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Sayfa: 2 YENi SABAH· 18 HAZiRAN 1~ 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAEJ 
«Yeni Sabah• 111 tarihi tefrikası: 24 -----~Fransa Bahriyesi 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart Kömür depolan Camdan adam Derilerin bikemi v.ı 
Son posta ile gelen Fransız gazete- ve Limanla Belediye İstanbula geliyor kimyevi evsafına aıl 

lngiltere hükiimdanm karşılamak 
için en yeni gemilerini seçti 

Yazan : Zıya Şakir 

Napolyon askerden 
evvel gidiyor! 

!erinin verdikleri haberlere göre d , h .
1 
f • 

~=~=;;'~7: ~::~ 3f8Stff 3 1 f t a Onwıcu yerli mallar tlJZ3mRlm8 
tin l'nımay111 .:raı-:aldan "yahati ı.- B sergı"şinde aösterilecek d'ıe 
tikbal merasimine Fransız doıııiz kuv- e ı e diye depolann 6 Deriler standar J 

ti · · de . "-· . _,_, y 'ka kl" • Sanayi Birliği Galatasaray yer- dile k fi a ve en.ııuı ıenıı 111-yasta lftİ.-d.L<- enı pıya. na ını e re sını ar 
ni karar altına almıştır. li mallar sergisi hakkında yeni lıir 

Fraıım; llahriye nazın Büyiik Bri- İS ti OF karar vermiştir. Sergide biitün mil- ayrılacak 
·ıııil • 

tanya hükümdarını taşıyan geminin Liman idaresi, yaptıracağı kö _ esseselerin pavyonlarına ait deko - İktısat vekaleti memleketı _fi 

İki top ateşi yerlilerin dağılmasına 
sebep olmuşt 

rnilhim bir Fransız fırkatein bahriy~ ıııiir de~lımw projelerini ltm !. ra yon i~ bir jiiri he,reti ta.n.fıa aa de imli edilen den1erin Jıikeıııı ~ 
tw ııfmd&n istikloal edilmesine dair ki · eden ı:i1fa firııusma hasıırı.atnı-.tıL Fa - ~ik edilecektir. Pa..-yonlann ııeJdl- ·myevt vasıflarını tayın ,..5ı· 
şimdidesı em.iwler vnaı9, tertibat al- k t . . h r kt dıt ,.. a yenı şehir planında könı.Wı de- l'erfni ve döşeniş tarzlarını bu he _ nızamname aZlt' ama a · ~ 
m.ıştır. polarının nerede yapılaca*1 henitz et k arJ. ..., aktı B .. lelikl durıwhltta, sauçlıkta koll-J tf 

Bere"et ve-:11 '-', n..u··ae;• men_ B"nl•-w etnfııııd~ ukaluı biribi- Bu merasime iştirak edecek Fransız t bit edilm-''" .. · ,,,__ .. -~ı. Y H a,w·ıac · oy ı e h . d . k''s lelerle ııJO · 
... ·- ... , ..., ~ • - ~· - ~ . """~ ~ın ....ue ...,,.,.... geTisigüzer ve gazel ~rkin görünür eıı nevı en ve 0 e · ,r11 

zil, bu acı tesiri biraz izale etmişti. rine gelmek üzere dört cepheli bir harp gemileri cŞermoruı> limanından rı şımdilik t<ısis edileınıemektfl!ir. · . .. .. _.._. d.e istimal edilen kayışların ıJll ti 
'- b ( tt kal ) va -'- Bö' lece Haziranın yirmi beşinci günü harek.et · · · . pavy- ınşamrun onııne g~~u~• · o- de ._ _ _,__ · naıııt Bu menzil de, (Diminh r) aasa •- e en • J ....... _. Y • Lima.ı:ı ıd.aresı. ta:nbııL lımam. Jacaktır. .,..,.....,. sonra. bu nııı:aın f 

sı idi. hangi taraftan taarruz vuku bulur- edeceklerdir. Bu gemiler cLagloire> ~ı·n· Or .. ta·k· ö.y. e kadar inkişaf edece- bik _edilecek.tir .• Nız.· am. nazııc ~~ 1 
-• -' - · ı d cLe g M rıt K '-- E · ı - Diğer taraftan milli sanayi bir - .. ed n· Burada, bol su bulunuyordu. Ve sa, o tar ... a .. oıcru ı et • ateı,e e- Y ues> ' < 0 ama • • mı e - gım gozonunde bulundurarak kö - m.alitta deriienn ihti•a eC ·ıııJll· 

kasa.bayı çepeçevre ku~tan yük _ vam olunacak. Bertin> ismindeki son sistem Framız mü.r depolarının yine bu sahaya ya- !iği A_lm~~lar ta~afında? yapı~~al ve yağ ıri3betlari, madeni rııı;il' 
8ek duvarın kenarlarında da, nar, Kölemenler, sık sık ıörilnüp kay- kruvazörlerile cOdasyö> • cTerrible.> , kın, Kuruc;eşme veyahut da yine bu husu.sı ~usa.ade ile Pa~ serımn - tanin, izafi sı.lrletlel', deri rııi'J 
limon ve portakal ağaclan cörilnü - bolnıalanııa rainıen, katiyen hii - •~ant~k> ' ve •Bisoıu torpido muh- sınlarda olmak üzere karııı sahilde de t.e~hır edil~n ea.m~~n ınııan man- v~ cletıiniıı aza:mi ve asgari ~· 
yordu.. cum etmiyorlardı. S&ııki, muntazam rıpl~rınden mürekkep ikinci distroyer olmasını istemektedir. Halbuki be _ k ~ d~ a-etırmek ıçın teşebbüsle- iı sibi vruııflar a.raıw:a~· # 

General Deze; burada askere, birer atlı keşif l ıibi, Fraıı- filot~asıdır. . . . lediye, Yenikapıda bir liman tesis re gmıımışlft' ve bunda muvaffak ol fer de liire standard~ ,)~ 
birıriln fazla mola vermişti. Bunun- aız kuvvetlerini ua.lrtan tara utla c'Bısoıunuıhrıbı aın.ıralcBo.rban>wı edileceğini, binaenaleyh kömür de- mu. !ardır. ~u ca~~n yapıl~ ~ cek ve sınıflara taksim edllet .,,,ıl 
la, iki gün iki gece çekilen m*k- iktifa edi]'orlardı. forsunu._ taşıya~a.lrtı.r. Bu gemilerden peJarının o semte ııaJUi muvafık oJa- 8 ton ınkletınde bır ıruıan modelidir. VekB.let ala.Juıaarlard.a.ıı bu Jı .,J' 
bt yiizfindeıı, aakerde hasıl o General Dezenin fırkuı, böyle- maada uç torpidobot fukas. ve bir ca&-ım ileri sürmektedir. u.ma!ih VQcudün bütün çalışmasını, kan de- ta piyasada araruJ.an vasıiW~ 
fena tesirleri izale etmek istem.işti. ce (Teııil) mevküne gelııı.işti. Fa- deıtizaltı filotillası bulunacaktır. bu husustaki kat't karar, ancak taf- veranmı ve hazım hankitını a-öıı - )erden ibaret oldı.ıiunıı sorın 

Bu molanın ikinci a-ecesi, saba- ut, taham.ıalUfersa hararetten ve ~ Mtb. lurp kru:vaziirii silat planının hazırlanmasında veri- termektedir. Serıinin en güzel yeri.-
ha karşı, General Bonaput da bu- bilh SIJl!ıu:lulı:tan son derecede d~ciıın doğru~a İngiltereye kadar lecektir. ?~ konaea~ olan bu camdan ~ POLl.S'IE 
raya ıreldi ... Bu haris General, 1s - i.st:ırap içindelerdi. Askerin, yü.rüye- gıdecek ve ~iıkıınv»nıt rakip eicilık - ıçın 1500 liraya mal olacak hu ı ----
kenderiyede kazandı-. muvaffaki - eek meeal ve takatı kalmamıştı. O- !arı 91'•rtlye JııııjJb sııla;rından d!ulon- İş Bankası f "bu} biz pavyon yapılacaktır. Bu cam a- Meçhul bir carib 
yetin lezzeti, ve (Kahıre) de de ka- nun için Jı::ıtala.r, meuil yeriııe an - ya• ya kadar refakat edecektir. ıstaD dam bütün dünyada fevkalade all- ~ 
zanacağı zaferin hülyasiyle, pek calı. kabakuşluk zaman1 yaklaşmış- Bu suı:etle Fransız do.ııanuı.as= müdürlüğü ka uyandınrııf, Alman ııanayiinin, Beyoğlunda t.esbihçi sok~ 
neşeli idi. Diroinhorun leziz suları !ardı. e~ son sısteın ve .. en güzel gemileri İş Bankası İstanbul ırubesi müdür- dünya fenninin bu yeni nUmuneai numarada oturan Süleyma11 Jı,,;I 
ve portakal ağaçlarının gölgesiyle Burada, bir kan.al vardı. A:ı.lı:er- d~~arun en büyuk denız devletinin lüiüne ikinci müdür Nejit tayin edil- Paria sergisini ıezen milyonlarca in çeşmeden ge.çerken meçhul bit f 
biraz serinliyerek iki ıün ve iki a-e- Jer, uzaktan suyu ıö_rür rörme.z, huku~darının Fransayı zıyareti me - miştir. Uzun müddet İş Bankası mu- san1 hayran bırakmıştı. İstanbula ta.rafından bir demirle omuzun<!°" 
celik çöl meşekkatini unutan asker-~ gibi !!&hile kapııu~rdL Hep • rasımıne ıştırak etmış olacaklardır. avinliğinde kıymet ve iktidarını tes _ getirilmesi hakikaten büyük bir mu ralanmıştır. Carih aranınaktadıl'· 
ler de, kumandanlarının yüzünü gö- si birden yü:ııüstü yere uzanmışlar_ !im ettirmiş olan genç bankacımıza 1 vaffakiyettir. Sanayi Birliği bundan Ç b d JtaV-$~ 
rıır ırörmez, yor~unJu~ ve istırap- Başla.rım Nilin durgun ııularına u- Sabiha Go'" kçen yeni muvaffakiyetler dileriz. 1 başka onuncu yıl dolayısiyle bir - eşme aşın a f,J 
lannı u.~uluvermışlerdı. . zatmışlar .. (Hayvanlar gibi su iç- -o-- çok sürprizler hazırlamaktadır. Şişli.ıh! Samanyolu sokağıncilt .J 

O gun ?en~ral (Doga) .dan. bır miye) (1) başlamışlardı. Kamı. ka- R f M apartımanının 1" numaralı d~ 
rapor &eldı. Nıl yolunda ılerlıyen na su içerek boş midelerini şişirdik- (Ba~tarrıfı 1 nci sayfada) 1 at enemencioğlu MAHKEMELERDP.: oturan Abdullah oğlu Mehmet 
General, ~R~it) kasabasına muva- ten sonra da, 0 civardaki kavuıı ve çok yüksek memurlar bulunuyordu. Türk - Alman Ticaret muahedesin- çocuk hastahanesi yarundalU ç~ 
salat etmı~tı. N apolyon bu raporu karpuz tarlalarına yayıl.ınışlardı. Kadın tayyareciııUze çiçekler ve de yapWıcak metin değişıkliği müza - Daktilo hırsızı den su alırken bahçıvan Hur~ 

11 
alır. almaı: derhal ~evap yazmış.. Bu askerler, İt.alyadan çıktıkla- rildi ve Atina tayyare mektebi müdü- kerelerine başlamak üzere Berline &i- Son Telgnf güeleıi idarebanesin- ga etmiş ve Hurşidi dört yerinde~ 

1 
• 

R.eşıtten harek.e~ ed'.le~ek (R~hma: rı a-ündenberi, ilk defa olarak yeşil- rii tarafından bir nutul: irat edildi. decek Türk heyeti Rıfat Menemencioi den bir daktilo makinesi çalarak bu- ralamıştır. Mehmet yakal.aJ1ılllŞ,) 
?ı!e) d~ kendı:ıı~e ıntızar edılmesı lik yüzü görmü.şlerdi. Ve, neticesin- .Bayan S.biba Buna cevap vererek !unun Hatay meselesi yüzünden fazla lll1 Kapalı Çarşıda Halit adında Wri - ralı hastahaneye kaldırılmıştır· 
ıçın emır vernuştı. deki zararı düşünmeden tarlalarda Tu.rk kadın ve zabit tayyareci sıfati- meşgul olması dola ısile seyahatini ne 20 liraya s tan ve Birinci Sulh Ce-

Ertesi akşam Bon~part'. a~ker- ve ağaçlarda ne buldulı:...sa, büyük le Yunanlı meslekdaşlar arasında geri bırakmıştır. ıa mahkemeıôncl.e geçen duruşrıuısın-
d.ea ene) hareket. ~tıa .. ; Dımmhor bir hırs ve iştiha ile yem.işlerdi. Ou- gordüğü hüsnü kabulden dolayı teşek- iktisat Vekili da bu işi: cBir hırsızın neler hisetti -
ç?lün~ zulmctlen ıçınde kaybolup dan öOnra da, ağaçların altına sırt- kürlerüıi güzel kelımelerle bildırdi . İktisat Vekili kir Kesebir gele k ğini anlamak ve lıir reportaj yapmak> 
gıtmışti. listil uzanmışlar·, derin bir uykuya Bundan. sonra .,içimiz Ruşen Eşref- h f için beeerdi'""i aöyliyen 0o- nın mu-

G d l d 1 ,., a ta içınde Karabüke giderek demir •-· ece yarıs.ın an sonraya a ar dalmıslardı. · e A>irli..kte General Metaksası •iynret hAk.emesi dün bitmiş ve neticede 2 ay 
her şey sükünete geçmiş; asker kı- İki~ d . L • d • etti. Ve Bayan M.,Uıksas tarafından sanayii fabrikalarının ~aatını tetkik 
t la d ·ı l . r B. d n ı va.o.tıne ogru, ileriden edecektir. Ş.lcir Kesebire Sümerbank 15 &ün hapse mahkilın edifın.iştir. Ça -
a rı a epeyce ı er emış ı. ır en- b. k F . 1 . . şerefine verilen çay ziyafetinde bu _ lmımş malt aldığı için Halit te sekiz 

bire geriden bir yaylım ate~ açıl _ Bır 
1
aç ~~ııau varısı ıe ıııışti. lundtı. umum müdürü Nurullah E.!at Sü -

m,. askerleri fen• halde •aşı-'-·,._ un ar, ..,.,napariın (Rahmaniye) rin de refwti .....ı.tem<tldir. İktisat lira para cezasına mahk(lrn olmuştur. 
·---n n ' nuu., d b 1 d - h b Ziya/ette Yunan bava kurmay baş-
tı. e u. Uıt ugunu a er vermişler-. ~- Vekil\ KarabUltten Zonguldağa da gi-

Diminhor civannda ya~ıyan yer- A.s.kerın de SÜ<ı btr yürüyüş ile bir "'"~~~a:~;~la~~:~un~~biha decektir. · 
liler, Frawıız kıtalarını gizlice ta - au evvel buraya mı.ıvıtSa~atına _ •'.,• Gökç~'iıı A.tinaya gelişini .n..ıe tavsif Va..,.,,va Sefirimiı: 

Rumca konuşan Türk
lerle bir genç arasında 

kip etmi !er; kendi mmtakalann - Bleor~~part tarafından emır ~tirıruş. ediy-la'r: ,_, "T-
w. ~ Varşova sefirimiz Ferit, mezunen Pendik. Gençlerbirliği eski reisi Ha-

dan ~ıkar çıkma:ı:, arkalarından ate- - Bu. ziyaret millNimizin dost ve diin şehrimize ıelıniftir. Ferit bir san Akyüı, Pendiktek.i Muzaffer a-
şe g~mi !erdi. Dömdar kuvvettini A.ra~:ı birkaç aut geçer geç- müttefik ııııemlelt..ı.e Jaırşı duycfutu en müddet htanbulda iııtirahat ettikten dında biri aleyhine Kartal Sulh Ceza 
te11,kH eden bölükler erhal dı.ır- mez, ag er arasında bir hastalık aiı.eı h~'-"'- tezahu··run·· e ·-ı·ıe ol - k . b' h k t d 

b 1 '"'- ki L •- Q,,,._ -•• soora tekrar vazifesine dönecektir. ma emesıne ır a are , avası aç -muşlar, ka.raalıJcta üz rlerine kıır- aş amıştL. ~~0 ı. aarınlarını rwıkıadır. 
şun yağd.Ra u• aıeçııu1 aüşruaıar- ve ıı:ıideteıiııi tıı.tııru i.stır!lll içinde lzm.it valisi mışıır. 

k 1 k e ..... n s b.h G"'k İz Dün Kartal Sulh Ceza. ınabkemesin-la derhal mü,ademeye tutuşmuşlar- ıvrnnıyor ar; bir ısmı da yattık- , _ a ı a o çen mit valisi Hhllt Oskay dün teh-
dı. !arı yerde acı acı feryu ediyorlar- Sel.aniie vardl riınize ~ ve .t.ı..nbuı vali muavini de görülen bu davada davacı, Pendik-

Gcneral Deze, btitiıı. fırka_n te- dı. Seawk, 17 (H ') _ &ııiln HWUiyi ziyaret etmiştir. Kocaeli va - ~~ b~ ço:rı:~.~~'.:a. konuşmal~rı 
vekkuf emri verdikten sonrıı, iki KidaMıri bozulan askerler, her 11 :!e d lisi, İzmit - İsWıbul asfalt yolunun .u:zerıne enç r ı...,~ ıavaş açtıgı-

h... • e Atinadan hareket eden tay- b ikmal .. n nı ve hAdisenin ı:azetelere de akset -
seyyar tepu a-eri çeYirmiş; yerliler yeri kirletmL,Jerdi. ı.iTenç bir ko u yarecimiz Sabiha Cökçea Se!Wıiğe u sene ...Wem.iyt!Ceiinl, ancak 
ü:ıe.riııe yaı,m Ullt k!ldar ates ede- hoer tanfı mili etmiş; artık orası, geldi ve büyük merasimle kar41landı. 9 5eDJ!Si sonlarına doğru bitt!Ceiini mesi üzerine bu vaziyetten hoşlanmı -
rek onları dağıtabilmişti. . durulamıyaeak bir hale a-elmişti. Selanilı: Belediye Reisi ile tayyareci- sc;,lemıştir. yanların kendisine her fırsatta baka -

rette bulunduklarını söyliyerek dava-Bu ldise, General D zenin ırö- Bir an evnl o mülevves yerden ler tanfından &ösı..rilen ınisafır · 
zünü çmıştı. Ve derhal daha ku•- kurtulmak için askere yi!J'iiyilş em. teşekkür etti. Derhal Ulu Şefin doğ _ 
vetli eıııniyet tertibatı almı5tı. Nite- ;i veıil~ti. Fakat askerin bir ın ... duğu evi ziyaret etti. 
kim ertesi ırün de, böyle bir tedbir mı, yürizyecek halde deiildı. Sabiha ~n buradan ha -
almakta inbet ettiğini anlamıştı. Nakil vuıtast, pek azdı . Mecal- reket edecektir. 
Çünkü; artık Kölemen atlıları, gö- siz ha talar, olduklaıı yerlerde kal- ===-"=========== 
rünmiye başlamııştı. mı şlardı. Zabitler; sağlam askerle- ADLİ fEDE 

K '' emenler, hayrete şayau bir re, hasta arkAdaşLarıru taşımaları -----
çeviklik gösteriyorlar .. Görünür gö- için yalvarıyorlardı. Fakat onlar _ Kapı kıran hırsız 
rünm , derhal kayboluveriyorlardı. dan: 
Bunlann nereden çtktıkları, nere -
de k bolduklan belli olmıyord . 
Hemea hepsi de, e atiri m hlukla
ra be ziyordu. 

General Dcze, Bonapartı bu 
menzilde bıılacaj'ını il!llit ederken, 
b~kumandan ortada görünmüyor
du. 

- Hola ... Bu sıcakta, aç mid 
ile kendimizi taşıroay:. kudretiıniz 
yok. 

Cevabını alıyorlardı. 

Nuri Asna adında bir sabıkalı Ak-
saray ve Kasımpaşa taraflarında ev
lerin kapılarını ve kilitlerini kırarak 
bir çok hırsızlıklar yap~ ve nihayet 
yakalanmıştır. 

Amerikalı talebe 
Tetkıkatta bulunmak üzen memle

ketımıze &eleceklerıni yazdığımız A
mtriluılı Arkeoloji ve yüksek tahsil 
gençlerınin 7 Ajustosta L.tanbula çı -
kacakları Belediye tunzm şubesine 
bi~i.r. 

--o--

BELEotYEDE 

Otomobil rub.satnamesi 
Şehirde çalışan otobüs ve otomo • 

biller hakkında tatbik edilmek üzere 
Belediyece yeni bir talimatname ha -
zırlanmaktadır. Talimatname daiml 

sınt teşri etmiştir. 

Munun hakaret teşkil eden sözleri
ni ınkftr etm=iştir. Bunun üzerine 
ınahkeme, mevzuubahs hakaret hl!di -
se!erındeki şahitlerin dinlenmesi için 
be;şka güne bırakılmıştır. 

Diğer taraftan HaMn Akyiiz dün 
Kadıköy Müddeiumumtliğine bir isti
da vumiş ve yeni bir şikayette bu -
lunmuştur .. Buna. nazaran, Hasan Ak
yüz, bundan dört gün evvel bir gece 
evine giderken hakaret davasmın 

maznunu Mıızaff.... ve Paşa oğlu Rı -
fat yolunu kesmişler: 
•- Sen mahkemeye gider ve açtı

ğın davayı güdersen seni yaşatınıya -
cağız, öldüreceğiz• diye tehdit etmiş -

Saç boyası içiıı 
Beşiktaıta oturan Fahrinin.1' 

Tuncay, evde eline geçirdiği bır ~ 
ç)ndeki annesinin ..aç boyasıııı 
ve hastalanmıştır. _ 

Çocuk mhirlenıne ilıtlınali g~ .;/ 
nüne alınarak, çocuk bas~ 
kaldırılmıştır. 

Bir paket Eroiıl 
suıtl· Sabıkalı manitacılardan p,ıı 

oğlu V ehbl dün galatada FerJJl~ 
!erde dolaşırken kaçakçılık tf I 
memuı:lart tarafından yakala"'.'.'.,.ııf' 
iizftinde bir paket eroin t>ul"".'.ıil 
tur. Vehbi mahkemeye verilı1',. 

Bir mavna battı . , 
Ol 

Dün sabah saat yedide ortıJı J/ 
çıklarında. bir mavnanın batıll~~ 
ticelenen bir deniz. kazası a . 
Şaban reisin idaresinde ~ f 
adında 11 tonluk yelkenli ınD1 ' 

taköy önlerinden geçerken ~ 
kapılmış ve Panama bandırıolı ~ 
vapurunun zincirlerine takıla~ 
rilıniştir. Yelkenlinin derhal ,.9 
nı etraftan görenler ve Beıne 
nun tayfası motörde buluıı"· 
kurtarmışlardır. 

MüTEFıı:RRİK 

t SJ Seyyah geliYoJ' 
.. il 

Bugün İngiliz seyyah geınJSI 
kişilik bir kafile §ehrinıiz.e gel 
Seyyahlar lstanbulun göruJılll!C' 
ğer yerlerini gezdikten sonrJI 
yin de mehtapta Boğaziçinde 
ada vapurile bir gezinti yapa&• 
dır. 

Birdenbire herkesi bir endişe 

almıştı. Başkumandanın, Kölemen 
atlılarının pusularına d~esi ihti
mali vardı. 

O gece, böylece a-eçmi~ti.. Fa -
kat, ilerideki vuiyet sıkıştığı için -
Boııapartın verdiği emir iizcrine -
ertesi gin de y rüy• ~am et -
mek Jilzımgelmişti. 

Dün Adliyeye verilen Nuri Su!tan
ahmet Blrinei Sulh Ceza hi\kimı Re
şıdm huzuruna çıkorılmJş ve bakim 
sabtkalıyı tevkif etnriştir. 

eneümenden geçirilinciye kadar oto
büs 'c otomobiller. ellerindeki ruh . 
satnamelerle çalışabileceklerdir. Tali. 
matname encümence tastik edildikten 
soııra bütün otobüs ve otomobiller el
lerindeki ruhsatnameleri yeniletıneğe 
mecbur tutulacaklardır. 

!erdir. Yine bu iddiaya göre, tehdit - • 
ten sonra Hasan Akyüze yumruk ve T uriz.m idareSl ~ 

Sıcak, tahammülfeMa bir hal -
deydi. Güneş çarpma, habi3 bümma 
vesaire b göstermL,ti. Artık kale

Bu mühim düşmanların ortada !erde rabrt. zabıt ve intizam kalma
görilnmesi, vaziyeti büsbüt~n değiş m~ Koca ordu, bir başıbozuk in
tirmİ:ft.i. General Deze, yenıden ter- san ürü ·· h ı· · alm t y ı k ı . . . ..u a ın1 ış ı. o o u, 
tibat alm~k. lüzumunu JıissetınıştL uzadıkça uzaını,b. O kızgın kum -

Asker'., ıki kola ayırmıştı. Top. !arda daraldıkça daralan po tallar
çularla agırlı~ları, bunların ortaaı - dan ayaklan vurulan efrat, her ta
na almı~ı. Dumdar kıtalannı art - rafa dökDlilp kal.m tı. 

Katil Mansur 
Knıtıırcılarda sabun fabrikası bek

çisi Şevkiyi sabua kazanma atarak 
tüyler iirptt1ici bir ıek:ilde öldüren 

katil Mansur hakkındaki istintak 
Uılı.kikatı bitmek üzeredir. Katilin bir 

kaç güne kadar Ağır Cezada muha -
kemesine başlanacaktır, 

tırmış, bafif toplan da onların re
fakatine bırakmıştı. Vaziyetin bu ellm e.kle &irdiği- KISA HABERLER 

Bütün zabitleri toplamş şu em- nl haber alan Bonapart, derhal ko-
ri vermişti: ' ş~p ~e~m~ş; aske~ b~ perişan va-

- Şayet Kölemenler tarafından :ı.ıyetiJıi gozden geçırmıştı. 
{Daha 'far) 

bir taarruz vukubulursa, derhal bil- ------
cum niktasma ateş edilecek. .. Eğer (l) NapolyOllUD maiyeti zabita
düşman firar ederse, ateş kesilecek. nından Ye onun Jahai dootlarından 

Yok, eğer düşman firar etmeyip de 1 olan Miralay Doroykonun kitabın
vaziyet sıkış1rsa, bütün asker top -ı ela, aynen ~le yarılıchr. 
ları ve a "ırlıklan ortaya alacak. z. ş. 

§ Vilayet mektupçusu Osman 

Nuri, kıdem müddetini doldurduğu 

i~in terfi etmiş, haremdeki derecesi 

değiştirilmiştir. Osman Nurinin asli 

ıuıaşı 70 liraya çıkarılmıştır. 

§ İngiliz bandralı Stather va

puriyle bugün limanımıı:a 300 sey
,-.ıh gelecektir. 

-0--

KÜLTÜR İŞLERİ 

fnsaat usta mektebi 
Ankara inşaat usta mektebine bu 

sene de bir mikdar meccani ve leyli 
talebe alınacaktır. Bu mektebe gir -
mek için ilk mektep mezunu ve yapı -
lacak müsabaka imtihanında muvaf -
fak olmak şarttır. 

Faik Reşit İstanbulda 

tekme ile dayak atmışlardır. Hasan Memleketmiizde iç ve dı~ tılö( 
Akyüz istida.•ında bu suçlarından do- j ehemiyet vermek ınaksadile il~~ 
layı da Muzafferle Rıfat hakkında nelik turizm planı hazırlanın8-
takıbat yapılmasını istemektedir. rartıverilmiştir. t btll· 

k plAna göre, 1 - staı' 

DENiZ İŞLERi 

it• 
sa, Kocaeli, Trakya, 2 - tzı:ı, 
Karadeniz sahilleri, 4 - N>l< edil 
rizm mıntakası olarak kabul 

Güneysu vapuru tir. 

İstinye doklarıııda tamir edilmekte Turizm idaresi bu mıntakal ,t 

olan Güneysu vapuru Temmuzun 15 

şine doğru seferlere başlayacaktır. Va-

pur tamamen yeni hale gelmiştir. Ma

ldne aksamları baştan başa elden geç-

miştir. İ.tinye dokla1'nın kadroları 

ristlerin ne bulacağını tesbıl 
başlamıştır. 

Uşak ve Salihli arıı5 
oc 

Uşak, 16 (Hususi) - Uşalı: tl Maarif Vekaleti Neşriyat Müdürü 
Faik Reşit harf inkılabının 10 uncu 
yılı münasebetile Ankarada kurula _ Denizbanka geçtikten sonra iki misli-

birliği ile Salihli Gürbüzytıl'd 
sında evvelce yapılan maçın 
müsabakası Uşakta yapıldı• 

Gürbüzyurdu sıfırıı karşı 3 
galip gelmiştir. 

cak sergi etrafında tetkikatta bulun _ ne çıkarılmıştır. Güneysu vapurunda 

mak ve eser çıkaranlarla temas etmek 1 ön kısımda güverte yolcularının yat -
lizPr"" dün şehrinıize gelmiştir . ınası için telli ranzalar yapılmıştır. 
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Avusturyalı Kızıl Prenses 
Viyananın hapisanesinde 

esrarengiz bir kadın 
Bu kadın İmparatorun oğlu ve «Mayerling»faciasının 

kahramanı Arşidük "Rodolf,, un kızı Prenses 
"Elizabet dö Habsbourg,, tur. 

Ali Rıza 
İki kişiyi nasıl 

öldürdü 
(Baştarafı 1 nci sa11/ada) 

ayrı ayrı dinlenmiş bulunmaktadır. 
Bütün bu tahkikat ve dinlenen • 
]erin söy !edikleri bu çifte cinayetin 
sebebini meydana çıkaramamıştır. 
İpsaladan gelecek tahkikat evrakı -
nın - hadisenin cereyan tarzı itiba
riyle malilm olmasına rağmen - te
ferruat üzerinde birtakım ipuçla
rı temin etmesi muhtemel görülmek 
tedir. 

Katilin Karıaı Nerede? 

BELGRAT MEKTUPLARI: 

Belgratta ikinci maç 
Galatasaray O - Yugoslavya 4 

~ -- -·---,..-.. 

Malüm olduğu üzere katil Ali Rı
za bundan 11 sene evvel Kartalda 

Altes, çay arzu ederler mi? balcasından her kadına söylenildiği gi- bir Bulgar fırıncının kızı Yanolayı 
- Hayır, beni rahat bırakınız... bi sadece: kaçırarak evlenmiş ve o zamandan-
İhtiyar hizmetçi kadın uzaklaşıyor - Madam! .. Deseler.· · beri bir daha Kartalda görünme -

ve ayak sesleri, bpkı ölgün yapraklan Nihayet bir gün hanedan, 0 azamet- miştir. Hadisenin sebebi katilin Mu-
eziyonnuş eibi kasvet verici bir hışır- li, kibirli, gururlu cHabsborg> hane- hiddinle bir aşk ve kadın rekabeti 
tı He yavaş yavaş işitilmez oluyor. daru sukut ediyor. (Viyana) artık olarak kabul edilirse şöyle bir ihti-

Dışarıda nefis bir hava var. Mutia. kükriyen bir belde olmuştur. mal varit görülmektedir: 
ka cPnater> yeşilliğe boğulmuştur. - Madam, diyorlar hallt sizi isti • Ali Rıza, Yanola ile evlendik -

Halbuki burada (Viyana) run göbe • yor. Buyurun halk arasındaki mevki- ten sonra Adanada ve Eskişehirde Belgratta ikinci maçtan: Bayrak teattiai ııı" 
ğindeki şu cLainzerstrasse> sarayın • inizi işgal edin. Muhiddinle beraber bulunmuştur. Belgrat, 14 (Hususi) _ Dünkü ofsayd olmasına rağme~ balı~yıf 
da, kapalı pancurlar arkasında herkes Kocası prens cOtto> dllll boşanan Pek tabii olarak bu esnada karısi- güzel oyunumuza rağmen talih bize tığı golü aleyhimize verıyor. ıe~~ 
loş, heryer kasvetlidir. Ve bu kasvet- Arşidüşes ihtilalci Viyananın kolları le Muhiddini tanıştırmış ve M~- yar olmadı ve 3 . 1 yenildik. Bugün başlamamızla Yugoslavlar k\, 
li ve tenha sarayda daima bir sonba. arasına ablıyor ve sosyal - demokrat hiddinle Yanola arasında da hır müsabaka şartları daha çok aleyhi- inişimiz çok seri... Yine sıkı :.ı~~ 
har havası hüküm sürer. Halbuki dı- fırkasına resmen kaydediliyor. Ayni aşk mace_ras.ı başlamış v~ hatta ka- mize ... Sacit, Şeref sakatlandılar. kaleci fedakar bir a~ıl.ışl~ Y:aftJı" 
şarıda bütün revnakı, bütün şaşaasile zamanda cDöbling> isminde bir sos • dın Muh.ı~dınle yaş~mag.a k~lkış • Yugoslavya maçına iştirak edemiye ve alkışlanıyor. Bırıncı uıoı'' 
yaz vardır. yalistle de evleniyor. ~ış olabılır .. Bu va~ıy~t ü.zerıne .A- cekler, B. S. K. maçı bizim çocukla- mm 35 inci dakikasında 'i BrPııl 

Hizmetçi sabahdanberi belki on de- Artık bir arabarun üzerinden, bir lı Rıza da karısını gızlıce öldilrmuş, rı çok yordu. Bilhassa dün ve bu • solaçığının bariz bir kastle ç ~~' 
fa ısıttığı çayım Arşidüşese on defa heykelin basamaklarından, bir evin bu faciayı bilen Muhiddin ise biraz gün hararet derecesinin gölgede Salim uzun müddet oyundan çı 
teklif etmiş ve daima aynı cevabı al- taraçasından halka hitabeler irat e - da ke~~isinin sebebiyet .ver~iği bu. ~i 35 e çıkması sıcağın fazlalığı hak- ğa mecbur. old~. . . .• . . 0pı' rruştır. den, nutuklar söyliyen sabık Arşidü- nayetı ıfşa etmekten çekınm~ş ?labılır kında bir fikir verir kanaatindeyim. Hakemın bılgısızlıııı bırÇ ol·· 

- Hayır, beni rahat bırakınız. şese halk: Faka~ son zam.'.'.nlarda M.uhıttını~ bu Otelimizin otobüsü biri 15.30 da lış kararlar vermesine sebe~ııl 
Canı bir çay bile içmek istemiyen _ Kızıl Prenses!.. ismini vermiştir. sırrı ıfşa edecegınden çekmen katıl A- stada götürüyor. Yollar maç sey • Halk aleyhimize olan bu c ~ 

ve dişarıda parlak güneş ışıldıyan li Rıza da Muhiddini öldürüp hudu- retmek üzere acele eden halkla do- hakeme olan iğbirarlarını izhar Ve kadınlar ihtilfil hareketinin ha- . 
zümrüt gibi yeşillik hüküm süt'erken . . • . . .. .. du aşarak kaçmak teşebbüsüne gı • lu ... Bugün bayram maçlarının so- yor. Ji~ 
bu loş ve mukassi hava içinde hatıra- şı~a geçen bu candan ihtılalcıyı butun rişmeğe karar vermiş ve bu işte nu olmak münasebetiyle stadyum Dakika 36 ... Bugün de ta / 
larile haşhaşa yaşıyan kimdir? Vıyana\ılar omuzlar~da taşımış.~ar • kullanacağı otomobili ele geçirmek daha kalabalık. 5-6 bine yakın seyirci ze yar olmıyor. İkinci haf~, · 

Kim olacak? Müteveffa Avustur • dır. Nihayet son vak alar tahaddus e- için de şoför Lütfiyi öldürmüs bu • var. Dün yazdığım gibi pek çok ze- sonlarında olduğumuz halde ~!:il 
ya • Macaristan İmparatoru cFran - diyor ve Avusturya Almanyaya ilhak lunabilir. • vat tribünlerdeki yerlerini almışlar. mağlubuz ... Dünkü oyunda 0 "~ 
sova Jozeh in torunu cMayerling> de

1 anılan olunuyor. Bu ihtimali doğuran sebepler Dördü beş geçe halkın sürekli al - gibi ikinci devreyi 2 - O nıaifWP " Kızıl pr eıuea ,, likabile d 'd l · d k 
esrarengiz bir surette bu hayata göz- Arfidüıes Elinbet Bu vaziyet aima ı ea peşın e oş- şunlardır: kışları arasında sahaya çıkıyoruz. tirdik . 
!erini yummuş olan sabık, Avustur- muş bu taçlı ihtilfilciyi cLainzers • 1 - Katil parmağında hala Ya- Bizi takiben Yugoslav takımı da ay- ikinci Devre ıı· 
ya _Macaristan veliahtı Arşidilk cRo- cEritz Adlen ile eizlıden gizliye mu- hasse> daki konağına ilticaya mecbur nola ile evlendiği tarihi taşıyan ni- ni heyecan ve şevkle alkışlanıyor. Yümnü, Adnan, Salim, ~!~~'I 
dolf> un kızı Arşidüşes, Altes emper. habereye başlıyor. ediyor. şan yüzüğilnü ve cebinde yine yü - Bayrak teatisi merasiminden sonra Nuri, Musa, Bedri, Hiişiın, 

1 El. b b k 1 d b' · · ih Artık onun için yalruz babasına, bü. zükteki tarih üzerine yazılmış olan takımlar sahada şöyle yer aldılar. Eşfak, Necdet. ya c ıza eh ... Nihayet u me tup ar an ırısı - . . k 
cl889> yılında, bugünkü ıu hüzün- tiyar imparatorun eline geçiyor. Bu yük babasına değil yurduna da ağla - karısının ve iki çocuğunun resmını Galatasaray : Yümnü, Adnan, Şeklinde oyuna başladı · ı·ı'I 

!il kadın au··rbuz·· ve sarışın bir bebek- d mak işi kalmıştır. taşımakta idi. Salim, Halil, Musa, Mustafa, Bü • Müessir olmıyan akınl ar ıec • ckızıl prenses>, cihtilalci Arşi ilşes • K T M h'dd' l k8 
ti. Babasının hayatına mal olan cMa- Bir gün salonun kapısı vuruluyor 2 - atı ın u 1 ıne evve - lent, Haşim, Bedri, ~fak, Necdet. yoruz. Güzel bir şiitumüz ··~il' 

artık haddini aşmıştır. Kendisini he- ıı d • b' kt t "B il · d k 1 k ı · h8' 
yerling> faciasından sonra bütün ço. men evlendirmek !Azımdır. ve sükuti ihtiyar hizmetçi eşikte gö - ce yo a ıgı ır me up a : en Yuıroalavya takımı: Avramoviç, e erın e a ıyor, a emız Jll 

hayatta iken senin onunla birleşme- Dimitriyeviç, Stokiç, Domorçltiı Bro yikten kurtulamadı. Miidafa~ ... ~ cukluk hatırlarını aklında tutmuş o- İhtiyar cFransova Jozef> , cihti\al- rilnüyor: , kt B d . ha''''.:.ı 
1 d k k ne imkan yo ur. un an vazgeç- çiç, Ananaçkoviç, Asaviç, Bednor, uzun hır vuruşu topu mu "'ıtJ' an sabık prenses, cA riyali > ıyı • ci> torununa koca olarak prens cOlto Altıes• f d' d ı 

··· meni son de a ihtar e ıyorum. ,, e- Çiriç Petroviç, Stokov. rimizin ayağına ulaştırıyor-lanndaki cMiraman şatosunda geçen v· d' . t'h d ' - Hayır beni rahat bırakınız... .
1 

d ı 
ın ışgraç> ı ın ı ap e ıyor. nı iyor u. Saat dördü beş geçiyor. Kaleyi lav kalesine sokuluyorlar. . r güneşli ve parlak günleri saati saati- _ Kapının önündeki zevat ısrar e-

3 
K t'l S · 1 b b (ilt

1 n• hayalen yenı'den yaşamaktadır Da. Görülüyor ya! Henüz (19) yaşında - a ı , evım e era er on biz kazandık. İlk akını onlar yapı- Hiişimin enfes bir Ş 
• b k diyorlar, sizi görmek istiyorlar... b il 1 K t 1 ·tt·g· · za an - · ·· t·· ·· 1 k avut' f . . hl . k · b bulunan (Elizabetl kendine ir oca eş g n evve ar a a gı ı ı m yorlar. MUdafaa bu akını kesmekte regın us unu ya ıyara cf 

~".'" sıya .a~ gıyen, ve ocasının le e- seçmek hakkına bile malik değildir. Ve ihtiyar hizmetçinin arkasında abl asının Yanolayı sormasına: "Ba- güçlük çekmedi. Şimdi biz hücum e- yor. Hakem gözünün önünde ıft 
ı matemını tutan sarışın ve 

50 
gun . .. . bir takım gölgeler beliriyor. na ihanet etti, ayrıldık. Artık bun- diyoruz. Oyunun ilk dakikaları bir te- yan eden entbolleri çalnııY 0~~ ~ yüzlü annesinin nezareti altında nasıl Bu izdivaçtan Arşıduşes cElıza - • 1 ıs. J 

•• dan bahsetmiyelim. Şimdi benim vazün gösteriyor. Bilhassa Yugos • bermutad bizim lehimize o' ti" ilk derslerini okuduğu . büyük annesi bel> in üç çocutu oluyor. iki oğlan ı b d'. H bsbo p s ,ce / 
cE iza et o a urg, rense karım Sevimdir.,, demiştir. lav kalesi önlerine doğru inkişaf e- ğırıyor. Halkın bu sportıneı ,ıl Belçika kraliçesile nasıl dag"larda se- bir kız evlat. / d'· v· a· b k K 1 Prenses> 'd' b' k d ne 

o ın ışgraç>, sa ı • ızı 4 - Eğer ha ısede ır a ın den bir akınımız esnasında Haşi- hüratına hakem kendi oyu ~V 
yahat ettiği, birer birer gözlerinin ö. Kocası prens cOtto> nekadar me • tevkı'f edı'lm'ıştir. ı · var Al' Rızaııın bu cı·na k ı k .. ,.. ek J11 .! 

mese esı sa ı - min sıkı bir sütil müdafiin suratına şa a a~ara ve gu uşer . ~· 
nünden geçiyor. rasim düşkünü ise Arşidüşes cEliza - İşte cViyana> hapishanelerinden bi. yeti ancak dört gün beraber yaşa- çarparak ge.l.iyor. Bu arada müda- le ediyor. Yine tereddütlü b•~ 6 

cl7> yaşına ba.•tığı zaman Arşidü- beb o derece halk dostudur. Etiket rı'nde 0··mu··r geçiren ve cKızıl Pren S · · · · ı · -· h k k 30 d k'k l~ ·' 1 • dığı evım ıçı n ış emıyecegı mu a - faa hatlarımızdaki yer tutamamak I etimiz uncu a ı ac · ,;ıt şes (E\izabet) hemayarı prensesler!~ sevmez bir kadındır. ses> lakabı'le anılan kadının hikaye - k kt I" t k f d ı erııPn 
a ır. hatasından 3 üncü dakikada i!k go- go u e rar o say can Y prenslerle sandallarda gezip dolaşaca- · 5 K t'l y 1 k k 1 b 

Kaza ve kader sı.... - a ı ano ayı açırara !il çyiyoruz. Hakem favulleri hi ep oluyor. ,ı "ına, dans edece"im aşag"ı tabakadan 1 • ld ğ h"l" · · e 1 ı · " " d h lk Gastan Bonheur ev enmış 0 u u ve a a resmını " görmüyor. Yugoslav müdafaa ve hü Oyuncularımız liizurıı.ı k; .. insanlarla ahbaplığı tercih ediyor, yol- Ah ne olur, ken isine de a ta • - . .. · d t d - te 
yilzügıi uzerın e aşı ıgı için onu cum hatlarının çok sert oyunu htke- ı ten ve tarafgirlikteıı mü~. 

11 da giderken tesadüf ettiği amelelerin 'dd ti kt 'd ' ~ 
şı e e sevme e ı ı. miıı mü,amahası yüzünden eriyor. hal maneviyatımız üzeriıı 0, ıet11 hal ve hatırını ~oruyor; onların yaşa... f t b ı · t• k d T ~ 

ş e un ar cınaye ın yu ar a Hakem oyunu iyi takip edemediğin- yapmakta gecikmiyor. '. ,·ıt yış şartlarile alakadar oluyor. Sonra ı tt • b ı d ·ı · 1 ı 
an a ıgımız se ep er en ı erı ge - den aleyhimize korner veriyor. Kur- önünde hatalı bir durdurt ~ ti~ saray etiketinden, mera.ı;;iminden nef- · 'ht' ı· · t k · de ·· ··n "l' 
mesı ı ıma ını a vıye e r goru - tarıy oruz. Derhal mukabil bir hü - lav takımına 4 iincü golü Y• .,, ret ediyor. Sevdiği yegane bahisler ve kt d' ı 9 rıı" 
me e ır. .•. . .. . cumla Yugoslav kaJe,ine 'arktyo - ı Bundan "onNı bütiin akın 

1
,.; mevzular, c.iyasl iktisat>. ciçlima! 

1 
o- d g e polıs Ya O a c: 

gren ıınmıze or , • ruz. Fakat Eşfakın acelesi yüzün- tice vermeden oyun 4 -
meselelen dir. Rop Manto komple nolanın halen nerede bulunduğunu 1 den güzel bir gol fırsatı kaçıyor. 1 ze bitiyor. 

Bunlar cl7> yaşında güzel bir Arşi- Yeni iplıklerden elbise olup arka- araştırmaktadır. Yanolanın ailesin- jsal taraftan Bülent güzel bir girislP. I Bugünkü maçla Yugo<I~' 
düşesin me5gul olacakları şeyler mi- sının garnitürleri yakadan itibaren den iki kişinin şehrimizde bulundu- sıkı bir şüt atıyor Yugoslav kalecisi larııııızın dini bayramları d01 '~ 
<lir, hiç? .. . Okadar ki bir gün büyük başlar. Yakası da ayrıca pliseli olup ğu söyleniyorsa da bunlar henüz buÇnu planjln yaparak gücliikle kur- tertip ettikleri futbol teın8•l~ 
baba.ı cFransova Jozeh · istenildiği zaman açılır. Önden arka. bulunamamış ve malfımatlarına mü- tarıyor. miş oluyor. . 

11
r 

- Bu kızın adam olacağı yok. Bun. ya doğru bir de kendinden bel keme- racaat edilememiştir. Yine hücumdayız. Sıkı bir şüt ::\facarların aldığı ııeltc~,ı. 
!ara rağmen kendisini çok •eviyo - ri vardır. Bu arkada büyük bir fiyan- Diğer taraftan hadise etrafın- top kalecinin bir yumruk darbesiyle gö;teriyor ki Yugoslav ıs ~· 
rıım• .. Demekten kendini alamıyor. go ile biter. da, Muhittinle katil Ali Rıza arasın netice vermeden geri geliyor. Hü _ ihmal edilecek bir kuvvet cıe:ı 
. Ar idü'i"s beyaz !avöri sakallı büyük 100 santim enindeki kumaşlarda• da geni? bi; ~a?akç~hk meselesinın cum hattımızın solu Bülent vası ta- Mağlüp olmamıza rağnıe~ı 
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\?aba.mm kendisine karşı bu zaafını 3,85 metre kumaş ister. mevcudıyetı ıhtımalı noktasından siyle iyi işliyor. Müdafaada Salim mız bizi seyredenler üzer~ne~iıl' 
hatırlarken bugün bile tebessüm edi- da tahkıkat yapılmaktadır. canlı ve seri oyuııiyle dikkati cel - bet tesirler bırakmı~tır. Nıt ~ı 

. ,. t~ yor, biraz c::onra da gözleri yaşarıyor. 
Skandal 

Nihayet genç prenses bir amele ga

zetesi olan cArmatye-Caytong = İşçi 
gawtesi> ne abone oluyor. Bu gazete 

Avusturya sosyalist fırkasının naşiri 

efkarıdır. İmparator «Fransova Jozef» 

artık kendini zaptedemiyor v~ toru -
nuna: 

- Sarayı rezil ediyorsun' diye bar
bar bağırıyor. Şayet bu ihtilalci tavır 
ve vaziyetlerini değiştirmiyecek olur
sen fena olur.. diye haykırıyor. 

- Hayır büyük baba' Ben bu ga • 
zeıeden hoşlanıyorum. Saray istediği 

gazrteyi okusun. Beni ancak amele 
c:ınıfı al:ik.::dar ediyor ve sosyalist ha- 1 

reketi brnde bir heyecan uyandırıyor. 

Demek ki bu kızcağız büyük baba-

sına , yani hanedana. ananeye açıktan 

arığa isyan ediyor. Bu vaziyet kar~ ı

sında ihtiyar imparator, genç prensesi 

~deta göz hapsine aldırıyor, 

Halbuki bu tazyik genç kızın ate-
şin ruhunu büsbütün isyan ettiriyor. 
ve hatt~ ~o~yali~t fırak~ı re ; ı;i dnl: t cı -

Siyah veya koyu renkteki yün jor-

jetten mantodur. Üstten aşağıya doğ-

ru bele müvazi şekilde pliseler var -

dır. Bu sebepten istenilen şekilde ya. 

ka açılıp kapanabilir. 

130 santim geni~liğindeki kumaş -

tnn 2.90 n1etre kunı~s atmak ıazıındır. 

Edirnede Jik maçları bediyor. Muhacimler_imin. birçok çen Yugoslav - Türk mı.1 ı ıııV~ 
Edirne, 14 (Hususi) - İkinci devre 1 fırsatları heder etmes.ı mudafaanın rı temasında bu klliplerın • 1 ~p 

dd t Ulma as nı her ı·kı· maçta 3 - 1 '·izi nıaıı: futbol . lik malarına Pazar günü baş- ı man~n ve ma e _en ) o.r . m ı ,, 
landı. Ilk devrede Edirneye gelerek I m.ucıp oluyor. S~gdaıı ınk~ş.af e~~n mişlerdi. ı;ı~· 
maçlarını bitiren Uzunköril ile bura bı r Yugoslav hucumu sagıçlerının 

takımları karşılaşmık için Uzunköp -
rüye gitmeler i mukarrerdi. Bu sebep
le, fikistüre göre Yavuz takımı P azar 
günü otobüsle Uzunköprilye giderek 
Ergenesporla lik maçını yaptı. 

Hakem Futbol ajanı Nazminin ida
re ettiği bu maç çok heyecanlı oldu ve 
ilk 20 dakikada çok üstün bir oyun 
çıkaran Uzunköprülüler iki gol yapa
rak galip vaziyete geçtiler. İkinci kıs
mın sonlarında Yavuz takımı Uzun
köprünün gevşemesinden istifade e -
derek birisi penalbdan olmak üzere i
ki sayı yapmağa ve beraberliği temine 
muvaffak oldu. Bundan sonra oyun 
iki tarafın karşılıklı akınları ile de -
vam ederek başka sayı yapılamadı ve 
böylece her iki taraf ikişer golle ve 
beraberlikle oyunu bitirdiler. 

Önümüzdeki hafta liklere devam e
dilecrk , ErE···ıedc Edirnesporla Kara-

·~ '; ·d···. Belllratta G•latuaraylılzr oteJ;n Ön ;i.ıule 



Fenni bahisler: 
~ Çekoslovak ihtilafı 

Almanf aya karşı 
Fransa, lngiltere ve 

Yugoslavlara göre 
Hatay davası 

Tayfun nedir, Siklon 
neye derler? •. 

J\ vusturyanın fikirleri 
Hatay m~selesi şiddetine rağmen 
Türkiye, lngiltere ve Fransa men

faatine olarak halledilecek ,, 

100 bin Türk askerini· mahveden 
Tayfun fırtınası 

Belgratta çıkan (Pravda) gaze- ettiren sebep bunda mündemiçtir: 
t · · "Dr H ı"mzası ve Sancak Bütün bu meselede Hatay meselesı esının . .,, . . . . 
meselesinin haiz bulunduğu beyne} hayati bir ehemmıyetı h~ızd.ır. Bu-
milel mahiyet,, serlevhası altında nun için bugünlerde tesvı:esıne ça
neşrettiği bir makalede deniyor ki: hşıla~ b~ mese.le mahallı rn~hiye

fskenderun Sancağında zuhura ti haız bır ekallıyetle~ mesele~•. ha -
gelen hadiseler o kadar şiddet pey- tinden ç1kmakta ve dunya polıtikası 
da etmektedir ki, vaziyet ciddi te- çerçivesine girme~te.dir. 

lakki olunabilir. Bu ciddiyet, bir çar Hatay me~elesı şıdd.et ~eyda et
pışmanın vukua gelmesi ihtimalin - miş olma~ına rağmen Tür~ıye, Fran 
de meknuz değildir. Çünkü, bir çar- ı:ıa ve fngıltere menfaatlerıne uygun 
pışma vukuu ihtimal haricindedir. olarak halledilecektir ... 

Bu meselede alakadar devletler, ya- B ı·k ..., iZ 
ni Türkiye, Fransa ve İngiltere bir eş sene ı programım 

Çekoslovakya ve komtuları çarpışmaya meydan verecek kadar Ankaradan yazılıyor: 1934 de 

Asya sahilinde üç muhtelif nokta· 
da esen tayfun fırtınasının istikameti-
ni ıösterir haritadır. · 

Sacda: Şanchay limanında tayfun 
başladığını ihbar eden işaret kulesi. p · . . tebarüz ettirilen soğukkanlılıklarını kaybedemezler. tatbik mevkiine konmuş olan beş l~t,}>t ~llrıs, 17 (A.A.) - Gazete- lerı v~ nutukl~rıa_ h" . ,1 d Bundan başka bu devletler İsken - yıllık sanayi programı tamamiyle Arasıra gazetelerde Ajans ha· 

--
1 

. . 
'T 

t~İllin ag.hükOmeti ile Henlayn par- Amerıkanın halelı ru ıyesı~ e e derun meselesini, geniş bir hareke- başarılmıştır. Bu programdaki fab- vadisleri arasında okuruz: Falan 
~ereıernJüessislerj arasındaki müza- alakadar olmakta_dırlarR . .. ti icap ettirecek kadar mühim addet rikalar faaliyete geçmiş bulunmak- yer.de tayfon olmuş, şu kadar ev yı-
llıa\tad hakkında tefsirlerde bulun- F~garo gazetesınde omıer, şoy- mekte değildirler. Yalnız, zaten bu- tadırlar. Karabük izabe ocakları da kılmış, falan sahil perişan bir ha-

tııoıcıtlar: le dıyor: . . . , . Janık bir halde bulunan Yakın Şark bitmek üzeredir. Memlekete kafi le gelmiş .. ilh... ~ik kuvvetten ancak '3) kişi ber-1eraıı Razetesinde Donadfeu, şöy- "Muhtemel bır ıhlılaf halı~de l havasını daha ziyade karıştıracak gelecek demirin elde edilmesine Ve pek çok kereler biz "tayfon,, hayat olarak Çine dönebilmişti. 
''.Af~r: pratik tema_yü~ü ~akkında ~-m~rık_a- ve büyük devletler için bir gaile teş fazla ehemmiyet verilmektedir. Bu la "siklon,, u biribirine karıştınrız. Son asırlarda ise Uzak Şark ül-

llıııl)ıl b' anya 21 mayıstanberi u - 1 nın bıraktıgı ıntıba pek muhı~dır. kil eden Filistin meselesinin tesvi - Karabük fabrikası milli müdafaa Halbuki "tayfon,, He "siklon,, kelerinin hemen hepsi tayfon fırb
deıı Çe~r harbe sebebiyet verme - Amerika yakı_n~a , rn4o ~e~esınde yesini güçleştirecek olan dahili kar- işine çok faydalı olacaktır. İkinci birdenbire büsbütün ayrı ve baş - nalarını tahribatından yakayı kur
de but 
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vakyada bir müdahale- yapılacak reısıcumhur ıntıh_abına gaşalıklardan korkulmaktadır. beş yıllık programda çimento, sera- ka başka afetlerdir. taramamışlardır. (1922) yılı ağus-Sııteti unnııyacağını bilmektedir. kadar devam edecek olan serı ha - Türklerin Hatay diye adladıkları mik asit sülfürik, fo~fatlı gübreler, "Tayfon,, Çince bir kelimedir ve: tosunda şiddetli bir tayf on esnasın-ı. ~•ıı""'•ıniy ede A im an yanın baş- \inde bir takım intiha P !ara başlı • hken derun Sancağı Loza n mu ahe - k ı 0 ; ve muhrik soda fa bri kal arı bu- "_ B üyil k rilzgAr, ıi dd etli fır- de Çindeki ( S vatov) sahil şehri kor-
tedit. ~~dan gideceği zannedilmek- yacaktır. Ruzveltin, Amerikahla.ı:_ı~ desi ahkamınca Fransanın mandası lunmaktadır. Tahsilat işinde orman- tına; manasına gelir.. Maahaza kunç bir dalganın hücumuna uğrac~llUbıı •tler, bilhassa Avrupanın bilyilk bir ekseriyetinin arzu ettıgı- altında bulunan Suriyeye aittir. Ha- !ardan da istifade edilecek ve bil- kullanıla, kullanıla mahiyet ve ma- mış ve şehrin (65000) de nibaret o
~~ İJ>tid:~!'kisindeki_ zirai mahsul.at ne şüphe olmıyan sulhün mlidafaa- tay sekenesinin büyük b!r . kısmı ha8sa "Kittarin,, imal alunacaktır. nasını değiştirmiş olan bu kelime - lan nüfusundan (50.000) i ölmüş ve 
'or. ll(l rnaddelerı elde etmek ıs- sına müessir bir surette yardım et - nı Türkler teşkil etmektedır. Bunun yi meteoroloji mütehassısları baş-

0 
sahillerde ne kadar gemi varsa 

~~\~'da Yük. Parti yalnız Çekoslo • me ·e kafi gelecek kadar fikir hür- için mesele ekalliyetler meselesi Yunanlılarda Arapça ka manada istimal ederler ve bun- hemen hepsi batmıştı . 
~atan, y~eğı) ayni zamanda Maca- riy;ti ve otoriteye malik olmasını çerçivesi içinde inkişaf etmektedir. kelimeler ıarın anladıkları manada "tayfon,, Fırtınadan sonra o civar sahille· 
"Ollla.nb drosla.vya, Bula-arhıtan ve . t l"d" Bu mesele 1937 senesine kadar pek büyük Okyanusun garbinde esen ve ri boğulmuş insan cesetleriy_le dolu '1,11 "' a d 'k d" h d temennı e me ı ır. ,, . . . ı · k· h 

llca.L.t a ı tıas ı aa a a oy- Ö .. 1 r. seyrek ve arazi mevzuu çerçıvesı ı- Atiııada çıkan Katimerini ga - mahiyeti itibariyle mema ı ı arre- idi. ~ ır. vr, şoy c yazıyo . . . .. k b" b 
l11r t '' .. . k T . gazetesinde _ çinde ileri sürülmekte ıdı. Turkler zetesi yazıyor: nin (siklon) larına büyü ır en- (1923) yılında Japonyayı altüst 

. "ile &.ıeteBinde Pietri, diyor ki: . Nev}'o~ atymıs ta fı "'al _ için muhtelif haklar tanınması iste- "Lord Baldvin bir nutkunda, bo zerlik göstermekle beraber ondan eden yer deprenmesi esnasında da 
'i• lltft ·ı ... d"ğ· d kı makalenın en eresan ra J • k .. k b 1 1 . . . k ı· 1 i k d - 1 b" f rt ad r . d B 

·• fa~ 
0

~e ı ı milsae ab ver- . . ,. r nıyor ve bunların e serısı a u o u- zuk dillerın ıyı e ıme er ov ugu- ayrı o an ır ı ın ı . · tayf on fırtınası esıyor u. u muza-
'1,1 '1 ••ule dair teferruat ile nız bu m_akalede~ı. Flandın '". ısa: nuyordu. 193_7 sen~•inden so~ra .. ~e- nu söylemişti. Meseli (askeri) keli- Hulasa_ "t~yfon .. alç.ak baromet- af afetin ne kadar korkunç tahri -
~ ltıJtı •l0ıaaın. Bir kere !Ienlayn i- nından zıyade remcu'."hur "_ılso sele başka bır zavıyeden !lerı sur~!- mesi arapça nahoş bir sözdür. Es- re tazyıkl'. bır,rınerke_zın etrafınd~ bata ve zayiata sebep olduğu el'in 
de bı haısıı olunca "kraldan ziya • nun lisanına benzemesmde degıl bu meğe başladı. 1937 senesınde Parıs- k" T - rkler bunu almtfSa da bugiln- helezoni hır surette esıp dönen ku\- hatırlardadır. Filvaki bu felakette ~lin 11

1et taraftarı" görilnmek sözlerin tam zamanında ve yeni bir te, Suriyeye geni~ bir muhtariyet k~. 
1 

u .. l . 
1 

k bunu defetmiş- vetli rüzgardır. . . insan zayiatı ( 100.000) i geçmişti 
c e tliç &'elecl\ktir · Lusitania'nın torpillenmesi beklen- bahşeden bir muahede aktolundu. u e.r . (sue ) 1 a ara "Tayf on., Jar da tıpkı memalıkı ki bu zayiatın ancak üçte birini yer 
tıeteler, son a-az~t~ makale _ meden söylenmiş olmasındadır. Türkler bu muahede ile yalnız Su- lerdır. . . . . . h harre "siklon,, ları gibi şiddet ve deprenmesi hesabına, üçte ikisini de 

riyede değil, Sancakta dahi ve bil- E~aretın ka~a günlerını bıze a- imtidat bakımından tehalüf ederler. tayfonun zimmetine kaydetmek i· 
hassa o havalide yaşıyan Türk e - tı~latan bu. ~el.ıme . m~al~sef son Bazan korkunç fırtına, bazan d~ cap eder. 
kalliyeti bakımından ye~i bir _vazi- 1 gunlerde dılımıze gırmıştır. Edep mutedil bora ıseklinde eserler ha~ta Tayfon Mevaimi 

yet hasıl olduğu kanaatındedırler. , yahu.... . • . . bazan gerek karada, gerek denız- Her ne kadar tayfon fırtmaın 
Ç~geneler kralı Fransa ve Mısır t. kanlı rakibini kapitalasyonları 

Pse attırdı 
Türkler Türk ekalliyetler meselesi- ! Keza (~aburı) ve <.b.ed~nı) gı~ı de hiç bir kaza husule getirmiyecek her mevsimde eserse de ekseriya 
nin, yeni hadise olan \•aıiyet ica - ara~ça k~lımeler de dılı~ı~e h~!~~ derecede nevazişkir bile oldukları temmuzdan birinciteşrine kadar o-
batına göre hallolunmasını talep et. et~ışlerdır: ~eza. (Tez.gahı) ( vakidir. lan dört ay içinde sık gık vaki olur 

h • • tiler. Fransa bu meselenin anlaşma leh) rv.s gıbı kelı~el~~ı de kullan- Hatta bu mutedil "tayfon,, lar ve bu d.ört ay içinde de en kegretle 
F r an s 

1 
z ar 

1
c

1 
ye roliyle halleğilmesini iotiyordu. .. mıya ba~ladık. Bu ıptıla nereye ka- bundan sonra yüzde doksan dokuz kendini gö•terdiği ay eylüldür. 

nazırının beyanatı Makalede bundan sonra Hatay dar varacak? ·· yağmur yağdığından, garbi. Hi~dis- Şiddetli~ tayf on fırtınası e1:1meğe 
p . 17 (AA) _ Mısır kapi- intihabatı tarihçesi hakkında do~- tan ve cenubi Amerika sahılle:ınde başladığı zaman merkezi etrafında 

t "'IA arıııı,. . · ı· hakkında ru izahat veriliyor ve deniliyor kı: Cekoslovakyada bu rüzgarlar dörtgözle beklenır. korkunç bir süratle dönerek etrafı u asyon arının ı gası . 1 · k" "t f ·· ı · 
6 5 n34 t "h" d Mo"'tröde imza- .. . . Halbukı Hatay meı;e esı, ' Demek oluyor ı ay on,, ~.Y e peri11an eden bu afetin sürati ~aatta - _.., arı ın ex " • ıı · k d ·-· .. b. d. k!;on . 
1 h d 1 . ta~dikini mu _ ekalliyetler meselesıııe taa u e en zanııettıgımız gı ı aıma oca , - yiiz mili geçer. İ şin asıl tuhaf ciheti 
anan m~a ke e erın . u . ·n mebu mevzii uir mesele değildir. Bi.iyuk Milliyetlerin mukadde- di.ırücü bir fırtına değildir. Ve in bir noktada tayfon bir m erkez ctra-tazammıl~ . adnun .~ro~e~;

1

:. esnasın- Avrupa politikası bu havalı ile ~e- ;;anlara fartlalı olduğu· zamanlar da fında dönen şiddetli bir kasırga ha-
san mcc ısın e muza e Si . - . . 1. k d .ı G k ratına sahip olması ' . 
d b tt b l nan Hariciye Na -1 nış lıır ~urelte a a a aruır. ere vardır. . • !inde etrafı kasıp kavururke n me -

a ~y~ıa a h "~k~ f F a Su Fransa ve gerek lngiltereniıı bu ha- "Benese,. karşı " Masar ik l::tatistikler gösteriyor kı ~arkı ~eıa 
011 

mil iltede bir mumu sön 
t~rı . F one, u L~'mb e ın ranhse· de-le . valide biiyük maddi, :;iya~i ,·e aske- A~yada ve o ch•ardaki adalarda se- ~ürecek kadar rüzgar bulunmaz ve rıye - •ransa - u nan mua - . f Son posta ,· ı,.. g"'len •Lö Tan• gaze- • 

1 
k lt d f 

. . k k d la ntoda ri menfaatlerı vardır ve uu men a- " ... .. nede vasatı o ara , a mış e a her taraf sükun içindedir. r•~.
10 

kpe .)d.~l ın ~ par :e tel..ıa- atleri terketmek fikrinde değildir · tcsine (Berlin) den yazılıyor:. "ta\·fon, esmekte ise bu miktardan Bu korkunç afete kar~ı in ·anlık 
muza ere e ı mesı arzusu u , k ş k k - b cBerliner Tageblatb gazetcsı ( cBe- · ' " 
ruz ettı.rm "ı::-t "ır. ler. ) a ın ar 

111 aynaşmaga aş- .. ancak altıda biri afet şekliin almak- artık eskisi kadar aciz bir halde de-"' ı d ~ · A · ı ı . h tt' ~ · nes> e karşı cMasarık> ) unvanlı ma· . 
a ıgı ve yenı amı eı zu ur e ıgı . . . ta di - erleri mutedil geçmektedir. ğildir ve birtakım tedbırlcr almıştır 

zamandanberi Fransa ve lngiltere kalesınde Çekoslovakyanın cskı \eye- • , g • k' b 1 d "t •f "hbar mer -
·1 ' B bbyle olmakla beraber bır ı un ar a a.} on ı " Silahsizlanma ve gerek Yakın Şark devletl eri \.'e ge- ni Cumhurreislerinin birbirlerı e an- u_ . . . kezleridir. Coğrafi vaziyeti itibari-

~-'-----' - rek milletleri araı:1ında otvritelerini i- !aşamamış olduklarını yazmaktadır. kere şıddetlı "tay fon,, esiı mı cena- le pek müsait bir mevkide bulunan 
tit.te"el Amerika dame ettirmek istemekted irler. Ha_· Ve demektedır ki: bı a akka . ığınmaktan ba_ş_k a yapıl_ a- "Mamila,, tayfon haber veren istas-''iı. er Krah tahtında.. B b J d 

•- ._. "t tay meselesinde muhakkak olan bır cEski Cumhurreisi cMasarik> muh- cak bir şey kalmaz. u ıtı ar .. a şı - yonların merkezidir. Bir tayf on ba, ~ht111 eııeJer kr 1 b" . . "J Vaşington, 17 (A.A.) - Gazete- h f 
1 

f ~ a 
111 

a ,.11
_ a ı ırıncı an::;uz.. cihet varsa, o da Fraıısanın inti a - telif milliyetlerin bir araya gelmesin · detti "tayfon,, ırtına arının mı u,.ç aöııterdi mi bu ista

8
yon hemen fan-ll(j ._.ili~ cileri kabul eden hariciye nazırı 1 .. ' ki e ~ ... il ~Utlu·1 ınln yıldönümünii ya - bat :scrbestis ini ihliil etmem.eye ah.· den vücude gelmiş olan (Çekoslovak- ve malca yaptığı zara. r ar sı on,,- liyete geçirdiği cilz'i bir müddet ~. a,, B. Hul demi~tir ki: ı b ki t h b tta k t k t ~"' tar"fı.,. .; acak ve Avrupanm h detmiş olmasıdır. Fransa boy e ır va) nın bu muhtelif milli"etlere geniş- ların yaptı an a. rı a. n a _a zarfında Çin ve Japon sahil şehir-~... .. ••d Amerika Birleşik devletleri Ü· " " dd ti ta·.4' d ~~!:ııe1 .. r h~n koşup gelecek olan halin Türkler tarafından kendi a. çe muhtariyet verilmek surctile inki- fazladır. Sonra da şı e ı .r .. on şı - )eri keyfiyetten haberdar edilir. Bu ·•ıı " Uku kumeti, silahsızlanma hakkında her 1 h l · t f b. h k t ı ak ki d d d d h k · 

ili ed rndarlarına sadakat ey erıne ma u ır are ·e 0 ar şaf edebileceği fikrinde idi. Halbuki detli "si on an a e ·en a a ço suretle bu korkunç afet başgö~term-lı~ lter !!tekler. hangi diğer bir hükumetle konuş · telakki edilmesinden korkmaktadır. (Cenevre) prensiplerine sadık kalmış eser mesela bis senede üç şiddetli sik- ce ondan sakınılmak ve gemiler için Ilı lac1 ~~/a~ar çingenelerin kral- mu~ değildir . Amerika Birleşik dev- Türkiye günden güne kuV\"et ve aza olan cBenes> (Cenevre) anlaşmala - !ona mukabil on tayfon fırtınası mahfuz bir limana sığınmak imlui-
~1~ iae deın~ı "Jansuz,, un öz bir !etlerinin bütün mühim enternasyo- met peyda eden bir devlettir. Bun- rmın Almanların cRcn> ül~elerini is- vardır. m elde edilmiş oluyor. 

~ıı~ıı, rn ·'~hldiyc kiidar bu tacı nal i nkişafları büyük bir alaka ile dan maada Türkiye öyle bir coğrafi tirdat ettikten sonra tamamile suya Bunun içindir ki Şark mitoloji- ==================== 
~ ıı })ıUt 

1

Je.~tesinin çekip almak takiı> etmekte olduğunu sizlere bir j mevki işgal etmektedir ki, ne Fran- düşmtiş olduklarını kavrıyamamıştır. sinde tayf onu bir ejde.rha, yahut can- Jngilterede harp hazırlığı 
'~~ı~:dit teşebbüsler yapılmı,. kere daha söylemekten başka bir ,. ve ne de lngiltere Tlırk iye ile a- Artık Fransa bile bu anlaşmalara lı bir canavar şek!ind~ temsil ve pek Londra 

17 
( A.A.) _ Avam ka-

f:ill'irıci ··:;k sarf edilmişti. dıyeceğim yoktur. ralarında me\·cut do!'\tane miinase- inanmaz olmuştur. Yalnız cBe - es~ı :2am.an1arda!1berı Şt~r~ d~n1ı~ k- marasında 'elzem gıda maddelerinin 
•· 'akib1• ,,0 ansuz,, un en aman- Diğer taraftan birçok mühim ,a- betleri katiyen bozmak istememek- nes> ile Çekoslovak erkanı harbiyesi lerının hır umacısı sure ın e e a - d" . h kı . d k" k 
~ . · d" depo e ılmesı a :l\ln a ı anun iti •• ~llt~ . a.brovski,, isminde bir yan aza~ı. düny14 ilihsızlanma kon- tedirler. Çekoslovaky~nı~ Fransa ile Ru~ya · a- kı etmı~ler Tır .. f projesinin milzakeresi e.sna~ında, 
~h••- ne!\ı idi B d · · k · · tt"kl · · b"l lngiltere menafiiııe ırelince bun- rasında irtibat vazifesi gördüg·üne ka- . Tarıhte a y on B ı· k" b - l ~rı iı . · ll a am keııdısı- feran~ı :fi, rinı ta::;vıp e ı ermı ı - "' T "h' k d tt·~. "dd ti' müdafaa rı.ızırı . n · ıp, ugc ay, ı....· et tdırm k . arı ın ay e ıgı en şı e ı . _ . . 

1

• -~b darb . c için birkaç hü- <lirmişler<lir. lar muayyen ve kat'idirler. Musul ildirler. Binaı;naleyh . Çekoslovakya sı- . . .. şeker ve balıne yagı ıçın bu aııa .Aa-lıııt hhiiıs1e.,::nıe başvurmuş lakin petrollerini Akdenize isal eden bo- yaı,eti (Habcburg) ların takip ettik - tayfon 0 281 ) yılında, Çının Tur~ dar yapılan satın aima taahhütleri-
lııı atta e muvaffak olama - rular Fransa mandası altında bulu- leri yanlış yoldan 'yürümektedir.> imparatoı·u "Kubilay., hanın idaresı nin yedi buçuk milyon İngiliz lira-~.ı. l"akibinı· haııne bı"le attıı·- \' e bu suretle suçundan dolayı hapse 

1 1
A 

1 
altında bulundug- u !'ltrada vukua b"ld. . ti ~ .. nan bu topraklardan geçmektedir . Aman gazetesi mata aa arına şu · ' · sına \'armış olduğunu ı ırmış r . t. 

1tıt"rı anlmıştır. gelmiştir. '"ı' " " eJ ler A\•nı' seb d ı · l F an ı:a cümelelerle nihayet vermektedir: "tt erk ı · - f · t "Jan · • • ep 0 ayısıy e r. - "Kubı"la.",, haı1 (100,u"OO) . ki~i-ll..~. ıl'?n ra ının rakibini hap- Dıger tara tan maJes e - • , 
t~ın ~ıııa b . d ·· · ı dahi Sutiyeve karı:ı,ı mevcut al a k a- cMaamafih biz eminiz ki birgün ge- lı"k b'ır orduuu csr:.oo) gemı·~·e do· J--tıı · ''l) b se cp bitir m Li niz su z., rak ibinın y iiz e yuz çıngene o J .; v ,, 

~ e 1.. o rov k" . F'I sını azaltmaz. Çünkü bu petroller lecek ve cBenes> milletlerin kendi durarak Japoıl.vanın f eth ve zaptı-··~~ l{&.rıya k 8 ı., nin tamam 24 madığını da iddia etmektedır. ı - k 
> t h ocatık İngiltereye ait olmakla beraber mukadderatlarına sahip olma husu - na göndermiı:ıti. '1\1 h a tına etmesi. Çinge- vaki "Dobrov ki ,. nin anası Roman - .,. 
~ a ııa.... t Fransaya dahi hı"zmet etmektedir - sundaki haklarını yalnız lafzen tasdik Bu kudretli donanma '1Kiushu,, ) Yret •ııZe olan bıı ~ - yalı imiş . Bu itibarla bu adam an -

• tt (j. . adam birç k d f ı · h - ) · d " b Jer. Stırı"ve me~eleDı· \•e Fraııı:ı a \ ' f' ı·n- etmekle kalrıııyacak bunu harekete açıklarında de.mir "üzerinde yatar -'ııı "tİ2't" o c n ar u cak yü zde (75 çıngene ır ve u - ., "' ., _ 

il eı,oıerı~erek bu iki düziıı<: kn- itibarla da çingenele.r tahtına layık gilterenin Yakın Şark meı-cle1t>ri n - ~Pçmek surctile bilfiil gösterecektir 
1 

ken şiddetli bir tayf on bu muazza~ 
eğe n1 f"" • d ı ı · · l ... z " " mu'" 0 terf'k lıaı·eket etn1elu1·.· 11 ı· ı· l· a• de.> ı ktı\'\'cli nrnhvt>tmiş ve (100.000) kı uva ıak olmuş 1 halııni cem >ır çmgene sayı anı.. . " v " , 

Romen Faşist reisinin 
mahkumiyeti 

Bükreş, 17 (A.A.) - Yüksek .as
keri mahkeme, mülga Demirmnha -
fız sabık şefi Kodreanunun, on sene 
lik ağır ceza hapsi hakkındaki ka • 
rara yaptığı itirazı reddetmi~tir. 
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Bir hatıra 

İlbaklan sonra 
Almanyanın Avusturya 
borçlarını tanımaması 

Nafıa Vekilinin beyanatı 
Lonfü-:a, 1'7 (A..A.) - Gazete- s tr t H ı h ,,,., 

.:;;n~~~:.~~::as~~~:!::~~a"~:~ai ıra amvay, une ve avaga~ 
ROSNA Y JEU~E (den nakleden) Faik BERCMEN ihzar etmekle beraber B. Hung'on • k l • J 

- İmanlan harabiye sütükliyenl:söyleı:nişti. Oııa biraz ,da Suzan~ r - müzakereler kapı ru t:ımamiyle ka şır et erınae 
hetbnlde ın Iar degil arzu ve iptila - dmı etmiş sayılırdı. pamamış olduğunu kabul etmekte- bit 
tardır. Evet, mesele basittir. Bizi sil • Hiilasa pr.cns 'tahlil edemiyeceğiniz diri er. Gazeteler, bilhassa Avostur- (Başta rafı ı nci sayfada) j yarctim 51rasında oradaki tezahürat "'- Gazetenızae İzmirlilere ae . 
rükliyen cinsi arzudur. Şah~etleri ve bir aŞka 1'.ilÇ?r -Dlarak ailesini, ensti - ;·a borçlarııun harbin sevk ve ida - • . _ .. bu duygunun Lir ifadesi olarak ka-ı müjde yazınız!,, diyerek şunııırı 
varlıkları mahveden sadece odur. tüyü ve bütün filim dostlarını terket- re 'i için ıveyabut tamirat namiylc nm~. t.~~btil te!?011 ~ışl~rı :11u~ür bul edilmelidir. la ve etti: ..... 1 

Bu sözleri söyliyen arkadaşı köşe- ü. Mahvolinu~u. V.arıru ~·oğunu, iher aktedilmiş olan borçlara kzyas edil- vekılı Emın ve dıger Na:ıa .' ekal~- ş· L T . 1 "- İzmir \"il8yetindeki eleJi"; 
· ti ık lam 1rt dır! ti erkanı karşılamıştır afıa 'V ekı- ıraetle a7ın er -:nılcJD 

de oturan bir iba§ka ar~<;ım yerin- şeyini elden çlknrdı,, i_ç'ki bile bir adamı mesuu ayııe e ar: a a ar. . . d d _r • t"" b" i~ "-Bu.· ünkü tetkiklerimde mü- tramvay ve su işlerini de - ııol' 
den ~lıyarak protesto etti. Bu fikir- lbukadar yıkmazdı. Bununla ber,aber Deyli Tel~raf gazetesi, .Avus - lı ıstasyon an ogru m_o ore ınm ·, . elimize almış bulunacağız. J=;llll e 
ler onun hassas ruhunu y~ gi_I onun Suzanı sevdiğini zannetmeyin. turya bor~rm~n ATilsb..ı?'anın ~ktı- v~ Sav.a~~na ~··:ı~a . ~~~ek ~ta ~ esse~~ni~. ''nrlığını gözuciyle bır de- çin mezkur şirketlere mür?cs~tdeJ 
bi,ydi. Aşkı ink.iir ederek onun verine Evet, bunu !bana bllhranlı ibir anında sadi imarına hızmet etmı:j o_lclugu - t~ırke tazır_nlerı.?ı bıldumı~~ır .. ~lı ç:_ı fa gormt~ş oldum. A! ba~mda 'lı\ma-. miştik. Son dakikada kendı~e:ııı eti 
. ~ k b • k"" .. .. b" t S ··=-af etmı"ctı" nu ,.e Alman'-·anın kasdetmLc; oldu- tınkaya bır muddet Ataturkun ne men teslım alındıktan sonra dahai eld" T sıs· at'annı ııukOJJl , 
cmsı arzuyu oyan u ıınsana opuru-~ ızza uzan 'lı.u 'Jl• • ,, • • D l b h • . cevap g ı. e s b 
yordu. - Benl sevmesi için iherşeyi yap - ğıı bir matlup hnnesi ~il etmek- dmde kalllıktan o~ra o m~ a ç~ )'akından görüp tetkik edecegım. satmağı kabul ediyorlar. En kJSB 

Onlan uilaştırmak kaygusile atıL tun demişti Fak.at buna muvaffak o- te lbuhınduğun tasr.ih etmektedir. sa~a,·ından ~tomobılle Harbıyc<lek.i Herhalde elektdk müessesesi_ me - zamanda bunlarla da muzakeıi' 
d . · , ___ d , ·nansiy.al Niyüz, diyor ki: evıne ve evınden tam saat onda deni bir varlık olarak tsıah edılecek b" 1 kt . 
mı. .ıanın ım. M h "t . d lete gc 1 re .. ş ana.ca ır. ·e" 
- Bilmem, ama ben de aşkın kud- - Nasıl? diye hayretle sormuştum. .A!lımmy.a, icabedilmedikçe te- etrol kan_ıkna .gkı mt~ş \'C islev .. tet- ve stanbul halkının hayır ve medn - Tramvay, elektrik, telefon ~ot. 

1m __ ,_,____ h aı·~·:atta bulunmıuacalctır. Almanya- çe_ n e e _ırı. ŞH" e ı sen· ennı - faatin_e ve cmniyetiu~ hızınct e e. - "ıre te .. okkı" \'e ·ınkişaf voJunu ,,, retini '\'C ö ezliğini müdafaa edece- Kansını, ÇOCUAlillııu, enstitüyü erşe- J _ rn .ı ti ,. 
ğim. Size belki şahit olduğum o vak- yi senin için bırakmadı mı? ~ra zecri muamele yapmah1:ın baş- kık e_tmı~~r. cek 'btr şekle konmagn çalışılRcak- muıt olan bu memleketin zartl. dt 

k b. k f ..... Ah Çetınkııya Metro Hanında t . "het:ll 
D}'l nnlatmışmdır. Pelc hatırlamıyo - - Evet ama çokları benim uğrumn a ır şey a mamış"'r. . . . . - 11 • • halkın huzur ve refahı Cl • j)t 
rum. Benim yaşımdaki bir insan ibiraz .servetlerini, ailelerini feda ettiler. Fa- Taymis ıga-zetesi ile Niyüz Kro- Elcktrık ~şı~ket!nı~. ~ulu~dug~ Umumi surette ~irketin bize ter- ı lüzumlu j~fcrdir. VekaletitUiS ıttr 
bunamış sayılır. Söylediğini tekrar e- kat onlar bij Olmazsa beni seviyor - nik, daha nikbin davranmakta ve ~ı.etro hanı Nafrn \ ektlınm zıyareti l ketmckte olduğu teşkillih muhafaza gibi i.,leri esaslı 1."e mübrem ,11 s 
der durur. tardı. Prens, ise. Böyle olması lazım - Alman}~anın borç.lannı lmt'i surette ıçın .b~tan başa donanmıştır. Kapı- edeceğiz. Şirket zamanında oldu _l Jerindeıı telakki ederek çaJışfll 

- Ziyanı yok bir daha anlatmış o.. geldiği knnaatile lıerşeyi feaa etti. Bu- inkar etmiyeceğini tahmin eylemek- ~~ ıkı tarafına bayraklar asıl mı~ ve ğu gibi umum müdürün lıaşkanhğıl tadn· ve çalışacnkbr .. 
lursun~ ' nun beni mes'ut ettiğini düşünerek tedir. d~ger ta:a~lar da defne dallarıyle altında daire reislerinden mürek - Ankarada Yeni Radyo 

. ~uslenmıştır. Altıncı katta bulunan k b" ·· . ı mum:i hizmetle-
lBir prens arltadaşıma ait olan bu değil. l§in garibi bu fedakfır1ığının ~ .. ,·· a •nauın önünde Ata- _ep ır e~cum~n e u. • .. 4 İstasyonu dıU' 

vak'ayı ruı1atmağa başladım: mükfıfatını benden istemedi bile.. Bir köy muhtarı b~) ~ sal.ond~ ~ . . _ rı ve vazıf elerı .t.ebchl etmek .~15~~lu- "-İki ay sonra Ankarn ~ıı c • 

e- Prens ibiiyük servetine rağmen - Bu, astl bir adamın bare"ketidir.. 
0 
•• ldu-ru··ıdu·· tur~un bır bu_stü k?n?'1uş \e eLıa nü takip edecegız. Umum mudur - stüdyosu ile ı·adyo diviz,·on ıstV 

ft çıçeklerle do enmıştır. r·- ekateten .Nafia vekili müna- • tı fstJI 
çalışkan ve mazbut bir ndamdı. Genç- - Yok canım .. Ben .ne prensler gör- S k k kapısında Nafiu vekaleti ug: v . . . . . . k yonu ça\ışmağa başlıyaca'k r . .,US-

• . • . • d"W• Balıkesir, 16 (Hu us') - Bura- o a kalat reısı K·ıdrınm tavını mu rar- d b- -k b"r sıı•· 
liğini okumakla, tetkikle geçirdi. Yır- diım, gcçirdım. 'lnsan ev ıgı zaman . ..

1
.. . l t. l k a "le başta ışirket direktröü . • _ .. · . 1.•. bul a da ayrıca uyu · ı rıl: 

• ıı.._ • :ıd·w· k .l:..:_ prens ..l,. • .,,,,,=ar satıcı da birdir 0.,.. _ da bır .muhtarııı o umıy e ne ıce e - er ana ı .. .. rerdır. Umum mudur muavm ıgıne viicude getirilmesi mutasın"'·e .• 
mı U\:Ş laşına ge ıgı uunan enu.ı:;uıc u..., -u ·&.\ • .a.k' 1 t D ı · olduğu halde bulun me t .. B M""f tti ,., 
dört çocuk doğuran çirkin bir kadınla ca "Ben iyi bir kadın olnuısaydıın o- nen bır \' · a 0 mu:. ur: . e acroıx ::;tanbul Şırker aş u e - lstanbuldnki bugün mevcut te e-
evlerunişti. n~~ başına birçok işler daha açardım. .Ayşebacı köyü ~uhta~ı -~e~ır murlar yer almtil~~ı~;ckilimizi ha şi Süruri getirilecektiı·. Heyeti f~m- ~imdilik "kullanmakta devaftl ~ı 

P ı. _,_ , , d·v• _,_ d F k t ha 0 b" 1-hm b"le ·•en- satmak Jç.in Bahkesmle hır sutçuyc Bu sıra~ ~ . : - niye miıdürJüğünü 1 tanbul telefon ceg· iz. ilerde de vuk.arda sö)'ıe ır 
rens AlIA }aşına ,gır ıgı sıraı.ı.ır a a n yır. nun ır ı:;~.. ı . . . B ı..· d""kk" d . ·ı t bıl gozukmus ve halkın . "d el ' • • s.' 

bütün -vsü ili~ akademilerinden al- den uzak l.talmasma tahammülüm yok- süt g.etır~ıştı~. .~ ır u ~ıı~n a 1
: mı 0 omt> · ·. . i~leri mucHir vekili Enıııı ı are t e- ğim gibi yeni ve kuvvetli bit 

• _gog .. . . . kcn ıçerı a\·m koyden Celıl ıle Alı alkışları arasında Metro hanının ka cektir. _ 
dıgı nısanlarla dolmuştu. Tetebbu sa- tu. .Evet !bu adam beni yenmiŞti. . · . . . . •. - d d t N f" a ve I . tral yapacaırız. 
h 

• . . . h,~,- Ed b" 
0 
.. yl d"' .. 

8 
, Se ..•.. de ,gelmışlerdır. Celıl bırdenbıre ta- pısı onun e urmu~ ur. a 1 

- Tarifeler ve hususı mukaveleler D • oll İnf"•t• O' 
ası genıstı Sıyaset a .LaA. e ıyat - e uşurune uzan. n ogu- b" .b. kT Al" Çeti k otomobHden iııe . em•ry arımızın -rıı 

ilh ~ . ' . ' bT . 1 Ç"nk" b. . b" veli k _ hane.asını çıkararak muhtara ırı ı- ı ı ı n ayu a - dairelerinin idaresi ve malıye, mu- .. _ Sivastan Erzuruma aoI: t 
Ben o vakitler Kle tra isminde> ~~ ı;~:;,,f ~ a ~ r: ır a~ı: bir aa:. ri ardınca yedi el ateş e~işti. Kur- rek _halkı v~ _memurlıt~ı. scla:Ulamış 1 haı:;eue duircl~'.·inin \'e idare servis - lan derniryolu hn~tının Divril; , 

. . . ~-· • • gı ~ şunlardan aJtısı muhtara ısabet et- ve kurşılamaga ı,relenlerın ıı.~rı ayrı !erinin reıslen aybaşında tamamen . ~ . ınbtırif 
hır tr.ıJedı y~tım. Butun Parıs pı- mı baştan çıkardın. . ht k l ışt r K" ellerı" nı· "tkmıştır j . 1.1 . 1 kt s·ıaht rag-a zıncan :.ır.asmdakı kısmı Cu _n\c, . . .. . . •. . .. .. .. . , mış ve mu ar fere yı ı m ı . .... 0 

• ) tayın eı ı roış o aca ır. ı a a ele<:" 
ycsunı gormek ıçm dcgil laknt pıye. Bu sozum uzer.ıne Suzan bana.. ti! b . . t kt.a d ıı.arı fır B d . ket memur\anndan f b .k a·· 1. • .. d h len mü bayramında :ıçılacakbr. G ..,ş 
sin arti t" .olan Suuın Dolton'u ör - - A tal! di e ha kırdı. u .ı 1 ~·ap 1

• 
0 sonra 1

\' - • u ~ra a ~ır · ı a n a 1 ~1 ~ ur ug,un~ e ~ . ne de Erzuruma kadar olall I> 
•. 

5 ı . . g P Y • Y lamış .şaşkın bır halde karakola ko- bırı arkadaşları numıııa Nafıu Ve- dur muavmı olan 1'ecıp tayın edıl - . . . bir I' 
~- uzere akın etmiştı. Klcopatra. ro- •• . şarak: 1 kiline "Hoşgeldiniz,. demiştir. miştir. fk~aJıyle açılması ıçın tn?1 b'~' 
lunu yapacak olan bu kadm hakika- Aradan ytllar geçtı._ 'Prens Su~n- - .Ben Bekir çavuşu öldürdüm; Bundan onra A.li Çetin'kaya hu- Bunlardan uaşka yeniden bir mü- alwctfe çaJışılmaktadır. Dıfnf 1 
ten şeytani bir ~~elliğe .. ma~. ~ dan aynlm~ftı .. Sebebini ıpek ıhatır.la - bana ne yapacaksanız yayımız! Di- bir müddetle güruşmüştur. Bu görüş- şavere heyeti teşkil olunacaktır. U- dan itibaren bıı.şlamı.ş olduğurtl~r 
~ısır esvaplan ıç~ v~cudu~un il:>~- rruyorum şımdı. On ~·ı: sonra pr:ns ye teslim olmuştur. Katil tahkikatı ! me<lerı sonra h~zırl~nan salona_ g~ - mumi kontrol reisliğini, şimdi les- h~tlanmı~ üzerinde in~~~ 11~ 
t':'.n .~thm harıkuliıde hır şckı~ ~ b~raber yemek yeımştik. O fakirane için tekr.ar dükkana götürülünce ce- sm;t alonda dıreklor Dehıeroıx ıle tim hcyctiııiıı IJa;;ında bulunan Na - dılmektedır. Bu sene Sıırt cna.rı fpll 
runuyordu. Ufa~tefek, fakat duzgun brr 'Yer~e -ot~uyo:.du. Çocuktan onu sedin karşısında buhranlar geçirmi- çen Ali Çetin kaya şirkt::tten bazı füt teftiş heyeti reisi Şefik idare e- bir noktaya kadar olan kısıın ıdJ ı• 
~e muntazam bır yapılışı vardı. ~nu ı:adetmışlerdi. Ogun ktan !bahset- ye ba~lamışb.r. Katil ~fıı.desinde şefh·ri ve hu arada büyük müşteri- deccktir. Şefik icabında İstanbulda edilmiş otaCJtktır. Bu noktad"~ıııi' 
uk defa kollarımın arasına aldıgım tik. Prens: muhtar.la ~alarınm açık olduğunu ler dairesi ~efini çıığımralk ıkendiısin v~ Aııkuada bulunmak üzere bu haren l\Iusul ve Van isüksrııe f 

zaman kendi~ j~ .san~. ..-: Evet, _dedi, _aŞ'ıc lıayatımızın c.n söylemi• ve: den bazı faahat n.1mt~ tır. Ru arada vazifeleri yar•acnktır. ı, olan demi~· olu inşa"atına de\'f.JJ' 
~rcns de bır teccsrus .sa:kasile ~ : bu~k ve b:1e_ daıma utırap ıveren llır _ Oğlu ile beni öldijrlccckti. , tramvay ~irket• direktörü Gindorf Elektrik Fiyatları Ve lun~caktu. 
~- .rrov.nlanru scyre.tmegc gelıı·dı. ~~k asıdır. Ihtıyar1afükça bunu daha Onun iç.in öldürdnm ! demiştir. Şinı- g-elcrek Nafia Vt!kilıni 1.iyttret -et - Tarifeler Hava yollaruıda Yeni ff•tı-'lf 
Bi.J.mfyorum .n sıI oldu. Suz;ııı mı onu 1Yl anlıyorum. diki 'halde cinayetin niçin _rııpıldı-ı miştir. Alı f;ctınkuya strvisleri gez· " - Elektrik fiy<ıllarını tenıil 1 " - Devlet hava yoJlarınıt1 tJ 
tahri~ et~ pek h3tırlıyanuyorum. Y~- .. - ı;>oğru, s~z _bunu hııyatmııda pclt ğı k1lt''i urette be11i değildir. T:ıh- mt::ğe baş1arnıştır. H~r yanı bıtştan etrııek ve tarifelerde de tadilat Y~?· mire \'e Adanaya kadar oJa.tı ~ııf 
~ ~:~ g_un pr?"adan sonra otomobılf! gll%.e1 ıspat ettınız. . kikatı y.apılmakl:tdır. başa dı,laş:.uı ve telkık eden Nıtfia oıak bugün için mevzubahs degıl- n da yakında işlemeğe :ıçılJl~iPj 
bınd1glllllz vakıt Suza~ P~ hakkı~ ~ Evet. Ben de ~evdım. Hem çok - -o- Vekilı lüz.ımg~len kimsf!lı:r<len ışlc- dir. 'fesi atı tamamen elimize al - Diyarbakıra kadar olan kısım ıÇ .J 
da ıı:pek y~cık> ıhükmunu vermış- sevdım. re dair malfımat tdmtştır-. dıktan sonra diğer şirketlerden al- • .. ed . • 

1 
• t 1ııJııı"". 

ti. Onu göz ucile süzdüm; yalnız bana - Faknt o, daima bu a:ilcınızdan Macarislanda faşizm V k·ı· . M""h" dığımız işlerde olduğu ı_ribi ıy~ınlma- ıcalp den,_tıı))arek~b .. 53 ~ .. e t't. 
. .•. . . b d .. . Nafia c ı ının u ım · . . . . yo un .a uu .sene ı utçenll" 

kalnınsını ıstedıgım ıçın en e prens şuphe ederdı. . duş·· manltg"' ı B ·ı z·ıruri olan ıslah vazıyctlerını na-. .. . k _ cyanatı :-, ·• · sat konotmuştur. 
iç.ın ~unl.ıı.rı soyledlın: Bana hayretle ba tı. . zarı dikkate alarak esıuılı bir su -

- Evet hakkın var Suzan! Bu - Onu tanıdınız. mıydı siz!/ cBudapeşte• den Fransız ,gazetele· Buııduıı_ ı:;oıırn e•mıde kıs:1 bır rette tarife islerini de tetkik ve tes- Yeni .Şoseler dtı 
prensler bugün ID'.tı.k aın sıkıcı malı- _ Tabit. Suumı tamrdtm. rine ,gömlcrilen haberlere göre lh.ızi - mti<.luet ı uruh:at eden kıymcllı Na-ı bit ccleceğiz.' Hiç ı-;üphesi:l ki sir . "- Lüleburgazdan hudLI 1' ~ 
lüklnr haline gelıni§lerdir. Hem bu llalırlnm~a çalışarak: ranın onunda ameleler Faşistler il • fia Vckilimız. _bir muharr~ı·im~z1 ka- ket -zamanında olduğu gibi el~k . dar olan asfalt yol için de bU > ~~ 
prens de alim, kansına sadık bir aile - Suzan mı? diye sordu. Su7.an .. rnsında çıkan bir arbedeye ~tirak et- lJul ederek 1>~tuıı md niı ışlcrı etn- trik tesisi, hat tahdidi gibi ~lerde milyon Ura ayırdık. inşaata yP. 
babasıdır. Suzan.. miş olmalarından dolayı Bınbaşı c:Sz.a· fınd&ı ~u nıuhını beyırnallk bulun- hus ule gclmckt<· olan birçok mü\>ki- da baştnnacnktır. ,. ,of 

- Desene hfr kiltüphane faresi.. - Suzan Daltondan bnhsetmiyor 'lns~> nin milli sosyalist "fırkası aza · muştur: tatı ortadan k~ıld1nıcağız. Nafia Vekilimiz öğleden. {J 
Peki tiyatroda ~ ne? muydunuz? sından (ll) kişi ı.abıta tarafından tıe· "- Bu!,"tinkl.i tetkikterimdc mu- Büyük Elektrik SantrallaTt SiJabtarağaya giderek eıcW.$ 

Suzan gelip benim pisesi seyrede- Bir istihza ve hakaret tebessümü 7.aret albıuı a!ınmısbr. lrnması meseJc~i ana prensiııleri • ··- !\temlt::kette kurulacak bil - ı'.ikasını gezmiş ı·e tetkik~ 
ceklcrini .aklına ıbil·e· ~e~rmiy~r.du. O dudaklannı kapladı. . • .. Macaristanda Malta oıizin icaplarına uygun milli bir iş- yük ,!lektrik 'Santralları işi lktısat ~ J 
yalnız her.kes kendısı JÇ10 gclıyor ka- - Yok canım! dedı. Onu bıç du : ti Tür:k vatanının varlığını ve yuk- vekftlı!tillc baf,r1ı olan Elcktnl<a~ - ç· d s B ski~ 
naatindcydi. şünrnedim bile .. Onun hayat!mda yer:ı şövalyeleri kongresi SP.k ı:;iyasi nıevkiını ve bugünkt.i hen · yon bürosu turafındarı tetkik olun- ın e u a 

- İlmi ve edebi bir iecessüs.. De - o1madı kL Ben zavallı küçük Helene'i cBudapcşte• den bHdiriliyor: liğini grıreıı. hilt>n vP. takdir eden mat<t:ı.dır Ktitahya, Büyük Mende- Ba arafı 1 inddt 
dim. seviyordum.~ Yirmi yaşında baldre O· Mnlta .şövalyelerı askeri tadkatı · her vatunduşrn tıu netıccyi milli ol - ı res suyu üzerinde, Salihli civan~da . . f1 • :ırd11' 

- Herhalde bir K:leopatranın na - larnk ölen H~l~ne.. nın dünya kongresi Hıristiyanlığı za- dut,ru kadar şahı;en de IJeııirnsiye- bh·er b ü y O k e t e k t r ı 1' Bır çok kiıns~~ bogulmuşl ııdtı ~ 
nl olacağını ,görmek istiyor? Ona perestiş ediyordum; 11üm1e!le afa uğratan temayüllerle mücadele ceği ve haz duyacağı şüpht::sizclir. santralı te8İs edilecekUr. Zongul - 1 ıeroe ev ve çiftlik sular altı ~ 

- İhtimal.. seviyordum. Ve ancak parmaklarının kararını ''ermiş Ye bütün dünyaya Milli varlığımızın vt: hÜlkın refah 1 dakta da kömür ve linyitten iki satı mışltr. Tukriben 16 !kilometre 
1"" · d b" kitl · H an °' / - Onun benim hakkımda ne düşün- ucuna dolmnmuştum. Okadar. O da karşı bir beyanname neşretmıştir. Bu ve saadPtine müntehi olacak olaıı tral kurulacaktır. Vckitetimiz Ege ıgın c 1: ~ :51 °~ . Jlleı-t 

lüğilnü söyliyecek misin?. beni mukaddes bir aşkla seviyordu. tıırıkat rayrıi 7.amanda flkaralara yar· bu neticeyi her fert şüphesiz ki bü· ha\•ulisinde cl.~ bi~ santral kur~rnkta Yangtze ıstikametinde 11C: 1~ıı "I. 
Benim söylememe ihtiyaç yoktu. Prens sustu. V ondan sonra artık dım hususı.mdakı mesaisini <le nrtt1· l yük memnunıyetle karşılayacak . dır. Hunlar uz;enndc: ehemmı)'ctlc Japon ordusunun ~flerı -.r 

· · •· 11 hazlı da ç· ktt.nları tsl""'ı: Çünkü prens !bizzat ibunu kendisine konuşmadı. racakmış. j ur. lşte Metro lıanına bugünkü zi . çalışma.tara devam edılmektedır. gın an m i.St~ 
Tramvay, Tünel •e Havagazı dan açılmış olduğunu Japon 5J!. 

Yeni "SABAH,, ın romanı: - 24 -
k 1 t d"l"ği . bll Şirketleri Satınalınıy __ o_r . . ıta ann_ a a eş e. ı ı nı _ve ~ -'~ 

llel snl bir tavırla sordu: "Sen sa tıenı de levkıf edecekler.,. diy(! •• _ Yukarda da söyledıgım gıbı le talmbatı tamir etmege ~r;;t'l 

!'!•••••••••••••••••••-mm! çrldırdın m1 kuzum"!?" cevap verdi. ana prcnsipimiz biitün memleketin kıtaların geri çekildiklerinı be> 

il •••••••ı!ll!ı!! nir snniye soıırn kotlarının ara- - Tevkif mı ettiled Kımi1 Ne k d' lcr 

KADINLAA Go
• • LD nakliye ve bu gibi diğer zaruri ih - me te u· . ~ 

sıoda pek iyi tanıdığı, titriyen, hıç- oldu? tiyaçlarmı temin eden mües esele- Hankou: 17 (A.A.) - Sant.1"81 ; 
ktrıklarmı znptetnıeğc çalışan fakat - Fcrdüıanı.... ri rnillileştirmektir. Bunun için İs - ajansının bildirdiğine göre, sııt1oÔ 

•-•••••~~~~~-~~~---~••••••••••~~ d ~ f , L k b " t Anikunın elb~csınden ınzan su- · s arın azıa rııç ıran ır şey tu uyor- t.anuulda tram\·ay, Tünel ve Hava - rin tuğyanı vehameti karşısı 
Tercüme eden: Nebahat PEYAMi SAFA yazan: VİCKI BAUM du.13üyük e11eriyle. onun himayesini lar yerde birikiyordu. gazı gfüı imtiyazlı ııarnını taşıyan Çin hükılmeti, nehir yolları id~ 1 

·-· .. .. j nr:ır gibi tlunın bu nazik ve ıSlak u- Ilel şaşırarak: şirketleri de satınalmak \'azifcrniz- harap olan sedlerin bir an ev..;e 
Bel kapmın eşıgmae gu1umseyeı'\?k adımdn bir diz.ferine \:tıran, küç.ük . . . Ferdin an k;m "1 diue sordu. 1 

nemli !havayı teneffüs eder ve fırtı _ sandıg"ı sürüklilyordu. 'ZUVları o"kşıyarak bırkaç il:cscllı kelı- ., dir. ki üç aya kadar bunlarla da ri için emir vermiştir. 

nanın ve yağmurun güniltillcrini din· 
lerken birdenbire küçük bir sandığın, 
b nyolan ıusadan .ay.ıran çiiln üstün
den, aşarnk düştüğünü ve biı·az sonrn 
nynı çitin ve dikenli telini bir ayağın 

- Kont canım 1 Benimki. Bili- t ı ü k 1 · b Hcl bu acayip halden bir şey anla- mesi mır.ıJdandı. Karanlıkta Anika· ~· m a ma m za ere erme aş - Sular knlıarıyor 24 
An k f f k b .z:-tllnd eli • . _.... yorsun. lanacakt1r. Şangha" : 17 IA.A.) - s_ on ..,i5 

manuştı. i a ne es ne ese Hcl'in ·anın aşı iUb e erı-nı c~ır:e- - A !. Evet, seninki? Tevkif et- , fllCV"" 
kolları arasına atıldı ve onu odasına 

1 

rek: Suriye ile Telefon Muhaberelerine zarfında yağan Ye henüz dın b:" tiler ha! Peki, niçin? c v 
doğru iterek kapıyı hızln knpattı. . "Ne oldu? .Sana neler yaptılar? Azametle: Batlanıyor lan şiddet1i yğmurlar, sarı 11bll1~ 

Karanlıkta öylece kaldılar. Yağ. dıye sordu. "- Yurdumuz ile Suriye nrıısın- Yangçe nehrinin sul:ırını k 11 
.... ı* 

- Knbahati varmış. y hr" l h nt.ı" Al geçmeğe çall§tığını gördü. murun damın üzerinde &ıkard~ı Anika zaman zaman tekrar hıç- daki telefon hatlarının bağlanması tır. angçe ne ı su arı e arı ır 
Bu küçük ayakta kirlenmiş bir be- sesler arasında, Ilcl, Anikarun ke _ kırmağa ve inlemeğe başJıyordu; - Nasıl kabahati? Ne yapmış? Litmiştir. Bugünlerde Türkiye - Su- mıştır. Fakat San nehrin sııl 

yaz keten iskarpin vardı, ayağı gilzel sik kesik ne!es alışını duyu:rordu .. hakiki 'bir sinir buhranı geçiriyordu. Böyle sizi tevkif cclcmezleı· ya.? ıiye telefon muhabereleri başla - kezi Çin'i istilada berdcvarndıt· 
bir bacak takip etti ve sonra sırsık - Sıkıldı. "Hiç bir şey görilnmü}·orJ YaYaş yavaş sukün buldu. -Hiç bir şey yaı)madı. Para- mak üzeredir. lr:ak \'e İran hudutta- Japon kıtalanna doğrıl r 
lam bir eteklik göründü... Ne oldu Allahaşkına'?,, dedi ve eli- Ile1 ,pencereyi açtı. Aııika: Y1 ödiyemedi, işte -0 kadar. Ne ya - rına doğru olan telefon hatları tesi- Pekin ; 11 (A.A.) - 5ııl9 bı 

Hel bu mucizeyi daha .iyi görmek ni uzattı. Nefes alan sıcak ,.e nBm- "Hayır, hayır, rica ederim ••.. di- param, parası yok. Pa 'rası olma- .s atı da hararetle devam etmekte - Japon kıta1arının işgali altıod9 
için ba~ını ~üsbü.tün çı~dı. Ve niha- Ji bir şeye tesadüf edince ger.i çekil- ye fısıldadı. Beni bulmasınlar. ,, :O~k kaba~at mi?. Parası olma<lığıldir. . _ nan Kaifcn,g ~hrine nltı kilorııfıJif 
yet Anıka dıkenlı tele bır parça beyaz di ve memnuniyetsiz bir sesle: Hel onu kolları arasına alarak ıçın de ge1ıp tevkıf ettiler.. • Bu arada lzmırde satınalclıgı az bir mesafeye kadar gelrnjşlct ' 
f~nilfl parçası brrakarak a~ alladı. _ Haycli kapıyı aç camın! A:le- yatağın enarına oturttu; ve neşeli Hel içini çekerek: mız telefon müessesesinin Ainter - mıntaK.ada muharebeye ni~ıı>'~ 
Üstü bacı uırtılmıc tırmık içnde, sır- dı·. bı"r sesle.. Jantı olan vilayetleri de bu sene i- miştir. Japon askeri şeflerı .:ı.-ıı1' :.- ., ~ - Hiç bir şey anlamıyorum, An- uv--
sıklam \'C bactan asag· ıya kadar her- Güzel kokulu s ) çinde 1zmire telefonla bağlamış O· talarını suların bastığı ınlll rnr'l :.- - ıslak ıbir el ınğzı- •• öy c baknlım Anyuşka ne var?,ı yuşka, dedi. Sıra ile anlat. ~· 
bat 'bir haldeydi. 'Uzun ökçeleri üs _ m kapattı. deai. lacağız. " ~kmeğe uğraşmaktadırlar. ·~LO t 
t•• a d l k lak k Her tarafından sular sızarak Ali Çetinkayanın lzmirlilere azami seviyesini bulmadığı Jy- 0e 
un e sen e iyere ıs umlardn i- - Sus, .konuşma. diye fısıldadı Anikn hıçkırmağa başladı; ve: Anika anlatmağa başladı; dd tlc 

lerliyor ve bir taraftan .iki elile. her Anika. Müjdeai yanın daha büyük bir şi c 
"0ııu iC'\'k ;f <'tlİt'"l". E*er bulurlar- - naha var - j :\fuhterem Vekilimiz btt sırada-: edeceği tahmin edilmektedir· 
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Sayıfa: 1 

Yeni Neşriyat: 

iş 
TÜRKİYE FELSEFE MECMUASI 

Seyrek, fakat muntazam çıkan (İş) 
mecmuasının son on altıncı sayısı pek 
zengin münderecatla çıkmıştır. Bu 
nüsha felsefeye, tarih felsefesine, içti
maiyata, Türklüğe ait birçok tetkikle
ri ihtiva ettiği gibi, aynca felsefe ve 
içtimaiyata ait eserlerin kısa birer bib 
liyoğrafisini muhtevidir. 

etkiklerin başında, geçenlerde 
memleketimize gelen Fransız so:;yolo
ji Aliminin verdiği konferans görülü -
yor. Profesör Halbwachs bu konfe -
ransında nüfus meselesinin bilhassa e
hemmiyetine işaret etmektedir. Üni -
versitemizin değerli profesörlerinden 
M. Şerafeddin Mısır mütefekkirlerin
den Taha Hilseyinin Türklüğe hücum 
eden telakkilerini pek Aliınane bir su
rette reddetmektedir. Her münevver 
Türkün okuması lhım gelen bu tet
kikten sonra Bulgaristanda ve bizde 
turizm siyasetini mukayese eden fay
dalı bir yazı vardır. Yazı sahibi Bul
garistanıu (Çorgrad) ismini verdiği İs
tanbulumuzu nasıl istismar etliğini 

anlatmaktadır. 

İş Mecmuasının bu sayısında neş -
redilen münakaşalı bir konferansın 

mevzuunu bilhassa calibi dikkat bulu
yoruz. Ziyaeddin Fahri bize Kral 
Marx'ın yalnız bir cephesini anlat -
makta ve onu tarihi bir çerçeve için
de izaha çalışmnktadır. Ayrıca İslam 
müverrıhlerinden İbni Haldunun ha
yatına ait tetkikler bu kısımda bulu
nuyor. 

Mecmuanın Bibliyografya kısmın .. 
da Fransız hukukçularından J. Ray 
Türk ailesine ait bir eseri, değerli genç 
lerımizden Dağlıoğlu Turhan merhum 
muallım Cevdet ve eserini, Z. Fahri 
İktisat fakültesinin genç hocalarından 
Ömer Barkın'ın bir bröşürünU tanıt -
maktadır. Bu son bibliyoirafyanın 

son satırlarının buraya kaydetmekten 
kendimizi alamıyoruz: cİktisadi mese
lelerin sosyoloğu olan Marx'ın bizde
ki zUppc, cüce ve sözde taraf darlarını, 

l~lWIM115>A1DlA 
CAN IAUQTAbllQ. 

• , 
. . ... . 

Kendinize 
? 

acımıyor musunuz · 

Bir tek kaşe 

NEVROZİ~ 
Alacak yerde bıl 
ıstıraba ka tlall" 
mak ne demek? 

BAŞ AÔRISI 
DİŞ AÔRISI 
KIRIKLlK 

NEZLE, ADALE 

AÔRILARl 

Bütün bunlar eJJ 
~ 

seri ve en kat 1 

şekilde 

Kaşelerile teçer. icabında günde 3 kate alınabilir. 
lamine dikkat. Taklitlerinden .akınınız:. İ'I' 

Ve NeVTozin yerine başka marka vcrirlerae şiddetle reddediıt 

--· .. hh. 1 . ııJ Marangozlar ve inşaat mute ıt erıne ~ k 
Son sistem makinelerile ve yegane T~r 
mütehassıslarmızın gayretile imal edılell 

Kuru Kontraplak 

KURT I 

MARKA j~ 
gönüllü gelmedikleri takdirde, devlet ---·------------------------------------------ "r//// ;;pl?l q, 

'Z ,.,,,.,,- "" // k t·ı b' t 1 k T" k' S l K 1 1 p t l İstanbul ı·kı'nci icra dairesinden: uvve 1 e ır araya op ıyara ur ı - andalya ar aryo a ar ortman o ar 
yenin candaman olan toprak me~ele- • ' • ' Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

lf/ıı 1 / ~ ~ / ~ / / I 

~...-0_p~~~~~ sini arııstıran Ömer Barkının emrine Veaaıre mobılyalar k ·ı 
~ l 1 T y O R paraya çevrilmesine arar ven en 1 

verip çalıştırtmalı, asıl Marxist usulün FA B R K A E AT 1 NA SA l L 1 9 adet lOO er liralık gayrimUbadil 
günlük politika dedikodulan yapmak- Yeni çeıit çocuk arabaluımıı •elmittir. bonosunun 23 Haziran 1938 per _ 

tan ibaret olmayıp böylece nmı, bina - Asri mobilyamağazası:Ahmet Feyzi tembe ııünü saat 13 - 15 e kadar 
enaleyh gömuru ve alınteri istiyen •- 1 • ._ li"llM~lililJli Sandal bedesteni Mezat daireainde UUD8ul; Raıapqa yokUfu No. 66, Tel. 23407 
raştırmalar yapmak lüzumu emretti- satısı icra edilecektir. Kıymetini bul 

~ 
çarpılma ve çatlama gibi hiçbir arıza göstermeyen yel~ 

ğini kendilerine anlatmalıdır.> madığı takdirde 2 nci arttırması 
Mecmuanın olup bitenler kısmında 

kontraplaktır makinalarımız her nevi ağaçtan kon~~ 
imal etmekte olduğundan Kızıl, Kayın, Kestane ve 1JP ~ 
ağaçlarır..dan kontraplaklar bulunur, ve kontraplaklatl 

profesör Halbwachs'ın eserlerine, Ne- Bandırma belediyesi elektrik işletme idaresinden: 30 haziran 938 perşembe günti ayni 
mahalde ve ayni saatta icra edile - daima zımparalı bulacaksınız. J' 

cip Iazıla, kapatılan (Yeni Adam) Fabrikanın biı.· senelik ihtiyacı olan 60 ton motörin 480() lira muham - c-ektir. isteklilerin mahallinde ha-
mecmuasına, lojistik felsefesine ait sa- men bedelle alınacaktır. İhale açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. Buna ait zıı· bulunmaları ilAn olunur. K t Markalı Kontr~pl~k arayınız; çünkü 111 ur atınız ıktizasındandır. 
tırlar vardır. Mecmua bu sayısı ile be-

..:ı:ırtname bedelsiz olarak Elektrik İqletme idaresinden verilecektir. Eksilt- ' (8478) şinci cildini bitirmektedir. r- ,, 

- iNSAN ANATOMİ MODELİ VE me 23/6/938 Perşenbe günü saat 15 te İşletme komisyonunda icra edilecek- ----·----------

Sabş yeri: e 1' 
İstanbul Yüksekkaldınmda 68 numarada Hasan " 

Galip Ticarethanesi TERİ~1LERl tir. 1 -;:ı 
Kanaat Kitabevinin beş sene evvel Eksiltmeye iitirak edebilmek için % 7,5 muvakkat teminat yatırmak Kadınlar İçİn I 

Alın&nyada tabettirdiği Latince, Fran- mecburidir. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilin olunur. (3589J 

Tahtakalede Baltacı han aiı.ında -
Ankara l\iyazi Kırman ve ortağı Anafartalar cadde 

» Y asef Bonomo Anafartalar caddesi 
lzmir İhsan Kayın ve Nejat Tezol 

sızca ve Arapça Anatomi terimlerinin 
Öztürkc;elcri. Or. Prof. Dr. Kemal Ce-

·nap tarafından te~bit edile-n İno;an A- • Balıkesir Hilmi Çakır Yeşil cami civannda ~ 

natomi nıodeli ve tcri.nleri ikinci de- ••••• 
fa olarak basılmıştır. ı 

Bursa Keresteci İsa Süleyman Niyazi ve İbrahim 
Ticarethanesi DENIZBANK 

LALELi ve AKSARAY -
Yangın yerinde "atılık arsa an-

yorunı. Bu muhitte arsm;;ı olup da 
sntmıık bteyenler Tapu senedi ve 
Çaı>larının birer kopyasını (Gala
tad<ı Mehmet Ali paşa hanında 42 
nuımmtlı Afif 'l'lırel yazıhanesine 

göndermeleri ve ikametgah aclres
lerile son füıtleriııi bildirmeleri 
rica olunur. 

te bulunmamayı tercih ediyordu. Li 
kin, Lobjuat polisin kendisini mah -
kum ecleceği hiç bir delilin ortada 
olmadığını temin etmiş olması Te
vensi sevindiriyordu. Oturduğu yer
de tekrar .sbylenmeğe başladı ve 
kendi kendine: 

- En tehlikeli addedilen Mame
rfogin bütün hareketlerine karıp 

Lord Fontleyi yıkmaktan asla vaı
geçmiyeceğim ! diyordu. 

Tevensin çıknrtmı., olduğu he -
sap, tam bu hadisenin üçüncU günil 
Mameringin bulunduğu bir sırada 
Lorda gelmişti. Bunda: Lordun 
borcu iki yüz otuz beş bin İngiliz li
ra. ı gösteriliyordu. 

Lörd Ge('e cnrntvarına dönerek: 
- Bu kadar borç katiyen ... Son

ra ilave ederek: 
- Lordum siz hiç üzülmeyiniz. 

Şimdi ancak onların yüreklerini 
hoplatacak bir harekete g-eçebilir
siniz. 

1 

1 

Denizyolları İşletme Müdürlüğünden 1 Ayvahk Hüsnü Rıfkı ticarethanesi 
Kastamonu Emin Bey Ticarethanesi 

Puar Mudanya tenezzüh aeferleri biletl~ri UMUMı SATIŞ YERi: lstanbul Tahtakale. Baltacı 
Pazar sünleri TRAK Yapuru ile Mudanyaya yapılmakta olan 

tenezzüh seferlerine kartı raibctin fevkalade artmaıı dolayııile 
muhterem halkımızın bu arzularını kartılamak üzere yakında ıe
Jeeek olan SUS vapuru da paaoar günleri mezkür iskeleye sefer 
yapacaktır. Ancak yeni vapur ıelinceye kadar pazar sabahları 
TRAK'da yer kalmadıiından yolcuların seri dönmek mecburiye
tinde kalmamaları İçin biletlerini behemehal cumartesi aktamına 
kadar temin etmelerini tavaiye ederiz. 

DOKTOR 
BESiM RUŞEN KANATLI 

";errahpaşa ha tahanesi Dahılıy e 

1\1 uteha~sısı 

ıi!!ll•No11i. 19 Telefon: 22985 Tel af: Ka~ıtcı ~ 

----------
Hergun öğleden sonra ha. talarını 

kabul eder. 

Zayi Bcya•rnnme: ht.ınbul idhalat 

gümrüği.mun ll/ 61938 tarihli ve 1808 
numaralı beyaımame~ini zayi ettik. 

arşıkapı Tramvay durağı Ahun- Yenisinı çıkaracağımızdan eskisinin 
bey apartmanı No. 2 LI hükmü olmadıgı ilan olunur. 

1 
Sahibleri: A. Cemalettin Sllıi 

İlhami Suf a . si_ 
Neşriyat mO<IUrU : tııııuıı• ~ 
Busıldıw yer: Matbai f,bll 

Eti - Bank 

işlerin halledilmesi cihetinden hayır- gane tcbessı.im ettiği bir kimse de t·isinde idi. Koşe başında konuşan ::ı.tın bir hayli malumat e~İ~ 
lı olacaktır. Filiya Gicy idi. polisler anlaş ı lan konuşmalarını bi- ayni zamanda kendisine~ şı·tr ~'1 

Lord Fontley derin derin içini Ya şimdi? tirmi-ı olacaklardı ki, biri::ıi City Ro- li evrakı bankada husu.ı;ı .b1Vıl) 
çekti. Sanki bu hareketi ile Mame- Mamering gunlerdenberi ver - ad diğeri ise, Hi hop:>gata doğru yü- :sakladığım da öğrenmıştı. jlgı 
ringin teklifini protesto etmek is - miş olduğu kararı ayni gece tatbik rümeğe başladılar. Polislerden biri- den girişeceği işte karıştır~~-11 
tiyordu . Sonra gece canavarına dö - etmek istiyordu. Lobjuatın dairesin si İngiltere baııka:;ı memurlarından müşkülil gözönüne atmış ~ e' 

- Ne gibi? ı nerek: de mahfuz bulunan Lord Fontley birine selam verdi. Bu memur an - ron fevkalade mücchhczd!· 0e 
- Çok derinden kurcalamayınıı. , _ Dostum; hiç şuphe yok ki siz, malikanelerinin ipotek kağıtlarını !aşılan gece ban karla fazla işleri- deki lastik kemerin içeris!,~0ıı f 

Yalnız sizin yapacağınız bir şey var ' bir plan dairesinde hareket ediyor- aşıracaktı. Baron Londra şehri içe- ni baştan atmak için kalmış 11on ti- disine lazım olabilecek b11 

sa o da Teven!e karşı olan borcunu- ri;1inde bu kadar tehlikeli bir ateşle rene binmek üzere istasyona gidi - !er bulunuyordu. .•·1 
zu katiyen inkar etmektir. Bu su -
retle o size yalvaracaktır. Siz de a
nudane inkar ettikçe Uzerinize dü
şecek ve hattA ikametgahınıza ka -

dar iirmek istiyecektir. Yapacağı • 
nız yegane ,ey onu kapıdışarı et 
mek . . 

sunuz. Acaba ne gibi bir teşebbüste I< ,. 
ilk defa oynıyordu. Eğer bunda mu yordu. Tam bu e ·nada Baronun bin Liverpol sokağına, ta. ::-.-1ed 

bulunacağınızı anlıya bilir miyim? ı ı 
vaffak olursa kendisinin na!\ıl b ir nıiş olduğu tak~i de polisin önünden karak istasyona doğru '. e " Nasıl bir ~ey ta.sarlarhyorsunuz? r 
adam olduğunu Tevense anlatmış o- .stirııtlc geçiyordu. . bir kapıdan girerek hıÇ ·ttet 

- Ben itimat etmiş olduğum bir Jacaktı. Baron otomobilin içerisine adam- şüphelendirmemek için d•~1j 
adama bazı şeyler havale ediyorum. Akşamın alaca karanlığı ile bir- akıllı kurulmuş .şeytani tebessümler çıktı. Lobjuatııı yazıh~ll~~~Ji> 
Bunları öğrenmek istemeyiniz. Ve likte çöken ı;is bütün şehri ölü bir :'\açarak biraz sonra girişeceği t~h - bulunduğu bina be, yuru i~ı 
asla şüphe de etmeyiniz. Ve Lor - sessizliğe boğmuştu. Londranın likeU oyunu hayalinde canlandırı - dan beş dakika me~afede ·dl 
dun elini sıkarak ayrıldı. Westminster şatosunun saati on iki- yordu. Birdenbire İngiltere banka- aı.·rılan bir köııe üzerinde 1 

a - Kapı dışarı mı dediniz 'l .J ., C" 
Mamering Lordun omuzlarına e l· Ocen Vittorie cadde:sinde bulu- yi çalarak geceyarısını i~aret edi - sı gözüne ilişti. Bu adeta bir müs - Mamering buruya yaPil ı.ııı1 

nan Fontley Trust Co müesseResi yordu. tahkem mevkii andır)yordu. kında müşkilatla karşııaşJ11ell'1 
!erini dayıyarak: Ü d b · B g 

- Benim dediklerimi yapınız •• Lordun zenginliğik zamanlarında Bir polis Old Lady ~okağından ç gün en erı aron her türlü çin birkaç gün buralarıı ı.ıfı~ 
çıkarak Royal sokağına saparken tedbiri almak için çalışmıştı. Ba - tırmanacağı binanın her tı:ıl'rııııl 

Nasıl kızlarınız Lucy ile Limayi İs - kurulmuştu. Halbuki şimdiki vazi- bir arkadaşiyle karşılaşmış ve her ron galerilerden geçerken Flik Li- rış karış hesaplamıştı. perı1' 
koçyada bırakacak mısınız? yeti bulanık bir suya benziyordu. ikisi Royal sokağının başında mola sini büyük bir hürmetle selamlamış- aliyete geçti. Lakin, birdC ııol-

- Tabit bir fırtınayı anlatıncı- Mamering aylardan beri ilk de- ederek konuşmağa başlamışlardı.. vessen isminde bir tanıdığı kendi - bekçinin fenerini sıkara~k Jbİ e 
ta peroembt günü Portland sergisi- fa seviniyordu. Kendisine burada Yollarda yalnız gece amelesi temiz- tı. Bu adam, bir patrik çehresine ııı gördü. Derhal ~indi. KB ,ıt 
ni açtıktan sonra onların yanına gi- düşen vazifenin nezaketini takdire- lik işlerine bakıyordu. Son otobüs malikti ve bütün Londrayı elinde tit le atıyordu. Bekçi kendirı;ııı• 
diniz. Ben de birkaç gün için orta- diyordu. Ne poJig müfettişi Briston ~ervi~i yolcularını boşaldrlıktan son 1 reliyordu. Vaktiyle Londrayı altüst bir havayı tutturarak uı~ 
dan yok olacağım. Bu kaybubetim ve ne de Tevens nazarında bir hiç- ra son Qürati ile garajına doğru yol- ı etmiş ''e bilaharn istirahata çekil - du. 
eıma!!tnda sizin· de bulunmanız bu tiler. Yegane dil.şündüğü Loma ye- Janmıstı. Şehir tam bir P.esıdzlik içe- mi::; olan lıu şahı:ıtan B11.ran, Lo-bju-


