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Londra'da 
sinirler gergin 
2-7 temmuzda Londrada olacağını söyle
Yen Hitler, taarruz kararını verebilecek mi? 

Ne\·york, 17 - Almanyanın lnglltP· 
~eye karşı b:r taarruz.da bulunacağı 
lıa dair orl:ııia dola.şan bUtUn ~:ıyl. 
'la:-ın ı.oodrada.n neşr t ettiği lıll . 
~aa. ?.lkredllmektedlr. Her ne kadaı 
~IYifn 'ınlibıtrrlrl Gayda pE:I; yt.:,ıı;ı 

Ilı ln~lltCTeye '\llr sulh tekll!I yapıla 
<.a~. e1 .. ını ~c bu tekllfler kabul edılmeıll. 

l:lltdırde deral:ap tanrruza geçfi"". 
tt;ını aöylt>ınlşse de taarruz gUnU \' .. --

dnkll:B!ll ancntt HiUerln \Jlleceğl blr lemi~ti. 15 ağustosta dn sulh imZalli 

iştir. Nıteklm 10 mayıalnn evvel de nacaktı. BugUn, lng11tereyc lı:ı~ı blr 
Almanyruıın Bt.lçiluı. ve Holandnya taarruz saatinin ne vakıt vukua gt. 
hUrum edece.;;ını Hltlerden başka leceğlnl araııtıranların bu 1>özlerden 
ancak mahrem bazı art.'.ltn!nn bilmek· lsUlade etmek istedikleri §Upheslzdlr. 
le idiler'. Ayrıca.,' !:fitler, icraatının bir c;oklan. 
şu kadar ''ar kİ Hlll r Fr:ı.ns:ı. ta· nı cuma iÜDU yaptığına göre yeni ta· 

eruzuna başlam:ı.d:ı.n CV\'el 15 hazL aruz da o gUn bel:lenlyor. Bununla 
rancls Parlsl zableJeccgtnl 27 tem. beraber tacınızun ne §Cklldc \'C h:ın 
mllzda ~ I..ondrada bulunacağını söy- gl istikametten başl:ınacağına d11u 

Japonyada kabine buhranı 
1 

bugüne kadar tahmini <le olsn biç blı 

neşriyat yapılmadığı ş:ıynnı cılkkal • 
tir. BULUn bunlara Alman erl:Cmı 

harblyesln kumanda eden generaller 
arasındaki ta.uruz lhtil!Ltını da. nth·e 
etmek l!\~mdır. ........................................ ~--

Ordudan yardın1 vadı almazsa 

flrens konoye Başve
k8.leli kabul etmıyecek 

suı.H l L'i t!ilATlli\ltJ nERLL'\'D.E 
K AKA ULAŞACAK 

Londra, 17 (A.J\ .) - Dcyll Telegrn! 
ga:zeteslnın diplomallk u1uhabirl:ıl11 

bildirdiğine ğöre, lnglltercye kar~ı 

blr Nazl sulh ta.uuzu başladığı hak. 
kmda dUn ak~am Balknn \'e tllğer bl· 
taraf memlclteller hllltUm t mel'kezle· 1 
rinde §aylulnr deveran etmekte idi. 
Bu §aylalar, Kont Çlyıuıonun buı;:il•ı 

Amerika 
demokrat 

kongresindeki 
tezahürat 

Ruzvelt'in namzedliği 
ittifakla kabul edildi 

Şika.go, 17 (A.A.} - Sta!nnl: 
Demokrat kongrcslnln UçUncU gll~ 

nU ayandan Barkley'in mUhlm bir 
nutku ile nihayet bulmuştur. 

Earkley, bu nutkunda Rooscvelt'ln 
sly.a~tınden sltaytıkAr blr lisanla 
b:ı.Jısetmış vo Reisicumhurun UçUncU 
defa namzedllğ'lnl koymak l.stemeaı. 
ğine. Fakat murahhnslan istcdlklerl 
g1bl rey vermekte serbest bıraktığmn 
dair olun mesajını okumuştur. 

Mesaj, HuZ\'Clt'ln lehinde bilyUk 
sempati tezahUrlerlne \'esile te~U 
etml§ \'C kongre Auısı lttı!ukla Ruz· 
vell'ln namzedliğlni koyrnasnm karar 
verml§tl r. 

il 
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Balkanlarda 
karışıklık 

Almanyanın işine gelmiyor 
Macar Hariciye nazın 

Kont Caki 
Mihver devletle· 
rina minnettar 
oldağana söyledi 
Bülıtrcs, 17 (A. A-) - Röyt.t'r 

muhabirinin öğrendiğine göre, Al· 
manya, Romanynyn, Bulgarlstana 
ve Macnrlstana, arazi ihtilliflarmı, 
aralarında halletmelerini tavsiye 
etmiştir. Almanya, bu bahiste mu
tavassıt rolünü oynıyacaktır· Bil • 
dirildiğine göre, bu mesele etrafm· 
da halen dirılomatik yolla Bllkreş, 

f!ofya ve Budapef;te a.rosında mli· 
zakcreler ;.:::.pılmaktadır- Almanya. 
bilhassa, lıUyük ekseriyet! Transil. 
vanyada bulunmak Uzere Roman -
ynd:ı mevcut 800 bin kadar nllfuslıı 
Alınan ekalliyetine verilecek mUs
t:ıkbcl statU ile aWtadar olmakt.D: 
dır· Alın.an pbinma göre, bu Al -

(Devamı ! inci sayfada) 

~ 'tokyo, li ' (.ı\ . A.) - ''Tokyo 
l'lişı • N;..'!i" gczetesi.nfn iyi haber 
~3~n tnahfellerlnden bildiı ildiğine 
lıu e, Prens Konoye, ancak ordu
~ bazı şartlan kabul etmesi tak· 
ce«u de bWjvekilletl deruhte eyliye
l.at1.1t r. P r ens Konoye, bu suretle 
reıı ~al için, ordu Ue iyi \'e seme. 
•ıııı lr işbirliği temin etmek arım
lıuı dadır. Eğer ordu bu şartlal'l ka 
ltlbf e:nı.ezse, prens K onoye de 
bu n.yı kuınınktan vazgeçecek ve 
~·r:ııı lakclirde pek muhtemel olarak 
l!de bir hılikal kabinesi teşekklil 

zaman, marki Kloto'nun kendisine, 
yine prcru:l namzet olarak tavsiye 
edecPktlr. 

yahut ynrın B. Bitlerle görüşmek 1.1. • 

H a va akınları 
Alman tayyareleri lnglllz 
liman tesisatına saldlrdı 

cekur. 

ja~oky.o, .ıı <A· A.) - Röyter a
ı.1 bddııiı.·or· <tl!' J • 

iti }{ 4ado'nwı talebi Uzerine, 1hır-
lı~v 10.~ •• yaş~ı devlet adıunlnrını 
... ekılhge hır namzet tavın edil .... ili . • • 

nuuı. mllzakere etmişlerdir. 
~o lUn <le\•let adnmları prens 

no"e'vı ... 1 • .. '. \ii J ,, yen aıvasi bunve nln 
ba cuda getirllme.slııı lstihd~f ·~en 
1ttıi;eti idare etmek Uzere ba§\·e· 

p 0 namzet göstermi.~lerdir· 
l'a!c rena Konoye'nlıı, başvekil ola
ita ıatın ordunun da te\•eccUhilnll 
da~m13 bir §ahsl_vet olmasının 
tn1ş rnllnasib olduğunu bevan et
lll:ı ~lduğu zannedilmel:ted.ir Ma 
ra~ih, zannedildiğine göre, İmpn: 
-.!.._bu akşam 'l'okyoya döndüğü 

PRENS HAillN:t~\'I T•~KtL 
:t-::TM•~K ÜZERi~ 

Tokyo, ı i ( · A.) - İyi haber 
alan mahfellerde söylendiğine gö
re, pl'ens Konoye, yeni kabineyi teş 
kile memur edilmek lizeredlr. Bu 
takdirde hariciye nezıı.retıne B· 
Yosuke - Mat.suoka'nm getirilme.si 
pek muhtcmrldir. 
lllRM.\1''\'A l'OUI l\IOZAliERE. 

umı ntTTl 
Tokyo, 17 (A· A·) - Japon ha

riciye neznreti namına söz sö) le -
meğe salii.hl) ettar bir zat, bu sa
lı ..:ı Röyter ııj:ınsı mulıo.Lirine 
"Birmanyn yolu ile na.ki.yat hnk. 
lçmda miizakerelerln fillen bitmiş 
olduğunu,, lıildrlmiş ve demiştir 
ki: 

•·Japon hilkumetl, halen yalnız, 
teferrUat hakkında Londranın 
Kraci'yQ cevabını beklemektedir· 
MUtakerelerln, pek muhtemel ola
rak perşembe gilnll yen1 kabine -
nln kurulmasmıı kadar iktidar mcv
künde bulunacak bugllnkü kabine 
devresinde nihayete ereceğini ü 
mit ediyorum· Müzakereler o gUne 
kadar bltmezsl". mesele muallükta 
bulundurulacaktır.,, 

zere Berllnl zlynret edeceğine d<ı.lr 

Romada lsrarla tekrarlnnan haberler. 

den çıkmıftır. 
( n~,·:ım ı 2 lo<'ı 'il\ \"faıl a ı 

Bugün 
İstanbul en s ıcak 

gününü yaşadı 
Blr kaç ı:Undent:erl ba~layırn ı. 

caklar bugUıı son haddini lıulınu9 
İstanbul 1cnenln en sıcalt gUnUnU yn. 
ıamıştır. Rasn thaneden nldığımlz ma 
lQmata göre. bugUn s:ı.nt H ten sronr~ 
Sicaklılt gölge.ıe ::ö.:ı, güne, te G3,ô 
derece idi. Geçen sene bu kad:ır ısı 

cak bir gUn oımcmırtır. 
--------------
ı---··--·-···· ....... ················: . . 
i Yarınki "Vakıt" i . . i gazetesinde ! 

i ltadıa. 
1 

ı baya .. 
Aşka susam!§ genç 
bir kızın acı ve tatlı 

maceraları 

/Julln, 17 (A.A.) - Ordu ll:ıc; 
lrnmnndnnlığı teblllt edb·or: ' 

Ilır denlznllı gemisi Cem'an ~3. 
6:10 ton hacminde düşman tüccar 
gemisi b:ıtırdığlnı blldiri~·or. nıger 
bir cleniznltı gemisi, lrnvvetlJ ınıı
hnfozo nltındn bulunan bir snrnıc 
r:Nniı;;ı bntırdığını bildirmektedir. 

ı ~ı Tem muzd:ı hnvn kuvvctlerl 
\l..ın' dcnrzınde İngiliz gl'mllerlnc 
ıııtı :ıddııl tııarruzlnr yapmıştır. 

l .. mıhulnrla Cem'ıın 18.000 ton hııc 
.ındr Ül' tücc:ır gemisi hıılınlınış 

ı! ,..Pr lıe~i <lr lı:ıs:ırn ıığrntılmışlır. 
A \'OJ ı;iin 20rfındn lınvn kU\'\'elleri, 
l'cınbrokc·d,,. Sl.Athnn'dn <la n 
B re-ıcr"ıle tııy\'nre mcydnnlnnna, 
J\:ırdıf'dı• \'l' nringlon'd:ı limnn ıc· 
~ı.,ntın:ı \'co\'ll'de bir tnyynre fnb· 
rikıısın:ı hiı<·ııml:ır y:ıpmışlnrdır. 
Bomlı:ılnr miııcnddid lnn~ınlar \ 'C 

ınrıı;ıklnr huc;ule gclirıni51ir. 

lnl{ilız ı :ın o releri. Almnnyanm 
J?orb ,.e sim:ılınde bir ç<'k ııoktıılo 
ro hornb:ıl.1r ıı:ınıs'nr lır. Ihı :ırat 
,oktur. 

Bükreşte 
ınfilak 

Bılkt , 17 (A .\ J ::nlnc C'· 

Harp salıasındaki 
f ransı.z köyleri 
harabe halinde 

.(Yazısı 2 inci sayfada) 

y a zan : Muzaffer Esen~ı Bııglln Galntnsarayd:ı açılan model uçakcılık kursundıı l:'l•ll'll"n Manrlf 
: vekili Ue davetliler ve kul'!!a de~ ıun ede~ olan o~rel ... ıl• r. 

...,.•••••••••••••••• ıt• • •••••••••••••••••••••• .. •ı ( \ •;BLlll !? bl!'ldt') 

lütıik f .. b11!.a!'1 l;u sabah §iddeth 
bır lnfWl: nc.:c<'sinde berha\'n. C'l
mu~tıır· lnfila!:ın sebeblerl malUtıı 
dcl:-'F'ir. 

5 KL~i ölmüş ve yarnlanm.Jihl'· 
.:\skPıi maltamlal' tahkikata bqlıı
mıı,;13rdır. 
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lngiltereye taarruzı 
(ISa..,tnnıfı l inci 'n)1.u<ln > 

S6ylenillğlne na~.nran, ısulh ultlml\lu· 
ınunun, ockll bu gllrtlşmedc tcsb!t e· 
cıııecckUr. Şu andaki mihver slyruı:o. 
tuılD yalnız lngllterc değil Amcriluı 
dk4rı umumlyesinde de ayrılık do. 
fturmak arzuailDu lstlhd.'li' cttifitne a· 
!!\metler \'ardır. Bu nrnd:ı cenubi 
şark! Avnıpıımıda ihtlla.tla.r Alman· 
yr.nm plı'l.ularmı bozmaktadır. 

Macaristan ve Bulgaristan Roman.. 
raya karşı arazi ınctallbatı dcrmeynn 
etmek !ırsatcu geçirmek tcmaytı!Un. 
le değillerdir. 

l'tJl{SEK AI, ... llİl"ETLl 
llAHU.l.:M.EI..EJt IUJRULU1·or. 

Lonılm, 17 (A· A.) - Dahiliye 
r.nzm B· Anderson avnm l:amara
sına, hUkümete C'r-velce \•erllmlş 

olan salfı.hlyctl kfunileleri takviye 
t'dect-k mahiyette bir kanun IA;i • 
hası tevdi ctmi~tlr· Mezkür lAyi
h::ı., :ıskeri hadisatın inlrişnfı icnb 
ttirdiği takdirde fnnliyetc geç. 

mek ilze.rc husui sh·il mclıkemele -
tin ihd::!Smt derpis etmektedir· :Mc. 
sel!!. bUyilk taarruz veyn bir istl
ıa t~ebbUsU halinde bilyilk cUrUm. 
ler veya. katil ile lttlham edilebile
cek insanları, normal zaınnnkinden 
daha seri bir sur.ette muhakeme 
cdebllecek hususi mahkemelere ih
tiyaç v:ırdır. Bu mnhkcmelcr her 
nevi etirüm ve eUnhn ile de iştigal 
debllecckse de, pratik sahada da

ha zıynde askeri vaziyet noktainn... 
7armdan olan cUrUmlcrlo ınerıgul 
'llacnktrr. 

Bu nınhkcmclerde jUri olmıyacn.-
1r gibi verecekleri karar da tem
) iz e<lHenılyecektir. Kanun daire -
sinde, ölüm hUkmU de dahil olmak 
uzere her tUrlU hUkmU vermek ıa. 
l~hiyetlni haJz olacaklardır· Harp 
uhalannn 5runll ola.bilecek yağma 
\'akalan halinde, son derece ağır 
ce?.alar. tertip edebilecekleri gibi, 
ölilm karan da verebilecektir. 

Mezkür Uiyiha avam kama.rasm
ca ikinci kraatJnde kabul ecUJ.nıio
fu, 

Harp sahasındaki 
Fransız köyleri harabe 

halinde 
Kelermonl • Ferrand, 17 "IA.A.) 

- llavııs: 
"Jor • Eko dö Parls" ga.ıelesi, 

·~g:ıl altındaki araziden gecen bir 
ı··ransızın vcrıll~i izaMıa otfen 
''rnnsız şehir ve k6yler1 hakkındo 
· ~:ıi(ıclııki ınolQmatı ''ermektedir: 

f.<>nswi lıanıbe halindedir Vo
•zier tıınıamlylc lı:ır.ıb olmuştur. 
:f'lm~de büyük kilisenin sol kule
. u. zı h:ıs.ırn u!romıştır. Rclms' 
ı~ıı Mo'>a kadar olan sahada bil· 
.n .ı tayyareler tahribat yapmıştır. 
·:o'dan P:ırJs'c ve Pnris'ten nşa~ıya, 
ıuuhnrebe iılerl glttikce az.almakta 
'c nihayet tam:ımlylc kaybotmaL
ıodır. 

Lonwl'dc ve Tur ve lşnntllly 
cfrnrlanndıı bir çok Qsera kamp 
l:ırı vardır. Bu knmplıırda subay
lar ve ııskerler bir ıırada bulunluk
tadır. Bunlnnn maddl l·oksuıluk· 
lar içinde bulunmadığı eörfilmek· 
tcdir. 

Durnond' da bir şey olmaruıı -
tır. Verdun, 19l7'deld oyni hasar 
lara sahne olmuştur. 

& H c ~ ~len haberlel ( 

Amerikan pilotları ln
giliz hava ordusun4 . 

geçıyor 

Ott.o\"B, 17 - Hava nezaretfnln bil. 
dlrdlğiııe g6re yf1ksck cvaıı.tt halz 
bfr çok Amerikan pllotıan Knnadaya. 
geçml§liır ve lngtUz hava kadrosuna 
iltllı.ak etmı.eıerdir. 

KUUP ll'ABR.lKALA.BI :SOB\'EÇE 
VAGON l'APA.OAK 

Oslo, 17 (A· A.> - Norveç dev
let demlryolları, bir iuıat akdet
mlşt.ir. Bu itilif mucibince fiç sene 
mllddeUe Essen'deki Krup çelik 
fabrikaları Norvece her tilrln de· 
mlr malzemeyi ita cdecekUr· Pek 
yakında 14 ndet elektrikle mUte • 
hıırrik lokomotif ile 120 yolcu ve 
marşandiz 'l."agonu teslim edilecek
tir-

GEllt ÇAORILAN ALMAN 
DlPLoMATLABI 

Stokholm, 17 (A. A·) - Haber 
alındığına göre Almanya, laveçl 
Belçika, Holanda ve Norveçteki 
dlploilllll!I mUmessillerini geri ça. -
ğmnnğa davet otmlştır. 

Gaz·no ve içkili 
y erler tarif esi 

Şelıhirde mcycul gazino ve lolrnn. 
talar belediyece sınıflara ayrılmış· 
tır. Burolarda itilecek ,.e yenecel: 
maddelerin fiyatlarını sınıflarına 
gerö uşağıya dcrcediyoruz. 

LCKS YM:RLJm 

Parkotel, Tokotlı)'nn otelf (Trob· 
yadaki d:ıhil), Peropala! ot.eli, Su. 
odlyc gazinosu, Bebek Palas gazi. 
nosu, Canlıbalık gazinosu, Gafala 
yolcu salonunun umuma mahsus 
lokantası. 

Yukardaki yerler belediyece 
lüks sınıra n)·rılmışlnrdır. Burada 
çnlgıııız znmnnlardo: 

Çay, kah,·e, gazoz, limonata 25, 
çikolata, dondurma 85 kuruştur. 

Çalgı heyeti bulunduğu takdirde 
ve çalgı heyetinin rolıştıı;ı zaman· 
lardn ,.c çnlsı heretine l\lilnir ~u
relliıı, Hamh et, Safiye, Mualla gibi 
memlc!>ctin lıınınmış snn'atl.;ôrları 
d:ılıil olduğu znmnnlarıln: 

Ç:ıy, l::ıh\•e, g:ızoz, limonata, çi. 
kolotn, dondurma 50 kuruştur. 
Lüks yerlerde tnlılldot d:ı mecburi 
tutulmuştur. 

Su ve ekmekten b:ışka tobfldotto 
dört kap yemek idn bir lira! Ç:ıl
sı zııın:ınlarında yfizde beş 2:ım. 

ntld:sct :sJXIF nmr..ım 

lleyoğlu J:n:asındıı: Xovotnl, 
Kristal, Abdullah efendi Jokantuı 
Belvü bnhçcsl, Küçük Cittlik s:ı
zinosu, Tepebaşı belediye bnlıtesl, 
Narin lokantası, Rejııns lokantası, 
Sndi salonu, Deler lokantası Degus 
slasyon Joknnlası, Nis bahçesi, 1'ür. 
kiye tekili loknntnsı, 'l'ok:ıtlı, Curu. 
hurlyet lokantası. 

Kadık()y ka:asmcla: Fenerbahçe· 
deki Belvn, İnci, Caddelıo!.t:ın g:ul· 
nosu, Moda g:ızlnosu. 

Be,Lktaıtn: Debek bahçesi, Akın· 
tıburnu Todori, Akıntıburnu l\I:ır. 
ko. 

Eminönü lw:asında: 'l'okath. 
Bakırköy J:a:asında: Yeıilköy 

Palas, Florya gazlnosu, Asrı PlaJ 
lı:ıu:lnosu. 

Üsküdartla: Satııcnk gnzinosu, 
Küçük su ga.ıinosu. 

Sarıyer karasında: lleyaz park. 
Adalar ka:a3ında: llüyükada 

THlan, Splandit palas, Akas}'ll, Se. 
Jck, D. Adıı PJAJ enzlnosu, Luna 
park, Remzi AkdaA ıaıinosu. Sü· 
mcr, ı-·oçya, 1.1.ıorun gaılnosn, An· 
karıı palas, Ç:ınkoy:ı, Turing, Or. 
man, Heybeli plAjı. ' 

Yukarıdaki yerler belediyece 
birinci sınıra ayr1lmışlardır. Bura. 
dn cıılgısız zamanlarda: Çay, kalı· 
ve, aa2oı, llmonaıa 10, clkolatıı, 
dondurma 15, şlıe bira 45 kuru,tur. 

Dnimt Encümen lrnrnrının 10 
uncu maddesine uygun nsıfla 
çalgı heyeti bulunduğu takdirde 
ve çalgı heyetinin cıı1ı,1ıjl1 :.:aman. 
lnrda: Çay, kahve, gazoı, limonata 
20, clkolata dondurma 25, ~l)e bira 
55 ·unıştur. 

Çalgı heyetine Hamiyet, Safiye, 
Muallll, Münir Nurettin gibi mem. 
tekelin tanınmış san'atkArları da 
dahil olduğu zamanlarda: Çay, 
kahve, gazoı, limonata, çikolata, 
dondurma 40 kuruştur. 

lKtNct SINIF YERLEU 

Beyoğlu ka:aıında: Anadolu le· 
kil1 lokantası, Adalar lokantası, 
Jfüsnülabiyat içkili lokantası, H:ı
tay içkili lokantası, Lala lok:ınt:ıs:, 
Güzel Anııdolu Joknnttısı, lımlr 
lokııntnsı, Mal'i Köşe lokantası, 
Yordan iı;klll lokantası, Cenyo Jo. 
ltanlası, Yıldız blrtıhaneı;i. 

Kadıkö11 ka::asında: Kiltilk Moda 
Bomonti, Todorl (Nılamıı), llatay 

lol:autası, Fehmi lokaııtası hÜçük 
Moda bahcc~ı. H. Pnşn, g:ır büfesi. 

Beşlkta, ka:asında: Tcb:ırrü~ Jo· 
kantnsı, Ortaköy \'Hali. 

a.~küdar ka:as111da: 1'ısıkh ga
zinosu, .Kısıklı lı:ıhı;e snziııosu, 
Kuzguncuk iskele go:ılııosu, Bağlar 
bıı~ı meydan gnzinosu, Çanılıc:ı te. 
pe gn2inosu, Milti)'adl gazinosu. 

B:ltırköy kozasında: Asım gıızl. 
nosu, Nuri gazinosu, Şenlik gazino· 
su, Florya Çamlıcn. 

Sarıyer ka:asmda: Hünkar suyu, 
Çırçır gazinosu. Yenlklly palas, ~e· 
cip bey bağı, l\lordos lokantası, 

Büyük Adada: Bilyük Ada )!il· 
to lokantası, Petro lokanta..'lı, lps:ıla 
lokantası, Mihal Jok:ıntnsı, Ahmet 
lolrnntası. • 

il ey beli Adada: Ji:rislal h:ıhçesi· 
C:amlık bahçesi, Belediye hnhccsi, 
Xlzamellfn Akny bahçesi, hkele
gcu:inosu, Jleybt>lindıı Şefi gazinosu. 

JJur11aı Aclaıındı1: nurg:ız islaVl'İ 
g:ızlnosu, 'l'eodos lıalıı;esi, Pıırldls 
bahç.esi, Ohnnnes bahçesi, Alel:o 
bahçesi, Yani bnhccsl, Nilı:o b:ıh· 
çesl. 

Kmail Adada: ~hgırdıc hohcesi, 
Hminönll l:a:asında: Ege lokan· 

lnsı. 
'lukarıd:ılı:i yerler heleıJi)·cce f. 

kinci sınıfa ayrılmışlnrdır. Bıırn. 
ıla çalgısız 7.amonlor<l:ı: 

Çay, kah,·e, l!monatıı, sııızoz, 
7,5, çikolata dondurma 10 kuruş· 
tur. Çalgı heyeti lJUlunduğu tnkdlı
dc Ye çalgı heyetinin ~rıldıEiı za
manlarda: 

Çay, l:ahve, limonot:ı, gnzoz, 15, 
dkolalıı, dondurma 17,5 kuruştur. 

üçUSOU SL'llIII' n:m.ım 
Lllk.t, blriııcl ve iklncl rnnıt ycrl~r

de lsml bulunmıyan bUtUn yerler 
üçUncU amıf olarak tespit edilmiştir. 
Buralarda çalguız umanlıırda: Çay. 
kah•·c, ga%0%, limonata 5, Çikolata, 
dondurma 7,5 kuru~tur. Çalgı hcy!U 
bulunduğu t&kd!rdc ve çalgı hcyetinlıı 
çaldığı :zamanlarda: 

Çay, kahvo, gazoz, ıımonntıı. 10, çl· 
ltolatn, dondurma 12,15 kunııtur. 

Çalgı heyetlııc yukarda ialmlerJ 
gctenler g'lbl ınemleketJıı tanmın!.Ş 
MnatkArlan dahli olduğu :amıuıla,.. 
da: Çay, kahve, gazcn, llınont&, çl· 
kolala, dondurma :o kuruıtur. 
n~ı ve Dtaı:n IÇK.t ll!Y • .\TLUU 

Bundan bıı§ka lUk.I yerlerde: Rıı· 
kının lııhl.ııar fiyatına yüzde 170, p· 
rnb& ve biraya yUzde 150, vl.sklye 
yt:zde 100, 

Blrtııcl aımtıarda: Rakmm inhlsa-r 
fiyatma. yüzde 150, prııb:ı. ''c biraya 
yllzde 120, 

lklncl aınıfiArd:ı: Rakıya ytlz.de 
90, oa.rabıl ve biraya yüzde 80, 

'OçUııcU amıflarda: Rakıya y~e 
7ii, §Araba yUZde GO, ız:ıtnmedllecektır. 
Bu Clyatıara ıneze dahildir. BUtUn aı· 
nı!larda çalgı olursa aynca :)'Ukarda· 
ltl lçkllerlıı zamlı flyntma tekrar yUz 
de !!5 :zıımmolwıaca.k ve çalgı beye· 
t1nde meşhur sanatktırlnrm bulunma· 
sr takdirinde yüzde 25nm tarlferJn 
dlicr hUkUmlerl dairesinde yUzde ylr 
mi beş zam yüzde lorlta kndar çilin· 
rılabt.ıecektlr. 
Diğer tarnttıuı yukarıd.kt lçkl fi. 

yaUnn meze lle bcmbcr tesblt olun· 
ınuııtur. Varyete ve o.rUst bulunduran 
yerler art.ltt veya varyete gn.ıpunun 
bruısi ve ChreUne gCre tarlfe&ne 
ytl.zdo 2.5 fle yllzde <tO zam yapabile. 
ceklerdlr. 

Yeni t&rt!ede yüzde 10 ctın1on 

tlcretl kald.ırılmıttır. ~ 

t Bal~'anlarda ı 
lı<arışıkltk 

< llaştarafı ı ın,·l ı;:ı' radn) 
mnnlarm bU~·tlt ekseriyeti, Tran· 
sil\'n'lyeda \lir mtntc.kndn toplntı . 
lacak \'e burad:ı bu Almanlara 
muhtaıiyet hakları \'crlleccktir· 
F'al:at ı:omanyada, bu g:bi eknlli
yetlerin nıUbadelesi hakkında bir 
talebi çabuklaştıracak mahiyette 
bu gibi yeni arnz.i terkine karşı, 
elmdidcn şiddetli itirndnr yUkeel
rnE"l:tedlr· 

Ynhudller ııloyhlndcld kn.."lunlnr, 
henüz dnhn ne~redilmemi~tir. Bu· 
nun sebebi, pek muhtemel olnrnk, 
Romanvadakl 750 bin yahudi hak· 
kında ~tınacak tedbirlerin, memle· 
ketin ekonomik hayatını ciddi su. 
rette tıarsac3ğ1dır. 
Budııı~te, l'7 (A.A.).- .Macıı.r ba· 

riclyc nazırı Kont Cal;f, p:ıtlAat.ecto. 

nun l:ıe.rlc1yc encilmeni huzurunda MU· 
nih görllşmest ha.kında tzahe.t .,·ermıa. 

tir. 
Yarı reıımt bir tebllğc göre, Kont 

Cn.ld ezcUmle ~yle demtııtır: Cenubt 
~crk1 Avrupnımda sullı \'C aUkCınun 
idamesi mubnkkak surette ıtı.zımdır. 
Fııl-:ııt adil, devnmlı .-c ı:emerell blr 
.sulh esaslarının vucud:ı. gettrıımeli 
şartıylc. Mncnrlstanıu dostları, bu 1k1 
tez U~erlnde mutr.bıktırlnr. Dcmclt o. 
luyor ki, iyl b:r lsllkb:ıliıı doğmağıı 
başladığını ,ımdlden görebllecel: bir 
yUksekliğc varını, bulunuyuru:r.. 

l\!acarlııtıın, hiç klmse:ılu rnarıasız 
bir BUrette MAcarı:um sulhperver 
nlyetlcrlno engel oırııayncağı Unı1· 
dindedir. Ftı.ltat eğe:- böyle bir şey 
olursn., laiac:ıriltan, buna :ıuu·ıı koya. 
caktır. lyl komşuluk mUnaııebfotlerl L 

d:ı.me etmek lhUyacında bulunun )'ııl· 

nız :ıraearlstnn değildir. Eazt d!.!vlct· 
lerln buna belkl daha ziynde lhtıyııcr 
v:ı.rdır. Bu ,.azıyctln o.nıa.;ılmnmıı.sı 

lmkt.nsu:dır. Mncarıstan, l•!mscye ~1-
tn bulmıyacak yaralar açmnk nlyetin. 
de değildlr. Macaristan, mnltul bir 
anla!'ma ile, anQıJ mulınım:ılcr yerine 
lUmaı!a. ldyık dostlar kazanmak :ır.ıu· 
ınındadır. Şimdiye l:.adar yapılan acıt' 

.siz mücadele, çetin olrnu~tur. Bunun.. 
la beraber, :U:ıcaristı.m, Macar dava. 
ıımı.'l ycnl s:ıthalıırıı doğru teraıdd· 

ısıne bu kndar çok dete. )-ıı.rdım otmtı 
olan devletler ile anlaııma hııllnde her 
salladı:. yeni tnrpı:melarıı knroı lw)~ 
mıığa hazırdır. 

Kont Cakl, ~zıe:1nl b:Urirke:ı, 

mihver de\·letlerıne mlıınettnrlığını bir 
kere daha blldh-mlş ve halkı, Macar -
Alman znUnaısebetıerlnl boz.m&gt lsUh· 
dnt eden propagand:ılnra ebemmlyet 
•;cnnemeğe davet cylem!~tlr. 

:Macar hariciye uo.zmnuı iuıha.tı, 

encUmcu tarafından itutakla wvtp 
edllml~Ur. 

Galatasaray lisesinde 
bugün model uçakcılık 

kursu açıldı 
Tilrk Ha.va. Kurumu gene1 mer

kezi bugUn Galatasaray !"sesinde 
!. • • model uçakçılık kursu açmlJj. 
tır. l\:ur"S3 ilk ve orta tedrisat iiğ
rctmenlerl devam edecektir. 

Açılma merasimini idare cd·~ı 

Ma.aıi! Vcldli Hasan Ali YUct>l, bir 
aöylcv verer~k kursun chenuniye
Uni anlatın~, bilahare Havıı Kunı
mundan bir zat da söz söylenlştir. 
Açılma töreninde Hr.va l{urumu 

B~kanı, Saylavlar ve diğer kUl. 
tiir menaupları hazır bulunm~lar
dır· 

Hikaye ·Bir mültikat 

- nu nd 1111 nlın ... .MulıoC:ıznsı. 
na sıkı ve lıina ı;öslcrcsiz. Olnııya 
ti elinlıdcıı hlr canibe knçınağu 
imkıin bula! Yeniçeri ağası lıurnda 
mı? · 

- Ewt ılc\'lellim .. Di~lr odada 
istlrahııt Uleredlr. 

- l•endisinl burııya çıı~mnıı. 
Sö~ Uyece-klerim vıır. 

Biraz sonra p:ışa lı:cndlslle ·yalnız 
k:ıltın yenlçcı 1 a(lıısı Merre HQ~eyln 
ıığarıı ı:ubuğunu nRır oll;ır foo;urdn· 
tnrak uıı!ııtıyordn. Sessiz Bekir! 
dlnlcdll:kn soımı p:ışnd:ı eski hiu· 
detlnılen eser lmlmıımı~tı. imui o. 
nun yerinde şcfkale, rnerlınmele 
çok bcn'Zlyen Lir his yDreğiııl dol· 
duruyordu. Yeniçeri nğssın:ı hitap 
ederken sesi hir iiıııiriıı mağnır ve 
yüksek sesi dc~ildi, ızlir:ıp çekenle 
rln halinden onl:ı~ nn miişCil: bir 
b:ı.bıı gibi snl:ln Ye tuth lıir sesle 
süylilyordu: 

- Bu yiAilkrlıı l::ıh:ılı:ıtl:ıri mcy
d:ında.. Kendilerine şhlde11l bir 
cczn lüzım .• Fakat asıl suc bu ıııa. 
l:ule kcsaııl s:ırny:ı kndıır ıılışlırnn, 
onları ümide dü.~ürc>n Ycnedil:U 
f:ıhişcdc .. O ise şimdilik elimizde 
değil. .. Alı nlan Osküdarı geçmiş 
bir defo ... Anııduluda :ırotmok, hul. 
durmak du u .. un 15 ... Ynnık JIUse· 
yin bıı k:ıdın ) üzünôcn !:em <-eza· 
!>ını, hem be'tı<;ını buldu <kıncktlr .. 
l:albslz Ycnccllkli aşıkı:rle :rnkhğı bu 
mert insanı dn bir gün bulnc~lır .. 
Varsın ııe halı l'derJersc etsinler; 
herhalde bir gUn h:ışlnrına bir felL 
ket ı.:elecekıir nmo, bu h:ıl bizim 
elimizden çıkmı5 olmasın, lıiııae. 
na:cyh lıcn kendikriııi ıırlıl.: :ır:ıl· 
m:ını:ık bır:ırındayını. Sen ne der· 
sin bu işe :ı,llııııı. 

Yeniçeri nğn~ı l\ferrı= llü~:;ln 
ııSa pıışnra h:ıyrclle lı:ıl..ıyordu. Bu 
netice için mi rrc gün duraksız, 
üç gece uykusuz kalmıştı. Bu söz. 
!eri işilınck iı;in mi :ıdnmlarıııı ls
tnnbulun dört bıırnğına salmış, bin· 
lerce evi lı:ıstırrııış, binlerce uün:ıh· 
sıza ıı~ıınıl:ın lılr si:>z ıılnblllr mi. 
yim diye ılııyak attırmıştı ... )f:ıı.leın 
ki Yıınık llüse.rin, saraytlan katır. 
dığı kızla Anadoludn serbestçe nt 
oynnlnc:ı:~. istediği r.ihi Jıeılp to:z:ı· 
c:ık, hol bol aşktan kam alncaktı. 
O hnhlc ne dire üç gün üc f.!ecc 
bfitün lslnnbul :ıh:.ılisl nıhutındnn, 
emniyetinden uznkl:ı~tırılmışlı. Fa· 
kat Merre Hüseyin Aj:ı:ı Lu knlbin. 
tlen geçenleri Damat Pnşny::ı ıoüy
liyemeıdi şüphesiz. Blnııenııle)'h 
p:ış:ının dü50nl'Cslnl tns,·ip He il.:· 
tlfa etti: 

- Doi:ru söyJersi.t de\'lelllm. J..· 
şıkla mnşuknnın arasına girilmez. 

- Onları serbe~tçe bırakınca, 
tabii Sessiz Heklrle ark:ıdıışlnrını 
da salıvermek icap eder. Şimdi 
kendilerini ııltr, Dojiru Ağokapısın:ı 
götfirür, orıııln ik<'ndilerine •akı bir 
Ytınz ve nasihat edersin. Bilhassa 
bu maccra.rı ötede beride ifşa et
memclcrlni, af(ızlarını sıkı tuımnltt
rını ekhlcn lenbih edersin. İşi ken· 
dilcrinden haşka lıilen olm:ıchğına 
~öre Isıonbulda bu Elulzn işine tla· 
ir herhangi bir dedikodu zuhur ede 
ceL: olursıı lıu işin günah ve vebali 
,.e doğrudan tlol!nıy:ı onundur. 
B~yle lılr takdirde huınnımdıı he
sap vermesi müşknJ olur ve her va
kıt büyle ıır \'e rırkile mn:ımele et
mem. Bu noktaları iyice anlattıkt:ın 
sonra kenı1is!n1 sall\·eriuln. 

- Dnşü'iliine de\"ll'lliın .• Ya Ye· 
niçerl AbtlullnM 

- \'eniı;eri Abdullnha gelince: 
Evvt>Ul yarasını Cerııılılıaşıya gU .. 

Nakleden: 

L. L. 

zclcc Umar cttirıt. İyi olunr:ı Aı;; 
kapısında nlıkorsun. Oncl:ın ı;onr~ 
kentlisine tahkikatın bittiği, s:ırıı~. 
don kaçan k:ıdının scvgilisile h•~ 
bir :ıliık:ı<;ı olm:ıdı1;ını fanh cıJe~'. 
bıı işi m:ıhrem tuımn~ını lt>nbih eır 
meği tle unutmaı. Sonr:ı eline b 
lmı; kuruş aliye ,·t-rerek azııı eder• 
sin.. . e 

- Emirlerinizi lamam ile ~ ~: ır 
getiririm. 

b"" - Bu ınOddcl içinde sizi ,.e r 
rnlıer çalışnnlnrı ı:oı.: yordul., lı 
lıayll zahmete soktuk .. ,. 

- EslaJHurulloh ıınsmn. l1ğll'~1 
devlet yrılnız U) ku \'e rahat dca•' 
can ,.e baş fed ı etsek yeriılir. ri 

- Öyle tlc olsa bu z:ıhmetlr( 
Mr mıklar nliye ile ıulıki\Cııtlıın~1 1 1 1 • 
mak ~anımız ikth.nsınd:ındır._ 'n~ 
mcden enl'l sır kCtılbini gorun ~ı· 
J~ar:ıkullukçu e\•!Cıtl:ırımız:ı dt , 
tılınak üzere siıe birkaç kese ıı ç 
n·r.:ıin, 

•o• 
.Fatma Sullan sı:mırındn Elu~::. 

kaçışı adeti\ unutulup sidcct~de 
Fııkal Venedlkli cari)'e ise bn~ço ıe 
kaçnrkcn on:ı ınn yetI1emeyıP 1111 
düşen Kütük Ali, Elulıad:ın cııdo· 
bir hatıra gllıl odadan oda~·:ı 
Ja5ıp duruyor. ,ı. 
' Küçilk Ali lopısl:n sııçl:ırıııın ol• 

tıntl:ıki 1ııini mini başının içini t
1

111 
duran lıir yumruk J.:ııdnr be>"1~W 
hayatının lJüliln maccrolarını ·o'• 
şilnüyor, Caknl birşey onla)·:ırn•~dı• 
Kilçük knfasınıı hiç bir şey s~ 1~ıe ramıyortlu. Y:ılnız bütün aı:ıklt~ tı~ 
anladığı tek blrşey v:ırdı. M,~. 
gündilıleri kendisini bağrına l:ı ili' 
tıran, gecelt>tl koynuna atıp il) 11• 
tan, sabalıl:ırı tallı öpUcüklt>rle.d' 
ynndırruı güzel kadın arUk sıırıt> 
dr~ildl. ıP 

KUçilk Ali şimdi garip bir <'"~eti 
olmuştu: Kimseye sokulmu)·or •. ·eıı· 
disini sevmek, kucakloma.k istı~11 , leri yumuk yumuk ellerHe J ı-ı 
yor, J:il gibi parlnyan d11dal:U1';ı. 
büzilyor, uzun yıış dizileri ıöı ~· 
narl:ırından başlayarak tombul ;c. 
nakları üzerinde incileniyor. 0~: 
zından yalnız bir kelime çıkı:ror 

- Ana! ~ 
IGiçük Ali sarnyda sabahtan e

ş:ıma knd:ır bitip tükenmek bl~!i 
yen bir sal:lnmbac oyununun ı.ı,.. 
değişmeyen ebesi olmuştu s:ıl1t;of 
Uçsuz bucaksız sofalarda dahil bts!I 
mııyı iyice öğrenmemi' tcerO 1t, 
a}'aklarilc paytak, paytak yD~er 
rck her kapıyı nçıyor, orııdnk ti' 
üzerinde sözlerini bir dem dol~\~r 
rıyor, ııradığını bulamayınca rll' 
mini a~ıı ı:ıynı kellmC}1 t~rli 
mak üzere bir daha atıh)·or: 

- Ana! 11, 
Dedilı;ten sonra bo~la ııoı~O· 

bıckmı hıçkıra gözyaşlarına ı<> ,1~ 
ll'n bu güzel çehre yine .s:ıı;'0pı' sofalarınıı dalıyor, bıışka bır f; rl'' 
l'ı açıp da aynı sahne)·l tekr11 ıJ• 
yıacıya kadar bu .:enı, ofı.ılJ ıl 
bir türlü bulunmayan o gll:te1 11ıııdını, anneyi, o sevgili hayali 
mıık için koşuyordu. 1>'( 

Sarayda Hazinedıırlı;a!C:ıdnn W: 
Iayarak en udi halayıka Ud•f 1'l' 
günlerıl~ KUtük Alinin bu hjl!eJO' 
Unl tabii buldulıır, yerinde svr 
ler. şef 
Ekserisi anne olamamış, evlA\ 1ı 
kati talmıımış, sevgi hislerin •

11
11t 

iblirııslannı lıulyalnr ve rO> >'' 
içerisinde boğmağa çalışan lJU ıı:ıl~ 
dınlar Aliyi ııvulmalt, ona ele ,r. 
ve utır:ıbını unutturmak iı>tedl~) 

· (Dtvam:/ 

tJ> t 
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Ze.kl ararünüşlü delikanlı, ı~sterAf. bdar eder. Daşlııy:ılım: Kac ya.· - Cıldınıcagım. Bu :ıat ölmü~ - Yoksn, ölüp ölmedlAlııl bile- it 
~im koli~ uzanırken: eınd:ısını.ı? müydü, dl'(U! nılydi? rnedilinlz lıalde onu diri diri S 

- Gündelik yıldınm" pzotesJ• - Temmuzda yirmiye basıyo. - Meçhul. Du noktada fikir bir- gömdünilz miı? 
nin ba,muhmTlrl, diye kendflloJ rum. lllU )'ok. - Hayır, ölmüş!il. 6 
tanıttı ve ilAve etti: - Gıırlpl Ben sizi hiç o!m:ıua - Sizin fikriniz? - O halde bunun earan nereslo 7 

- ZatıAliniıle bir mOIAkat yap. otuz beş yaşında :u.no.edlyordum. - lleni bu mesele hlc oluknuar de? 
mıyıı geldim. Nerede doMunud. · etmedi ki hakkında bir fikrim ol. - Coeuıtum öldil~!lııü ucmıştık. 8 
Şuna da lllraf edeyim L:J, o ııa- - Mfsuride! sun! - !>emek, dirildi? 9 

bah pekte keyfim yoktu. Moamafih - Muharrirliğe ne zam:ın ha~ls- - Fakat ... Bunu bırııkalırn daha - Yok, efendim. Meselenin esra· 
ılyııretçimi kırmamak için kendi.. aınıı? iyi. l'tlü :ıadenizle size bııtl;a aual· n başl.;a yerde. Bu kıırdeşhule tO...__..__.....__..__._..__....__,,,, _ _ 
&ini soğuk bir merasimle karıııa• - 1836 da. ler sorayım. Ke zııman doğdunud lıen, fkizdlk. Bir Qiln bfzl aynı Soldan saüa: 1111 
dun. Biraz sonrn yerimden kalk· - Ne! Yıınlışınıt olacak. Dahıı - 31 teşrini evvel 1693 po:ıar ban)'oda yıkarlarken şaşırdılar. O ı _ İslanbulun bir semrfr,~dı~ 
tım, kllt11pbnnedeo bir lQgat (ılta.. demin, ondokuz yaşmı bllirdltllni- tcsi günll • J zaınan :ıncak lki hartalık. İklnılı- edalı 2 _ Illrdenblre, bir 4 / 
np s:ıhUelerlol (nlmıeye ba~la- ııl söylemedinil ml? - Bu lmkllnsızl ki ~·ilz yaşından den biri, nasıl oldu, bo~Muverdi, ısmr, 3 _ Bayrak, kumandıı, Jı'' 
dım. Delikanlı merakb aordu: - Doğrusu ben de fnşırdıtn. futa olmanız Jcnhederdl. Uunu na. Ama lıangJmlz boJtuldu? B:uıtarı Merkezi Avrupada bir şehir, 0~ıı· 

- Ne an.yonuntu? - Neyse, onısını geçelim. 'l'nnı· sıl lı.ah ediyorsunuz? Bil'in 6idQğiln~, bnzılanda benim şe~·den ur.al:, 5 _ Tersinden ·r ,. 
Ben, işime devam edet"ek: dıklanoıı; anısında en kı)•meUt - ::iize, bunu luh edlyonım, aidOAüme hükmetmişlerdi. nursa bir ı~aret, mulll'ırrlr, ııı (ıl-
- ''MiUAkat" kelimesini anyo. oahslyet fikrinlıce hangisidir? diyen de kim? - Çok entere.sıın bir vak'a. Sizin · 6 K ı d h t ıır ı. 

rum". - ?d. A. Bur! - Daha biraz evvel, Temmuz o.- bu mesele üzerindeki fikriniz ne? mır, - apı :ır a u un ~ı~ 
- Şlmdlden, beyfeodl, ümitleri- - lmkAnı var mı? o meli elli 1e· yında yirıui yaşınıı bnsac:ıı:tınııı - ?tlanle ef lıithir fikrim yok. ~rbul!1dn, ıi- c:ce\in h;J' p•ıırı•;: 

mi ~ınyorsunuı. MnJQmunwı o1du· DO oluyor. <>vyltmiştiıılz. Şimdi de iki asırlık Sonsuz bir tereddüt ~clodeyirn. 1''A· co~ ~1,1~· ve~i~ ,{'_ Efra~. ıo 
ltu veçhlle son z:uuanlardtı. muhtc· - MQsaade ediniı, delikanlı; bir adıım oldufunuıu söylilyorsu.. J:at._ Durunuz, size bir trşaatla lıu.. Hiddetlenmek. 
ııt fA}ısiyellerle mQl~at!ar yapmak mademki ce'MJ)l.anma inanmak nuz. lunncağım. Dunu klmse bilmiyor. Yul:arıdatı a~ı: ııl' 
bir nevi moda hallol almışhr. istemiyorsunuz, ne diye beni auııl- - Şimdi sizi tebrik ederimi Çok İkimizden blrisfnin sırtında bilyilk· 1 _Bil" yaı me)·nsı, deıtılrC.ı,? 

- Bu nasıl yapılır? lerJnlıle pşırtıyorsunuı? zeki bir ııdam:ı benılyorsunuz. çe hlr nişan "ıırdı; işte banyoda T 11ır P" ,,. 

* Flat murakabe komisyonu - Ekseriya swıl ve cenplaria. - P~kJ, peki, nznımeyin. M. A. Harnretle elini .!tıktım. bo~ulan o idlt O da benim, aıblm t ge~a;~~~: r:ns;z~l!k!~nne'', 41l f 
Fakat meselü bunıdald ıtbf, m\Ul)"· Dur ile nasıl tanıştınız? - Te'Jt'kkür ederim, diye ceyap Ama, rlr.a ederiın yani, ağzınızdan r: .;" ' 

manifatura çeşitlerine tesblt ettiği yen bazı hallerde davul ve zuma. - Hal- Cenaze meruslmine sıt- verdi. lek kelime çıkmasın. E\'dekllcr, Bir denizimiz, Beyoj:(lu, a ııııııl' 
ltlr. yüzdeleri Uzcrindeld itirazları nın da Jbım oldu8u fikrindeyim. mfıUm do..., Cok patırtı yapınarı:ııı - Şimdi devam edelim: ICarde· ôlmfyen çocuklnıını ııördüklerinl cihet ,bir nota, evlerde bU ~;. 
t tkike ı... .. ı ... ,.,.cı.trr 1 6 - Bir nota ,an:ı baha -re çr J11 "'UÇ............. · Şimdi mUsaadeaiı.le, huırladı~ım mı rica etml,ti. · ~inlı vnr mı? öğrentrlen~. çı dırıh1dan gü.ndürl lar, işaret edalı, i _ Bir şclıl ııııl• 

ı~:!ı~~::~s=~~ ~~~~~ı::~ıi!ı~:::ıu~ır"~~e:~e~: ce;-~U:de~Xın~~ğ~! 1~~:~!:~~ = ~f~~:ıı~~a ::!~~::!~u~~~ıı'l 0 Tu-;n,Buna emin olabilirsiniz. lf. esse~esl, 8 _Belli etmek, blrjO ~ 
_,., ve beraberinde bir artist ho- deyi t",· ıı'·io orada pıstırb ~anıp ''&"' halde "U duvard:ıki resim k.huhı'l Jet, 9 - tsUnad yeri, f1Avır~ulill111 • ....., m. " u. # .. " ,. Y Fotolraf. eski hıırplerde .. 
yeti de getirJn4Ur. Gn.zino Yakın. - Hay hay, memnun olanım! mamaınscau owı ne? S!2e çok benziyor. lırdı. 
dıı açılacaktır. Yalnu ı;lze peşin aöyllyeylm: Ara.. - Atrcderslnlz hııkkınıı vıır. Si· - Ha, eve. Hakkınız \"ar; kardc· Bunu miileaklp •1Gilndellk Yıldı· 1 111 ı 

"" Belediye !en heyeti müdllrlOğU d:ı sırnda h:dızama emniyet ede- v.e bir noktayı tavzih etmedim: şlm: Vilyam. Evde ona "Bil" der. rını" ı;a.zcteslıı!n Qenç muhnrrlrl 70 Nolu bulmacamı:ın 10 Jtı"d·' 
H • kil .... -~ te medillim olur. lla:tan deli aibl ko- AL A. Bur blrnz acıılp blr adamdı. dik. 7.nvnlh Blll elimi sıktı, acele odamdan cıkıp 1 - Hnlay, Yara, 2 - .ıı· 11 

eyetive o kararma u,, .... ._ z.- ti • Vab, 3 - Sf ... ·as. el, Jm, 4 - ı\ı> ~d·' • .ı-. --'-1 ._._._, b ıı · şar, bozan da muayyen bir yerde - Allııht Allah! öın bir kimse - :.le, öLdil mn yoksa? giltl. Şunu da 11Ave edeyim ki, bu " ı. r r 
,,.._ .wıuı ye.""41 azı yo ann ın - tutkal gibi yapışır kalır. abln14 nasıl konnşnb!Ur? - Oyle diyorlıır, a.ma kimse • ayrılıştan son derece mllteesılr Fa, 5 - Hentlelemek, G - 'ı1,r111 
easnu tehir etmJı;,Ur. - Al Bilhassa bu cihet beni aIA· - Onun öld[iJünll kim söyledi? mlo değil. Esrar! oldum. Ne nıillhI• dellkanlır.. nn, 7 - Ne, lkna, P, 8 - .fc•'' • Vllido ylrınJ Fransız gautectsl ve Y t 1 9 A ,. ü 10 E ...................................................................................................................... !.:.• , ,.,o, n, ~ • , lıflJrftmet adamı tevkif edllmloUr. -- ... 


