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YENİ 

Bele ika 
' Kabinesi 

Yazan: Hüseyin Cnhit YALÜIN 

Dost Yugoslavya 
nazırı bugün geliyo 

Ticaret filomuz için 

alınan • 
yenı Satın 

ilk apurumuz 
Trak vapurunun saatte 18,9 mil 
sürati var, dahili tertibatı mükemmel 

Yeni Belçika kabinesini b' j 
list 

ır sosya-
Başvekil, Spak,teşkil etti. Bu ar-

tık 0 kadar alışmağa başladığımı~ bir 
hl'idisedir ki hiç bir tarafta ne hayret 
uyandll'lyor; ne heyecan. İngiltere 
gibi bir memlekette bile Macdonald 
kabineleri teessüs ettikten, Fransa 
sosyalistler elinde kaldıktan sonra ar
tık Belçika, Norveç, ilah .. gibi mem
leketlerde bir sosyalist kabinesi kim

General Maric bircok 
' ' şehirlerimizi gezecek • 

seyi ürkütmüyor. 

. Halbuki sosyalizmin, mevcut kapita
lızm düzenini yıkmak, istihsal vasıta
lannı sosyeteye malctınek şahsi "l k' • mu-
ıyeti ortadan kaldırmak gibi bir ta-

kım emelleri olduğunu hep biliyoruz.! 
Nasıl oluyor da sosyalistler hükumet 
ıncvkiine geldikleri halde d" ı 1 

11
.. unyayı 

a l'.st ctmcğe kalkmıyorlar?. Neden 
cskı rejimi yıkmıyorlar?. Böyle yapa. 
cnk olduktan sonra ortalığı bu kadar 
dehşet · · d b 
Vardı?, 

ıçın e ırakınanın ne manası 

Bu va· 1 tckfı ... ~ıyet~ sosyalizmin geçirdiği 
d .;ulun hır neticesidir. Sosyalizm 
b~nı ınce, tek bir düşünce, tek bir ıa- 1 
ıyrJ tek bir teşkilat tasavvur etmek 

Ya ış olur. Muhtelif memleketlere 
~ensup sosyalistler anısında .. .. 1 
arkları cok b" "k goruş , 

memleket uyu olduğu gibi ayni General Mar iç Gener al Yevremoviç 
e mensup nmelc te kTtl ı 

arasında da varılacak h ş ı a arı ı Dost Yugoslavyanın Harbiye ve dir. 
fc varmanın yolla T~dcf'. ~u hede- Bahriye nazırı general Mariç bugün 1 Müttefik devletin harbiye nazırı hu
larda bir çok aırr ~k· lı u ·h· gı~ı ~okta- öğleden eve} saat 10,30 a doğru şehri-' dudumuza girdikten sonra Edirne va-
d" ., ı ı ar, ntta şıddctli · 1 k · • · · uşmanlıklnr vard M • . • mıze ge ece ve samımı hır merasını-' lisi Niyazi Marken, hudut kumandanı, 
se dik 1· ır. e ela ınkılapçı 1 k . . . d k . w . . n a ıstler paı-ltııncntod , e arşılanacaktır. General Marıç'c ıan arına ·uınandam \'e diger ılerı ge-
olmayı ve kabineye gi .ak mebus zevcesi ile harbiye nezareti kalem jlen zevat tarafından istikbal edilecek· 
mis so ı· 1 rıneyı abul et- } " d'' .. lb T d . . ti • sya ı-:;t ere ndeta b' h . ma ısus mu uru a ay o orovıç ve ı- r. 
rilc b k 1 ır aın naza- kel h \.._ r k 1 .. a ar ar. Müfrit so lis 

1 
. . er anı arp suuuyı re a et etmekte- Devamı dordüncü sayfada 

bugünkü sya ter ıçın ======:::=::...;.;================================================== sosyete düze . . bo 

~;~E!!:~tl~~kJK'.~~ ~~~~ b~:;~2 Vergi 1 er bir 1 eşiyor 
b·ı er. anlı hır ihtnaı çıka-

ı ınek için de beşeriyetin muz.tarip Kazanc buhran ve ·ı .. ~ı.nıOarı arasında pek derin ve şiddetli 9 muvazene veroı ennın 
k~m '";:,:~~:~;z~:.:·;~::•ra!u~~; 

1 

nisbetleri değişi iriliyor 
sosyalıstlcr ortadaki haksızlığın art-
ınasını 1 . Ankara, 16 ( Hnıusi ) • Hiz· iki yilz liraya kadar maafl olan· 

İtt' ' aınc elerın hayat şartlarının met erbabından alınmakta olan 1 d g ıkçe fcnalnşınasını m • 
1 

k ar an yüzde on dört, iki yüz 
telakki ederi .. . emn~nıyet e ı azanç, buhra n, muvazene vergi- liradan dört yüz liraya kadar 
ları oay 

1 
. er. dÇ~nkU bu vazıyet on- ler i 939 yılından itibaren birleıti- d .. e erme oğru götürm" b' •

1 
k yüz e on altı ve dört yüz liradan 

ileri ad d . uş ır rı ece ti r . Bu hus ustaki liyiha Mec:- yukarııı i,. in yüzde on sekiz ola-
ıın e emektır ı· ' ld' ~ . Y Fnk · ıae verı '· Layıhaya göre vergi, rak tespit edilmittiri 

ı at mutedil düşünceli sosyalist :.;;==:;=-.::....:==================:::!-~:==;;~~========= 
erefka -H ıh n umumiye kuvvetine istinat t • t 
:~~rek, milli h!Utimiyet rejimlerinde a v a e s ı a l v e 

u ~z ve kudreti ele geçirmenin ka- • 

~~~~ ~~lla:ı tnkip eôer~k mevcut 1 n g ı· 1 ı· z k a b ı· n e s ı· •a . e ı ıs a çalışırlar. Parlamento-
l gırerler. Orada çoğalrnagwa cheı . 
yet " · 1 nını-~ ttır er. Kuvvetleri müsait ld 
gu la o u-
Bu .zaman r ka_hineye iştirak ederler. 

. ~ede parlamento yolile ameleler 
rın şıkAyetlerindcn bir kısmın 
dan kaldırınağa muvaffak lı orta-
dır. o muşlar-

Çemberlayn kabinesinde tadilat 
yapmıya mecbur oldu 

• 

• 
ispanyada harp 
yine hararetlendi 

Hükümetçiler yeni 
muvaff akiyetler iddia 

ediyorlar 
Salamanka, 16 (A.A.) - Umumi 

karargahın tebliği: 
Düşmanın Kuvevas de Vincroma 

da yaptığı bir mukabil hücum tar. 
dedilmiştir. 

Tcrucl mıntakasmda, kıtaalarımı
zın ileri hareketi, fena havalara rağ· 
men, devam etmi§ ve Korbalan'ın 

hemen yanıbaşında Santa Barbara 
manastırı ele geçirilmiştir. 

Allebus mıntakasında, kıtalarımız 
Kasilla tepesini, Gudar köyünü ve 
daha birçok düşman mevzilerini zap
tetmiştir. 

Yoldaş Stalin 
mebus namzedi 

Erivan amelesi hararetli 
toplantılar yapıyor 

Trak, t ecrübeleri sırasında son silratle giderken 

i kinci kaptan Seyfi Süvari Kenan 
Moskovn, 16 (AA.) - Erivan mün 

tehipleri, $talin 'den Ermenistan 5ov- ı Denizyolları için Alm~nyadan stpa- Azami sürati 18,9 mildir. Maamafih 
yet sosyalist cümhuı iyeti yüksek riş edilmiş olan vapurlardan Marmara vapur postalarını yaparken 19 mil ile 
meclisine mensup namzetliğinin ko- hattında işliyecek olan Trak vapuru seyredecektir. 
nulmasına müsaade almışlardır. Mün dtin sabah saat 10,30 da limanımıza Trak Almanyndan buraya kaadr ~ 
tchipler, Sovyetler Birliği l}alk ko- gelmiştir. Şimdiye kadar ticaret filo- lan seyahatini çok güzel geçirmiştir. 
miserleri meclisi ikinci reisi Mikoyan muza daima kullanılmış gemiler alın- Bahrimuhitte Bcmisk sahillerinde 
dan da Erivan şehrinden mebusluğa dığı için Trak yeniden inşa edilerek fırtınaya tutulmuş, fakat küçüklüğiine 
namzetliğinin konulması müsaadesi- deniz ticaret filomuza katılan ilk va- rağmen çok müteessir olmamıştır. 
ni istihsal etmişlerdir. Stalin ve Mi- purdur. Yolda Brest, Lizbon Argeriyc ve 
koyanın namzetliklı::ri, Erivan seçim Almanya - Türkiye seyahati Malta limanlarına uğranarak kömür 
dairesince tescil olunmuştur. Trak vapuru Alınanyanın Kiel li- alınrnıstır. Yunanistan sahilleri açık· 

Bu haberler üzerine, bütün Eri- manından Mayısın ikisinde kalkınış ve larında da hafif bir denize rastlanınış
van fabrikalarında hararetli miting- 14 günde İstanbula gelmiştir. Seyir tır. 

[Sonu 5 iuci sa yı/oda ] ler tertip olunmuştur. esnasında vasati 15 - 16 mil yapmıştır. 
Biiillnf~ffc~mhurl~U&~bü=================~==================~~ 

yük seçim toplantıları yapılmakta 

berdevamdır. Stalin ile arkadaşları. 
nın namzetliğinin ileri sürüldüğü 

fabrikala r ve müesseselerin adedi git 

Küstahça bir hareket 
tikçe artmaktadır. • • , 

. . . Nıhayet Antakyadan bekledığımiz haber ysldi: 
H~m~!!.Yi~ J!_rad~~,!!d.~ · intihabı geri bırakmak istiyorlar 
Romen limanlarını ziyaret edecek o
lan Hamidiye kruvazörümüz bugün 
saat 14 te Haydarpaşadan kalkarak 
Karadenize hareket etmiştir. 

Antakya, 16 (A.A.) - Berutta çı
kan Oriyan 14 mayıs nüshasında İs
kenderun hususi muhnbirine atfen 
neşrettiği bir yazıda bugün resmen 
tahakkuk etmiş olan idare memurla
rı değişikliklerini rcsınt">n ve kat'i o
larak yalanladıktan sonra Türklerin 

hudut mıntakasındakl köyler bi
le hezimet üzerine hezimet kaydettik 
lerini, son Antakya hadiselerinın 

Türklere artık Alevilere günvenmi
yeceklerini göstermiş olduğu ve 
Türklerin bütün kombinezonlara ve 

Devamı 3 ilncü sayfada 

Filistinde çarpışmalar 
Araplarla İngiliz askerleri arasındaki 
çarpışmalarda iki taraftan da ölen var 
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lngiltere tayyarelerini 
süratle artırıyor 

a ~·. • •' • ' ' > • ... •' ..,..,. D" ···· ,r.·o:. i 
'rı:•ıı -u n 'Jf,• . 
''!!!:' Po 1 itik a ı ı 

. . ·~ - ' 

İngiltere - Japonya 

(ıs·rANBULDA VE·MEMLEKETTE SABA~ 
Yabancı ve azlık !Batan bir vapurun '. Ham madde 
Mekteplerinde 1 zarar ve ziyanı · buhranına karşı 

Japonlar Çindeki harekata yeni 

Müthiş bir hazırlık: Amerikadan l~ae~~:z~=t~: Gelen haberler bu Kültür Direktörlüğünün vapurun, eşy. asının kıy- T ebdirler almak üzere 

l K d d d •• Milletler Cemiyeti toplantısı, l · • • • ·1 } r tayyare a ıyor, ana a a Unyanın ı'miistakil Habeşi.tanın artık tarihe maaş ara aıt tamımı , meti 70bin Jngiliz lirası sanayıcı er top anıyo . 

b
.. "k f b 'k la • d' giimülmesi, İspanyada hükumet Kültür direktorlügü. azlık ve Çanakkaled.t K ı>opino vapunı. Dün :-mli Sanayi Birliğinde en UYU a n a rJn! teSIS e ıyor kuvvetlerinin mukavemeti kar- yabancı mektep;eı n bütçe veziyet- nun Magı!Hanos vapurile miisadenıe- na,·icıkrın Lıtinıklle mıihlm bir ı' 

şu;ıncla beriki tarafın durması, ni- krinı goz. ı;nunde tutar~k ~u '."ek- •i nctk:·sindc. baını:H;mdan çıkan da-I ıantı yapı1mı~ " • .!'iya>adakı ı;;. 
Yazan: Sabık İngiliz Harbiye ve Maliye Nazın Çorçil 1 hayet Çekoslovakyadaki Alman - tepkrd.ekı _ıaı,Jı, c_ografya, turkçe ve ,-a) a dun ru;lıye b rwcı tıcaret mah- madde buhranınfn 0nilne geÇiı", 

_ , ılar bahsı son günlerde hep yazı- ) urt bılı;ısı mueı!ıwlerıne verılmek- ı kemesinde <levam ed'Jmi~tir. işi üzı>rlııde görü.meltT yapıltnl 
Jngiltecenin ev,·elce haı:biye, hah- lan 918 <\'.in mıkdar 3.609 _olonı.tur. lan, konuşulan mevzulardır. Fa - ~ te olan maa~~ar_ hak~mda aliıka~ar Geçen celsede itırazı varit görül- Dlir.kü tnplantıda t•·k~s ka,·ıtlafll' 

riye ve maliye ııezaretlerinı ~al et- 1913 de 1.210, '138 !!CDCH hônunu>a- kat İngiltere ile Japonya arasında mektep ıdare.erme hır tamım gon- miy~rek >llagdlan•'S >ıh·arisi suçlu ham madde darlığına ne suretle 
miş ve umumi harp esOHıııd<ıki faali- ni inde :uoo olmuştur. 1939 plfüıına 1 

beliren değişiklikler gözden kaçar dem· ~Hr idare b:1 tamimle, hem td.fıkki edilmi~h. b€p olduf!t• tesbıt edi'ını~r. f\!a-fll~ 
yeti ile taıunrru5 olan Viston Çor<;il gö'.·e 3.1!110 o 1 acaktıı-. 1 gibi değildir. Geçen bu sütunda, ı yeniden tayin «dilecek muallimlerin Dunkti c~lsede K.ıpopino ·:apuru 

1 
fih bı•gunden ıtıharen butün sa~~ 

J:ıir makale nc~retmi~tir. ~u .~ıakal .. de 
1 

Ing~:t•-~~in 1~14 le h'.ç yoktu. 1918 Çin giimrüklel'İ için İngiltere ile maa<ları için ~·eni bir formül kabul acPnt..si kazad~n nıUtevellıt zarar ve cil~r a~:rı a)'rı t_oplan~rak ke".di ed' 
Inııiltereyi bugUn düşı.indul"'n en de 1. ı58 Wı. Sonra, yanı 1931 de bu Japonya arasında hasıl olan an- etmekte. hem d<' seııelerdenberı, bu ı tazminat miktarını mahkemeye biL be erı uzerındekı tesır«'ri tesbıt 1 
mühim meselelerden hava ku~vetleri mi~~r az oiı>rak _ l.700 olduğu göcül- !aşmadan bahsedilmişti. Gün geç- m~ktepler?e. mm'_af~kıvetle hizmı:t dirdi. Kapopiııo'nuıı istediği lazmi- I ~ı·k~~rdiı·: Bugün i~k olnrak P3_~ı· 
itiberile silahlanmadan bahsedılmek - muftüı:. 1938 de ıse 2.031 olmuştur. tikçe göriiliiyor ki İngilizlerin edıp te hıçbu· mukiıfat veyahut bır nat listesi ~udur: ıplıgı ışlıyen sanay•cıler toplan• 
tedir Bu ınuhim devle~ ~donıının fı - 1939 pliıımı~' göre ise 3.300 olacaktır. Tokyodaki faaliyeti günden güne k.ıdcın zamnu. alamı~a.n m~al~le- _ . llat3'.'. vapurun lıe<leli ?]arak :n ı~rdır. 
kirlerini biz de ~ediyoruz: Almanyaya gelınce: 1914 te 250 tay- artmaktadır. rın kıdt·m vazıyetkruu "" goz onun- bm İngıııl )ır.!Sı. !'l'dvlun ıçın 21!14, Taka' kayıtlar:nın darlığa sebl1 

Geçen aydanberi Ingilt.ere e!k!n u- yal't'ye malikti. 1918 de ne olduğu hiç Çinlilerin mukavemeti arttıkça de bulundurmaktadır. ikin bin ton bugday ~e diğer bir kı- olmaları 'ödedır: ~ 
ınumlyeslnde ilahlaruna ve bilhas.•a belli deiıildir 1931 de gene hiç yok - Japonlar için vaziyetin zorlaştığı Yeni formüle gi•re bu mektepler- sım h<ıınule için 30 bin, sekiz ton Hariçte~ lıam madde grtir 
hava ıi!Ahlanıııaaı etrafında derin hır tur. 1938 ın 2.600 dür. 1939 da 5.00 gizli bir keyfiyet değildir. de yeniden tayin edilecek muallim. kereste için 1500 ve peli için de 1500 sanayicıler kayıtlara görP ithalat ,.,. 
deiiJiklik olmuştur. Halbuki daha ev-

1 olacaktır. J h . . Jere, her ay. 30 gün değil, yalnız Ingiliz lirası ki ccm.._n 701M İngiliz pabilmell'ri icin ihracatc;ı!arG\ 
ı t . apon arıcıye nazırının gecen . .. . aıcıı' 

,-el lı.akim olan hissiyat ordunun ve talya)a ııelıllt'e l914 te hemf!n h.,_ .. k" be t b' ke- d3h dört hafta ;tibar edilerf!k bu lımsıdır. prim \'ererek takas musaadesı , 
hava ordusnun masraflı fakat her men hiç yoktur. 1918 de 812 tayyare· g~teu' ydanak'ı T ~: hı~'-' ti~ dört haftanın ders mecmuunun kar- Mahkeme heyeti, b;,tan vapurd-.- 1 tadır. Bu primler baz.an vüzde ~~ 

. ı gus rıyor u ı o.a.ya UAume . . · 
halde •Üratll bir terakkiye malik ol - ye maliktL 1931 de 1.507 tayyareye Ç' d k' Ça K Ç lı: h"k• şılığı verilecektir. Şimdi~•e kadar 30 kı malların konşmentalarının gele. <i5 ı bulmaktadır. fl 
dıığu merkezinde idi. Hükumet bir 'malik olmu tur. 1938 de 2.200 tayya- t' ı~ eh 

1 
h n -. b~y - .. ek u um~- yahut 31 gün üzerinden maaş alan cek celsede ibrazı için duru~man Bu takdirde f'e hariçten ge! 

mtiddet ııeçtikten ı;onra işi tekrar ele lre,ı \-;;.rdır. '1939 da kaça çıkacağı bel- '. 
1 

e erk akngı ırdmduzaÇ~;eky~ gbı- muallimlerin aldıkları fazla miktar, baska bir güne bırakmıştır. . ham maddeler, burada işlendi!<' 
. . . nşmeme ararın a ır un u u • _ _ "!< .. r 

al1111f ;,.., de her halde bunu iyi yapı- 1 1i değıl•e de mütemadıyen artmakta- hükumeti tanımadığın; evvelce i- onların müktesep bir hakkı sa~ı~ I sonra harn~ten gElerPk gumru 
1 
~ 

yordu. Bu kolay ııelen duygulardan- dır.• 
1
• t . bul d ş· di d b !arak dokunulmwacak. bunlar eskısı Dü dl d ren eşlennden daha pahalıva nı3 
an e mış un u. ım e u . . · •• • b" . - b'rlll 

dı. ı Mister Vinston Çorçil bundan sonra k•~· da k .. gıbı maaşlarını 2lm .. kta devam ede- n a ıye e ır maktadır. Yanı bu -<metle 1 t 
. . . .. lno ... ı nazarın n vazgeçece go· . . _. k . 9~ Fakat bırdenbıre bu lwr §eYı ıyı makale. ine d ,.amla ve yukanki ha- .. .. Kültür idaresi bu mekteplerdeki )erlı sana~ı çcı zarara uğraın .ı-

d ldı b runuyor. , 1 h d" ld d B b'lh b kı "ndt ~· gömıek U)'gusu .ııarsı ve u sar - his iizerine dönerek diyor ki: B nla be b b'lh ı· - nıuallimlerden kıdem hak edenlere a ıse o u ır. u ı assa a. r sanayıı 
·t k ,. ..... ki.. T b-• . . İ unu ra er, ı assa po ı ·ı , ·kt d' sıntıyı tarı etme m.._u ur. a ıı-~ •Bununla kraber hiç bir ~ey, n - tik . l . d b" "k .. .. l kıdem zammı verılmek üzere bu sc. rıı n.c e ır 

dir ki nazırlar arasında bir takım nok- giltereyi halihazırda yapılmakta olan . a ış elrın el, u_yu Jsoz soly emb~l- neki bütçelerine kafi miktarda tah- --- Diğer taraft3rı briçten p•rnulı 
tal 'ht'""-- dır • •ı-· b 1 k rika nın yan ıs o acagını apon ar ı • ı H hk A b• 1 .• . t' le . . b' 1 kete nau:ır ı ı...,...,-, var . .....,.ın un- şeye ilAve olanı Amo "e Kana - •. . . . . - sisat koymalarını da mektep idare le- apse ma um ır rum ıgı ge ırme ı~ın ır mem e ~ 
!ar tamamile birer faraziyedir. ÇUnkU daya ehemmıyetli sipariş vermekte a- mez degildır. Onun ~çı~ son za rine bildirmiıjtir. yüz bin liralıktan fazla pamuk 
hükumetin esrarı sayanı takdir bir su-ılakornnıaz iki s ·neye yakın bir za- manlarda Tokyoda gıtgıde artan K r· b k , ld _ 1 1 ı tozu dumana kattı raeatı , apmak •.-e oncak üç viiz b · · · · • ' 1 T f ı· · ke di · k' f · · ey l\·et u meı ezoe o ugu ıa - . • 1,. 
rette muhafaza edilmektedir. mandanoori hükômet bu siyaseti ka- ngı ız aa ıyetı, n ın ışa 1 ıçın d - . k l . "kt 1 k Dün adlivede ililmat kalemini altüst liradan sıınraki ihrncot ıçin de ı 

.. · b' · b 1 b e musevı me tep erı mu esep ıa - k 
Buglinkü hava ordusu halkın bü -

1
bul etmek mecburiyetinde bulunu - musaıt ır zemın u ursa una 

1 
. _ d'kk 

1 
d eden "Üt"ültülü bir hadise olmustur. kas mfüaadesi hakkı eıde etmek 

vük bit· lomıını içine almıştır. Falwc ~ordu Geç ba•lamı• olmakla beraber şaşmamalı. md'~st• csınkıt nlaz~rıd ı_ 
1
:tek a ma aln Poli:e hakaret suçundan be; ı:ün 1

1 

bil olmaktadır. Hnliıuki bugün 11;,~ 
~ . . . ,.r. ' .. '>. 'f. • • .... • • un me ep erın C!Cl ur çc mua • . · . .. ~ . . . . j.p; 
her Ş<!),n pl3n dahılınde temamıle mılll na~ ımıi11 vl'ıs• hır surette aça- Dıger taraftan ılen gelen baz\ 1. 1 . t ki b' t bl. ti hap>e mahkum olan Hmsto adında hır cat luks olmadıgı 1çın tabıatıle 1 .• 1 · ... • ım erıne yap ı arı ır e ıga a . .. .. b' . . k . . · . 1 k e'l"' 
yerli yerınde yapıldığı sayısız te!erru- rak hariçten <le vası mikyas - Japonlar tarafından • resmi bir _ . adam, hakkında venlen bu hukmun ın lııah ıhıacat ) apı aca rn ., 

.. . d tahakk k t . d ğ'l~' . badema her av doıt hafta addedıle-. f . . 1 . ha .. d .1 kik t b 1 k .. k' d "ld. v at uzerın e u e mı.ş e ı ... r. ta tan·are almak mecburıyelinde idi. h. t' h . im ki b , _ ın azı ıçm ıapıs neye gon erı ıne e u ma mun• ıın egı ır. 

fngiliz hava zabitin1n inki.,af sıra."1nda Kruıadada \a 1 arazi de dahil olduğu ma ıye 1 aız 0 ~a a f'l'eı; rek maaş verecdtlerini bildirmi~ler- üzere müddeiumumilik iliimat kale - vazh·ette de pamuk iplıği de ge:~~ 
her - :;in karışık olduğundan şikA - halde her y büyük fabrikalar tes.i _ her ~ Londranın malı maha 1 ı~ ~ d'.r. B~. m_~kt:plerdeki m~aUimler de mine getirilmiştir. Hıristo hurada lememektedir. Sanayiciler bu !!"'~ 
yet ediliyordu. ÇUnkü sanayi erbabılsine nıüsalt bulunmaktadır; her gırı~en tanasl".;1' doa şa:ı;a,;rıı dı~cldun Kultur ıdaresıne muracaat ede- basta olduğunu, beş gün hapsedilirse zurlan tesbit edM:<ckler ve ne ."1 
hı!yw v".ısl surette imallltta bulun - türlü teca,·Uzlerdon masun olarak o- katuı: .. Geçen Agustosta ~lan ~dıl rck ~iki\yette bulunmuşlardır. hayatııun ı.ehlikeye gireceğini ı;öy - tedbirler alınması 11'ızım geld'~ 
mai!a göre hazırlanmışlardı. A•·am Irada mmzzam fabrikalar teai• olu- meıu:ızın başlayan ~~rbı .yem se- --•O»- )emiş ve Jı .. stahğına dair bir de rapor de Vek~Jeıe bildire<'eklerdir. 
hmarası o zamana kadar hep hü _ lnabile«ekt'.r Pc.c cesim bombardıman n.e .g'.:""eden evvel bıtırebıleceJc!:· MÜTEFERRİK ibraz etmiştir. Bunun üzerine Hu-isto --•·O•--

U icraatını kafi görüyordu. Fa- tayyım·kri prada yapılabilecektir. nnı_dumıt :.den ota17::J:~a ~~n ladliye doktoruna gönderilerek mua - POLİSTE 
aziyetin tf!nviri için yeni ıııılr fngilter<nin dPnizlere hSkim olması yenı en ır ç · r a K" tik d -. il A k yene ettirilmi~, fakat adliye tabibi Hı-

ln ydanda olmadığı ~le az çok en- hasebi le bu n-areler gemilere ytik- katlanmak lazım geldiğini 1 sakla- uç efll"lll~ e~ l n araya ' ristonun hastahğmın beş günlilk mah-
tlişe ediyordu. ıenilcbilir. Belki de bu tayyareler i- mıyorlar. Lakin fedakarlıkları de· .. ~eyet __ rnderıyor ~r / lt:umiyetinin infazına mani te~kil ede- Kıskançlık yiizfuı.den bir kıt 

Bu yeni ışık, hül_<uın_etin Aınerika - çin ayrı"a gcDıiler yapılacaktır, Bu recesi ne kadar büyük ohırsa ol- Kuç~ degırmen sabı~l~rı muame cek mahiyette olrnadıiıru bildinni§ - ağır yaralanch 
dan hava malzemesi almak veya Ka- genıiler harp nizanu dahilinde tay - sun Japonya harp gayelerine var- le vergıs~nde. yapıl~n. ta<lılat.h~kkın-ltir. Hıristo gene ajağı ilamat kalemine .. .. .. • ~~ 
nadada ehemmiyetli surette tayyare yareleri İngıJi.;ı adalarına kadar geti-' 1 da kendı dileklerını de bıldırmek jgetirilmi§tiı-. Hıristo burada b.ığırıp Dun kıskançlık yuzunden atıı; .• ,ıı 

ınış sayı aınıyor. .. · Ank ·a bir he et <mndermi- cerh vak'ası olmuş ve Zehra a<>"' fnbrikaları yaptırmak kararıdır. Hü-!rebileceklerdir. Belki de bu hususta .. .. . . . uzeıe ara~. _ Y b- • çağıı·mağa başlamış ve elinde ken<lbi- . • a: 
kmet tarnfından verilen bu karar mü- Irlandad<ın da i.stiJade edilecektir. iş.- •. B~gunku hal 9~. de~ı gıbı de- ye karar ''.~mışlerdır. Ah'!'et ve Ka-1 oin evvelce aldıw ve ibraz ettiği ra - genç bu- k'.z agu· yaralanarak ll acW 
naka~e edilir gibi değildir. Çünkü te biz bu P"litikayı İngiliz imparator- gıldıı·ı. Bu sefer Çınlılerın mukave ı zımdan murekkep olacak bu heyet,: poru gootererd<: 1 ha.tahane.ıne kaldırılmLstır. fi 

· 'd b' ·ıce hl'k ı k k ı - .. . . m ti ka ıs nda kal d H b' bugu"nlerde Anlı.araya gidecf!k ve İk-1 . . _ şöyle olmuştur: gıteı e ırı n te ı e ere arşı oy- ugunun az.aroi 'urctte mudafaası ıçın ~ . ~ ı ın ~· . ar .ın 
1 

. . • • • • - Adlı~·e doktoru hastalıgunı an - . . _ ,~! 
mağı istiyenler için bu kar.ara daima elverLsli e;mııekteyiz.> musaıt hır safhasından utifade ıle tis•t Vekaletı nezdınde. teşe~üsler. lıyamadı. Bu rayoru veren de tebzeci 1 Kamı! adında hır delıkanlı Z r 

U---'-- ed·ı k · . . Ih acak b' la · k ı de bulunacaktır. Kw;uk degmnen . . . i.<ıninde bir genr kızla tanı•mı• ,., m umeret ı L'Ce tır. Vınston Çur~ıl bundan sonra bah - su e var ır yo gırme Ja- _ . . _ . .. .. • . ,değil, doktorJnr. Bu raporu nıçın ..___ . > • _ , • 1, · 
Söylendiğine göre mühim tayyare sin dijıP.r mühim tarafına geliyor ve pon politikası ıçın' • imldnsız görül- sahıplerı kendH"rının buyük d~gır- tan itlbare almıyorsvnuz? demiJ(ir. pey zaınandanberı sevışmeğe baŞ Jt 

• b 'k 1 uk "- Jd kla d 'di . ' menciler kadar muaınelE vergısıne 1 . . . , nl'•lardu· Fakat zaman geçtik<;<' " ıa rı a a<1 m teaıı· o u n. ere- yor kı: me kted' J nl ç· d . Fakat •. ıbraz e<lilen hus.mı brr ra- "" · ..:li> 
· k .. ik' · · . • ı me ır. apo ara ın e t.ıbi tutulmalarının doğru olmadıgı- mil kıskançlıgı arttmnış ,.e se,·~ 

Ct>llJD anca uçte L51 kadar 1'tıhsalat cAnıerıJt>ı ık dostane te<riki mf!sai üh' menf tl te . ed bil k" d . 1 . d bıd parla bukmtin infazı gecıktirilemiy.,_ · · . j(' 
yapmaktadır ve bir çok tecrübeli işçi- . • . m ım aa er mm e e- nı ve oy eg!rıneYJ en ereccs . e ceği için Rıristo hapishaneye gönde- ne ba~ka gençlere yüz ''ermf!mesı 
,_ ht l'f ti · · . ·ı . t' ide bu hu•tL''a talep edıJ.,cektır. Ha- cek bir sulhun harpten daha cok muamele vergısı alını;ıasını ıstıy.,- il , .. . _,,,_ 

1. 1.1 
sıkı sıkı tenbihierde buluıunu,ıur-

lt"J"e mu c ı !lôUre e ızın 'erı tnış ır. ı . . r meK were J3ıruö.rmaya tes ını ec ı - · - ı..ı 

B · 1 d , ·ı 1 1
va levazımının yapılması Kanadanın · • T ky d h ceklcrdır. . . . i . Dig' f!r taraftan bu münasebeti ı~ u y·raıt a tın a neuen ını yon arca . . . . ışe yarıyacagını o a a esap .nek ıstenmıştır. -;te bu >ırada Hırıs- cı • 

para>~ deniz aşın yerlere yollıya!ım? ,sa~a~I'. ıle ıaru::ı olan bırleşmeğı 'te- etmiyor değildir. Bu itibarla mgi- . Gelen seyyahlar . t~ büsbütün köpürmüş: bcr alan kızın babası da. ~zına "':'.,ı-
İngilizlerin sanayi hususundaki ka- mın ıçın bu~a luzu'.'1 vardır. ~erıka !iz - Japon mi.inasebatının yeni bir lngiliz bandralı Oı-;on vapurıle - Siz "aıilenizi y~paıı.ınıı Fakat hatltrd" bulunmuş, Kanulden J<f 

biliyetlerine süphe edilemez. Bu sa- yardım.ını co~ert hı," surette ıptal e - fh b 1 k d kf qün sabah limanımıza 1öl1 se ·yah g~l ben öbem de- buradan gıtmeın!. geçmesini tav>iye etmi$ir. Zehra· 
yPde sayanı ehemmiyet derec<>de u- t d.ecektır'. İ?gılterenın ve müttefikle- sa ası .~ş ayaca . eme ır. miştir. Bugün Akd~nize ıııdecck!Cf- Diye haykırarak masanın üzerinde- ı nıil ile konll'}lnayacağını \'e rrrilJll"' J' 
kert ta\'\•are yapılabilec .. ktir Bllyiik rının polıtıKa•ı kanuna uygun ve te- Bu ınunasebetlerın uzun za - 'dır , ık· t k - 1• b<-tini ke.eceğini. fakat ondan kol'~( - ~ • · •· <l .. ~ ld k . . . d b . al j · ı amponu apınış. ev\'e a memur - d~ 
harbin sonunda mühimmat n"zarf!ti cayuz "n an " u ça bu teşrıkı mesaı man an en Y ruz resmi nezaket BELEDİYEDE lann iizerine atacakmı~ gibi kolunu ğu için bö~·le bir şeye cesaret e 

devam eıle(·ektir> k 'd 1 · · · d k ) • · · ld·-- - b ba .. ı · · B uP ayda 2.000, yani senede 24.000 tayyare 1 aı e en ıçın e a mış, sogumuş Ç" ~ t I I kaldırarak onlara doğru sallamış ve ıgını a sma soy emıştır. un et' 
yetiştirebiliyordu. - Avrupan.n hür milletleri için bu si- olduğu besbellidir. Fakat eski za- . op 15 .asyon arı.. soııı·a birdenbire tamponu ]lf!Dcereye zerine Zehrarun baba" bir kaç güP 

t . t . ı · "I • b' d d Beledıve ı;ehrın ı"ın<te otedenbe 1 ı l' .. t t · .,.., ·ıitı 1919 harp planları bu muazzam ye-lyase ın ne 11 t ~rı yu <se.. ır erece e manların ihtilaflarını hali t ek . · ' . ' .. '. - fırlatmıstır. Is bununla kalm.amıs ilk ve po ı.;e ınuracaa e nuş, ""'ını . 
.. . . . . k d' · · ]"- · k d' H . e m rı me\•cut olan ''edı ··op ıstas\·onuıı- · • ·' hd' . . k d k k ıl kunun hemen hemen iki mislı ıstıh<a-1 en ı ını ,ı. •etırme te ır. er )erde . . . d'k' İ 'lt h"k• . . . . ,, ' • . . hanet ve '"''·ınlıktan istifade eden zını te ıt 'e taz~ı e ere eıı _,,, 

.. . .... 1 .. _ k . d ·zı h.k. . ,ıçın şım ı ı ngı ere u urnetınm dan beşını kaldırmış valnız ıkısı - 0"-1" .. __ b b 1 - b .,. 
!Atına gore yapılmıştı. İstatıstiklere gorıı u~ or ı T\ et, enı ere a ımı- . . . . -• . . Hu·isto. mürekkep hol<kalarını kapa- muna>e ette u unmaga mec ur 

.. _ . ld k ı . t J 01,. _1 1.- k .11 ti ,_ her tarafta ne kadar barız hır fa- kalmıştı. Bırı Zeyrekte. bırı de Ak- ak _ la fı 1 . k . g>ini •ö\'lemış' ve ,ika•·et etm••tir. gore, para ,.e ı•rı o u ra •u 50n on )e n.ı.~ uı ı.. onu.,""11 nu e er.., , 
1 

b . 
1 

h' r =~ so r atıru< ıs emlelerı de- - ' , "' -~ ... ~ 
... ~ ,. ':J r t 0 

• t•" • •• •o " d d• saravda o an u ıstaın•on arın şe ır ........- .;I 1 la 6 
• ilı5"~ 

sekiz ay zarfında pek büyiik bir ha- ve ayni ıdeai. ı.ahip olan milletlere ait a ıye e gırış ıgı goz onun e ır. , .• . · • •·ırmiş, telefon makinesini kırmış ve Bunu haber a n Kamil ><'Vg ~ 
va donanması yapılabileceği anlaşıh-ıolmaM keyfiyeti mühim v., yeni bir i- Çin - Japon harbini durdurmak i- dahılmde k~J~n, sıhh_ı bakımdan. elıne ne geçerse kaldınp rı~ye beriye fena halde hiddetlenmiş ve kızı a:• ııt 

d Bald . h"k~· . 1r ·ı t k'I d H d tar'hl . İn ·ı· '- . b' . mahzuı lu gorulmuş, bunların da kal- 1 S<>hir dı'1na g ·zınei:e götürrntı~ı yor u. "ın u umetınin .giliz mı e ı e ıyor. em e ı me- çın gı ıı.ııerın ır tavassut ı.emı- d _ 
1 

k . "! _ . H atmağa başlamıştır. . • c ~ 

h .. k 1 . . ğ k d .. t' . . k k t 1 . h ·! . . - . n ı masma arar 'eıı mıştır. azı- . . - Bu gezme esnasında tenha kırlarıı , a'a uvvet erını arttırma a arar 1 eru~e ımızın or unç sarsın ı arına nı azıı amak ı~tedıgı anlaşılmak- d Tb . k İst b 1 Nıhvyet Hınsto agır cezaya memur aJcll 
verdiğindenber! 33 Uncil aydayız. O kar§ı en kuvvetli bir lmil. tadır, ~ "..~ ı ı aren g~-e Ü k~~d u ve polis Refik tarafından yakalanmıs dıkları zaman Kamil kızla müıı . ..,. 
h 1 ı d b bU ilk 1 r 1 .,.,yog unun, gere se s u ar ve . ·aya başlamrn ve neticede bıçılY 

a 'e ne en u Y ıava i osu K d k" -h t' · - ı - d - d" ve hakkında bir Cürmü Me. hut tab'ı ~ ·· ~ dl~ 
uçmuyor? 8 ı oy cı e ının çop erı enıze 0 - ı .. .. .. . çekerek Zehrayı muhtelif yerler111 

Mardı'nde valı" konag" ı yapılıyor kıileceğinden i.stasyonlara esas itiba-ıtutul~rak dorduncu a'liye ceza malı - J Sabık nazır bu cevabı •orduktan k · ·ı ·~· ıyarn anu~tır. rile Jıizum kalmıyaeakbr. emesıne verı ıııı,,ır. . . . - . 1<~1"1 
sonra diyor ki: S k ki 1 k • . ı Hıristo mahkemede şunları >Ôyle • Zclua H.bekı hastahane"1nf! . 

o a an su ama ıçın . . ı· ı·ıl!'1ı-. Kamil ,·akalaıunış. Ve aıtl 
•Harp zamanını tecrübe etmiş olan- B J d' ki b ı k .. mıştır: · - ,.,. e e ıye sıca ar aş ama uzere ~ulh Ce7.a l\lahkemesinde sorg"-<U • 

lar için burası esrarengiz<lir. Bizim olduğundan sokakları sulamak husu. - Ben kolonyacıyıJı. F •kat son za-
1 ı U h •t· · · d h 1 rd pı mıştır. >Ug n arp feraJ ı ıçın e ça şma - sıında icabeden ha?.ırJıkları ikmal et- mnn a a gar;onluk yapıyorum. Bu 1 

tlığımız doğrudur. Fakat harp fer&- miştir. . sene nedense bütün miişterileri.ı si-ı Kiimil. suçunu inkar et~i~ ,.c: d<'' 
itinin iki ağzı vardır. Harp esnasında Caddelerin sulanması için bu sene nirleri çok bozuktur. Bana müteınarli- •- Ben vurmadım. Belkı otekı 
mühimmat nezaretinin işleri, çalıştır- yedi arazöz tahsis edilmiştir. Bundan yen ~atıyorlardı. Ar.wıra bu yü•deıı i tu vurmuştur'.• ıJl 
dığı adamları alınarak cepheye gön- başka belediye temizlik işleri emrin- müşterilerle kavıa ~diyordum. Polise l Demi~tir. Hakim Reşit l{Aıı 
derilmesi ve yapılan tayyareleri harap de oltıp ta ötedenberi istifade edile-

1 
hakaret suçun~an bes 't(in hapse atı- te,·kifine karar vererek tevkli'hD~c) 

olmaları gibi cihetlerden de sekteye miyen 32 su arabası da ıslah edilerek 1 lacakınışım. Bır şey değil amma ben göndermiitir. 
uğramıyor değildi. Şimdi ise hUldl • istifadeye yarar bir h•te getirilecek. polise niçiıı hakaret ettiğimi hatırlıya- İk' h 
met, mUhimmat nezaretine fevka!Ade tir. Caddeleri sulama islerine tahsis ınıyoruın. Benim kusurumu affediııiz. 1 sar oş aaJf 
sel5hiyetler vermemi§ ise de hava ne- edilen arazözlerden iki~i itfaiye ku- Ben bir çe. it deliyim!. Fatihte oturan Nuri Orak, pt 
zaretinin hemen Uç senedenber! bol m~_ndanlığ_ı. tarafıııdDn. veril1?11ştir. Hıristodan sonra şahitler dinlendi. ta. Necatfüey cad.desin~eki Fat:ıt3 o>' 
para bol işçi ile çalıpnak lmklıııM Dı_ger ye.dısı, z~ten bu ışe tahsıs edıl Hadiseyi yazdığımız gibi anlaıtılar. ! mırın bırahanesınde ıçtıkten so ~ 
malik olduğu meydandadır.• mış arazozlerdır. Müddeiumumi ilamat kaleminde Hı- camları kırmıya ba~ladığından Y9 

Çorçil makalesinde §&yanı dikkat Ekmek francala . fia tları 1 ristonun >ebcp olduğu zararın mikda- lanmıştır .1" 

rakamlar söyliyerek bu , Avrupanın N h k · d '--J d' d "dd · ')'kt ) y· Jk' E k'" p· 
Mardl-•.. 1 S 1 Husus·ı') _ Mardı'n~e ye- ar omısyonu un "" e ıye e rının mu eıumumı ı en soru masını ıne en·e ı gece ren O) ~ 

bu··~u"k devletlerın· ln ha"a k ti ri " o konag" ının temelı' 'a•ıımı•tır. 8u cıvarda 1 h • " , • uvve e ' • top anarak ekm"k Ye francala fiyat- istedi. istasyon caddesinde fazla sar O; •rl 
itıbarile vaziyetlerini anlatmaktadır. ni inıaat d.vam etmektedir. Elektrik te- otuz yat<ıklı bir memleket hııstahcınesi !arını tetkik etmi?tir Komisyon, 1;; Heyeti hakim ... Hıristonwı aklı mu- halde dolaşan Nahit Keser, ô1111 jJI' 
Bu rakamları biz de naklediyoruz: sisatı tamamlanmak üzeredir. Umumi inıası da ihale edilmek üzeredir. gün e'·velki un \'e buğday fiyatların- vazenesindc bozukluk gö,·düğünden çıkan Halilin arabasına zorla be~ 

Umumi harbin başlamış olduğu 914 merkezin yardım ile inıosına baılanan Gönderdiğim resim vali Bay Fehmi ~~ .h~sı;edilecek bir trn .. zzfü görmedi Tıbbı Adllde ın~işahede .altına alınma- m~k _istemiş ve üstelik t~ bıçak Ç ıJı 
, .. neaind Fransanıu 140 harp tayyare- Halkevinin açıl•11 sevinç tezahürleri içe- Vur<1lı voli konağının temeline ilk ça - gı ıçın ekmek ,-e francala fıyatlarır:ı sına karar verdi ve Hıristo Tıbbı Ad- mıştır. Sarhoş yakalanmış ve Jl1 
si vardı, Umumi harbin JOn senesi o- risinde yapılmı~. İ•tasyon yolunda vali muru atarken gösteriyor. ipka eylemiştir. , !iyeye gönderildi. kemeye vt-rilmiştir. 
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TIWJ mAR 

Yeni Sabahın anketi ITu" kı'ye Amerı'ka N'NV' /'NN''W'NVVINV'"NVW'N'l'IVVWVW'NWW'WV\ r -
Dikkat".::~em:~!:? Asıl Türk milliyetçiliğini ticaret anlaşması 

sevgilimiz sulh Ve can düşmanı· nasıl ı·zah edersı·nı·z? -liO»-mız harpken hiç durmadan sulhle b k 

Seyta: • 

: = SON HABERLER =~ 

Çekoslovakyada 
alay ediyor, fakat harple gayet Alakadarlar bunu üyü 

~.;:.!ı-:::ı:~~:'ba~~': Cevap veren: Ahmet Emin Yalman m:a:!!!ı:~:.!n:.a!:~~~:: Fransa ile ittifak aleyh-
lunç olmuşsa onu maskara eden Bir ikinci sebep cehalettir. Türki- milli ihtiyaca göre, tanzim etmek ni bir ticaret anlaşması için Ankara-
biziz. Harbi bu kadar cazip, bu yenin gidişini mukayeseli ve geniş mümkün olur ve başka memleketler- da yapılan müzakereler neticelenmiş 
kadar parlak yapan biz olduğu- bir gözle ölçemiyen b;rçok yarım bil- de umumi menfaat esasını en çok ze-
muz rı0bi. gı·ıı· ı·nsanlar vardır kı" be~enmemeai d l b"" -k A ·1· h gibidir. Yeni muahedenin bugünler-

e§ e e eyen uyu sermaye mı ı, aya- de imzası beklenmektedir. 
Mektep kitaplanmıza vannaya ve kusur aramağı zekayı ispat edecek tımıza sokulmamış olur. Ankaradan gelen haberlere göre 

kadar harbin methi, ptayişt dolup bir yol sanırlar. 6 - Türk milliyetperverliği tam hükumetimizin yeni muahedenin kle 
taşıyor. Yiiitlik harpte, cesaret Üçüncü bir sebep, birçok insanla- ~an~i~e inkıl~p~ıdır .. ÇüAnkü T~r. - ring esasları üzerine vapılması hak
harpte, şecaat harpte, fet,illrb~ rın şahsi menfaatlerinden başka bir kıye ıçın tam ınkı.şaf ı~~nı, eskının kındaki teklifi Amerikalılar tarafın
harpte, kahramanlık. harpte!. şey d~ünmemeleri, fakat bunlar~ ~ yol~~uz~ kesmesıne manı olmak :'~ dan kabul edilmiştir. Alakadarlar 
s_uJhte sadece tevekkül ve _:_ı_m• _ mumi menfaat nikabı altında ilerı yenı ıhtizaca serbestçe uymak gıbı "k . d" tı . . b .... k m 
1 k uuaa bwıu ı tısa ıya mız ıçın uyu u-
1 var. Bütçelerimizi harp • sürmeleridir. esas şartlara bağlıdır. Ancak Türk . k • 

1 
ç·· k"" 

• Mwun ıçin İ b b 1 d 1 .1 .11. t l"ğ" (" k 1ı:b) b" vaffakıyet sayma taaır ar. un u ~-.....,.z. Milyarlanmız harp şte bütün u se ep er o ayısı e mı ıye perver ı ı ın ıua ın ır ld 
11 

rd d h . 
utruna &idiYor, 1.:... d··--.1-n memleketimizde gömilün istiyeceği kelime halinde kalmasına razı ola - evvelce ~h ığı tma a anA a ailczıya-
h be ·~ ua UU1U11 t de bize ı raca yapan mer anın 
-rr. ar hediyeler ..... ı:.dınyonız·. kadar coşkun ve s.ımimi milliyetper- maz. nkılap ruhunun hayatın her şu d . "kt d b" d 
,a, klar 395 . . . . . bun an sonra aynı mı ar a ız en an , tayyareler, -rbhlar verlik cereyanlanna tesadüf edemi- besınde, daıma her tesırın fevkmde t . d"J . d kt" 
bo - ' k 1 . t mal alması emın e ı mış eme ır. rnbalar, zehirli --ı-.r... yoruz. Bu memlekette hiçbir yeri ol- a masını ıs er. d d b .. tak k t 

cı • .aL •~ T'" k ı·v· . . . . Ayni zaman a a ugun as ayı ~"""e relmce: Onu muhta ... 1•.,. miyan ifrat cereyanları, bunlardan ur genç ıgı, en ıyı mıllıyetper- .... d . ..ı_ •••• 
1 f 1 dan ~ "" 1. . • . .. . ları yuzun en pıyasamızu.ca goru en as an ianelerle reçind*1nJ... I istifade ederek aramıza sokulmağa ver ile prensıplerını munakaşa yolile t dd 

1 
d 

1 
.m d rt d 

-ı,... V '""Ji'IC: ı·~· · · h" l ğ alı aramalı bulmalı, kendıne mal etme- iptida, mal eker ar ı6• a 0 a an ~,.yonız. ere vere verebiJ~u:.:. ve genç ı6ımızı ze ır eme e ç şı - , t 
nın kuru bir defne dalı. -.• yorlar. li, bunların etrafında sıkı bir kütle kalkmış 0 aca __ ır_. __ 

• Harbin çept çeşit sanayii, k _ Türk milletinin en büyiik ihtiyaç- haline gelmeli ve memleketin kapı- Belediyenin emrinde 10 bin 

hinde bir propaganda 
Dağıtılan risalelerin ecnebi bir memlekette 

basıldıklarını gösteren ifadelet 
Prag: 16 (A. A.) - Cumartesi gü-, re edilmiştir. Prağ'da ve Bohemya ile 

nU memleketin muhtelif noktalarında Moravya'nın ibrçok yerelrinde pa -
Çekoslavakyanm ittifakları ve bil - ketJerle risaleler bulunmuştu? 
hassa Fransa ile olan ittifakı aleyhin- Yarı resmi Çeteka Ajansı, bu risa
de bir takım risaleler dağıtılmıştır. lelerin fena bir Çek lisan:yle yazıl -

Plzen'de bu gibi risaleleri dağıtan mış olma.41ının bunların menşei hak -
kında şüpheye mahal bırakmamakta 
olduğunu ve tabı hatalarının da bun
ların ecnebi bir memlekette basılmıı 
olduklarını göstermekte bulunduiu
nu beyan etmektedir • 

iki kişi kaçmaia muvaffak olmuştur. 

Treytnov'da Hofman adında birinin 

evinde yapılan ar~tırma neticesinde 

zabıta tarafından 2000 risale müsade-

tnısyoncusu, tllttan zen.; .. · 
0 }arından biri, milliyetperverlik pren- larını her vakit için ıfrat cereyan --·lh·· ' .... ı var. . l . . l . b t if ta 1 k 1 d koyun var AJ k d ) -. un Yetine müesses-: (Mil- sıp erının canı, mus e, rat n u- arına apama ı ır. man a 10 arJ 

1~1 ~ B"" ·· • k Şehrin et ihtiyacı için İzmir mın-~er Cemiyeti). Yerine a •• ı.... d zak bir şekilde tesbit ve münakaşa utun gerı almış memleketler bi.. Küstahça bir 
hareket •hık Habeş kralı Negüı F- !l edilmesi ve bunların etrafında ide- zim elimizdeki nimetlerin hasretini takasından dün yeniden 1000 koyun v k ld 

•İ.nd.en birer iki-. milletle.r 8
1ynlınncı- alli gençlik cereyanları kurulması - duymaktadırlar. Tür:t gençliği bunu gelmiştir. Halen İstanbulda, kesil- SOganSJZ a ) 

d "("• p d .. .. kd" mek üzere belediyenin emrinde 10000 S be y h d"l · H d • •h b fi ıyor; ikincisine ıelnce: Zaval- ır. gorup ta ır etmezse ve moda diye e p a u ı enn atay a ınti a atı 
lının artık ne yeri yurdu, al Gözleri ileride, şuurlu ve ideali~ hariçten ithal edilmiş cereyanların koyun bulunmaktadır. Kuzuların sa- k .. 

1 
. . 

mülkü kaldı. Elinde kuru Db~ ~- 1
_ bir gençliği bağlıyacak milliyl·tpcr ., kör körüne esiri haline ınerse tarihe katsız olarak satılması hususunda Spe U asyOnU ım JŞ geri bırakıyorlar 

da ır un · k ğ b verı'len karar bugu··nden itibaren tat- Berlı·n · 16 (A A ·ı Bir kaç haf- R f · ·a ) Van ~ başka bir şey yok. v~~li.k prensiplerini şöyle ifade ede- arşı en a ır ir mes'uliyet altına · · · - ( aştara ı ı ıneı e 
Ganp defi] midir ki b k _ bıhrız: girmiş olur. bik edilecektir. tadanberi ev kadınlarıv soğanda~n mah-1 şiddetli propagandaya rağmen kaybe 

larda bu kuru u··nvanı dau Myaillın- 1 - Türk milliyetperverliği kendi Etrafımızda üç nevi hükumet ı:Pk- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il! rum kalmışlardır. Sogan kıtlıgı gele- deceklerinin artık muhakkak oldu-
1 ( et r edelim, bu tesirler şu veya bu şekil- k · k d d er Cemiyetı") ...Jı·nden almak .. menfaatini insanlığın menfaatinde ve li görüyoruz: ce hasat mevsimıne a ar . ev.am e- gvunu yazıyor ve varmak istediği ne-

a u de mutlaka hakim kalır. Bundan h d ı b re?.! ze- 1 barış prensipinin yayJlmasında bu - l - Eski demokrasi şekillerine decektir. Gazeteler, ya u ı erı u ticeye varıyor: •Eti veya gayri Eti• 
başka insanları hususi menfaate bağ- · d k··1a.s k Bizim tarafımızd b h I lur. En parlak macera ve nüfuz bağlı kalarak işleri f1rka mücadelesi madde üzerın e spe u yon yapara diyor. Sancakta seçim yapıldığı tak-

an u a e k lılıktan tamamile kurtarmak imkan- 1 kl 
nan (Sulh) nasıl • 1 ,o- fırsatları bile Türk milletini bu yük- tarzında yürütmeğe çalışanlar. dünya piyasasında soğanı aza tma a dirde, Türk aleyhine rey verecektir. 

ınıauı an mes ut sızdır. k d 1 edebilecek" ... şı·mdı·k·ı· hau b. sek yoldan ayıramaz. 2 - Bir genişleme programını ta- itham etme te ir er. Kanlı hadiselerin önüne geçmek i-
ıqe ız Türkiyenin gittiği yolu, tamamile 

1 
. 

nun. tn. ~-- "- ·may,..,.L_~ d o- 2 - Türk milliyetperverlig~i, kül - h.akk·u· k ettirm.ek_ iddi_a~ile ~emokra- Ev kadın arı soğan yerme prasa, çin buna mani olmak lazımdır. Tek uuna m anm.::: ..x.a _ uzak ve bitaraf bir zaviyeden tetkik b 1 d 0 blZim )A,.__u h. 90."'' tür ve ideal birlig~i üzerine kuruL sı muesseselerını tatıle ugratanlar, sarmısak ve Almanyada u unan i- tarzı hal, intihabatın tehiri ile sta -
Uuum Z8, IJDa-.- edersek ideal bir )'O}Un birçok ala- d d} 

muhta .. !. .T"""
1ze muştur. Hedefi arazi deği1, nüfus ba- diktatörlük esasına dayanarak dünya ğer baharatı kullanmağa avet e i - tükodur. 

~ metlerini buluruz. 
Orhan Seyf" O kımından genişlemektir. Fakat bu nın kurulu nizamını tehdit eden- . . mektedirler. 

ı RHON J Ortada öyle bir devlet otorıtesı t h 
1 

d"l ğ 1 H . - hedefine tazyik ve ifratla değil, milli er. t a e ı en so an ar azıran so -
ÜNI 3 İ var ki kudretini ne irsi surette ele k d f b 'k h tah 1 e VERSlTEDE idealleri candan bcııiınsiycn fertleri - nsanlığa yepyeni ve yüksek geçirmiştir. ne de fırkacılık. yolile nuhn~ aa·ıar kat· rı a ve as ane er 

arasına kabul etmek ve mektepte es- bir varlık hazırlamak iddiasile sınıf mmuuvştaukrk. at bir şekilde buna sahip ol- ta sıı;çc ıience lırı~ ı er mı·-, 
Ü · kinin darlıklarındnn i.17ak bir nesil mücadelesi namına bir şıddet idaresi 
nıversitede yarın tednaa· ta 

.b yetiştirmek yolile varmağı düşünür. kuranlar. Türkiyedeki otoritenin membaı, ö- . ? 
Ü nı. ayet Veriliyor Türk vatandaşı olmak en büyük ni- Bunlardan birıncisinde başlıca lüm halinde bir milletin muvaffaki- Japonlar mı• 

d nlversıtenin bütün fakültelerı·n- mettir. Bu sıfatı tam manasile ka - mahzur, hedefe dogru devamlı ve is- b" 
1 

k ·· d ı ·d· B 
e Yarın b yetli ır var ı muca e esı ır. u lkı· taraf ta muvaffakıyet .h sa ahtan itibaren tedrisata ummak ve hukukundan istifade et- tikrarlı bir surette yürüyememek mücadeleden tamamiic milli bir hü~ 

~:na~~~ Verilecektir. Mayısın 20 sin- n:ıak ancak ferden buna layık olmak ve herkesi memnun edebilmek için kumet doğmuştur. Öyle bir hükü _ iddia ediyor 
bağlı ~ren.. ede~i.~a~ fakültesine lazımdır. renksiz bir takım uzlaşma usuİlerine met ki halkın varlık emellerini ve Tokyo, 16 (A.A.) - Şimal ve ce-
ı.t"b l"OUagoJı enb1ıtusund•, 25 hıden Grup haJinde ayrı varlık muhafa- razı olmaktır. . nuptaki Japon kuvvetleri, bir Japjon 

ı "" dünyanın normal sevıyesıne az za -
n· aren de diğer fakültelerde mezu- 28 eden ekalliyetler, dünün anormal İkincisi esir devrinin geri mede - manda yetişmek lıususundaki azmi- haberine göre bu sabah Tangshai şar-
ı~et ve ara imtihanlarına başlana- bir mirasıdır ki Iertlerinden bir kıs- niyetini temsil ediyor. Esir devrinde ni temsil eder. kında Lunghai şimendifer hattında 

ca tır. ı mı milli b"" · · d · irtibatı tesis etmışlerdir. Ecn . . • unye ıçın e erımek, diğer olduğu gibi ortaya bir takım eserler Türk milli hükumetinin devamlı 
hanlar eb.~ dıller m~kt:bine ait imti- kısmı ecnebi. hale gelmek suretile 1 çıkarıyor. Fakat bedel olarak yarının ve ıttıratlı bir surette takip ettiği Şanghay, 41 (A.A.) - Cenubi mü-

dun tamamıle k ı edil 1 zamanı t f ;ı;. k k şahitler tarafından verilen malumata tir 1 ma miş- a as ıyeye Uı:;rıyaca tır. in işaf imkanlarını ödüyor. Halk e- yol, umumun menfaatini yegane öl-
3 - Türk milliyetperverliği her sir haline indiği için demokrasi sis.. çü tanımaktır. Bu sayede sınıf müca- göre Çin çeteleri Peipingin ı4o kilo

vatandaş için fırsat ve imkan müsa- temlerindeki verimli umumi alakayı delelerinin sermaye ve işçi kavga - metre cenubu garbisınde kain Pao--11011-

Cam vatı a B d h l k ting.Fu'yu muhasara etmişlerdir. ilerin sulan rar. u esas a i inde rrıüca - ı aybediyor. Sahte bir propaganda }arının önüne geçılmiş, her fırsattan -
K k d. e.le eden vatandnşhır arasında en coşkunluğunun arkasında en yüksek istifade ile dahilde :ıenis bir inkisaf Şehirde bilfiil örfi idare teessüs et 

Carn. ır çeşme suları kesildiği vakit i " · ~ · t• 
ılere k t l k ıyın n, en temizin, en mükemmelin medeni kıymetler inhilale uğruyor. tahakkuk ettirilmiş, hariçte de en mış ır. 

L_1 . a 
1 ı aca terkos suyu için serbest ··sı k n Söylendiğine ğöre Çin kuvvetleri 

l
ue edıye ile evkaf arasında b·ır an- çe u e çı masmı, yani içtimai uçüncüsü, hedeflerinin ileri isti - üstün barış gayesinin mümessili sı-
aşına yapılmıştı. Bu an'ft~aya go-·· ~tafanın kalite bakımından en ve_ kamette olmasına rağmen dar ölçü- fatile büyük bir itibar ve emniyet ka- eski komünist ordusunun kıtaların-

re cam·1 · "'9'
11 

nmli ve yüksek şekilde olmasını is- lerle hareket ediyor. Geniş bir gaye- zanmak mümkün oimuştur. dan mürekkeptir. 
t..... ı enn kapılarına kadar olan ter . d • Çemberlayn hasta 
'""l&lt belediye tarafından kapıdan • yı, inı taassuba benzer bir sınıf ta.. Türkiyenin ileri gitmesini ve kuv- . 

Inualuklara kadar olan t-ı~-t ta 4 - Türk milliyetpt!rverliği sınıf assubunun darlığı içinde hapsedi - vetlenmesini kendi menfaatlerine Londra, 16 (A.A.) - Hafif bir dam 
kaf tar """'QCI ev- tanımaz. Yalnız memleket menfaati yor. Mukabil istikamette ifratlara uygun bulmıyanların bütün düşün - la buhranından muztarip olan Çem-
dar . alından yapılac .. ktı. Evkaf i- tanır. Fert ve grup menfaatlerini bu- yol açıyor. . b k 1 k berlayn bugün odasındr.p dışarı çık-

a 
esı kendi hiaaesine düşen t""" .. fttı cesı, irliğimizi saFEma . meme et- D d , .t 

Y ptığı halde belediye henu··z .... hi ... çb· na fedadan çekinmez. Her Türk va- İdeal bir gidişi, bütün bu sistem - te ahenksizlik ve istikrarsızlık ya _ mamıştır. Bu akşam un eye gı -
Yerde tesiaa ır tandaşı için muayyen bir asgari sağ- !erdeki mahzurlardan uzak kalan, ratmaktır. Fısıltı membaları geceli mesi mukarrer olan mumaileyhin bu 
ten dolayı :V::":':r:ır~~:Bubesebe~ lık ve geçinme seviyesinin tahakku- umumun menfaatini yegane ölçü di- gündüzlü bu gaye için çalışır. Bun- seyahati tehir edilmiştir. 
yeye milracat ederek bilh un ledı- kunu ve içtima[ sigortalar sayesinde ye kabul eden bir sistemde aramak ların ekmeğine yag suren amiller 
yaklaşması münaseb~lile s8:a Yazın hayatın görünür görünmez sadme - lazım gelir. vardır. Bunlardan b.ri eski zaman -
ınilerde pek za • b" yun ca- lerine karşı ıoetler kurulmasını ister. İnsanlar için böyle bir ideal ölçüye ların türlü türlü enkazının aramız-
ed . . rurı ır unsur teşkil 

eceğını ve mevzuubahis olan t . 5 - Büyük sanayi için hedef dev- tamamı tamamına kavuşmak imka- da bulunması ve kısmen muhafaza-
satın biran e 1 esı_ let sanayii kurmaktır. Bu sayede bü- nı yoktur. Buna r.ncak yaklaşmak karlık, kısmen 7.edelenmi~ şahsi men-
su kı 1 vve yapılarak camilere y .. k f l 

a t1 tnasını istemıştir. u men aat er, gene umumi menfa- mümkündür. Mazinin tesirlerine kar_ faatler yüzünden yeni gidişi benim-
!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!llı._.______ at için kullanılır. İstihsal hareketini şı nekad~r üstünlük temin edersek sememektir. 

Bir gencin tevkifi 
Bakırköyünde doktor Şevketin Ha

mide adında 13 yaşındaki evlatlığım 

berbat ettiği iddiasile bir genç yaka
lanmış ve dün Birinci Sulh Ceza mah
kemesinde gizli bir celsede sorgusu 

Bütün partileri tatmin edebilecek 
tek formül Fransız mandasının mu
vakkaten mu haf aza~ıdır. Milletler 
Cemiyeti kontrol komisyonunun hu
zuru ile muntazam seçim yapıldığı 

takdirde netice, Arab listesinin bü -
tün akibetlerile zaferi olacaktır. İn -
tihabat tehir edildiği takdirde An -
karanın prestiji müessir olmıyacak 
ve her türlü hadısedeh içtinap edil
miş olacaktır. Eğer genç Türkiye 
Cümlıuriyetinin dirijanları henilz 
halel gelmemiş olan muvaffakıyet 

listelerine bir hizmet kaydemek is -
temiyorlarsa bu •Ehveni şer> politi
kasın. taltıp etmelidirler.• 

* (Evet, Antakyadan nihayet bekle
diğimiz haber gP.ldi. Fransızların bu 
neticeyi elde etmek istedikleri çok -
tan anlaşılıyordu. İstediklerini yap.. 
rr.ak üzere olduklanna ait işaretler 

ortaya çıktı. Fakat Türkiyenin haklı 
davasından asla vazgeçmiyeceğinl 

bjtün dünyanın bilmesi lazınıgelir. 

Bu haklı dava bugün dejilse yarın 

kazanılacaktır.) 

B. M. Meclisinde 
Subay rütbe isimleri 

değiştiriliyor 
Ankara, 16 - Bilyük Millet 

Meclisinde bugün subay riltbe 
isimlerinde bazı detifiklikJer ya
pılmuına alt kanum•n ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul 
edilmiştir. 

T E S O 
-Vah ... Vah ... Canım böyle gün- - Haydi bir mecidiyelik şeker di- tartılnrak yedi bölüğe ayrılacak ... Her - Dört yüz kuruşluk tiltsü ... Yirmi 

A D F lerinizi niçin düşünmediniz? yelim ... Daha ne lazım? bölüğü birer çeyrek mecidiye ile bir kuruşluk şerbet ... Otuz kuruşluk ho-
- Hoca hanım siz bir daha baştan - Bensiz düz siyah bir horozla iki arada ufak çıkınlara bağlanacak. Sa- roz tavuk. Şerbeti güle güle içsinler, 

MAHALLE KARILARI hesaplayınız bakalım. tavuk. . . bahleyin .giln doğmadan yedi köşe ba- tavuklan afiyetle yesinler. Bunlara 
Y H - Akarı dört yüz kırk kuruşun döne- - Bir horozla iki tavuğu kaça ve- şına bırakılacak.. .. J!.1.· f azan. n--yı· Rahmi GÜRP · k k k okadar kızmıyorum. ~ın o are ter-

" •. • ~ D INAR No. 12 döne nesini hesaplıyayım? Hem baka- rirler?.. - Çeyrek koymasa ta ır ar pa-
Dört ·· k k k 1 ., sile biraya bağlanan çeyreklere yuz ırk kuruş" Hoca h~ru lım o kemerlere, bileziklere, entari - - Bensiz pahalıdır. Tavukçu on - ra oysa o mnz mı. 

bu yekCinu üç dört d f k m sun. Bakalım kendisi vermeğe razı 0 - lere bizim burada tahmin ettig"imiz ları mahsus ayırır. Onar kuruş- - Olmaz. En fıkaracası çeyrektir. doğrusu esmam yanıyor. Azlığ . e a te rar etti. lur mu? -
ke· ını ımaen dudaklannı büke bil- &n . . . . .. fiatları çarşıda verecekler mi? Baka- tan aşağı alamayız... Mecidiye koysan olur ... Lira daha a- - Haydi kızım haydi işine ... Böy-

. le - . anana şımdı hiç bır şey soy- lım evdeki pazar çarşıya uyacak mı? - Yirmi kuruş şeker, onar da ta- la uyar ... Fakat çeyrek mecidiyeden le ileri geri sözlerle kendini de beni 
- Yetişmez mi ki mezsın. Sandığa bir anahtar fi - - Ayaklarını öpeyim anacığım. O vuklar, ne etti? aşağısı olmaz ... 
GUlsUrn . • ·· lan uyd p da yesı d k urursun. arayı ora n a - fiatlan verilmiş gibi farzet te bu da- - (Parmağile hesaplayarak) Elli... Gülsüm meyusane: tararak n en ıpkırmızı kı- lırsın Zaten ·· d" dık d"b· tacaksın ... 

· · uç sene ır san ı ın- vet için daha ne lazım onu hesapla. - Ah yüreğim (Hezal) yaprağı gi- - Bu fare tersi işin icine karıştı -
,,,,-rt N'.çin Yetişmiyor Nefise harum? d~ ö:le kapalı duruyormuş anana - Ben dört yüz kuruşluktan aşağı bi titriyor. Daha ne lazım?... nlmasa da olur zannederim ... İyi sa- - Ne yapayım anacığım? .. TiitsU-
&JO Yuz kırk k hır luzumu olamaz. O para ile koca- 1_ y f 

1 
., den tut ta tA tavuklara kadar hesap _ Göz) . uruş az para mı? tütsü yhamam... Çünkü gücenirler. - edi dolaptan, yedi çekirdek a- atte olsunlar öyle şeyi ne yapacak ar. . 

erınj aça aça d""rt ·· k k nı kurtannz. Sonra anan duyarsa Sonra gclmeyiverirler ... Bak ben sana re tersi toplayacaksın. Yedi komşu - O sokaklardan sabahleyin en erken uyuyor. İllA bu fare terslcrıne para 
kuruş d 

0 
yuz ır d k 1 ş· d" b · · i · · erne ,,yl ı ,,,. uysun ne dı·y...,..,.k? Rıfltıyı elden ka h · d ~ .. 1.. h d d'·· k . Yed" 1 b k la toplarla o a mıyor... ım ı unun ıçın şımız 

1• \J e. n.ızım cahilsin ak _ """'"' · - er şeyın o6 rusunu soy uyorum. nun avanın a ogece sın. ı çeş- geçen er u çı ın rı r. - . 
n t çırmam ld • · · · · . . d l 1 . t ] ki · bozulacak. Kocam evlenecek mı? (baf k ermıyor. yi saatte olsunlardan ma 1

f 0 ugu ıçın paranın gıttı- - (Boğulur gibi bir teessürle) Peki meden yedışer damla su alacak o sı- (mun ar şey erı a ar ar, çeyre erı .. 
ga ınılır nıı? G" . ' ğine yerinmez vallah sevinir. Bize bir dört yilz kuruşluk tütsil yakacaksın .. yah tozu yoğuracaksın... safayı hatırla harcederler... parmağın~n tırnağını dışıne takıp çıt-
ll.i lira d . C ilcenırlersc sonra yir- de Allah razı olsun der. Fakat iş o - Ondan sonra ne lazım... Gülsüm sevinerek: - Bende kabahat ki sana her şeyi latarak) Işte artık bir param yok. Ne 
ler... a sar etsen davetine gelmez- r~da değil ... Bu para elvermez ... Be- - Yedi okka şeker... - Oh bu bedava ... Öyleya fare ter- böyle bir bir söylüvorum. O fare ters-lsatacak var ne alacak var ... 

G nım satacak bir ~yim olsa komşu ha- - Tatlı mı yapacaksın? .. Yedi ok- si de para ile olmaz ya?... !erinin hassasını sen sonra görürı;ün. Bir müddet süktitlıı geçer. Yekdi-
UlsUm ağlı.varak·. tırı bu ne olur'. Go""tilru··r satar ı"şı·nı· ka şeker çok değı"l m"ı? Sokaktan ha- ı ""' ··t k" k • · · ·· ·· clcrı·n derin bakmak -- Kız dur acele etme ... Bu hamur

1
0nlar kocanın a aca6 • o e ı arıyı ya- gcrının yuzune . , 

- Btn l b"f · · · b k h h k .. on ardan sakındığım için ı ırıverırım ... Yok ki ... A iyi zır ekmekkadayıfı baklava alsak yedi fırında pişecek... ni sana ortak olacak kalını çirkin talarken ho<-:ı hanım ır a Ka a o-goylc · ' 
. rnıyorurn. Allah gönlümü bi- aklıma geldi. Ananın plı! Kız, olmaz mı? _ Fırıncılar koca tepsi böreği alt- göstermek içindir. pararak: 

i~~~ Ya? Fııkat yok anacığım yok ..• :~ın 
1 
'8lı~ H~ni, beline bağlardı o - Hayır tatlı yapacak değilim. Şer- mış paraya pişiriyorlar ... (Elile ölçe- - Çıkınlara beraber sanlan çey - - A postal niçin yok! .. Hani o~la-

... ta onun için ... Sen annemin do-
1 

f8 ·:· e 0 du... betlik kırmızı şeker alacağım. Şerbet rek) bu şu kadarcık fare tersi... On rekler ne içindir? nın nazar takımı? cMasallah> lı altı-
luz rnecidlyeaini de h b k - (İç:.nt ~kerek) Onu çoktan sat- yapacağım ... Bahçedeki büyük incir paraya pişirirler .. Ey sonra? .. - Elinin körü içindir? Nezinıız iş nı? eaa il atıyor - tık H::>ca h 

anım... ağacının altına dökeceğim... - Sonra bu hamur yedi terazide olur mu kız? 1 

de iyi saatte olsunların hışmına uğra-

(DcMmı V«T) 
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YENi SABAH l T MAYIS 1938 

çe ':~~y~~b~ de:~::~~; yeni Belçika Dost Yugoslavya 
geceye inhisar etseydi! Ne gezer. Si- kabı•nesı• 
ze felaketimizin eksikslz olarak bil-

tün tablosunu tas\ir etmek mecburi- Bqtarah ı inci sayfada N b ·· l · r 
yetindeyim, gündüzden, olmaz olası tamam yirmi iki memlekete yayılmış azırı ugun ge ıyo ' 
ahbap komşularımız, bizi sıkmamak bulunuyordu. 
için yalnız bırakm:;;ork't', bizi eğ- Müfritlerle mutediller arasındaki BaftAl't l lnc:i aayfada müteakip tren saat 15 de lzmire ıJ 
lendirmek maksadile yanımızdan sa- ihtilaf bu ikinci enternasyonal merke- Misaf' . . b .. s· k . teveccihen hareket edecektir . . . . ırıınız ugun ır ecıye muva- · 
niye olsun ayrılmıyorlardı. Beraber zinde de mevcut ldi. Bir kısmı kapı- 1 t ed k ı· bel di · · İzmi.rde: . . . .. . . . . . . sa e er en va ı ve e ye reısı "-""' 
yemek yıyor, beraber gezıyor, ban- talizm reıımının tedrıcı ıslahat ıle de- Muhitti Üstünda' İstanbul k ut _ 23 Mayıs günü saat 9 da tren ııı;'" 

Ne aptalca, ne akla sığmaz bir ma-ı det misafir olarak geldik. Tam bir yolarımızı beraber alıyorduk, anca- ğiştirileceğine kani oldukları halde n 1 Öm Hallsg, • B ıkta om a Basmahane istasyonuna girecek. \~ 
• . nı genera er ıy y, gene-

ceraydı yarabbi! İnsan oğlu kl!lldini samimiyet ve mahremiyet içinde ya- da: beraber kanca da beraber. bazıları umumı hır harp çıkarak or - ·ral ., . . lig d . k tanı u.L_ Fazlı Güleç, müstahkem mevki k 
l k M- d _. · -'- · B. ·· yakın-'·'~ b k '·" kar dan harp . Jnsan az, enız omu .ımuı . . pt nasıl böyle müşl<ii vaziyetlere IO a- şıyoruz. _ usaa e =ersenız, evuı mı- ır gun wus.ı kasa a mer e- ta...,m ışınasın ~.., neti- lmut Gökbo eınni et direktörü Salih tanı general Rasun, general Nurı.. 

biliyor? Ve şimdi, hiçbir utanç duy- marisine dair bazı ufak tefek tefer- zine gitmek istedik. Bitişik odadaki cesinde bir cihan inkılabı vukua gel- Kılı y oslara, yk 
1 

ha . niz ve HaYa komutanları, İzmir )ıtl: 
• . . . . . . ç, ug vya onso os nesı er- , -~ 

madan, eJ.aleme riisvay olmadan, ruata girmek mecburiyetindeyim. komşumuzu tanıyamıyacagımız ra- mesınden ıstifade emelinde ıdıler. kan .1 y ,la k 1 . . di' diye reisi Behçet Uz tarafından 1"'' 

mahkemeye düşmed<'n, altından kal- Bizim od3mızla ev sahiplerinin odası hat bir otel odası düşünüyorduk. Fa- Umumi harp çıktı. 22 memlekete ı t ıtaı rafe udago. ,_~_::1 onısıcakvetı ger ,,.._ !anacaktır Bir kıt'a asker seUıXı ~ 
. . . . 'va ın n n.cu. 9 • ana r. · kabilecelt miydi? bitişiktir. Arada Lir bölme var, eşi, kat ahbaplarımız bıze refakat etme- yayılıruş olan on iki mılyon amele K d 

1 
t . .kbal ı racaktır 

. . . omşu ev e nazmnın ıstı me-- · 
Belediye reisinin bekleme salonun.. menendi bulunmaz, bir gramofon sınler mı? Denız banyolarından vaz- harbi durdurmak hususunda hiç bir . . d k • b' kı, d . Bandırmada: 

da yalnız başına bulunan Marcel De- plağı kadar ince, hemen ses vermeğe, geçmek mecburiyetinde kaldım. Ağ- şey yapamadı. Kardeşler muhtelif si- r1::mınifa eedas erkı ır taka reysmı ise- 2S Mayıs günü tren Bandırm&J'~·a' 
k b ih ğ t '"""-ik b" b""l lan ak di halimiz. 1 • '-'·-·· • dan . . . ""'' ece ve muzı a ugos av vienne, sinirleri gerilmiş, al i azap lizaz etme e eşne, "'" a 1f o - ac şey . n.LWw.'-B ge- perlerın arkasın bırbırlerıne kur-

1 
kt Jecek merasimle karşılanacak b 

· b 1 · ·· 1 b .ı-·h · · anlar . marşını ça aca ır. • • .,,. içinde, bu maceradan nasıl alnının me. ilk akşam u kadar yakın kom.. enı soy esem unu = a ıyı - şun attılar. Emperyalizm ve nasyona- Gen Mari d ıktık piyade kıt'alarının talimlerini g.,.. 
İki Ahb l d . . . eral ç tren en ç tan '"' akile sıyrılabileceğini düşünüyordu. şuluk bizi hayli eğlendirdi. · oda sınız. ap anınıza. en ışemızın ma lizm cereyanı sos~·alizm d~celerine b·ıı p 

1 
t li . cek. saat 10 da bir torpido ile :rıııı..-

Halb ki beledi · M"" ·· V arasında sohbet aırla aidiyordu. En b'yetini çıtlatmayı kararlaştırdik his! li ı-:. · sonra otomo 1 e erapa 85 0 e ne gı-
u ye rl!L<ı osyo as- " " ı . 1 . .. .. . . ve erine ga P ge~ti. derek bir müddet orada istirahat ede- yaya hareket edecek, Mudanyara .ur 

set'nin salonu insanı tatlı düşünce • hafi! bir gürültıiyü duvuyor ve ma- dFakkarat bu
1
dipanlomatik teşedbuk.bus _u;"karın Harp sonunda, sosyalistler arasın- cektir. Müteakiben vali ve belediye tıktan sonra otomibille Bursaya g;~ 

lere davet edecek bir mahiyetteydi. hiyetini tayinde güçlük çekmiyor - e ım a aşamıyor «n.r • daki görüş farkı bütün bütün veba- . . İ . cektir 
· .... ·· J di · d k · k . . .. . reısi ıle stanbul komutanını zıyaret · Duvarları güzel resimlerle süslü ve duk: yatağa girildiği z~man karyola ~ına soy e, yor um arıma, a- met kespettı. Nıhayet müfriiler ay- . .. . İstanbulda· 

dın1 1 b d ed ıebı b . · ı ' ettıkten sonra Perapalasa donecektir. · .r içi bir çocuk gözü gibi apaydınlık o- tahtasının ve somyanın gıcırtısı, çev- ar e em en e ıyı an ar. rılarak bir üçilncü enternasyonal vii- . Torpido Den;~·olları rıhtıı:nınJl ' 
lar' .,,. -- · -'"-keki k di Akşam saat 20 20 de hususi bır va- • -, ~ lan bu salon sıcak ve neş'eliydi. pen. rilen bir kitap vaprnğı, mumu sön - • .wuımsa. """' er en ara- cude getirdiler. Bunlar biitlin cihan- ' kın bir yere demirliyecek yüksek .-

cerelerden go"rünen deniz, sabile ge- düren nefeıı, uyku bastırırken mırıl. Iarında daha serbest konn•abilirler. -'- ,_, _ _,. mak da purla Haydarpaşaya geçerek saat 21 safi im1 k şıl ' ak p raf 
--. ,... ~P yap programına sa - d ha k d k h us! b. 1 ır meras e ar anar e 

nış· bir koy halinde sokuluyordu. Be- danılan mübhem kelımeler. Sen söyle arkadaşına• diye cevap ve- katle ı · de d k e re et e ece us ır tren e 1 lin . k . 
ça.ıimaga vam e er en, mu- Anka gid lrti as ote e ınece tir. ,, 

lediye reisi olan ev sahibinin çok Komşularımızın da bizim her kı - riyordu. Ben inat ettim, o inat etti, tedil sosyalistler takip etüklerl mes- raya ece r. 28 Ma 9 30 da eneral MariÇ ,,. 
~- h tt" b' ·b· · · d "'ph t · Komşu devlet nazırı Haydarpaşada yıs ' g • .n misafirperver, güler yüzlü olduğu mılclanışımızın, sesimiz.,,,ki her ih - a a ırı ırımız en şu e e mıye !ekte ilerliyerek amele paı-tisinin saa-ıda t t t il bl sk 

1 
kıt' ta nanma kumandanını askeri aka"'.':., 

söyleniyordu. Pariain büyük sanayi- tizazın ad.mı koymakta güçlük çek • bile başladık. delini pıırlô.m.entolar ve kanun vasıta- rafı m; a ,;:" 1an:ı.ır a Ger U aha - yi ziyaret edecek, sa~t 15 de H•Yıı:; 
cilerinden biri olarak tanınan Mösyö miyeceklerini nazarıitibara alarak, Karım: •Ya, belli ki beni sevmi- sile yapılabilecek islihatta aradılar. mil n ;:' h r 

1 
trc ır. en~ h ~ adadaki deniz lisesine gidecek, ()(" 

Vasset bu küçük plaja ancak sayfiye alçak sesle korıuşma;a. yürürken a- yorsun• diye sızlanınıya başladı. Ni- Bugün Belçika kabinesinin başına 0 n usus n yarın s.a a saa bir çay zivafeü \'erilecektir 
· · d ı· d F k t k·' ··k ki ı.. bard ğ h t b ·· "'led ahba 10 da Ankaraya varacaktır. General · · _J mesvımın e ge ıyor u. a a uçu ya anınızın ucuna .,..smıya, a ı aye , ugun og en sonra, P- gelen Spak evvelce müfrit fikirlere . . 29 Mayıs günü ınisafir Kasu>'Y' 

k --'-- o L--'-- L-k-t ... tirivor surahiyl, ·-dalyeyı' m·-~yı velhasıl lar•m•~ banyolarını alırken kum- af ld • halde w· Marıç Ankara ıstasyonunda da genel . • . ,, f 
a,...,..y• .....,... """' ~ .~ , • ~ • - ~ . . • • . tar tar o ugu sonra tekam kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak- dakı tezgahları ve şehrı geceze"'.,, 

orada o kadar fa.alivet ve türlü sen- bütün eşyayı gürültü yapmaksızın salın gerilerıne dogru uzaklaştık fi- g-'--'- ••- t 1izın k t ku d ık ~--' ndan b'' ~ , . • ~=- parwm.en o ve sosya k M"lll MUd f V kil' G 1 er man an ı .... ._.ı ~ 
lik!er yaratıyordu ld, kasaba halkı gayet ihtimamla kullanauya, mevcu- rar ettik desem daha doğru olur. cereyanını muvafık görmüş ve niha- ~ ' Öz 

1 
G a aa 

1 
~ ı G~~e~~ ziyafeti verilecek, öğleden sonra JJ1 

kendisini belediye reisi intihap et • diyetimizi zerre kadar sezdirmemiye Kimsecikler yoktu. Efendim, buraya yet emeline nail olarak Belçiltanııı zım a p,. enera ım un uz, zeleri gezecek oJaı\ misafirimiZ ;I 
meyi kiti. bulmıyarak, büyük cadde- mecbur olduk. Hırsız pruis oyunu gi- kadar anlattığım ve ehemmiyetsiz gi- mukadderatını eline almıştır. Generalal NMaznu,taf G~~~al Hakkı hAlfubr at, 23 de memleketine dönmek üzere ~· 
ye de ismini vermişlerdi. Halkın tut. bi eğlenceli, değil mi? Heyhat, bu o- bi görünen bütün teferrüat böyle M ed'I J" l hi k ku Gener us a o çe, Hava ayı 

di k dimize. ,_ __ k ' yal ut ı sosya ısı er ç te or Zeki Doğan Ankara Muhafız Komu- sust trene binecektir. 
tuğu bu meşhur adam zeki, iyi kalp- yunu eğlenceli bu~makta meğer pek ken en , ••.u oca ruz ve emniyetsizlik telkin edecek kim- • .. 
li. nazik ve ince bir adam mıydı? iş- acele etmişiz. kaldığrmız zamanki sevinci tarif et- • . . . . . . tanı Albay Ali Demir ve Yugoslav se- General Marıçın hayab 
te Marcel'in bilmek iatediğj buydu, Efendim otuz yaşuulaymı iki se- mekten beni alakoyacaktır Değil mi ııel~r ~eğildde ıı:ler. "~fıiı:tlik ği teklmb. ül fareli er~nı ile diğer zevat tarafından General Mariç, halen Yugo.JI Jf 

• • · neticesın sosya...... r ası, ta ır ca- ka _,_ ak B d b' Harbiye Bahriye Nazırıdir ı<• 
zira mukadderatı buna bağlıydı. nedenberi evliyim, balayı dediğimiz ki yalnızdık, kımıldanışımızı, sesimi- izse hlil . ) dd 1 b'li V r~~nac tır. ura a gene ır as- • . . · .ııJ 

Parmaklan arasında bir kartvizit. devreyi çoktan atlat"'~ bulunuyo- zi duyacak kimse voktu. İsterse böy- kıa' ce eşlizmin~ a 
0 

una ı r. l .a- kerl kıt'a resmi selamı üa edecek ve 1894 Senesinde Yogodıno'da ... -; 
-,. • sosya esas prensip erınl 1914 cihan harbinde " 

le, M;;.,,,ö Vasset girdi içeri. Uzun rum demektir. F.altat bence balaytnı le güpegündüz ve kırda olsun. '. ed 1 Jel· b k k .. askeri muzıka dost millet marşını ça- muştur. te . ...ıt 
-, teşkil en ve ve ı u or unç soz- . . di ıfafl d dahil oll" 

boylu, geniş omuzlu, sakolma ve sa- bir aya bir mevsime hasretmek doğ Evlendiı\nizin ilk gecesi bu ka- 1 b' taraf değil lacaktır. Mısafir Ankara Palas. oteline namze s ı e or uya ",#_ 
çına kır düşmüş, sevimli bir adamdı. ru olm~sa gerek. Bana kalırsa, iki dar heyecan duyduğurrıuzu hatırla- .: t;":,.me::.ruır a ~tılınış "fa - inip bir müddet istirahat ettikten son- muhtelif cephelerde bulUJllll ııl: 
Çok canlı olan gözleri etrafa müsa- s~ne evlil.ikten sonr~,. karı koca birı. ınıy~~· Bu ~rait iç.'.n:~edir ~·. kı_r kablli:de~ adde~l=~d= .!::!: ~ ra Riyaseücümh~ köşkUne ~iderek Ay~ sene zarfında T~ymen; 1 
mahakir bir enerı'i S&çıyordu. bırine iki aylık evlılık:ten sonra o- bekçısınm kulubesı gozumuze ılıştı. . . . 'ddi . . ka be . defteri mahsusu ımza edecektir. Ge- harbın sonuna kadar dalına ıl 

• mıyeünı ve cı yetini y tmı~ ı d b 1 ak · 1 b" ül< Seliunlaştılar. Marcel söze başlıya- !ankinden daha kuvvetli bir arzu du- İçi boştu, daldık içeri: Ottan bir ya- d.. !ardır ncral saat 11,30 da Mareşal Fevzi ar a u urun suretiy e uY ~ 
rak: yar. Filhakika başlangıçta ikisi de tak ...... Siz bizim yerimizde olsaydı- üstur • Düse . Cahlt y 1N Çakmağı ve General KAzım Özalpı zi- cesaret göstermiştir. Yugosla'~ 

- Görüyorum ki ismim size bir mahçuptur, bu mahçubiyet havası nız, ne yapardınız? Gülümsüyorsa- . ym ALÇ lyaret edecek . Başvekil ve Hariciye kılmeti , harbi ."'.üte"1'.ip bu f olı1" 
şeyler söylemiyor .. dedi. coşkunluk hamlelerini kırar. Genç ka nuz, gülümsemeniz aynı şeyin sizin Otomobıl kazaları Vekiline kart bırakacaktır. ~.abitine, ces~'."'tının .. mUkAfatı. ıtıij~ 

Mo 

- Filhakika, henüz şerefyab... dınm safieti, utangaçlığı, cehaleti ve de aklınızdan geçtiğini gösteriyor... Dün öğleden so~r~ Çarşıkapıdan Öile yemeği hususi olarak yenile- uzere en buyUk rutbelerl ' .er ,.6 
- Demek kır bekçiniz raporu.'lu beceriksizliği, henüz bereketsiz ve Nitekim kır bekçiniz bizi orada cür· ı::eç~e~te o~n Sıhhı Imdat otomobi- cek, saat 15 te maske fabrikasını, fi. H~p~n ~nra ~~neral Mar'.Ç e ",; 

vermedi size. Yoksa şahsımda bir bekaretini muhafaza eden güzelliği mümeşhut halinde yakaladı. lı ~uçuk bır çocuğa çarpmış ve ço- şek imalathanesini, barajı, çiftliği zi. ~ .Paı:ıste ~k harbıY 

kiı 
~-

maznun görmekte tereddüt elınlye.. kocaya hayli ter döktilrür. Bir müd- Bekçiniz hiddetini belki size de cugu yaralamıştır. Çocuk ayni ara- yaret edecel<tir. tebınde ikmal etmiştir. . I' 
cektiniz. det geçtikten sonra, hilakis, bahtiyar aşılıyacaktır, fakat, kerem buyurun, ba ile ~astane~e nakledilmiştir. Madam Mariç ayni gün Mareşal Bun~ ~a me~eketın"ııl f 

Belediye Reisinin hayrete aliımet adam, tecrübe!~, talimli, kafaca ve vazifeşinas ve namuslu bekçiniz yir- § Dun. T~ksı~den. geçmek!: olan Fevzi Çakmağın refikası ile KAzım ıı_en ~~ıç kabınede Ma_ıor ~en~ t• 
bir jesti üzerine: vücutça olgunlaşmış bir kadına ma- mi üç gündenberi, münasebetsiz bir ~eyoğlu ıHaıyesıne aıt _ve Kamilin Özalpın zevcesini ziyaret edecek, bu zifesini ıkınal eder~ bır _pıy.ad 1 

_ Evet, bir maznun, batta bir müc lik olur. Etrafımızdaki hiitün eşya i- bölme yüzünden, çektiğımiz işken- ıdaresındekı otomobil bırdenbire ö. ziyaretler iade olunacaktır. runa kumandan tayın edılmıştlt· , 
rim, diye devam etti. Hatta, oldukça çin bu •ahenk bulma• devresi zaruri- ceyi bilmiyordu. nüne çıkan 22n numaralı taksi ara- Kırıkkale ve Kayseıide: de terfi eden Mariç 1936 da a!l,ııl ton 

ağır, yahut çok hU>--usi mahiyette o- dir. Bir orkestra icrayi ahenge başla- Mademki siz bu işkenceye vakıf- basına çarpmamak için yan tarafa 1 20 Mayıs günü 9.30 da misafiirıniz muştur. Bu tarihten lübaren h9r ~ 
lan bir suçtan dolayı .. bir suç ki peşin madan evvel kemanlar böyle akort sıruz, bizi gülünç takibata maruz bı- direksiyon kırmış ve bu sırada Ef- hususi trenle Kırıkkaleye hareket ede- ve bahirye nezaretlerini deruhte 
hükümlerimiz ve kanunlarımız asla edilir. rakmadan meseleyi kapatab'.lir misi- , timya adinda .bir kad'.'1a çarparak cektir. Orada öğle yemeği yenilecek, mektedir. 
affetmez. Çok şükür lı.i siz henüz bir Bugün akordun ne demek oldu- niz? Sizden bunu rıca etmıye gel- başının muhtelif yerlerınden yaralan sonra fabrikalar ziyaret edilecek, saat - poliste --=-
şeyden haberdar değilsiniz. Davanın ğunu biliyorum. SözleriJne gülme- miştim'> masına sebebiyet vermiştir. Yaralı 19 da hususi tren Kayseriye hareket 
vakıalarını size mantıki bir silsile yiniz, bu sözlerim, odalarımız arasın- Mösyö Vasset gülümsiyerek aya- kadın Beyoğlu hastanesine kaldırıl- edecektir. JIJ 
dahilinde anJataca"ım. Hakkımda daki bölmede gün geçtikçe bulmıya g·a kalktı: mıştır. 2 .,_ saat do- Umumi kadınların muayeJI. 6 • Tren Kayseriye 1 ..... yıs al 11 
daha insaflı ve Adil bir hüküm vere- başladığımız mamurları kavramanı- - Müsterih olunuz, meseleyi hiç BELEDiYEDE kuzda varacak, general Mariç istas- kaçma hadiseleri çoğ ~ ,s 
ceğinizi umurorum. Z!yaretimin se- zı kolaylaştıracaktır. bir sızÜıtıya meydan vermeden ört-ı Çö' l d .__ I yonda Vali Adil Bayman general Son zamanlarda umumi kod"'~ 

Komşulara duyurmadan bir kaşı- b d •· P er en çııutn paçavra ar • 
bebi de budur. as e ecegım. M" ta Akt t f d ka lana arasında muayene kaçakları · J' 

nı oynatmak, bir elini kımıldatmak, Ve ı·ıa·ve etti: Belediye geçen seneye kadar, çöp cakum zk • loa~ ara1.ın adn krşı - "' 
· •Biraz gülünç olan ince lafernıatı- 1 as erı ta se um uraca tır mıştır. Yalnız dün birinci ,_ 

bir inilti salıvermek ımkimsızhğın- . . . 1 erden çıkan paçavraları, senevi • · dall il' 
na gireceğim ve mürlafaanameme - Zaten vıcdanımın bu ışe yapa- 10000 li .1 b" .. t hh'd k ı Bilahare misafir tayyare imalithane- ceza mahkemesinde bunlar '' ~ dan bahsederken aradaki bölmenin • . . . . ra ı e ır mu ea ı e verme ııt"', 
bir itiraf mahiyeti vereceğim için cagı bır ıtıraz yoktur, zıra, kabahat- t .d. F k t b hl k . !erini aezecek, vali ile "enerale iadei tanesinin duruşmaları yap_ı ~ 

bütün mahzurlarını bir bir sayıp dök . . e ı ı. a a uııu sı ıat no taı na- 1 " " I" 
beni mazur görmenizi rica edeceğim. lı bıle olsaydınız, kabahatten evvel d -'-- 1 .. bel . ziyarette bulunacaktır. Bu halin önüne geçmek içtll · 

müş olmuyor muyum? Ne işkence "ki . ı· . . . zarın an m .. .ıu:ur u goren edıye, j db. 1 al aktır 
Fakat haleti rnhiyeme, bulunduğum cezanızı ı mıs ı yemışsınız. bu·· t,....,ın· den 10 ,_,., ıır· ayı feda ederek "'·"'·-ı.•-de: te ır er ınac . • olduğunu siz b'.ze sorun, duyulmak ,_ ....., ~ ())' 
vaziyete iıfina olmanız, bir an için korkusu bizi hareketsiz ve dilsiz bı- paçavraların da çöplerle beraber lm-1 22 Mayıs 111t1t 8.30 da tren Eski' ·ehi- P encereden düşen "Hr ço 
kendinizi benim yerime koymanız rakıyordu, ayaklanmız zincirli, elle- Kırkçeşme suları ha edilmesine karar vermişti. Son re muvasalat ed~ek, burada kendile- hast anede oldil d> 
haklı olup olmadığımı takdir etme- rimiz kelepçeli, ağzımız tıkalı imiş gi Kııkçeşme sularının kesilmesi ü.. zamanlarda bu paçavraların bazı irini Vali Kadri Üçok, mevki komuta- Beşiktaşta oturan Selma 8 , 

nize yardım edecektir. bi. Masum yatağımızda, yan yana, zerine sıkıntıda kalan hamamcılar, musevi ve çingeneler tarafından nı Abdurrahman Nazif karşılayacak,, bir buçuk yaşında bil' kız, •;,, 
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Efendim, karım ve ben, üç hafta- sırtüstü, ellerimiz göğüslerinıizde ka belediyenin bu suları ıslah ederek toplatılarak istifade edildiği görül- piyade müfrezesi resmi sellmı üa ede- i gün evinin üçüncü katından • 
danberi, daha doğnısu yirmi üç gün- vuşturulmuş olarak, beşiğindeki ço- tekrar şehre akıtacağını duyunca müştür. Belediye bu sene paçavrala- cektir. 

1 düşmüş, ağır surette yaraıanar;, 
denberi buradayız. Bu kadar sarih cuklar gibi yatıyorduk. Günlerden- dün Sular müdürlüğüne baş vurmuş rı tekrar bir müteahhide ihale etmi. Misafir, Orduevine 11idecek, vali ile fal hastanesine kaldırılmıştır .. 6I 
konuşmamın sebebini anlayacaksı - beri kendimizi tutmuş olmamız arzu- lar ve bu işin biran evvel yapılması ye karar vermiştir. Ancak bu sene generale iadei ziyarette bulunacak, yavru bu sabah hastanede 
nız. Buraya, eski ve aziz ahbapları-ı sunu kamçılamıştı, fakat kımıldıya- suretile sıkıntılarına nihayet veril- 10 bin lira değil, 25 bin liralık bir fi- hava kuvvetlerini ve havacılık mekte- adliye doktoru tarafından rıı0t ~;• 
ınızdan bir karı kocaya bir ay müd. bilirseniz aşkolsun.. mesini rica etmişlerdir. yat istenecektir. !bini gezecek, Orduevlnde yemeği edilerek defnine izin verilrıı~ ni 

11
1 - Peki, fakat hiç olmazsa kızına la bile, müklılememi1ln sonunda port 1 Celile beni beni olduğum gibi görmü- Sanki bunun için bana işkence .,Dil 

il SABAH SARK.si ı da... föyümü açacağım zannediyorum. On- yor. Bu gülünç ve bu gölge gibi &şıkı daha fazla ızbrap veı·iyor. Fal<~111 
:' - Hayır, hayır. Ben öldükten son - !arla bir satıcı gibi konuşuyorum!. yıkıyor, temizliyor, yemeğini yediri- şeye rağmen benim sevgili yavrı' 

l .. W.ı..••••••••••••••••••••••••••llllıl ' ra ona b!r telgraf çekersin. Vadedi • Çok acı şeylerle karşılaştım!.. Eğer: yor, süslüy0t·. Tırnaklarımı kesip par· kurtuldu. ti. ıni 
Nakleden: Nebahat PEYAMi SAFA No, 12 yorsun değil mi?. cHava ne kadar güzel> desem. cHa- !atıyor. Berber getirip beni tıraş elti- Uyumaktan korkuyorum. "'fi. 

- Vadediyorum. vanın güzelliği bana bir beyaz elbise- di. Bej rengi ipekli bir pijama getirdi. bir evde, meçhul bir yatağın 1 :Vı 
- Peki doktor. Çok mu tehilkeli? bir halde yaşadıklarını öğrendim. Ha- - Yemin et. ye ihtiyacım olduğunu hatırlatıyor:> Çok süslü ve şık ölüme mabkô.m bir titriyen ve terden sırsıklanı 01'~ 
_ Çok tehlikeli. !Uktan başka herkese kapılarını kapa- - Yemin ediyorum. cevabını veriyorlar ... Bana söyledik- adamım. vallıyı, beni, mes'ut eden bu b•~, ela 
_ Rica ederim bana bütün hakika- ntışlar. B•nim ve Celile için bin türlü Aramızda sıkıcı bir sus~ oluyor ... !eri bütün cümlelerin nihayetinde bir Bu gece kendi kendime gurur duy-ı nın bir saniyesini kaybetmek )tol k 

ti söyleyiniz. Çok m~. ~yia dolaşıyormuş. Bütün bu haber- Refik dizleri üstündeki kalın kita • para kurulu zannediyorum. Fakat Ce- duın. Benim yerimde hangi adam bu- ıu uyumak istemiyorum. ca 
- Hanımefendi, evvela bazı ınal<l- ler Refiğin adresine geliyor, o da bın bir kaç sahifesini çeviriyor ve lilc hanım tamamile başka!. Hiç onla- nu yapardı? ıf 

mata ihtiyacım var. Kaç vakittenberi bana getiriyor. sonra: . . . ra benzemiyor. O. hürmet telkin edi- ~ başka birinin içinde kenı'imizi \ ıı;çııre vUcudüm benden iyi I~ ~ 
zevciniz.. Refik bugün, gene bir yığın kitapla - Bıhyor mU>un Faruk, diyor, bu yor. Beliti sen ayağa kalkınca 0 da kaybetmektir. Ben, yalnız, ka!Liınl aıdı. Kenoimi d~mek lsteıtılY İ ın 

_ Zevcim mi?. Doktor... odanın girdi, yatağımın yanındaki C~li.le hanım harikulade bir kadı~. değiş~r, bilinmez... Kadınlar acayip parça parç~ ~erek bu~un yükse~ b;r ı F'akat bu mUmkün mil?.. Ne ~ I 
Celilenin her şeyi iüraf edeceğini koltuğa oturdu: Butun bu ~astalıkları. falan. hoş_ ~ı~ mahluklardır. .. nümuneslnı gostereceğım. rSerı sc-1 çok korktum: cÖlmek bterııiYol 

anlıyordum: cKocanı değil ... Onu bir - Kitaplarımı getirdim. Bugün ak- şey olmadıgı halde o, her şeyın ıyı Ce!ileden, Refikten ve doktor Ce- vlyorum!> Bu en güzel cümle içine Be . b .. ,1 b km , 1 J3it 
k k d · d t f 1 D · b k ·· nı oy.e ıra a~ınız.. .ııf kaç zamandanberi tanıyorum anca .> ~ma a ar senın yanın ayım. ara ını a ıyor. emın ana ço gu • milden mürekkep bir küçük grup sık dolup taşan güzelliği, derinliği bu ha- b 

1
. d' ba' _.. SiZ· v 

R f"k C lil k · · n 1• 0 1 1 b. ·· ] d' S kı nl 1 U ül'UZ ıye gıı-uıın. 'f Doktor gevezelik edecek. Ve benim e ı ve e e ço ıyı a • ....şıyor ar. ze ır şey soy e 1• a rı sana a at- sık yata«ıının yanında toplanıyor reketimle ispat edeceğim Seni sevi - ,. b · . b · nız Jıl 
B k b b d d b k dı .. .:t • • e6er u ışı f;'Ceremıyorsa tJ 

nerede olduğumu keşfedecekler... u a a - sa a 8 am a u a na tığımı soyleme sonra bana darılır. Ba- Doktora ve arkadaşıma göre ben he - yorum Sühey!S.. Evet, kendimi ıl.eğil .. • . h v· 
k b. ·ı C !il karş . O k t • b · J 1 fesor çagırınız ... > bıraz da a, Bütün kuvvetimi topluyorum ve arşı ır meyı var. e eye 1 na. c nu ur aracagım ve enım o a- 1 men hemen öteki dünyanın sayılabi- seni sevıyorum. Ben aşkın en sryn e- ... ti" 

d ·k d · O k d d' M"k I d • ·ı ·ı Sa sırrunı sövliyecektim Bej pıJ•' bağınyorum: son .. "~~ce ~azı .. avranıyor. . nun ca • e ~· u em":e egı mı... na liyorum. Daha şimdiden beni ölmüş rişilmesi güç tepelerine kadu çıkar- . ' :. . 1 ı.ı, - Celile!. en kuçuk hızmetını ıhma! etmıyor. I gıpta edıyorum dogrusu. Belkı sen f tt ki . . h" d. C 1.1 d ş· d" 'd" çınde, omuzlarında yun hır a .. 1, 
1 f 1 . . . . 1 aı·ze ı erını ıs:se ıyoruıa e ı e ım. ım ı gı ıyorum. ı.ıV 

Koşarak geliyor: Ga.ıba bana ha e o mak ıslıyor. Bu buna hayret edersın . Fakat ınsanın 1 f k' 1 . . t k t . im k h kudaıı ağzım çarpılmış yanıt 
. I .. . , . on arın ı ır e,..ıne ı~ ı r:ı e mıyor. Sevgili Süheyl8.rıı., bi iyere aya- ' ,:..:eı llı 

_ Burada dur beni bırakma. nctıceden son derece memnunum. butUn hayatında hep netıcesı va hır 'l . d 1 edi K k d . . ba bo s kılmış b' halde yorganıll "' . .. . . · 
1
.n uca e e yor. c arısı a ar ıyı ıtını bana borçlu olacaks1n, na ıç .. ı ır ay 

- Faruk, her şeyı duşünmeğe 'menfaate ya para olan aşklar tanıma-
1 
bakamadı dıyeceklcn düşüncesi ona llu olacaksın. Ha klon olan baharla"' iki kat olmuştum. il' dı 

V "ıecburuz .. Farzedelim, hastalığın bir- sı müthiş bir şey. Benim için bir bu- gayret ve ce . ret veriyor. İzzeti nefsi sıma iade ettim ... Hastalık benden i~- Korkurr.un bUtUn çıplaklıl!~ 
Tanıdıklarım biri vasıtasile sık sık denbire çok şiddetlenirse kime haber se satın alınır. Ben bwıa o kadar alış- tPhlikcd<'. Yüzüm ıztıraptan oyu! _ tikam almak ister gibi beni dlJi;. di· kadına bu ..,t.:ilde göründüj 

karım ve kızım hakkında haber ~lı- vermem lft.zım?.. ltım k< kadın!ann hcpsıl" k<>nu~urken, muş, gôz.lerını ıT>czhtıhu k-,k•.ı<·ı:.u a- dık ediyor. O iki kurban istiyordu. utanıyordum. .ıııı '; 
yorum. Tamamile köşelerine çel:ilmij - Hiç kim•eye. hatta aranuzda hiç bir şey olmıyanlar- ,lan zavallı bir J,, "m p(;cıe-ı ııil>i. Bırinl ontın di~lcriı don kurtordım. - De\' 
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IstanbulRadyosu 
olt~Si l IElılJ!~ 
Dostları kimlerdir? 

Her artist kadın emin olduğu bir kadının 
dostluğundan asla vaz geçememektedir· 

Kadınlar biribiri!e anlaşamaz; der 
ler. Ne hata! Bir kadım kim bir ka
dından daha iyi anlıyabilir? En ıti

nalı, en kibar en sevimli. erkeğin bi-
- . . • • le, beceriksiz enerile, tezatl;ırla do-

S.yta: ti 

Radyo ve plilcta dınleddderımıxden 1 k dm mahllıkunu incitmeden ida- Soldan soğo: 
Mu:ıtaffu Kandur H. Fahri u att"ğ" ··ru··ımemı"<:tır' - - Memlehtimızde kaldınlOJ1 lıl J,, . _ . • _ re e ı ı go 'ıt • h 
~I tteırryatı: 12.~ - Plakla tiirlt ~u- ı Meşhur artistler aı:asında bır iki hafif olmayan. 2 - Hamız, cmn o::ır, 

s~ısı. 12:5~. - Hovadıs, 13:0.5 • ~laklo artisti, arkadaş edinerılt>r pek nadir- ! \3 - Huitacılıkte eses nokta, ~ - l"r-
~rk musıkm, 13.30 • Muhtht ptak ne§- ı dir. Bunun sebebi mesleki kıskanç- mızı, .tüıünce, 5 - Oağdon ltesi trı vı 
tf)'Cih, 14.00 son. lıktır. Fakat buna mukabil, artistler . torla olarak kullonıhan yer, 6 - lstırheım, 

AkJc>m neıriyatı: 18.30 - Spor ve den fazla kendi mesleklerinin hari- hoyvon, 7 - Boı yer, ı§ık Yeten tôırıb« , 
gençlift l.eyromı: Feik Özlen Yüksek Mü- cinde bir 'i!C;}e rne. gul kadınlarla dost 8 - l~ık, ot, 9 - f'erço, ku~ yemı, )t'-

U,.lt: l:S (H11Susi) - C.H.P. ktlpOst kozonmııtır. lu ~upo 19 Mo~ıst~ me : hencHs melttuindn. ıe.-40 - Plakla dons olmaktadırlar. Mescla, Jan Blondel- mek, 10 - l~ıııet. yopılmesı lhur 1'" 

iti- M•lttfti "°' k9Mitesince ilr.i dene - rasimle verilecektir. Spor komı~sı yenı musı isi, 1'9.1 S - Konferans: Fotill Hol- . ·ok sevdiği Kuv;ıfförü Rut mir sigesı. 
li ....... huinl Hin fmtür sonun4. bir fibtür dohe hozırlamıı, bu de J9 ltfli n•nuM: Rc1Qt Ekrem Koçı. 19.55 - ;u:ıe;'dir. ' Yukorıdon •~ağı: 
Upl. Gnder limji men•his kupayı M•yrste MJloyecntır. lorscı hcbmeri, 20.00 Vedia ~tH ve D"k Povel ile oldu°':.1U zaman J:ın'm ı _ Aslı.eri hareket. ukCHlc~, ı 

ulcıc!oıfuı tarafındu türle musikisi ve şahi~i olmuştur. Ma~en Ditrih Holi- ~ lhtilôlci, renk, 3 - Bir diıi, .Jıt 't, 

19 Mayıs için 
bir sürpriz var 

K rk ki • holl priulen, 20.45 - HGYa raporu, t ilk geldiği zaman Con Kravfort r4 _ Yaboncılarcı mahsus. rehat, 1) -

iZ Ve C e elifi 20 "8 - Omer Rııo tarefındon oropço : ;~ olmuştu. Fakat gazeteler bu 1 j Boyun cğmelt, 6 - M~~o~r. 7 _-:- Fkf:-

idman provaları siylev, 21.00 Tahsin Koraltuı ve orta - iki artist arasınd:ı mukayeseler y.ap· • . . . kom. bir çiçek, 8 - lyı soz dt>gıl, q -
MJlcın nınıfındon türle musikisi " lıolk mrya başladığı andan itibaren bu l Dan:elle Daı~oux'ııun rıı:m \ DemiryOI, 10 _ Görmelt, z:evk 
?rk• an {saat oyan). 21.45 - Orkestra: dostluk bozuldu. Mavi Meleğin ya- Danıftlle Darrıoux uzun mudtlet- Dünkü Bilmecenin halli 

Ankarada yap .. lacak o·· .. .. - 1 - Ofenboh: lo bel heten, 2 - Unke: ratıcısı simdi manikür bir hisle sıkı tcnMri Holivutta hulnnınaktatlır. I ,. un uçuncu ve son E 3 1 roc1· • 0a ı t • • • . h 1 el b ntum•~. - 0 ın. n e 5 ep fıkı dosttur. (Ünı"ersal) Fılm ~knnıpan3'ası . e-
. an U sürpriz nedir? provalar yapıldı dazi sent;et, -i - ~oykovsky: ~leji, Katerina Heplurn, tahayyül ettiği sabı.ııa The ftage of Pari~ - Paris u 
lstan~ul Atlctızm monitörü Naili 19 Mayısa hazırlık olmak üzere 22.15 - Aıcıns hoberlen, 22·30 - Plakla arkadaşlığı Lora Hardıng'da bulınu.5 rmları) ismindeki filmi çeviı·mi tir. 

Moran l!) Ma~ ta Ankarada yapıla - dün de üçüncü · ve son provalanıu solol.,. epero ve opret. ~rç"olorı. 22·30 tur. Çünkü Lora Brodvay'da birkaç Bu filmde Danielle ile • birlikte rol 
cak büyük spor bayramı için büyük Taksim stadında yapıldı. - Son hoberler ve ertesı gunun programı, sahne muvaffakiyetinden başka ibir 

2
Jan erkek (Dnglas Fairbnnks) hr. 

·• · 1er lliml 23 00 • Son - i dah k b" ail rprız haz.ırlamışt!r. Bunun fevkala- Provalarda, mektep , n\ua er,, · şey gostermcm s. a ço ır e Yıldız 23 mayısta Parise dönece'k-
de atletik gijstenler ~·«pan bir şahsa müfettişler, Beyoğlu Kaymakamı ha- Avrupa radyosu kadını ve sevimli tarafları olan mü- tir. 

•it oldugu ÖjlenmPktedir. zır bulundular. ~E FONİLER: 22.20 - Prog: Beetho- tevazi bir kızdır ve Katerina için . .. 
Bul Dünkü provalar bilhassa çok mun- ,cn'in uerlerinden Senfonik konser. hem dost, hem rchperdir. Bir çok gundan asla vazge<"emez. Zıra boyle 

garistanm Levski takımı tnzam oldu. Evvela bütün kız ve er- HAFiF KONSERLER: 7. IO - Berlin şeylerde onun yardımcısıdır. Kat _"hır dosttur ki, aı fule hangi elbise. ı 
şehrimize geliyor kek talebe hl.'p birdt>n tribünlerin ö- kısa dalgası: Karı~ık havalar(8J 5: De- rinnya aile neşriyatı idare misafirle- nin yakı~tığmı, hangi tuvaletinin be 

.. .Bulgar gazetelerinde okuduğumuza nünde y.er aldılar. Şc:hir bandosunun vcımı) . 1030 Beri.in kıs~ _dalgası: ~rkes- rini intihap eder, ona rollerini ezber- ğcnilip beğenilmediğini söyler. Dost~ 
Kı&re ı:evs~ takımı Şışli Ye Pcra ta • çaldığı Istikla~ m~ıışına (~~) gen? I trası. 11.4~: H~fıf m~sı~ı .. 13 Be.rlın kı- lctir v. s. Bu sıkı ve mahrtm dost- lannın kendisi hakkındaki dedikodu-
kımlarılc ıki maç y~pınak üzere şeb- sporcu hep hır agızdan ıştirak ettı. 1 scı dalgası. Hafıf musıkı. ( 14.15. Deva- luklann en meşhurlarından biri de .. . . i b d .skaı dal ======-
ritnize gel~ektir ' Bundan sonra bUtün mekteplerin mı) 13.25 Bükreş: Plôk konseri. (14.30: 1 . . larıru ogrenıı. ca ın n, 1 1 8 NÖBETÇi ECZANELER 
Si . bayrakları olduğu halde bandonun deHımı). 14.45 Roma kısa dolgcısı: Ho- ı•Karol Lombar ıle Mndlen Fila ~ra-ıkadar varan dedikoduları önler. Ve Beyoğlu cihetinde : 

a.v!ar- Sparta -~~hteliti - Vol- çaldığı yürilyilş havasile resmi geçit fif programı. 17.30 BratislHa: Hafif sındaki .. a~:kadaşlık~r. Karol, bu koı.- fiyat öyle bir dost ki, artist onun lstiklit cadclesittde (Della S~dfı ), Gv-

e luı~ton insıliz. talmauu yapıldı. Arkasından önce kıılar mual- musikt marş serenodlor). 17.45 Ber - dının sozunden ~ııç dışarı çı.k~S:· karşısına, yün pij::ımasilc, eski ter- !otoda (Hüseyin Hüsnü). To~ım,de Cb-

• - 9 ~ndı lim Mübeccelin kumandasında muh- lin kiso dolgası: Kiiçük konser (18.50 V.e şayet o, Karol ~ zayflama .~Jımı- likleri içinde cıplak nyaklarilc ve monciya11). Pan,galtı Holiısltiır c&ddesı:ı-
ki Prng : lti (Hu ıo;i) - lngilte:e li- telif spor hareketleri yaptılar. Kıı - devamı). 18 'Pe~te: Çığan musikisi. 18.30 n.ı .c~redcrse, cmrı derhal yeıııl€ ge- k nkarısık ;acları boyasız yüziyle de (Mergileciyon), Kesunpoysda cMu-

nde. ~.e~ıaldan :.onra gelen, Ingil- lardan sonra dn erkek talebeler Ga-'llomcı ktSC dolgast: Hefif musiki. 19.10 tırili~ ... \ . . ar~ • . - .'· · eyyet}. Hesköydc (Nesim Aseo), leşılı-
tere_ ıkıncısı Volwcnhamptun dün latasaray Lisesi muallimi İbrahim Ostrcnc: lcındi muz:iko. 19.tS Büreı: Bır artıst, emın bır kadın dostlu- ~kinmeden ,çıkabilır. · toıto (Nail Halit), Senyerde (Asrı ). 
Pr.ı.id41 (40) bin k~ önünde Sparta. Hakla tarafından verilen 'Kuırumsla ile S.lon orkestrası. ..N\; -.AMMM """ • 1\-Y ~ • ._,.A.w..• • lst•nbul cifıetmde : 

Sla~a karısık takımile oynanuştır muht<>lif beden hareketlerini tekrar . .. - . d _..........____~ - 1 FL.IMLE • ALEMi• Eminönünde (Mehmet Kô:ıım), Alem-
,.._ " · •"- . . Emınonu Halkevın en; . K 1ı ıda ( kJ • ~·--çtan ev\"el herkes İngilizlerin bü- ıet~. Bunlar u bıttikten sonra ban- . , Ge lik ba amı donla (Arıf Nept). um ap 

yük bir arı farkiI nalip gele l'N' • donun çaldığı yürüyüş havasile stad. E ~9 Matal ıs fSpodr '\e ~ d~i pr:rgram ·"" !I. '-•""'-"""'WllWVVVWVVW'W" 'V' ...... ıwv·~.. "Vl\~l\'W"l"NNl'IW'"oV" -...... lüs). Fotilıte (A•fl. Aksareyclcı '~'~"' 
. e b c-c>ını terkcdildi. '\"ınUZ. ra m a aşagı ca,·ala"'ada Pertev) C...hretnininct. (Homdi), Kucu~-:ıoannt!dıyordu. Halbuki bütün tahmin- - .. gibi kutlanacaktır: Benim karım bir incidir. • ... , ~ . C "I) E Ü Sultcınde 

ler bo" k f • Dünkü provalar gayet güzel oldu 1 G"-..ı·· saat {16) da Beyazıt Viynnanın tanınmış tiyatro san .1 Foks tar.afmdan hazırlanmış olan poz:arda (Hikmet ~mı • Y P 'ıt çı nuş, Çekler evkalade de- p ala (lSOO) k 500 - u.IHlUZ. • • .. • · nJ b' · d" j (M fo A •t) 
llecek k .. . rov ra ız, (1 ) erkek ne damnda; a) İit.iklal marşı, b) atkiı.lnrmdan Trude Marlen ın ılk (C.walacade) bır zama ar ızım ı- tlSto n .. . İn . a.dar guzel hır oyun çıkararak talebe iştirak etmi4tir. ~ bir rcu taarfından söylev, defa olarak çevirdiği bu· film bit- limize (Çifte keramet) ismile de a- 0.küdor, Kodıkor ve adalartla ... -

gilızlerı 4 - O maglUp etmişlerdir. 19 Mayısta beks ve aüreş ) E Ik ~D.ı.-k Agah Sırrı Le - miştir. dapte edilmiştir. Üsküdorda, (lttıhat)_, Ko • .tı~oyun• Ç k~ · b .a c a e'-ı ~ anı ·•· · · · · n ·· ·· F k (O H t• i) iskele cMdes.inck (Çu-e rın u parlak zaferi bütün müsabakaları \•end Uı.rafından söylev ç) .Jimnastik Trude, tiyatroda iken sevdıgı o- J Fılm bıtmıştır. f'JıSOr ran SMOn u usı '.. H 
Pra"'d ' ,f · b" · · ' L l d'd L k,u.,...) 'ltiyuk•dada (Hallı), "Y -g a herehi memnun etmiştir. 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayra- göstıerişleri, d) Me-ydan temsili s - ~ret~cr~en (Benım k;trım ~ ı?~ı- oy ur. 111u .:ıı ,.T · 

Ç{\k Federasyonu bundan sonraki mı münasebetile şehrin bir çok yerle- tiklil, piyesi). dır) . ı bırçok de~a!ar ~ynadı~ı ıçın ~ Bir 8!lk :hikayesi bö~ le biUib :::e:::l=icl=e=(=a=n=aş:'.:)=. ========== 
t<'msill maçlarda milli formayı giy _ rinde muhtelif spor hareketleri yapı- Bu şenlik toplantısına bütün yurd- b~ fılm de accmılık gostermemekte- Tobis _ Saşa mm tarafından ha _ Türk Hevo kurumundan: 

ınek hakkuu Sparın Sla\'ya muhteli lacaktır. Bu münasebetle SUleymaniye daşları da\•et ederiz. dir. . . d z.ırlanmış olan (bir aşk hikayesi böy t9 Mayss layramıno iıtirok ecfecdt 
tine \"ctın' ı· ' - klübünde gUreş ve boks müsabakaları Ala~ltöşlıtünde gece müsameresine .. ~u fıJm bır futbol maçın a geçen le bitti) isimli filmde bize yeni yıl. Türkku~u talebeleri o günü saat seluıde ış ır. , __ L • • 1 d · 1 · · her gulunç vnk'alnrı biranı~·a getirmiş- L-L • d i .1._, tertip edilmiştir. Boks milsabakalanna geuuea ıstiyen er avetıye erım . tiızlar tanıllırılmaktadır. Tepet.Gi• Şehir Tiyotrosu DUnc;esın t: ftıp-ngı ıuer bu paz.ar Macar milli ta- Ca ı~ a k. E • • büri n 1 tır h bul 
k 1 bütün nmatör sporcular davet edil - g\:r. Fl VB1Un • 1 vımrz su - . Bunlar arasında Viktorva vaıaska, ı loneccık1arınMıt ve •r•da u.ır un • ımı e P<'ştcdn karşı şa kt ..J _, b"l" ,_ Atlıyan nokta .ı· ki 
- '" • ı a ca. ır. miştir. uan n.ıa ı ır.ıer. Har.ıld Pavlsen bulunmaktadır. durulocok kombinezonları gıyece. e:ıftA ==============~===f~~============~;;;;;;;;;;;========= • Foks tarafından hazırlanmış olan de• Ye hetMlt diğer kofitelerle bırlıktt 

Yeni• satın alınan ı•tk (Atlıy.an nokta) ismindeki filmın Bir !farkı! b I Vapurumuz harekete geÇCtceklcrinden un arın g~ frnnsızca ve alman~a kopyesi de ta- Bu isimle hazırlanmış olan Alman j ltofmamaları ve tam vaktinde adı gtce;ı Baş tarafı birinci sayfada İzmir gibi büyiik gemilerin birinci de\'lr ; d~dini, dümenin inhiraf zaviye- mamlanmıştır. filmi ~mamlanınıstır ve gelecek de haz:ır bulunmalan. 
Trak bu ~eyahatında yani Kielden mevki kamaralanndan daha lükstür. sini k ndi kendine gösteren otomatik Almanca kopyesi gelecek hafta haftadan itibareıı Viyanada göste - yer ıı~ İstm;bula kadar 3600 mıl katetmiştir. Bundan başka birinci mevki salonda elektrıklı aletler de val'dır. Viyanada gösterilecektir. rilecektir. 

e~~' Karşılama mera imi bir bar ve bir büfe, ikinci me\·kide Vapurun bulunduğu mcvkiin derin- Aşk saıuıtor~ onıu Şarkıya pekçok ehemmiyet veren Edirnedeıı Filibe sergisini 
,,,___, ' d k Tobis - Saşa tarafından hazırlan - Al w ·d kl :.CiUf.. ın. i.insabnh limanımıza gele- hem bar ve hem de bilfc vazifesi yapa- ligını gö~tt-ren ve ayrıca bulunan no - filmde meşhur mau mugannısı gezmege gı ece er 

~t ce"'"' b ı _..1 mış olan komedi filmi tamamlanmış ") H 1-aP"" .. ,_.ı 1 
en Deniz Ticaret direktörlü- cak tesisat vardır. to:,:ı s~ne kendi kendine tayin eucn o- Lemis Graveur bir~ok şarkılar oku - Edirne: 15 (Hususı - er scnE v 

. ~J cu ve Dcnizbank idnre"-i iki motörle Mürettebatın ve zabitanın kamarala- tumauk makineler de vardır. ve göstcrilmcğe de başlanmıştır. maktadır. İkinci derecedeki rollerde duğu gif,i bu yıl do Bulgoristomn Fılitkı 
61'4 Yeşilköy nçıklnrınd gr>nh_•i ı,..,_., __ n dn çok lükstür. Bütün kamara ve Bi.ıttin bun_l:ırdan başka da denizaltı Şnrlot Dude, Folkcr Golland, Kün- c.ltirde oçı1aca\: tuoro Turing klip E -

,.. ~ I -~ ~ilU4ıl ter Luders ,a•ibı" tanıı~mış san'atkar Hanna Vag, Hinn Falkcnbcrg bulun- s-""" mış ardır. Knrşılayanlar arasında De- salonlarda radyo hoparlörleri, kalori- dinlem<." cıhazları ve elektrikle ko - "" ' - dirne şubesi tarahndan bu tuorın :aiy<ı • 
iŞtit n~z Ticaret müdürü Müfit Necdet De- fer tertibatı, vantilatörler ile daimi nuşmr. te~isatı da vardır. lar mühim rol almışlardır. maktadır. reti için bir seyahat tertibiıtifl mvhl,.._ 

ruz, Deniz ~·olları müdürü Ruhi işlet- surette havayı tahliye ederek temiz Geminin makineleri ve kazanları ver olduğarıu hober oldıtn. 
rne şefi Zekeriya ve Deniz B~nktan hava veren otomatik tesisat vardır. Trak \' purunun makine ve kazan - ın:-.':..... ::=-:.._ .... -.··1sA B·A H· ~~-:::-·..,.=-'--_:.:.·ı-.~-· ı r Çocuk bilmecesi ~ lalgor hiil<iNneti fuarı ,e:ıec.elrl•re bazı zevat bulunmu l d K b'·f 1 rd d ·mı tt 4- • • • M•ntı·rm·g· • ve dem1°r11ol'9fl ş ar ır. am::ıra ve u c c_ c aı sure e ları da son sistemdir. iki Türbün rno- 1 N l b"I "'d mecconı vıze ·~ .. .. ·7 

Trak saat 10 d:ı. y 'Jk·· Im· k d 1 1 ı·ı·ır 1 1 .. - umara ı ı mecc mu - _ .J- • Tt t 
10 eşı Ole gc ış ve az..'ln ruı ge en su ar ı ı e er e su - WrUn<ten mürekkep makineler 3600

1 

. 
2 

torifesincfe yuıoc yetmı§ tenzı o yep ır-
,30 da da Salıpazarı kl d ü1 k . 1 k "k K ı· m ktubu ı deti ı mayırta. ınolıta oldug·u do haber elınmıctır. . . • • açı arın a de- iz ere temız enme te ve otomati o- bcygır km·,•ctindedir. Beher Türbün ar C 1 :s 

- j ınırleını.,Hr ı..,rak d . d'"k""l k t-..ı· B··ı·· İçler acısı bı"r ha"dı'se 2 - Numaralı bilmece müd- ·---ııoıı--"/~ Vnpu;~lk Mudanya seferini 22 M:ı.-,~~fo. b:~;~a '~e l:n:t~;;~r~~irij~d~~ daıkkidk d:84~00f dke~i~'lyapkmakta:.ı!~I F. Üsküdarlı imzasiyle: • dcti 28 mayısta ta- j GCCE EGLENCELERİ "4 l'ısh} hu ust d , tll • . ı~ . . . A • nı nr ca uçueı-e perv e 1 • • . f l k 
'A" . • a\e ı erm ve gazetccile- er ve otomatık çay pışınne aletlerı . -kı d p 1 . d kik' adaki cGeren gün ider acısı bır hadıseye §O- ı marn o aca tır. ''u ... dun lıcr fcla'keunc ~c_fkat cfrui o....-.J l'ın tştirnkile • b 1 l \:arın: n ır. en•ane erın a . :s :7 :a • LI ~ 
}lt,..-• <ln Yeni t 'f lapac:1k.tır. Ay sonun~ u unma . ..ıadır. deuı 250 clir. İki tane Alman sistemi lhıt oldum: Her bilmecenin müddeti 15 uz.atan Kı:ı.ılayın Şişli §ube i 21 l\ıa-

k 1 1 . arı e mucıbınce Marmara ıs- Son sistem aletler • 1 ,_____ d N rmal '="- Vakit öğle. Haseki hostohancsinin ö- • gündür. ~ yıs cunıartcM akşanu sabaha kadar (Jc-crı arasındn sd 1 • b lı su ooru u ıuu.c.uı var ır. o r- d 
caktır. er erınc aş ya- Geminin bütün salon ve kamarala - rait dnhılinde kazanlar iki saatte istim 1 nünden geçiyordum. Bekleme salonun. on ...... ..,.....,..,~~-.... \'anı etmek üz.ere blr gece clılcn<'csi 

Vapunın . • nnda son sistem yangın h:ı.bcr verme bazırlı~abılmektedir. dı~ kapıya doğru dermansız oyalı.lorıyle ~ tertip ectmiştir Müsanıel"cnin ie'fkrı 
Trak ~5 dahıli tcrtıbab tcrtibnh vardır. Tehlikeli hararet vu- ı ,. 11 k ka da" 1 . d . her bosı§ında acı bir feryat koparan :z:a- Uzunköprüde nakış ve lfıde cazip olması \'e neşeli geçme'~~ 1-ı m trc ı d 11 t ,~ .. n ıne ve zan ıre erın e emnı-, . . . d'k" k ınetrc g . l" uzuıı ugun a, kuundn ~angın lambalar kendi ken- • b d rd B ed b" vollı hır Anadolu kdını ve koluna gırmıs ı ış ursu fİn biitiin Şişli n Nişanta~ı ba)ıınlıı-

rinligwdenlı~ ıgindc v G,90 metre de - dilerine yanmakta ve buna merbut o- yehtl tkcrtı aktı adva bır. d ~ saly e hilır bir erkek gördüm. Bu hôl o kadar acı i- n hareket geçnıi lcı r ve çalışmaın 
c:c ır. Tonu 15 5 Ye ç kt"W• 1 ·ı te 1 c '\U uun a u aıre ere - d" ,L• b"" .. d e· Uzunköprü: (Hususi) - Kozomııdo nıikdarı 3 40 e ıgı su an zı ler de otomatik olarak çalmak - d k 1 D' el .. 1 . ı 11.ı utun geçenler urmu§tu. ıçcıre bııc:lamıc:lanhr Hereksin iştir.ık ede-

• dır . cum e ece su ar ız motor erme • . • k d'k" k -.r "' İçinde b" . · ltndır. Ayni zamanda da süvnnnin bu -ı . t t . t f d d tıl 1 kadın dı§ kapıya yakloihgı vokıt kapı- açılan «meccanı na li ve ı 1§ ursu• na bilmesi için bileeileerl konsonla!>i;, o» 
bir ••e kınnci mevki için bir oturma, ı lunduğu yerdeki tevzi tablosu da yan- mekrtou esısa tnr::ı ın an ışarı : a- nın önünde 1 O - 11 yoılarındo üstü bo§ı devem etmekte olon 25 genç kır talebe dahil olmak iizere birer bu~~tk lira ~ me \'C bir de salon bul :ık h ca ır. . 

· ;t tadır. A . . . . uruıı - gının angi noktada olduğunu husus! • . perııon yalın ayak bir yonu do anasının kursu muvoffokiyetle bitirmi§lerdir. 
it P '",/ için 'İl : n~a bırıncı me' ki yolcular tertibat vasıtnsile kendi kendine gös-J Trak 1 Atnıanyadan getirenler imdadına koıtu. Artık sabrı tükenen lı.o-
ııt ola bç c nmarası \•ardır. Çok lüks termektedir. Vapurun Almanyadan buraya yap- dın feryada boşladı: 
. ~· n u kaınnralnr~ bir 'aU-1

- k ' . . it :ıı;. 1k r ·şı· k d nl b . 1ı:ıtw ınd d "' •tA, arşı-, Dığcr taraftan gemıde bulunan Di- ıoı ı sc ere ı ıra c e er ve urn- den ölüyorum... Hastahane benı 
ot1'1ı ni}d~,· a hem şezlonk \"C hem de iste- zcl motörll istim yokken dahi tesisata l'a kaclar getirenler şunlardır: Süvari kabul etmiyor... Bu nasıl ip 

J; bul 
1 

zaknıan l·n~k olacak bir koltuk ve lambalara ceryan vermektedir. IKcrum, ikinci kaptan Seyfi, üçüncü Kadın ag·lıyor· çocuk ağlıyor ve kim-
unmn tadır ikin i k"d d 1 1 , 

c.lışanda ve i · "d c me~ 1 
e. e Halbuki diğer vapurlarda yalnız ka- knpt~n Yılmaz, şef makinist Nuri Sa- sesi olmayan zovollı erkek bo~ı önünde votın huzurile oçdon kurs yine ayni mo-

aynca da ıe:r: \~t~a l'erlcn ve umlnr yanarken cerynn bulunabilir. gun, iltmcı makinist Nuri Öget üçün- meyus bir araba çağırıyordu. rosimte lıaporımııtır. 

Boito Kaymakamımız: Sadettin, Be -

tediye Bo~konımız:, Singer kumpanyası 

Trakya Bölgesi Müfettiıi Kemal Doğan, 

Ma~rif memurumuz: ve doho bir çok ze-

dı~. yata 
1 

üç kamara var- S~vn:ınm idare dairesinde ticar.et ge- ı ~ makinist Sabri, dördüncü makinist Bu holde bir kodın, bu kad~r bedboh~, 
Ikiııci mevki kama 1 . nulennde bulunmıyan, çok yenı mal- Llıtfullah, maki<:n lostromosu Ali ve biçare bir ailenin anasına sıgınacak bır 

ra ar bugUn Ege, zemeler vardır. Bu arada makinenin 135 te murettebnttır. hastahane yok mudur?» 
Kızlarımızın vücude getirdikleri ser

gi büyük bir tolıdir lı.uonmııtır. 

yapmışlardır 

-«')»---

SANATKAR ŞADİı~İN 
MÜSAMF.JlELERi 

Bağdatta iumada bulunan sanat -
kar Şadi Şehir tiyntrosile İstanbt•1a 
gelerek Kırşelıir feliket::ıedcleri i!in 
0

Şehzadebaşında Ferah tiyatrosunda 
ve Beyoğlunda Fransız Tb atro-.un
da iki milsamere vcıı-ecektir. 



Sayfa: 6 YENi SABAH • 17 MAYIS 1~ 

90 ve 7 5 derece halis limon çiçekleri Hasan ve Nesrin Kolonya ve losyonlarında tenzi18t 
Açık kolonya ve losyonlar ~~:~ 20 

1/4 Tırtıllı Hasan 110 -1/2 210 - 1 litre 450 - 1/4 düz şişe Nesrin 50 -1/3 90 -1/2 110- 1 litre 2l0 kuruşa. Hasan deposu ve şubef-erile bilılmum tuhafiye ve bakkaliye mağazalanndB· 

Baş ve Diş Ağrılarına 
Karşı Muafiyet demektir. 

Nafile yere ve çaresi varken 
niçin ıstırab çekmeli 

--t<O»--

Bir tek kaşe 

GRIPIN 
En muannit ağrıları, En kısa 

zamanda kesmeğe kafidir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

~ .............................................. ...... .. 
Her nevi yünlü, ipekli ve pamuklu 

manifatura satış evi 
1r~~=~~~~~~~ 

t iki kapılı 
1 iRFANİYE 
1 Pazarı . 1 
! P. ALICI B 
~-~ ;ıı;;ı:;: ~~~ - :a±:srnrn.JJ 

Merkezi: Mah~~'Jf~~~d N ~ . 152 -15 ~·-156 
1 • 

Şubesi: Kürkcü han No. 35 
' Telefon: 22554 

Son günlerde gümrükten külli miktarda almış olduğu 
envai çesit Avrupa ipeklilerini ucuz fiyatla bu mü
esseseden t edarik edebilirsiniz. Bir daha ele geçme
sine imkan ve ihtimal olmıyan bu fırsattan istifade 
ediniz. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayrı Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karp&1nda No. 133 Telefon. 4358 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

D.;ıhiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa

ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 

sabah «9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

J mahsustur. Muayenehan2 ,·e ev ble-

fon: 22398 - 21044. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Cilt ve Zührevi hastalıklar 
Ankara Caddesinde: Hergün 

öğleden sonra 

Muallim Ahmet Halit 
Kitap Evi Neşriyah 
MEŞHUR ROMANLAR 

HALiDE EDiP 

Sinekli Bakkal K. 100: Ateşten 

gömlek K. 7 5, Handan K. 75; Yol

palas cinayeti K. 28. 
REŞAT NURi 

Kızılcık dalları 125; Gök yuzu 
100; Olagan fşler 100 kurujtur. 

ÖMER SEYFETflN 

İlk düşen ak 50; Yük.sek ökçe
ler 50; Bomba 50; Gizli mabet 50; 

Asılzadeler 50; Bahar ve kelebek

ler 50; Beyaz lale 50; Mahcupluk 

imtihanı 50; Tarih ezeli bir teker

rürdür 50; Dalga 50 kuruştur. 

.~ .ı 

P ERFEKT markuı kullanı ılı, 
dayanıklı ve elverişli olan ye
gine ıüt makinesid ir. 

Satıı yeri : M. C A M C A N 
Galata, Mahmudiye caddesi No . 
61 Te lgraf : Camcan İatanbnl 

Bağdan Kadehe 

ŞARABI 

200 .. .. 
70 '8 .. 

SOFR.\ 
ŞAH.\ 11 I,Ail1 

340 .... 
200 • 70 " 

70 • .. " 

iMMiSAR SARAPLARI 
- •' - . ' ' . . 

. • . . - • ~ ., -c. '"" . .,, . --. . ·. 

En 11UES~ln iLACIDl!1 
Sahipleri: . A. Cemalettin Saraçoğlu 

İlhami Safa 
Neşriyat müdürü. llbami Safa 

Basıldığı yer: Matbaai Ebuzziya 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 

Semt ve mahallesi Cadde veya sokağı 

Babıali, Nallı mescit Cağaloğlu 

Uzun çarşı Bezzazı cedit 

Alemdar 

Helvacı 

Çatalçeşme 

No.su 

6.23 

MuhanıJl'~ 
•Y ~ı 

Cinsi Jira 

Hane 28 

5 Bezzazı cedit camii 5 

.Mollafenari 

camii 3 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın asma katında 3 Oda 30 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs nihayetine kadar. 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın zemin katında 56 Mağaza 170 

• • • • • 62 •l50 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 9~0 5encsi Mayıs nihayetine kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere arttırmaları uısııl . 
mıştır. İstekliler 20 tMayıs/938 Cuma günü saat on beşe kadar pey pars!' . 

riyle beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde V,t! 
Akarlar kalemine gelmeleri. - 2896 _ 

korkunç ve siyah bulutlar getir - !adı. Genzinde o misk ve bataklık ko- yerinden sıçradı ... En küçük bir gü- tı meşhurdu: ·ı I 
mişti; hava, Kanunuevvel gecesi gibi kularmı tekrar duyuyordu, fakat ga- rültü bile yapmadan, kapıyı açtı v.,. - Demek, Mösyü Rozes, dedi, sı !~ 
kasvetliydi. Bardaktan boşanırcasına yet hafif olarak. etrafı dinledi. bu canlı hançer vak'asile meşgul 0 

• 

yağmur yağıyordu. Bazan şiddetli bir Ve yalnız değildi ... Evin sükUtu i- Hiç bir şey çıtırdı yok .. Aşağı oda- yorsunuz? Bonşans. İnşallah bizilfl t 
rüzgar, iri yağmur damlalarını si- çinde bir şey yaşıyor, tekamül ediyor- !ardan birinde eski bir çalar saatin pamadığımızı siz yaprsıruz. Size bil"_ ~ 
yah camlarda yuvarlıyor, uzaktan du. tiktaklarının büsbütün derinleştirdi- söyliyeyir.ı mi, bana kalırsa, ~# ( 

No. 10 bir römorkörün hırıltılı sesi duyulu- Fakat sevkitabil, insan oğlunun ği mutat sükilt hüküm sürüyordu. Hekey, morfin iğnesi yapmak içil'{) 
yordu . Ve sonra birdenbire sükut Nuh tufanından evvelki korkularını Rozes, odasının kapısı önünde, kı- daya girdiği zaman yalnız değild1·; 

Sofi odadan çıktı ve biraz sonra ge- Pencereyi açarak kenarda oturdu. İlk tekrar üste çıkıyordu. duyuyorsa da, kafası uyanıktı. Yavaş- mıldamadan ve etrafa kulak vererek- rada hazır bulunan davetliler ""·~ 
· idi bahar rüzgarları düşünceli yüzü • J d d d" t b ki d" k" 1 d • ·· ] ] <>•fi' rı ge : Rozes, ça ışına o asın a, tvanın ça, elini elektrik düğmesine doğru u- en e e ı. ımse o ma ıgını soy üyor ar. V:- .il' 

_ Affedersiniz efendim, mazur gö- nü okşadı. Fakat ilkbahar kokusu bir üzerinde hareketsiz duruyor ve göz • zattı. Düğmeyi çevirdi, bir daha çe • . Nihayet yavaşç~ yatak odasına ge~- büt~n _dave_tliler '."a~yatiz.me .,OıJtl;• 
rünüz beni yanılmışım.. Y...isk kokan türlü kokamıyor. leri açık, etrafı dinliyordu. virdi, bir daha ... Fakat ışık yanmıyor- tı ve uykusu gelinceye kadar, hır lerdı, ıpnotıze e:iılmışlerdı. Nasıl iP . 
siz değilsiniz, bütiin ev, bilhassa mer- Akşamlayın Sofi yatmadan evvel Saatin sırasiyle on biri, gece yarı • du. Hiyeroğlif lilgatini karıştırdı. Bunu ben bilemem, bu hususta . 
divenler misk kokusu içinde ... Ve son- Kristof Rozes, kömürlük, tavanarası sıru, biri, ikiyi çaldığını duydu. Sonra Karanlıklar içinde varlığını his- Ertesi gün öğleden sonra, emniyet tat olan sizsiniz. Sizin bileceğiııİıl 
ra başka bir koku da var, nasıl diye- ve ?ırdavat ~~ya bu~~~an ~d~lar da uyku gözlerini ağırlaştırdı. Kendili - settiği 

0 
meçhul ve korkunç mevçu- müdürlüğüne gitti. Emniyet müdürlü- muyorum .. 

bilirim, bataklık kokusu gibi bir şey .. dahıl olmak uzere bulun evı dıkkatle ğinden derin bir uykuya daldı. . k ld gü, spirizmarun rol oynadığı bazı Kristof Rozes, ellerini uğuŞtorl' 
l k d. A l h" b" kt al dıyetle başbaşa a ı. . 

Her halde dışarıdan gelmiş o aca . gez ı. norma ıç ır şey yo u, Y • Birdenbire uykusundan uyandı hırsızlık ve cınayet vak'alarında Ro- rak: . fı 

f b k"" ·· Jükt d ü b ti" · Ve birdenbire havada dört Hiye - ,. • d 
Fılhakika, şımdi, Krislo Rozes u nız omur e yer e r tu e ı ve Etrafı zulmetler içindeydi. Kulak ·ı·f b"" ük" d 

1 
k I zes ı davet eder ve onun yardımını - Azizim Mösyü Larrib, de _ı'_,,,f 

ik. k k d d d • d" k b" k ] k d b k b" rog ı , gayet uy ve ay ın ı o a- .,. ı o uyu a uy ugunu zanne ıyor- ırmızı ır aç e e en aş a ır şey verdi. Hayır, bir şeycikler yok. Ka - . . . • . rica ederdi. Bilmukabele, Rozes on- raziyeniz ipnotizmaya ve manyetı ~ 
du, fakat bu kokular birbirine karışı- göremedi, Sonra, yatağına gireceği- ranlıklar derin bir sükiltla sarmaş do- rak btlırdı. _Bu_ Hiyeroglı~ ~azısı !ardan her hangi bir ricada bulunsa ya şimdiye kadar malik olmadı!<@ 
yordu. Bazan biri daha kuvvetliydi, ne, elbisesile bir divana uzandı. E- laştı. O halde? Niçin? Evet, niçin böy- menekşe rengı bır ışıkla garıp hır su- hemen is'af ederlerdi. Bunun için, Po- bir kudret izafe ediy.>r. Hekeı/iflb'ıf 
bazan da diğeri.. lektriği söndürdü; düğme yakınday • le birdenbire uyanmıştı? Hem de se- rette parıldıyordu. Ve Rozes bu cüm- !is taharri memuru Larrib, ki bu can- dürüldüğü gece, profesör Terr0 

(" 

Kristof Rozes bu iki kokunun ne - dı, elini uzatsa açabilirdi. Bekliyor • bepsiz yere, böyle gece ortasında ... lenin manasını anlamakta gecikmedi. lı hançer hadisesini üzerine almıştı, evinde bulunan davetlilerin etc5t~ 
reden gelebileceğine hayret ediyordu. du. . Nasıl bir kudret kendisini ikaz etmiş Manası şuydu: Rozes'i gayet iyi ve husus! bir hür - alimler, prof. sörler ve hemeıı ıııi' 
Fakat birdenbire zihninde bir şimşek Bir kaç saattenberi o garip ko~u ve uykusundan çekmişti? •İlahların intikamından kork» metle karşıladı. Bu Larrib, kısa boy • yaşlı adamlardı, yani tecrübe gör l 
çaktı. Kendi kendine:: cTamam!> d•,di. ortadan kaybolmuştu. Bekledi. Bir şeyler cere}an •ce- Bu kelimeler yavaş yavaş soldular, lu, tıknazca, yüzü çiçekten delik deşik ve öyle her şeyi kolay kolay yu~1111,ııı 
Bütün ruhi kuvvetini teksif etti. bu Dışarda, derin zulmetlerde, bir ka- ğini tahteşşuurunda hissediyordu. kayboldular. Az sonra, elektrik le olmuş bir adamdı. Konuşurken lüzu- adamlar .. Hepsinin cinayete daır ,.,ı 
iki kokudan kurtulmak istiyordu. Fa- ra kış havası hüküm sürüyordu. Garp Filhakika, iki üç dakika sonra, ar- kendiliğinden yandı, Rozes odasında mundan fazla jest yapardı. Kendisine !edikleri arasında mübayenet J 
kat kokular inatla devam ediyorlardı. rüzgarı, Okyanusun uzaklarından, tık yalnız olmadığını hiS5etmeğe baş- yapayalnızdı. Kristof Rozes hemen 1 cFare> lakabı takılmıştı, Zekası, seba- [Arkası ,.,,r 
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