Sirketinin .. Markaya dikkat 
flal_kapınaı: Kum~ş Fabrikasının 1 l\lcrkez depo: HükUınet caddesinde 

~ 3,30 - 5 - ( ,30 - 8 - 9,30 • 

~~~~~~~~~~~~~~!f~"~~ .. 

. Sa"'g:•1s8ımmdolayıııyıe yenı çıkardığı kumaııar = 1 Şifa Ecza nesidir 
~ TOPTAN PERAKENDE 

Zarif 1 'lc:H::tı::ıt::-a::ld:tt:ıt:~:u::u:~:ıt::ld:>t:.H::tı:ıc 
Ve Ucuzdur f ~ D 0 K = 11;,iıı • Satış yerleri ~ ~ T O R )t 

... .._ cı kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. 1 ~ A. Kemal Tonay = 

'

•r K~emale~ddin ~cadde~sinde~~~ri Kan~demir Oi~Ju ~.C .u~ )fttt ,., ~ Bakteriyolog ve bulaşık, ısaJğın 
hastalıklar mütehassısı 

'tı5 Basmahane istasyonu karşıs:ndaki Dibek sokak başıo · lt 
4'C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde saba., saat 8 de ~ 
jj akşam saat 6 ya kadar hastalartn• kabul eder. ~ 
.C M_ü~acaat ~deu ba~tai ara yapılmuı lazımgelen sau <t( 
t( tabbJat ve mıkroskopık muayeneleri ile vere :nfi hasta· -t( 
t( !ara yapılmasına ceva z görü en Pno:n t or ks muayer e- )+ 

" Fil başı" mat kah " Türk çamaşır çividi " çamaıırlara 
parlak bir b <"yazlık vermektedir. S.ıftır ve içinde çaınaı ı rla· 
rmızı yı prataca k muzir bir madde yoktur. 1 ele ve dalga 
yapmu. Eı;ki çam aşır! rı a deta y nil ... şt irir ç 1 m aşırJar uzun 
müddet beyazlığını muhafaza edl' r. Bu çivid ile yıkanmayan 

çam aşız lar b ı:!y azhğın ı kaybedib sarımtırak bir ıenk aJmak
ta:lır. Türk ç am JŞ ı r çi vidi ı:cuyuo d ibine çökmez. Boya kuY
vet i piynço:td a ki d ğ:!r ecn ebi ın:ı r k llı çividierden bin kat 
d~ha ıyid ı r. Bu çivid ikra miyeli o uo sent!ıl e iki defe zengin 
eşya piyangosu vardır. H .!r on k üçük kağı d ıç n b ir bı1et 

alı rsınız. B ı tdler ve ikr amiyeler dep .:>muzda verilir. 

içenler bilir 

1 

h' 

~ ,'l:;.;ı.._ 
ttq. ~eni · 11llt ~ ıı, havatınızın zevkini. sıhhatınızın 
b Qt.ır '"' ( UJts ette korunmasını temin edecek ancak 

~it 
1 
el, Kabadavı ve Billur 

~dır. 
~~M; ~~Ü=R=~--=İY~E~M~en==--e-m_e_n 

( ()" 

' ıtlrdunu alıyor 
~ •e te11ı· 
L.,_~0hrd 11 slitten imal edilen Mene-
~- ~le u \'e halis taban ve ıekerden 
~ d,, ,~r helvasını Menemende Etem 

~ ~ li~ t,~·:· DöğiinJer için baklava ve 
i' ~'-1 •du·· •rda yapılır. Hariç içn sipa
~ ~ •ıaaı. ır. Soktan ve perakende ıatış ,.,,ti ~:rlcaıına dikkat. Menen cad-
~ ~ Yoiurdçu Etem Namlı. 

~le lt&r1ı ve müşterisi bol 
~ o. .... b •• bir lokanta 
(~~~' ... er 1 r• ıuyu bu- ı ile birlikte satılık ve kiralık-
~·~ bir~ ~nın en iılek tır. lıtiyenlerin Kemeraltında 

loıc..;ta 0 •ntaaı olan ( 62 ) numarada ( Bolu ) lo-
~ •el 11 btıtibı ta- kanta11 aabibi Bolulu Meh-

••atı ve biıauı med utaya baı vurıwalar •• 

-t( sınde muntazaman yapıhr. Telefon· 411.) ~ 
~ ~ 
41(~~,,::w;:,r-:,:~~~f:tCll=:Y::l(~:ı;~~:f:+~~~ 

9 Eylu! Balıaral d ep osu Balcılar No. 198 Telefon 3?>82 

E A 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükün1et karş.sında 

-

Aydınlılar Okusun 
Iıeklan1 değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcıhğa ait ihtiyaçlarınızı 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağım7 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüanll 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

Bir tecriibe bin şey öğretir bir tecriibe ediniz ... 

en ucuz, 

Tlkel Ye 

4l.lıılıılıı6W.tıaı1ııwıwı1ııalı1ıı6Mıtıı1ıı~ m~-~ 
5·. ;;;:• i.1-ı: ~- 5);. 1> a TAYYARE· TELEFON 41 Ressam - Dekoratör,.· ~ • ~ A • • • .. 

3151 t l t!i 8 Bu hafta dahı edıb Vıktor f ugonun ölmez eseri olup 

İ_ . Kadri Atama/; 1 H•rrseur tfıaralf;ldalneibdaredilea 
'l!!IW lstanbul Ye Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden ~ ~ 
.. mezun mualJim ve Dekorasyon mutahasıııı it el 
41 it ~l 2 devre 20 kısım hepsi birden e Fuarda Yaptıracağınız a ti 

A PAVVON iNŞAATI 8 t'1 Fiyatlar 15 , 20, 30 kuruştur 

ı = DEKORASYON ! .~ SEANSLAR 
,. PLAN - RESiM I> S Her gün 16 - 19,30 Cumartesi ve Pazar 

1
• ve bilumum tesic- ~ kabul eder • a 13 Je baılar. 
• ADRES - ELHAMRA SINEMASI i1t tf 
............ l ............... BB3B 



Salilfe 4 

koyuyornıuş .. 
Seniye, Emine, Ayşe, Fat

ma gibı takma adlar kulJa
narak şehrimizdeki muhtelif 
kadın ve kızları dolandır
makla maznun olarak bir 
kadın yakalanmıştır. Bu kadın 
Avrupada aşçılık yaptığını 
söyliyerek bir doktorun ya
nında beş ay çalışmış . Bu 
kadının elinde yakışıklı bir 
delikanlının resmi vardır. 
Doktorun yanında çalışırken 
genç kızlara bu resmi gös
termekte ve : 

- Bu benim oğlumdur. 
Dokdordur, Gülhane hasta
nesinde çalışıyor. Kendisine 
güzel dir kız arayorum. 

Demekte imiş . Açık göz 
kadın bu suretle toy genç 
kızların alaka ve sevgisini 
kazanıyor, onların münasip 
miktarda paralarını da çeki
yormuş.. Bazı kızlara cıhaz 
düzdürmüş, bazılarına "sen 
çirkinsin benim oğlum sana 
tenezzül etmezi,, demiş. 40 
yaşındaki bu kadın şehrimiz
de ve Bergamada birçok 
kimseleri dolandırdıktan son
ra yakalanmıştır. Şimdi ha
pishanededir. 

Çocuklar 
arasında 

Karşıyaka'da Alaybey cad
desinde Kamil oğlu yedi 
yaşlarında Bürhan; kolunu 
burkan arkadaşı Nüsret oğlu 
sekiı; yaşında Osmana kız
mış ve taşla başından yara· 
lamıstır. 

Bıçakla 
yaralamış 

Halkap1nar fabrikasında 
işçi Mehmet oğlu İsmail ile 
Abdülkadir oğlu Fettah ara
sında kavga çıkmış, İsmail 
bıçakla Fettah'ı sol kabasın
dan yaralamıştır. 

Polislcriınizin 
İn1tihanı 

Dün 60 polis komiserlik 
imtihanına girmiştir. İmtihan 
evrakı bugün Emniyet umnm 
müdürlüğüne gönderilmiştir. 

- 'C>••-·--

(Halkın Sul J 

Londra 15 (A.A) - Manc-• bilhassa Adis-Ababa • Cibuti ı bir mukavemet göstürmiyor· 
hester Guardian gazetesinin • demir yoluna güveniyorlardı. lar. Fakat çetelerini takviye 
diplomasi muhabiri İtalyan- Fakat bu yol mütemadiyen etmektedirler. 
ların Habeşistanda bü ük Habeşlerin tehdidine maruz Halihazırda umumi b;r 
müşkillere tesadüf etmekte bulunmaktadır. Habeşler bir taarruza geçmek üzere Ha-

. olduklarını yazmaktadır. Mu- çok defa rayları sökmeğe ve beşlerin Gore mıntakasında 
habri bilhassa diyorki: münakalatı felce uğratmağa teşkilat vücude getirmekte 

İtalyanların yağmurlar mev- muvaffak olmuşlardır. İtal-J olduğu bildirilmektedir. Za-
simlerini karşılamak ıçın yanların demiryolunu tahrib fer sarhoşu olan ltalyanlar 
yapmış oldukları hazırlıkla- eden çetecilere karşı •ne kendilerine fazla güvenmiş-
rın Mareşal Badoğlionun zaman taarıuza geçmek iste- lerdir. Şimdi memlekette 
azimetindcn beri yerinde mişlerse bu çeteler kaçmağa sulh ve sükunun temini işi-
olırıadığı meydana çıkmış muvaffak olmuşlardır. Ve nin zannettiklerinden çok 
gibidir. Yolların çoğu geçil- olmaktadırlar. dahe mükil olduğunu görü-
mez bir haldedir. İtalyanlar Habeşler organize edilmiş yorlor. 

-----------------------------~00 .. 00------~---------------------

33 Saat süren yangın 
Balıkesir büyük bir felaket geçirdi 

Balıkesir 15 (A.A) - Dursun beyin Gökçedağ kamunu büyük bir yangın felaketi geçir
miştir. 33 saat süren yangında 100 kadar ev, birçok samanlık, bir ilk okul tamamen yan
mıştır. Havanın çok fazla rüzgarlı olması alevlerin önüne kısa bir zamanda geçilmesine 
mani olmu;tur. 

Balıkesir Kızılay kurumu felakete uğaıyanlara ilk yardım olmak üzere 300 lira teberrü 
etmiştir. Açıkta kalan halk çadırlara yerleştirilmiş, yiyecek ve giyecekleri temin edilmiştir. 

İnsan ve hayvanca hiç bir zayiat yoktur. 
----------------------------oo••OO---~-----------------------------~---

Atatürk Kooperatif Ortağı 
Millet Meclisince kabul edilen ~ooperatif kanunu ahka

miyle teşekkül eden Silifkenin Tekir köyündeki ilk ziraat 
kooperatifinin birinci numaralı ortaklığını Büyük Şef 
Atatürk kabul buyurmuşlardır. Bu münasebetle Atatürk'le 
Celal Bayar arasında telgraflar çekilmiştir. 

Yelkencilerimiz Olimpiyad 
yolunda, futbolcularımız 

· Rusya'ya gidiyor 
lstanbul 15 - Olimpiyada iştirak edecek soorcularımız 

pazar günü Tokat mebusu Süreyyanın başkanlığında hare
ket edeceklerdir. Yelkencilerimiz bu akşam hareket etmiş
lerdir. 

Deniz ve yelken yarışları Kiyelde yapılacağı için yelken
ciler doğruca Kiyele gideceklerdir. Y elkenekibimiz beş ki
şidir. Futbolcuların Rnsya seyahatı Ağustos ayına tehir 
edilmiştir. 

Sıcaktan 1431 kişi öldü 
Nevyork 14 (A.A) - 11 gündenberi hüküm süren sıcak 

dalgası yüzünden ölen veya kaybo!an adamların adedi 1431 
dir. Rekolte ve çiftlik hasarah 300 milyon doları çok geç
mektedir. Bu derece mühim insan telefatı hiç bir zaman 
görülmemiştir. Adli tabipler üç gün içinde 150 otopsi yap
mışlardır. 

Akıl hastalıkları hastanesinde 63 hasta ölmüştür. Bunlar
dan 32 si doğrudan doğruya hararetten ve 31 i de hasta
lıklarının artmasından ölmüşlerdir. 

--------~~----------~::::::ı~------------------~ 

• 

Boğazlar 
mes'elesi ------·---

lngilizlerle Rus 
lar arasında bir 
münakaşaçıktı 

-Baştarafı 1 ncide
tehlikesi halinde alınacak 
hususi tetbirlerin tatbiki sı· 
rasında ticaret gemilerinin 
Boğazlardan ne şekilde ge
çebileceklerini tayin eden 
rejim ahkamı tesbit edilmiş· 
tir. 

Konferans ayni suretle 
Karadeniz devletlerine ait 
olup bu denizden huriçte 
imal edilen veya tamir edil
mek üzere Karadenizden 
harice göaderilmiş olan 
tahtelbahirlerin Kardenize 
girerken Boğazlardan ne şe
rait altında geçebilecekleri
ni de tesbit etmiştir. Diğer 
devletlere ait tahtelbahirle
rin Boğazlardan geçmesi ya
saktır. 

Fransada ölüm Görünen köy Atatürkün 
Tebriki 

Karadeniz devletlerine aid 
harb gemilerinin boğazlardan 
geçmesi için verilecek (evve
linden ihbar ) müddet 10 gü
ne indirilmiştir. Ayni mühlet 
diğer devletler için daima 15 
ğün olarak kalmaktadır. 10-
nuncu madde bu şekilde tas
hih edilmiştir. 

do~uıiıdan klavuz istemez 
çok fazla 

Fransada nüfus vaziyeti 
çok fenadır. Yapılan feda
karlık ve teşviklere rağmen 

doğum 'ölümden 'az kalmakta 
ve bilhassa doğum vaziyeti 
gittikçe fenalaşmaktadır. 

1936 senesi ilk üç ayı 
içinde:ölüm doğumdan 24,488 
fazladır. 1935 senesinin ayni 
müddeti zarfında ölüm faz
lalığı 33,456 idi Bu sene va
kıa ölüm miktarı bir derece 
azalmıştır. Fakat doğum mis
li de azalmış olduğundan 
Fransız ırkının akamete doğ
ru yürümekten geri kalma
dığı anlaşılmıştır. 

- Baştarafı 1 incide -
]arı baştan aşağıya kadar 
sakattır. 

İtalyan gazeteleri şimdiye 
kadar 12 adalarda hiç bir 
askeri tahkimat yapmadık· 
larını ilan ede ede bitirme· 
mişlerdi. O kuvvetli tekzip- · 
lerine rağman bugün 12 ada
daki tahkimatlarını nasıl 
itiraf ediyorlar. 

Gazetenin iddia ettiği gi
bi askeri bakımdan da sa
kattır: Çünkü bir noktaya 
karşı askeri bir hareket ic
ra edilecaği zaman bu hu
susta kullanılacak istinat 
noktalarının elverişli olup 

lstanbul 15 (Özel) - Bir
leşik Amarika hükumetleri
nin istiklal günü münasibe
tile Cumurreisimiz Amerika 
Cumur reisi Ruzvelti tebrik 
etmiş, telgraflar teati edil
miştir. 

·~........,...,._'"'"'""""*""""'~~ 

olmadığına bakılmaz. Elde 
mevcut vasıtalarla iktifa edil
meğe çalışılır. Ticari nokta
dan da sakattır: Çünkü İtal
yanın şark milletlerile yakın 
bir temas muhafaza etmesi 
için behemehal on iki adaya 
ihtiyacı yoktur. 

Bütün bu gazetelere kısa
ca şu cevabı vermek kabil
dir: Görünen köy kılavuz 
istemez .• 

Türk delegasyonu boğaz
lardan bir defa da geçebile
cek ecnebi harp gemHerinin 
azami tonajının Türk filosu
nun tonajı seviyesine bağlı 
olmıyarak doğrudan doğru
ya onbeş bin ton olarak 
tesbitini teklif etmiş ve kon
ferans bu teklifi kabul et
miştir. Aynı delegasyon tara
fından Karadenizde sahili 
olan devletler harp gemileri
nin geçit şeraiti hakkındaki 
teklif de tasvip olunmuştur. 

Nişanlanmak işini dolandı
rıcılık vesilesi yanan bir çifti 
~----~-------------00~~~~----~--=----k Jj· 
Paris zabıtası madmazel vermezsem ceza verıne nye 

Jorjet Buvri ile Rene Pulen zım. Sizden a1rılınca ~· r. 
isminde bir erkeği dolan- dairesine gideceğim ... dı~~dt 
dıımak töhmetile tevkif et- Mösyö, madmazelı CI il· 
miştir. buluyor, görüşüyorlar, 111 rt 

49 yaşında olan erkekle zakere müsbet neticele el 
34 yaşında bulunan bu ka- varıyor, fakat madıoal 
dın, nişanlanmak usulile do- b' d .. l k k yor ır en çıg ı oparı · k ! 
landırıcıhğı san'at ittihaz _ Eyvah .. Çantaaı yo _.. 
etmişlerdir. Hemde ne mü- b 1 ın1y0• 
kemmel ve a1da gelmez bir Arıyorlar. tabii u a ça' 
şekilde!. lar. Söz aramızda tai1 

tayı Matmazelin or 
Madmazel gazetelere şu Rene aşırmıştır. 

şekilde bir ilan vermektedir: 
"B b · Matmazel pürtelit: ? 

a asız ve anasız zengın _ Şimdi ben oeyap•~~ •• 
ve fabrika sahibi bir kız, iş F br•"' 

G .. Ü • • • 
bilir, işlerini yoluna koyma- un geçırıyorum. ., 

8 
iOJ• 

ga muktedir akh başında, ya dönerek para alm•I ""'' 
iyi ahlak sahibi bir mösyö kan yok. Diye çırpın• yö 

d' Pd69 
ile evlenmek arzusundadır. nihayet koca namze 1 ,oO 
Mektupla * * * adrese mü- vaziyeti ıslah için 300 .. bo· 

' ÜO racaat!,, frank veriyor, ertesı g rl•'' 
Bu ilin üzerine birçok luşmak üzere ayrıhY0 • i 

raitJO 
müracaatlar başlamakta ve Matmazel de guya ve ,. 
muhabere neticesinde mu- vermeğe gidiyor! dıo'. 
ayyen bir gazinoda randevu Müsyö, bir daha aı• ·ıioİ 

·ı· t · d'l l' " ü ne de 1 
verı ıyor ve ayın e ı en sa- ze ı ne gor yor, . dıo•· 

atta matmazel Jorzet ile ev- buluabiliyor .. 34 lık ~; yeoİ 
lenmeğe namzet olaİı mösyö zel ile 39 lok ortag ıu· . e bil 
buluşuyorlar. bir av arıyorlar, yıo 3,.....5 . e 

Matmazelin elinde büyük yorlar bu usul ile yıo 
bir iş çantası vardır; çantayı yüz frank çarpıyorlar.. ;ııe 

l aıer 
yanına koyuyor ve müsyöye: Mutat şikayet er 111,o 

- Bugün fabrikanın ka- Paris zabıtası bu . Y:•P'e 
zanç ver~isini verecegım.. dolandırıcıları polıs 
Nasılsa ihmal ettim. Bugün hapse atmıştır. 
00000C)OOC~()()C,;~~~~~~~~:>C)OC:.00o~~ 

Taşköorüde : Çil2ın bir af 
· 'de_.. bir afet -Baştarafı 1 ıo~ yao•f' 

rikaya sonra da • ,ıt· 
Taşköprü - Evvelki gün gitti. Prensin Havao•Y8 V 

burada çıkan şiddetli bir fır- t' w. . - 1 •ıevceııle t 
ıgını goren er, ,, . falı' 

tına pek çok hasar (yapmış- rışacağını zannettıler. bİ' 
tır. Öğleden sonra havayı prens, Havanada uı~ 
birdenbire siyah bulutlar hastalık geçirdikten bit 
kaplamış ve az sonra şid- tti •• Nevyorka avdet .e L..t ...... 1111· 
detli bir rüzgarla yağmur ı f pıı•l'-

Amerika otomobı 8 
• • ~o· 

boşanmağa başlamıştır. Gök A tUfl r 
nın satıcısı oldu. ~ .,.,...,. 

gürültülerini müteakip fındık ıi zevcesinin aleybıne ete' 
büyüklüğünde yağan dolu ma da~ası açtığını gaı b&J 
sonraları ceviz ve yumurta d""' · ıaJPaO cilerden öğren ıgı -~·•aOJ'f 
iriliğinde düşmegw e başlamış· 1 kal?" habari hararet e 
tır. Rüzgar dağlardaki bütün ve: bit 
ağaçları köklerinden sökerek _ Bu biç uınaıadıi'1111 ,~· 

öteye beriye savurmuş, saman· darbedir sözlerini s6yiea0 

hkları yıkmış; köy minarele- le iktifa etmiştir. d~ 
rini devirmiş ve bütün mah- Prensin zevcesi keO cilet' 

l .~~ su ü mahvetmiştir. Yıldırım- ziyaret eden g 
dan bir kişi ile pek çok dedi ki: k• jste' 
hayvan telef olmuştur. Zarar Kocamdan oaf• 

. kt 80 b" l" d ö-iliıll· i• mı arının ın ırayı aş- mek niyetinde eb ek 'iP 
tığı tesbit edilmiştir. _ Tekrar evleııec 

Y 1 k. l · ? •.ıe' aş ı ımse er yarım asır- sın b't 11ı;r 

dan fazla bir zamandan beri H' de böyle 
1 

• 'IPd'· - ıç · etiOJI 
Taşköprüde böyle bir afete tim yoktur. Hürrı~ urrP· 

· tıyo 
tesadüf etmediklerini söyli- hafaza etmek ~ J. 

yorla~ i'l 
A • Ama PiY8~e ııe' 

Zecrı tedbır ler P . t 20 yaşınd• . d,_ç 
arıs e "r bit JJb'' 

kalktı iki gözünden de ko 1110'' ,-· 
Odeon'deki P yarı~ Jııl 

İstanbul 15 (Özel) - Dün kasında biriociliğı 
~ gece saat 12 den itibaren 

bütün dünyada İtalya aley
hine zecri tedbirler kalkmış
tır. Türk - İtalyan ticareti 
eskisi gibi inkişaf edecektir. 

İntikam! 
Boksör Şmeling ile karısı 

Anny Ondranın Berlio civa
rındaki -villalarına yıldırım 

düştü, villa yandı .. 
Bu hadise zenci muhitlerde 

tuhaf bir aksi sada uyandır
dı. Zenciler diyorlar ki: 

- Şimeling zenci boksör 
Joe'yi döğdü, buna hak razı 
olmadı, bizim intikamımızı 

alıyor!.. 

mıştır. Ji 0JıP, e' 
İsmi Corç T eJJJe 1ıab1~~i 

• 1 sleO r ı 
ama delıkan l a d• ııe eıı 
lidir. Küçük ya~ıP ;ştir· ~.,.ı 
gözüne perde. ~P: ..,er' ıb' 
çocuğuo musık•Y .. Jete 'iP Jj• 

. kor 1ıe"" 
gören ebeveyn•· di jle • ıet• 
sus Braşk oıeto . ~er"'''tt' 
sine piyano der•• p1ri5e ııd' 
çocuk 14 yaşında batilı0 
miştir. Piyan°Y; r. 'iP'~' 
bir istidadı var 

1 Ş" 1tr 
Ş. d" Beto~eoı f be Je 
ım ı 11ıı JJ" 

ve List gibi eıı .: b•ri"",~fl 
karların eseı'ıerı tle çıf'IP ~ı· 
bir muvaffak•Y~ 80rette 
ve hayatını geoıf 
zanmatadır. 


