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Deniz bayramı parlak 
bir şekilde kutlulandı 

Türk denizcileri Atatürke, büyük
lerimize şükranlarını bildirdiler 

Yavuz denizcilerimiz Taksimde istiklal marşı söylerlerken 

Kabotaj hakimiyetimizin on üçün- 1 mektebi talebeleri, Denizyollan, A
cü yıl dönümü dün gündüz ve gece kay, Şirketihayriye, Liman İ.şletme
büyük bir merasimle kutlulanmış- si, Kılavuzluk, Tahlisiye ve Deniz 
tır. · Ticaret müdürlüğü memurları ve 

Sabah saat 10 da bütün deniz kuv- mürettebatı Denizyolları rıhtımında 

vetleri erkanı başta Deniz Ticaret (Devamı 5 inci say/ ada) 

. ========================================================== 

Memurlar dündenberi saat on dörtte vazüelerindcn çıkmaya başladılar. 

Dündenberi •Elektrik Umwn müdür-
lüğü• merkezi olan mahut •Metro• 

hanı. 

Elektrik Umum müdürlüğü kad
rosu dün sabahtan itbiaren Metro ha-
mında, tarhie karışan elektrik şirketi 
merkezinde filen elektrik işlerinin 

idaresini eline almıştır. Dün bu mes
'ut gün şerefine Metro hanile Silah
tarağadaki elektrik fabrikası, bütün 
depolar ve idareye ait bütün binalar 

1 bayraklarla süslenmiş, elektriklerle 
ı donatılmıştır. 

Japon yada 
l-lalk damlar üstünde 

Bütün Vekalet dairelerinde yeni ı dan sonra her sabah 8 de iş başı ya
yaz mesai saatleri dünden itibaren pılacaktır. Yalnız vapur gibi V('Sa- (

tatbik edilmeğe başlanmıştır. İlk gün iti nakliye tarüeleri eski mesai sa-
' 

Denizlerde silah yanşı 
Amerikanın ( 45000) tondan aşağı 
inmeyi kabul etmemesi İngilizleri 

sinirlendiriyor 

Son aiatem bir Amerikan saffı harp zırhlısı Panama kanalında 

Londra, 1 (A.A.) - "Times,, nu hissetmiyen diğer devletleri teb-
gazetesi bildiriyor: rik etmek lazımdır. 

"Azami tonaj haddinin 45 bin Amerikanın İngiltere tarafından 

olması münasebetile eski alışkanlık atlerine göre hazırlandığı için ikiden 
elden kolay kolay bırakılmamış ve 1 sonra vapur iskelelerine ve istasyon
saat 12 de yemeğe çıkmak istiyen 

1 
lara biriken memur kalabalığı m:un 

memurlara ve saat ikiyi geçtiği halde 
1 
müddet beklemeğe mecbur kalmış

hala işine devam edenlere rastlan- !ardır. Fakat bu ilk günlerden sonra 
mıştır. Yalnız düne mahsus olmak iı- bütün vesaiti nakliye şirketleri <le 
zere de memurlar sabahleyin eski mc tarifelerini ona göre tadil edecektir. 
sai saatlerine göre dairelere gelmiş· Dün yalnız yeni mesai saatini iki rl.ı-

olarak tesbit edilmesi Amerikanın teklif edilen daha az tonaj haddi
daha aşağı bir rakam kabul etme- ni kabul etmeğe imkan görmemesi 
mesinden ileri gelmiştir. Bu husus- teessüfle karşılanmaktadır. Herhan 

}· ta Amerikayı taklit etmek lüzumu- (Deı·amı 4 üncü sayfada) 

ler, fakat ikide tatil etmişlerdir. Bun- ( Deı•anıı 4 iincü sayfada) 

Doktorlar birkaç yerde 
çalışamazlar mı? 

. 
--~' ~o::...._ 

--~ . . '/ ' ,. 
- ~ 

< ·....-: 

3 
~~--~~~--~.._.,_~~·~-~ 

Refik Halit meselesi 
"Akşam,, ın verdiği 

izahata mukabil 

yeni ve mecburi tavzihleri 
~ 



' 
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" Yeni Sabah» ın tariht tefrikası: 38 -----1111 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Y aıan : Zıya Şakir 

Sefir Rof enin çehresi 
bembeyaz kesilmişti 

Kurnaz adam Bonapart Mısıra 
yerleşinceye kadar Osmanlıları 

oyalıyacaktı 

Üvey 
satan 

kızını 

adam 

Büyükçekmeceli Yusu

fun muhakemesi başladı 

Bundan bir sene evvel Büyiikçek
mecenin Anaşa köyünde Ywıuf adın
da biri üvey kızı Rebiayı Knkova 
köyünden Ramize vermek istemi7 ve 
Ramizden bunun için 100 füa ta!C'p 
etmiştir. Müstakbel damat ve kayın
baba pazarlığa girişmişler ve nihayet 
70 lira üzerinde anlaşmışlit!", Yusuf 
ta paraları alıp cebin<? inrl'rm;ş:ır. 

Fakat, tıpkı bir kısrak gibL ke0di· 
sinin haberi bile olmadan Ramize sa 
tılan Rebia, üvey babasıl'ııı bü'ıin 

israrlarına rağmen bu anla~nuya mı.
vafakat etmemiş, R~nıizle yuşamağa 

Halbuki bunların hepsi de, Fran kadar riayet ettik. Ve yine de, ria- razı olmamıştır. Üvey babanın ısra
sız düşmanları tarafından kasten yet edenleriz. Ammmaaa, hal ve rı bir sene sürmüş, Ramiz Yusufu sı
çıkarılao taYialardan ibaretti. Mak- ma<ılahatı da gözönilnde tutarak i- kıştırıp parasını bir sene e\'\'e! öde
ıat; bu dedikodularla hükumet rica cabına göre hareket etmek rnecbu- diği. malın •!• ke':disine teslim _edil
.ini sinirlendirerek, bir an evvel, riyetindeyiz ... Şayet bir matlubunuz mesını ıstedikçe uvey baba ınu~J,ul 
Dsmanlı hükümetini Fransa ile res- olursa divanı hümayun tercümanı- vazıyette kalmıştır. Nihayet kmn ra
ınen tutuşturmaktan başka bir şey na mUracaat ediniz. Hatti mühim zı olmadığını Ramize anlatrı.ış, baş-
:leğildi. umura ait bir şe olursa seİaret ter başa verip buna bir çare bu;r,,afannı 

· · dd b d d"k ·· · Y 1 1' k h tekili etmiştir. Nihayet verdikleri Babıalı bır mü et u e ı o- cumanını, gayrı resm o ara , ane- k .. ik . d " 
· · "b· h - d · · Eld 1 d ·- aran şoylece tatb etmış•er ır: dulara ebemmıyet vermıyor gı ı a- rne gon enoız. en ge en, rıır e- R b" b. _ 

1 
d 

1 
k . 

~ . . ... . ~ e ıa ır gun tar a a ç:a ı_~ır en u-
reket etmı~ti. Fakat artık bu şıka- dılmez. b b elmiş S . bU 
yetler, İstanbul tarafına da sirayet Diye cevap vermişti. v:yk a ası y~nına g ah : • endı -

· k 1- b" d yu anan çagınyor, n şuraa yo-ederek, Mısır meselesınden zaten Fa at, pek katı yüz u ır a am 
1 

_ . d b ki. d . . 
· 1 ka·fı" un uzerın e e ıyor ... • emı~-ıır 

müteessir olan Tür~lerı~ ara•ında olan M. Rofen, bu söz eri Kızcağız hiç bir şeyden şüphelemni·· 
da Fransızlar aleyhıne bJr heyecan görmemişti: k ta ı d lrn 

1 
k 

· -· · · k d .. d t yere r a an ayn ış yo enarına 
başlar başlamaz, vazıvet degL•mı•tı. - Sözlerinizden, ·a ımı. o• - 1 . ı · F k t t b d M . .. .. - . • • _ .. . _ ge mış ır. a a am u sıra a usa 

Reısulkuttap Atıf efendı. rna<la- luga ne rutbe rıayetkir oldugunu- N . d d .ki k .. d k. 1 _ . ... . ~ . ve azını a ın a ı ış1 en ıra a-
hatguzar M. Rofenı Babıall\"e cel- zu anlıyorum ... Ve bu dostlugun bır d - b. b .1 ld b ki kt . . . ."' . ~ . ıgı ır ara a ı e yo a e elT'c c 
bederek, vazıyetı ızah etmı.; au bıle ,;ar;;ıntıya ugrama.ıını ıste· 1 R . R b" k d . · . . .. o an amız ve e ıayı ar asın an 

- Canım, çelebı !. ... Hu l\Jısır mıyorur;ı ... Hele, meyanedekı mu - takip eden üvey baba birdenbire kı-
meselesinden dolayı ehli isliimın h~- na•ebetın, benim zamanır;ıda vu. - zın üzerine atılarak arabaya sokı:ıu~
li, bir hoş olmuştur. Herke~e bır kubu_Jması, cıdd~n. esef edılecek.bu-llardır. Kızın yanına oturan Ramiz 
infial zahir~ir .. İşler, bir rnuri•i _ha- hald~r. Bu, ıhtdattan mernnuıyet!Yusufa satın aldığı malı teseHüm et
sene. ke•bedıncıye dek baz~ guna keyfıyetının ~e.hı~ı~le, yakın_da gele- miş bir adam edasile arabayı bıitün 
tedbırlerle ıdareı ma•lahat lazım ... cek ola~ .'ef~_rımı_zın v~rnd~~e ka - hızile sürmesini işaret etmiş ve böy
Gerçi; gerek cenabınız, ve gerek dar te~ı~ı rn.u_nas'.p. degıl '.'1.ı .. ·· lıece bir hayli yol aldıktan sonra miı
mernaliki şahanede bulun •. n Fran - • Dıye • ~ozl~rının tes!rı:. dah~ nasip gördüğü bir vadide aratayt 
sa talıaası, devletialiyen:n misafiri- dogrusu ;_ ~ıyası maharetı ıle, talı- durdurmuştur. Burada kızı kucakla
dir. Fakat bir takım güftügıiya <la ~ın kendı.~ne ne dere~e yave: oldu- yıp arabadan aşağı indirmiş ve artık 
meydan vermemek lazım. Buna bi- gunu tecrube etmek ı•ternı~tı. ona tesahup ve tasallut :otmek bte-
naeıı tabaanızdan olan tüccarlara Fakat Türk diplomatı, hükumet miştir. 
ten bih eyleyiniz. Buluııdııkları yer- namına .süylediği •öz!er. üzerinde i.s- Fakat Rebia gözü hiç bir §<CYdL'rı 
ler<le durup, gerek ticarel umuru rar etrnış; 1.ıa~ka tur!U hareketın yılrnıyan cesur ve kuvvetli bir köy 
ve gerek halk ile ülfctini kessinler. imkan haricinde olduğunu bildir - kızıdır. Ramizle boğaz boğaza boğuş
llükümet canibinden, taşraya da hu ınişti. mağa, sille tokat, tekme döğüşmeğe, 
yolda o emri aliye nrilecektir .. Ce- M. Rofen, pek müteessir bir hal- canını dişine takarak kendini mlida
nabınız da bir müddet ,efarethane- de, Babıaliden çıka.rak sefarethane- faa etrneğe başlamıştır. Ramizin kız
den taşraya çıkmayınız. Tercüman ye gelmiş; derhal ispanya ve Fele- dan rnükcromel bir dayak yemckt" 
'l'antana da kendi hane<iıı<le mu - rneıık sefirlerini çağırtarak- olduğunu gören üvey baba da araba-
kirn olsun. - Çok ınflşkül vaziyetteyim. dan atlıyarak Ramize yardım etmiş, 

Deıni~ti. Bana yardım ediniz ... Ne yapıp ya- oda kıza saldırmıştır. Fakat gözleri 
Bu sözleri dinlerken, M. Rofen parak, Atıf efendiyi ikna eyleyiniz; kararan Rebia üvey babasını ta la 

itidalini pek güçlükle muhafa~a e- Ba.bıiili ile olan ın~nase~e~imizi, bir yaralamış, Rarnizi de dayaktan ~t-
debilrnişti. Ve Atıf efendin:n sözle- mudd_et da.ha kest_m~ıeyınız. kın bir halde yere sermiş ve müte-
ri bittikten sonra; Dıye, nca etmı~tı. . . caviz!er kendilerini toplamağa vakit 

- Yaaa, dernek ki bizi, adeti .. ~elemen~ sefırı; At~ e~e~dinın bulma.dan tabana kuvvet köye doğru 
hap•ediyorsunuz? .. Kuçuksudakı yalısına gıtrnıştı. Su- koşrnağa başlamıştır. Fakat zavallı 

Diye, garip bir sual irad etmiş- düru azamdan ismet efendi de be- .. .. . . 
ti. b b 1 d - h ld b" ru·k kızın butun elbıselerı parçalanmıştır. ra er u un ugu a e ır m a at . . . 

· t · F k t büt- ti Rebıa, yarı çıplak ve yara, bere ıçın-
Atıf efendi, sualin ihtiva ettiği ıcra e mı,... a a un gayre e- . . 

kelimelerden ziyade maslahatgüza- rine rağmen, Atıf efendiye söz geçi- de derelerı, tepelen, yalçın kayalık-
. · · · d ·t· !arı aşarak nefesi tıkanıncıya ayakla-

rın sert tavrından sınırlenrnı~ ıse e rememış ı. nd k f kırın k d k 
yine sükun ve nezaketi ınuhafaza İspanya sefirinin (Bebek) bahçe- n an. an ış .. cıya a ar b " oş-
etrniş; sinde yaptığı millikat ta, ayni men- ~~ nihayet koye varmış ve ıtap 

- Hayır, çelebi. Sizi, hapseden fi neticeyi verm~ti. duşup bayılmışbr. 
yok. lılatlilp olan, halk ile ülfetin lşte bu eıınada, (Ebukır) !ima - Köylüler kızı hemen muhtarın evi-
kesilmesidir. Bakın .. Size daha açık nında, Fransız donanmasının uğra- ne götürmüşler ve hadiseyi jandar
söyliyeyim. Bugünden itibaren; ge- dığı baskın haberi gelmiş .. Bu ha - maya haber verrnşilerdir. 
rek cenabınız, ve gerek cümle Fran- vadis, Galata ve Beyoğlu tarafında Dün sabah bu hadisenin ağır ceza 
sa tabaası, ihtilattan menedilmişsi- yaşıyan Fransız düşmanı ecnebileri mahkemesinde muhakemesi yapıl

nizdir . büyük meserretlere garkettiği gibi; mıştır. Kalpsiz üvey baba Yusuf, Ra-
M. Rofen, bir daha itiraz ede- saray, Babıali, ve bütiln İstanbul miz ve onlara araba kiralıyan l\t.ısa 

cekti. Fakat Atıf efendi, artık çeh- yakası muhitinde de derin bir mem- ile Nazmi mevkuf olarak mahkf'me
resini karartıp kaşlarını çataı·ak o- ııuniyet husule getirmişti. ye getirilmişlerdi. Ramiz hiıdıse "Pak-
nun sözlerini kesmiş; Günlerden beri yüzü gülmiyen kında şunları söyl~tir: 

- Bir tenbihim daha var, çele- padişah üçüncil Selim, son derecede 
bi. Sefarethanenin kapısının bala- sevinç içinde kalarak derhal sad -
sında bulunan, hükürnetinizin arına razam İzzet .Mehmet pa._«a ile rei -
denilen nişanesini de, bir müddeti- sillküttap Atıf efendiyi saraya cel-

- Ben Rebiayı kaçırmadım. Ba-
basından istedim, para verdim, ar.un
la evlerlmek istiyordum. Yusuf bana 
bir gün: ·Gel kızı al, dedi. Ben de a-çin oradan kaldırıveriniz. betmiş: 

Demişti. _ Amanın .. Varın bu meseleyi raba tutup tarladan kızı aldım. Fıı-
M. Rofenin çehresi, bembeyaz bir eyQce tahkik edin. Eğer sahih kat yolda beni beğenmedi, ben de: 

kesilmişti. Kendisine resmen vuku- ise, İngiliz elçisini Babıiliye davet .öyle ise haydi köye dön!• diye ken-
bulan bu tenbih, artık harp ilanının edip taltif eyleyin. disini bıraktım. 
pek yakın olduğuna de\alet etmek- Demişti. Duruşma şahitlerin dinelnmesı ;_ 
te idi. EvvelA milphem bir şekilde Is . çın başka bir güne bırakılmıştır. 

Kurnaz maslahatgüzar, Bona - tanlıula gelen bu haber, birkaç gün 
part Mısıra iyice yerleııinciye ka - zarfında, bütün tafsililtile teeyyüt MÜTEFERRİK 
dar, Osmanlı hükümetini harbe gir- etmişti. Harbin ne suretle cereyan ------
mekten uzak bulundurrnıya gayret ettiğine, ve Fransız donanmasının At yarışları başlıyor 
etmekte idi. .. Bunun ıçin, bir diple- ne suretle imha edildiğine dair, (İn-
matlık göstermek istemiş; giliz amirali Nelson) dan, İstanbul Yüksek Yarış ve Islah Encümeıti 

- Fakat, reis efendi hazretle- elçisine mufassal bir rapor gelmişti. tarafından on beş vilayette, bu me
ri .. malümunuzdur ki, hükiırnet.ııiz- Elçi de bu raporun bir suretini der- yan şehrimizde de tertpi edilen at 
le hükümetimiz ara~ında asırlardan hal Babıaliye gönderm·-ti. yarışlarına temmuzun yirmi dördtin
beri devam eden bir dostluk vardır. Bunun üzerine elçi sureti malı- cü pazartesi günü Veli efendi çayı
Bu dostluk, böyle birtlenbire keııile- susada Babıaliye davet edilerek ken rında başlanacaktır. Yarışlar beş hata 
mez ... Hükumet namıaa ı;öylediği- di•ine kıymettar bir kürk giydiril - devam edecek, ağustos sonlrında bi
niz bu sö~ler, başımla beraber. Der- miş ... Şimdiye kadar sefirlerin beş 1 tecektir. Yarış kayıtları geçen sene 
hal, kalıul edeyim. LAkin, olabilir çifte ~e dürn~nsiz ka.yığa bin_'.11c!eri I İstanbul Veteriner baş müdürlüğün
ki, kadimi do.tluğumuza güvenerek Adet ıken sefıre, yedı çıitc dumcnlı de yapılmıştır. Bu usul mahzurlu gö
size bazı şeyler arzetmek i.\terim. kayıga binmeleri için (paye) veril- rülmüş, atların munayenclerinin bu
Ararnızdaki münasebet kesilmeme- rnişti. ... Ayni zamanda Amiral Ne! - rada yapılamıyacağı gözönünde tu-
li. son için yaptırılan altın ilzerine el- tulrnuş ve kayıt muamelelerinin de 

Demişti. mas işlemeli zarif bir çelenk ile, İn- yarış mahallinde yapılması karar-
Atıf efendi, Fransız diplomatın- giliz efradına dağıtmak için meşin laştırılmıştır. 

dan daha kurnaz hareket etmiş; keselere doldurulan iki bin altın da Yanşların kayıtlarına Veliefendi 
- Asırlardanberi devam ede - elçiye teslim edilmişti. koşu mahallinde, ayın on bPşinr!en 

gelen kadimi dostluğa, biz bugüne (Daha var ) itbiaren başlanacaktır. 
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(ISTANBULDA.VE MEMLEKETTE- ABA~ 
Pazarlıksız mal 

satışları 
Dahiliye 
İstanbula 

Vekili 
geliyor 

Sokakta 3 çocııl' 
bulundu 

Eylül başından itibaren Gazeteciler büyük ~ Çocukların babası ~a· 
pazarlık yok merasimle karşılaya- ı him dün yakalan ~ 

Hükürnet tarafından kabul edi- caklar Ve bir ziyafet Sirkecide Yeşilbursa otelinde h! 

len pazarlık kanunu eylül birden i- verecekler gece misafir kalan Amasyalı jbrB ıj 
tibaren tatbik edilecektir. Pazarlık 1 D h"l" V k"I· p ı· 1 adında bir adam beraberinde~0 

. . l a ı ıye e ı ı ve ar ı u- , 
sız mal satılması ışı hakkında ktı- ır·d·-· 2 d Yüks. el 3 Y • k "t"b· Şük ·· K b ge ı ıgı yaşın a • •. t sat Vekaletinin tam salahiyeti var- mumı a ı ı ru aya u .. .. dınGY 

· ·.. b h t 8 30 d A k d Gulfer ve 4 yaşında Yuker a ı dır. Vekalet ıstedıgı rnıntakalarda sa a saa . a n ara an .. . .. abıAli c 
ve istediği zaman derhal kanunu '1. şehrimize gelecektir. !1 uç çocuğunu evvelkı gun B c~~" 
tatbik edebilecektir. Yalnız bu an- ~ Bütün meslektaşlarımız ken- If desine bırakıp kaçmıştır .. ?:ırst 
c.ak bir eylillden sonra olabilecek- '1 dilerine matbuat kanununu ka- ı sokak ortasında kendilerını ıi 
tır. ~ zandırmakta büyük alakası o- kaçan babalarının arkasındaJl ~ 

~ lan sayın Vekile şükranlarını mağa başlamışlar ve zabıta ııı• (.: 

1 
bildirmek için Ugzel bir istik- ~ !arı tarafından Eminönü rner~e 

Standadize edilen m ad

delerin kontroller i 

bal hazırlamaktadırlar. Bu ak- tiril · 1 rdir 
ge mış e . d 

şarn üzeri saat beşte de Serkl 1 . uıd• 
Doryanda lstanbul ~atbuat Yapılan araştırma netıces . •e dl}" 

Stand~rdi~e _ edilrne~i kararlaşan PJ. Cemiyeti Şükrü Kaya şerefine İbrahim yakalanmış ~e Asli'. rrJ>f 
maddeler.ı~ gıttikçe çogal~as~ kon~ ~ bir çay ziyafeti verecektir. Zi- düncü ceza mahkemesıne veril ~~4 
trol teşkilatının da genışletilmesı ~ yafete bütün gazetec~ :r::d~:J Dün muhakemesi yaptlan İ 
lUzumunu meydana koymuştur. !ar da tl"d"r · ·· l d · t• ·• . ve ı ı . şoy e emış ır: ~· 

İlctısat Vekaleti bunun içın tet- ,,. ç uklarıJll\Jl l 
k ·kı t ktadı İl "d d ~x' :#&' :Ma:taa:ta - Karım k.açtL oc ~dl 

ı er yap ırma r. en e a- .. .. eVıaıJı• 

ha da tazıaıa1J3cak oıan bu madde- Tekirdağ muallimleri ustu kaldım.. ?°'=~kları ıert -t1 
!erin kontrolü için yeniden kontrol , d rak vermek ıçın hır çok yer ~ 
ş~fleri v~ memur lan tayin edilece~- Edıme e vurdum. Alan olmadı. ~'.iılc ıalpll ~ 
tır. Aynı zamanda bu ko:ıtrollenn Ed" 29 (H i) _ Te"ir _ tak dedi; kimin kısmetı ise ,,..il 

• b" .. ül b"l . "h ırne, usus . " . de ıııt". serı ır surette gor e ı mesı ve ı - _ .. .. . .. , _ .. .. k ye çocukları cadde üzerın 
· · · "k · · dag kultur dırektorlilgunun ba• an racat ışlennı gecı tırmernesıne de _ . . . __ · kaçmağa mecbur oldum! I' 

dikkat edilecektir. lıgı altında 30 kışılık ogretmen ka- . . Jbi -te 
. . . • Muhakeme şahıtlenn ce ./ 

TİCARET HABERLERİ 

Muammer Eriş geldi 

Ankara Saylavı ve İş Bankası U
mum müdürü Muammer Erşi dün sa
bah Ankaradan !stanbula gelmiştir. 
Umum müdür doğruca Çiftehavuz
lardaki köşküne gitmiş, istirahat et
miştir. Eriş, İstanbulda bir müddet 
kalacaktır. 

Buğday ihracatçılarının 
dünkü toplanrısı 

filesı bu akşam Tekırdagından şeh- ' . . de ç.ı- J. 
· · Jd"I sokakta bırakma neticesın ır 

rımıze ge ı er. • . . de fe~ 
Hayrabolu, Babaeski, Havsa yo- !arın sıhhi vazıyetlerın ~ 

lu ile gelen öğretmenler yollarda tahavvül husule gelip getııı ,ıJı ~ 
çeşitli tarım işlerini, köy eğitmenle- tesbiti için başka güne. bıra:wıf 
rinin çalışmalarını tetkik etmişler - muayyen bir ikametgahı ç/ 
dir. Öğretmenler Edirne zir;at bah- İbrahirnin de tevkifine karar 
çe•inde biraz istirahat ettikten son- di. 
ra Eğitmenler tarafından Karaağa-
ca davet edilmiş ve akşam yemeğini 
orada yemişlerdir. Çok samimi bir 

hava içinde geçen bu yemekte Ge
neral Kazım Dirik Tekirdağ kültür 
direktörü, ve eğitmenlerin birkaçı 

nutuk söylemişlerdir. 
Misafirler şerefine General K. 

POLİSTE 

Tramvay çarptı~ 

Buğday standardizasyonu hak- Dirik tarafından bugün yeni yapı
kındaki müzakerelere dün de Tica- lan Meriç Yalı Gazinosunda verilen 
ret Odasında devam edilmiştir. Dün çay ziyafeti de çok ne~eli geçmiştir. 

Kuruçcşmede oturan r,eon f!l",I 
meydanından geçerken 337 n~ ~ 
vatman Kemalin idaresindcl<l ~;#'. 
vayın sademesine uğraıruŞ ve a ,ıl 
den yaralanarak tedavi altın 

Ştıf· mıştır. Vatman yakalanıru ..ıi 

mütalealarını bildiren birçok ihra- Edime planı hazırlanıyor 
çatçılar bazı yeni fikirler ileri silr-

wrlcl"' 
Kalaysız tencereden ze ti'. 
Kurnkapıda oturan Zübeyde~ mil•lerdir. Bu fikirler tetkik edil - Edirne, 29 (Hususi) - Edirne 

ınektedir. Pazartesi günü buğday planını hazırlıyacak olan şehircilik 
hakkındaki görüşmeler kat'i olarak mütehassısı Egle Edirneye gelmiştir. 
bitirilecek ve arpaya geçilecektir. Mütehassıs Egle General Kazım 

b. ıcn : J 
da bir kadın kalaysız ır ~if". 

pişirdiği çorbayı içmiş ve. ~9ıtl 
miştir. Zübeyde dün Hasel<1 

sine kaldırılmıştır. 

DENlz İŞLERİ 

Müfit Nec det umum 

müdü r o ldu 

Deniz Ticaret lıl üdllrü M iilit 

Necdet Deniz, bu vazifesine ilave

ten İktisat Vekaleti tarafından li -
manlar umum müdürlüğüne tayin 

edilmiştir. Umum müdürlükler An-

karada olmasına rağmen ayni za-
manda deniz ticaret müdürlüğünü 

da yapacağı için Müfit Necdet De -

niz lstanbulda kalacaktır. 

Yerli malla r pazarında 
ucu z satış 

Bir kamyon devrildi f 
~tt 

General Kazım Dirik, vali Niyazi, Çatalcadan 1stanbula geıııı. ~ 
Beled.'.ye rei~i ve nafia ~üst~ş~rı lan şoför İsakın idaresind•1::sııP 
Hüsnu oldugu halde şehrın muhım yon Çekmeceyi geçince r d•I 
yerlerini gezerek incelemelerde bu- ilk virajda sür'atli gittiğiDdeJl.sııl 
!unmuş ve Edime hususi muhasebe- yı devrilmiş ve hendeğe ~8~ ~ 
si tarafından yeniden inşası düşünü- mıştır. Kamyonda bulunanl ':;t 
len turistik otelin yapılacağı yerde li oğlu Hüseyin ağır yaral 

Dirik'i vali l\,yazi Mergeni makam
larında ziyaret ettikten sonra başta 

tesbit edilmiştir. Şoför yakalanmıştır. 

Trakyada tütnıı mahsulü HlikUınete hakaret ,;.-
müşahedeye atıodı / 

Edirne, 29 (Hususi) - 937 se- )<tııı/ 
nesi içinde Trakya bölgesinde 1 Dün sabah ağır ceza rnah ııv I 
milyon 100.000 kilo rniktannda tü- de Zühtü Yanık.oğlu adınd11 .ı,P 
tün istihsal edilmiştir. Bu tütünler- mın hükı'.ımete ~akaret suÇ~r--~ 
den 735,000 kilosu satılmıştır. Va- layı muhakemesıne ~ 8ııJl / 
sati fiyat 25 kuruştur. keme Zühtü Yanıkoğlunun ~.J 

Çanakkalenin istihsalatı ise 2 muvazenesini yerinde bul_ıll ere '.i 
milyon 771,141 kiloyu bulmuş ve müşahede altına alınınak uı ~ 
bu yekllndan 2.251.360 kilosu vasa- nunun Tıbbı adliye gönde! 
ti 45 kuruştan satılmıştır. karar vermiştir. 

Sümer Bank fabrikalariyle diğer\====~====~=====~====~=====::;;::~ 
bütün milli fabrikalann yerli mal- d • J O j 
ıar pazarlarında satılan mamoıı.t Fi I izin idamı ta I e p e ı 
üzerinde yapılan tenzillt dün sa - ı..ef 
bahtan itibaren tatbik edilmeğe baş Şileli Mustafayı öldüren Filiz Hüseyin ı• 
lanm~tır. Bu münasebetle yerli • "kr • ı 
mallar pazarları evvelki gün ye- şeyı ı ar ettı P'. 

ni fiyatları görmeğe gelen kalabalık Dün ağırceza mahkemesinde bir •- Ben Mustaianın yolııfl~~ 
halk kütleleriyle dolmuştur. aile faciasının muhakemesine devam leyip öldürmedim. Mustafa 1'/, 

Sümer Bank umum müdürlüğü edilmiş ve müddeiumumi mütalea- tecavüz etmişti. Bununla 1: ~~,J 
de bundan sonra 1 temmuz günü - sını serdederek suçlunun idamını is- evlatlığıma da göz koyın ~ ~' 
nün yerli mallar pazarlarının bir temşitir. Hadise şudur: miştir. Kanın bana vaZıY" c ı 
dönilrnü sayılmasını ve her yıl bu Şilenin Erenler köyünde Mustafa ağlıya anlatınca .. fena hal:egıdılit 
günde merasim yapılmasını karar- Alp adında biri üvey kızı Fahriyeyi sıkıldı. İşte o gun tarlaY rJ# 
Jaştırmıştır. Yerli mallar pazarları ayni köyden Hüseyin Filiz adında kayınbabarnla karşılaştlJl'l· tı" r,r 
müdürlükleri de mağazaların vez - bir delikanlı ile evlendirmiş ve be- kendisine anlatarak y~P)e<-li~~ 
nelerinin yanına birer şikayet kutu- raber oturmağa başlamışlardır. namussuzluk olduğunu s0Y 01&' ( 
su asılmasını lüzumlu görmüşlerdir. Fakat Mustafa çok geçimsiz bir a- ramızda kavga çıktı. Benı için 
Herkes mağaza müstahdemlerinden dam olduğu için gün geçtik~e dama- cekti, kendimi kurtarınal< t 
veya herhangi bir muameleden şika- dile araları a~~lıY.or ve hatta Musta- onu .öldürdüm.• .. . unıi ıt'.,ı.fl' 

_ . . _ _ fa evlendırdıgı uvey kızına tasall<1t Muteııkiben muddeıuıt1 bit ~ 
yetleri oldugu takdırde bır kagıda ediyor; üstelik de damadına eza ve leasıru serdetmiş, ~-uçu~ 5;.iıiıit'.ıt 
yazıp bu kutulara atacaklardır. Ku- sefa etmeğe başlıyor. Bunun üzerine ğunu söyliyerek Huseytn ııııfll ~ 
tuları bizzat müdürler açıp lazım- Hüseyin Filiz bir gün çiftesini al - arnrnüden katil suçile ıda 1ıil~ 
gelen tahkikatı yapacaklardır. mış ve Mustafanın yolunu beküye- miştir. Ancak müdafaa ~a ' / 

Fiyatlardaki ucuzluk nisbeti eş- rek onu vurmuştur. Ağır yaralanan ifadelerinden anlaşıld_ı~ıılıı#/ 
yaların cinsine göre değişmektedir. Mustafa Haydarpaşa nürnune h~sta- maktul Mustafarun ahl~a. etıı: ·ıe: 
Hazır elbise ve kadın, erkek ku - nesine kaldırılmış ve orada ölmü'I - Hüseyin Filize eza ve ce ·fıeti'' ;J 
maşları yüzde 15 - 20 kunduralar tür. suçlu lehine cezayı h~~ve eı'1 
10, erkek çocuklar için kunduralar Hüseyin Filiz yakalanmış, suçunu beplerden sayıJrnasını ı jı 
15 - 20 ve tuhafiye pamuklu eşya- <'vvela inkar, sonra da itiraf etmiş- tir. ~si 
!arla saraciyede de yüzde 10 - 20 u- tir. Hüseyin dün mahkemede şun- Muhakeme müdafaa "e 
·ı ıızlatrna yapılmıştır )arı sövlcmiştir: başka güne bırakılmıştır· 
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Ortada yeni bir 
lııgiıterenin Tuna İstanbuldan Rizeye şey yoktur 

• • Yazan: Dr. Nuri Bekir AKYOL , . . 
''J sıyaseti (Baştarafı 1 ncı sayfada), 

~lber:~naı des Debats,, gazetesi Bazan aralarında ve aramızda eli- içinden ~zaklar? kadar ~enizin rengi ren 0 imzasını yırtmak fırsatı düşün· 
.dtht birousset imzasiyle dikkate yoruz ki: - Canım karada tehlike sarı yeşıl; engınler lacıv:r!. Başta, meğe ve hazırlamağa başlar. Tarih 
llıakaıede ına~ale neşretmiştir. Bu daha çok. kıçta vinçl~r gırı~, gırıl. ışlıyor.. her zamanda, her memlekette hep bu 

''Birka den~liyor ki: ., ~ada fırtına mı yok? Fırtınalar Kıçta işhye~l~rın sesı gelmıyor. akışı takip etmiştir. Onun için, bu-
bQatı, 0 ç gündenberi Alman mat- elektirik tellerini koparır, adamlara !ak.at baştakının takırtısı oturdu- gün bazı devletler son sulh muahe
~fe et~ ~vrupada İngiltereye i- çarpar, tramvaylar otomobiller in- gum yerde kulaklarımı sarsıyor. . denamelerine riayet ediyorlarsa or-
4aları "'Qgı ıktısadi teşebbüslerden sanları çiğner, yıldırımlar vurur, du- İn~boludan sonra gece (Gerze} yı taya bir yenilik çıkarmış sayılamaz-
tııeı.. ~ raıtnı.. d. ı . h t- geçtık 
L 'IA!dir Al u en ışe er ız ar e varlar yıkılır, altlarında kalınır .. Ba- G · d -u h d. Iar Hep böyle olagelmiştir böyle o-
"ll Pto· · man matbu atma göre b l ·i e ani nagühani deniz ece eg • se er 1

• • • ' . 
llıııın Je~er bir İngiliz Mittcleuropa- na un ar ) n ' . .. . Saat üç buçuktu. Dün gece sabaha luyor ve muhakkak kı daha uzun bır 
?Ut .teaısini istihd f t kt d. korkularına ka.r~ı bır 0.tosukseJe - kadar ayakta olduğum için akşam zaman böyle olacaktır. 
\t.ı (j~e ile akt"d.al e tı:"e et ır ve syon yapmak ıçın nefsı karşı kas onda yattımdı. Gözlerimi açıp lwn- Her millet bu hakikate kendi ta-
ı..11eai b ,, ı en ıcare m ua- .. .1 .. 1 .b. r . b k 1 t ın· d d 
"1) U gayen· 'Ik fh t ten soylenı en soz er gı ı qe ıyor. buzdan baktığım zaman henüz açıl- rihınde de, aş a arının ar ın e e 

etın k ın ı sa asını eş- b· .b b' k . all b l b.lir K .\ e tedir. Söyleyenlerin de gözlerinde ır ı - mağa başlıyan denizin mahmur ve ır ço mıs er u a ı · ırım mu-
~lııı \'tuı>a - aşırı azarlarındaki ham, alt dudaklarında bir tereddüd berrak göz ucunda bir kirpik gibi harebesi Rus Çarlığını Karadenizde 

lit :: tekabetine tn~iltere muhtc- bükülü?~ var:. . . . ..• karayı gördüm. . donanma sahibi olmaktan menetm_iş~ 
1-ekı Vaffakiyetıerl k b 1 t- Gemıcı tnbırlerıne, yem dıl ogre- O kadar yaklaşmışız. Ufak bır bo- ti. Fakat, Kırım muahedenamesını 

e u.. e mu a e e e 1 .b. 1 b -ı . . . . b. b .. q\. "un zaman iktifa etti. (U- nen çocuk ar ~ı ı, yavaş yavaş a ı- yunla topra~a .. ag ı mını mm~ ır ya imzalıyanlardan ırı olan Fransanın 
'ait .. Şark, Cen b' A .k şıyorum. Vardıyayı artık anlıyorum. rım adanın ustunde kırmızı bır fener 1870 mağlCıbiyeti üzerine, Rusya der-

ç lla u ı merı a ve 1 k b d . E 1 .. .. .. d v 
tUıı 'l' zarlarında .. } Halbuki bu- skcle, sanca , or. a, ~~pa, vıra ve yanıy~:~u· .. ver go~unuyo: u, agaç hal fırsattan istifade ederek, Boğa;:-
' 1~1la iktisadi • t 1• k .. _ mayna ne demektır, bılıyorum. ları gorunuyordu. Bır fotograf ade- lar üzerine gözlerini tekrar çevirdi 
~- el[ z ~ a mı a a a gos k d l d t . h b" b.. .. k t b. t 
~teı. . arnanınd 1 'lt d b" Ar a a~ arımı a yavaş yavaş a- sesı ya ut ır uyu çap a ır op İngiltere 1802 de Fransa ile Amiens-
ıı 'eti a ngı ere e ır n· . d kt k ec l .b. 1 k . 
..,, "' il canland ğ b. h k.k tt• nıyorum. ızım o or amarası, - nam usu gı ı yuvar a pencerenın de bir muahede aktetti. Fakat bu "'ine ı ı ır a ı a ır . . d .. . h d ·· ·· bir 
~~ . ~rret bu 1• k _ zahane ve revırın sırasın a maran- ruıyet sa asın a ne gorune ırse muahedename ahkamına ne İngilte-
-..ı. P ıtıb . a a a, mana ve a k" 1 t ı başı 1 .. .. .. d D h d v 
"llJ} arıyJe k bü _k b' h. d·- goz, ma ıne os romosu, aşç on ar gorunuyor u. a a ogrusu re riayet gösterdi ne Fransa. 1ngilte-

. ço yu ır a 1 l tf k h h r G · b. ·· 'b. ·· d" , kamara arı, mu a , amur ane va . erzeyı ır ruya gı ı gor um. • M 1 d Ş"' 1 1 'lll•J - • k ·· k re guya a ta a asını ova ye ere lh_ -.., Us d 1 . Bundan sonra mulazım aptan, mu- (Ar aaı var) . . •.. 
. ·"ta\ b· o ayısıyle oldukça vu-

1
. . k .. t .. .. .. ak" ist geri vermeği vadetmıştı; vadını tut-

~ >'ar.~r aksülamelden başka .bir .ka~ı~ mak~n.ıst~ buçuncuk. ~t :bi. Atatu·· rku·· n madı. Napoleon Avrupa kıt'asınm , do .,·••arn1 1 
. ı ıncı ma ınıs ı, aş ma ın , -

ı. llfası ş o malarına. mukabıl, tan yemek salonu üçüncü kaptan bulunduğu hali hiç değiştirmiycce-
tt~lıııll ~ Alrnanyanın, sabık Avus kamaraları.. Bu dar koridorun bir lngiltere kralına taziyet telgrafı ğini taahhüt etmişti; halbuki Pie-

~~Caibin~~~u:atına :ı koymas;na tarafı. Ankara, 1 (A.A.} - Kontes mont'u Fransaya ilhak ettiği gibi İs-
%r etmesıne fevkalade Koridorun diğer tarafı makine da- Strathmar'un vefatı münasebetiyle viçreyi himayesi altına aldı ve İtal-

'\p~ı..,,ki ll"tı . iresi. Reisicumhur A taturk ile İngiltere ya Cumhuriyetinin şefi oldu. 
t~11l b~ k:s~~ı~Antzarı~dkat, Ad~- O taraftaki açık kapılardan başı- kralı arasında aşağıdaki telgraflar Görülüyor ki muahedeler ilk fır-
~ il ?tıUte man 1 ısa ı- mı sokunca arzın hareketine yakla- teati olunmuştur. satta parçalanmak için yapılır \'e an-
ı.ı,_1>'a il mınim bir mıntakası,, şıyormuı:um gibi vüıüme sıcak çar- · Al J · L d k b k ·· 1 .. - ld l ..:ı ğ. •-..11 arnzettir İkt di b' b ~ J MaJeate hncı orJ - on ra ca aş a tur usu e en ge me• ı· ı 
ıı 1ll t"ha· . · ısa ır a - pıyor. M · · 111 · t k ı d hk. · ed'l' . ..,it "' d .ı: ajestenızın ve ı' a1es e rali- zaman ar a a amma rıayet ı ır. 
'' 'rh, b(i 

1 .ıne ı:naruz b~lunduk- Üstündeki katlar yemek salonu, çenin Kontes Strathmorün şahsın- Biz bunun böyle olmasına nl? taraf-
kp~8k~tt bi:(i~ nııkkyatsta sıyasi ve- musiki sa~onu, iki tarafında, temız ve da uğradıkları ziyaı büyük bir te- tarız. ne böyle bir prensibi tasvip e· 
!ı.. eSi .. kı· are e e geçemez. ferah korıdorlu, kapıları yaAh beyaz essu··rle haber aldım . ... d " R. 6 deriz. Burada bu misalleri hAtırJ:ıt-
~ ~·taka~ ~Yh, ~on sen~ler zar - boyalı gece gündüz elektirikleri ya- Gerek Majestenizin gerek krali-» bıl'asaı sıstemı sayesınde, Tu- nan birinci mevki kamaralar. ban- maktan maksadımız realiteyi rrüşc:-
• ııı arına k h~k· 1 yet ailesinin matemine samimiyetle hede ve tesbitten ve onu takbih-

.. 

Almanlar Çeklere 
nota verdi 

Çek mekteplerinde Hitlerin aley. 
hinde şarkılar söyleniyormuş! 

Prag, 1 (A. A.) - Almanya - sefiri, miştir. Hodza, Henlein taraftarların
mekteb çocuklar ınınsöylediği iddia dan Kundt ve Roche'u kabul etmiş 
edilen Hitler aleyhindeki tahkiramiz ise de bu mülakat esnasında mesele
şarkıları protesto eden bir nota tevdi nin teferruatı hakkında görüşülme

etmiştir. miştir. Hafta sonundan evvel südet-
Maarif nazırı bu hususta tahkikat lerin resmi delegasyonile hükfı.met 

yapmağa memur edilmiştir. arasında bir toplanma yapılması mev 
Prag, 1 (A. A.} - Hodja, Hayleyn zuubahis değildir. 

partisi erkanile yapılan müzakereler Görünüşe göre hükumetin dikkati 
esnasında Alman Sosyal - demokrat- milliyetler statüsünü teşkil eden pro
larının menfaatlarının ihmal edilıni- jelerin meclislere takdimi için kul
yeceğine dair Alman Sosyal -demok- !anılacak usuller üzerinde temP..rküz 
ratlarının şefi J aksh'ye teminat ver- etmektedir.· 

çinde Japonlar müşkül vaziyette 
Hankeo, 1 (A.A.} - Sarınehrin 

feyezanı, Honanın şarkında japon
ların askeri faaliyetini pek mühim 
miktarda sektedar etmektedir. 

Çinliler , bu mıntakada topogra
fik vaziyeti müdafilerin lehine olan 
arazide mevzi almışlardır. Hona
nın şarkında askeri vaziyet halen 
istikrar bulmuştur. 

Hankounun bulunduğu Hupek 
eyaletine de varmak istiyen Japon
ların bir kaç gün tehdidine maruz 
kalan garbi Anveye de Japonlar, 

ancak birkaç şehir ile bazı münaka

le hatlarının kontrolunu elde ede

bilmiştir. Japonlar, garbe doğru i

leri hareketlerine devam etmek is

tedikleri takdirde çok ciddi müşkü 

ıat ile karşılaşacaklarını anlamış 

olduklarından, buradaki kıtalannın 
bir kısmını Yangiese cepheı:ıine ge
çirmişlerdir. Yantese cephesinae 
dörtte biri kruvazör olmak üzere 
halen 160 kadar Japon harp gemisi 
bulunmaktadır. 

Fransa ile yeni anlaşmalar 
~"'affak ısmen a ım 0 mı- yolar, pcrükarlar. iştirak ettiğimi arzeyler ve acı sem-

li4t:'lcat AI olmuştur. ~ . . . Daha üst katta, liiks kamaraletr .. patilerimin ifadesinin kabulünü ri. den ibarettir. (Baştorafı 1 nci sayfada) tihdaf eden üç taraflı mukavelename 
ı. llıatı·.... manya bu hakımıyetı o ne?. Vapur agvırla«ıyor, durur Son Versay muahedesinde İngil- tı ay daha temdit edilebilecektir. akdolunmak yolundadır. 
"l~l "" t v ca ederim. lııad'~· lıo~ nıek ve .. Macar buğ - gibi oluyor, denizden kulağıma ses- K. ATATÜRK terenin Almanyaya •serfüru• etme- Paris, 1 (A.A.) - Havas ajansı Akdenizin şark havzasında bu 
bıt eıı1 0.. .en petrolu ve Yugoslav ter geliyor, lumbuzdan baktım: A.. si mevzuu bahsoldu. İngiltere, Napo- bildiriyor: günkü muvazenenin takviyesini is-
·"'11 Qt "etınde b. . . h. t Türkiye Reiaicumhuru - Ankara 1. , k . . b .. "'k b' h H . . B B T. k. ı·hd f 1. F T- k d latt·ç ltıeı. . ır ne.vı ın ısnr e- Samsuna gelmişiz!. Yazımı bıraktım. eon u ezme ıçın uyu ır ırs ve arıcıye nazırı . one, iır ı- ı a ey Jyen ransız - ur ost 

u1ı. 11. ıst Majeste kraliçenin valdesinin p S D 1 k h d · ~ı.. .ıı ııah emektedır. Bu pH\n Saat ıı _ Güverteye çıkıyorum. sebat ile senelerce uğraştı. Fakat Na- yenin aris büyük elçisi B. uat a- u mua e esi ımzalanmak üzere-
·ııı asın vefatı münasebetiyle ifade buyur- k b . . a· 

rıı· aııra b' a vazolunduğu zaman Patente işleri var. poleon Saint-Helene adasına gönde- vazı a ul etmıştır. ır. 
h ı.,ıııo~ac~ktı~ ;arp kudreti elde et- * :~!e~n~:ns:~:ıa~fnen~~:~~ ey~r~lil~~ rilerek Viyamıda sulh müzakereleri- Saat 12,15 te gazeteciler de na- Bu neticelere varan görüşme-
~~( ddetçe b'ı buna malik olmadı- Ayni giin -- Saat 15... Samsun tufkar taziyetinize en samimi te- nE= girişild:ğı zaman Fransa murah- zırın odasına alınmış ve B. Bone, ler, Fransız - Türk münasebetleri-
~ 'üııh 

1 
.. ır harbi riske etmesi önünde demirliyiz. Burası açık li- hası Talleyrand müttefıklerınden hedefi asırlık dostlukJarını yeniden nin daima hazır olduğu itimattan 

11 iJı. e ıdır B · ti · F ı h ı d b ı şekkürlcrimizi sunarız, sayın dev- ihya etmek olan Fransa ve Türki'-'e hiç bir zaman ayn kalmamı,~tır.,, l .. d . u nıye ere nıanı man. ırtına ı ava ar a arını a- Jet reisi. zorluk gördü, düşmanı lngıltere mu- J 

~~ ııtilteevl:t İngiltere olmuştur. maz. Zaten Karadenizde mukadde- rahhasından yardım gördü. İngiltere arasındaki müzakerelerin mesut ne- Bay Suad Davaz verdiği cevap-
~~ı ~e ..\vtenın maddi menfaatleri- rat limanından başka barınacak bir Tu""rkı·ye _ fran hudut ticesini tebarüz ettirdikten sonra ta, hariciye nazırı B. Bone'nin an-

"aı._ rupa nı · · k Avrupada biıyük biı devletın hege- demig,tir ki: !aşma zihnivetini ve başvekil Dala-
~~t ·~ <>ld ~ uvazenesının mev- yer yo · tahammiıl edemez Bu J 

tjl ~atıer ~.gu bu mesele üzerinde Akdeniz öyle değil. Orada denizin müzakereleri monyasın& "İskenderun dava:;ının halli, ha- diyenin ciddi hareketini övmüşdür. 
q ıru d devlet ister Almanya olsun ister 
~diJrn k n :ın güne israrla tev- hırsından kaçacak sığınaklar çok. Erıurum, 1 (A.A.) - Trabzon- Fransa İngıltere siyaset sahasınrlakı kikatte, Türkiye ile Fransa ve Su- Fransız Hariciye Nazırı 

~.~ı:ıu ı'Jeer) le.dır. Hava dünkü, evvelki gu··nkü gibi de- d t pi k Tü k ı h d t riye arasındaki münasebetlerin 
'11 a o anaca r - ran u u k ti d h b. t k 11 A k 1· \h tf "la eyışe sed rekmek için, ğil; arkadan geliyor: Lodos. Liman k · 1 uvvc er e assas ır erazı u a- muntazamlaştırılması davası ile ay- n araya ge ıyor ~li. " n d ~ omısyonu ran delegeleri dün ak- nar· k b t t . t • . 
~~1~. r.a"aı. cvletıere, istiklilllerini h · · 1 · 1 · a u muvazene esıs e megı rılmaz bir mahiyet arzeylemekte- Fransız gazetelerinin anlaşma 
• ld " 11. şamtşe rımıze ge mış erdır. an'anevi bır sivasct olarak kabul ve h 

~ta ır. ln . va~ıtalar temin edi1 - Hamburgtan Basra körfezine u- ran heyeti, Kars kapısında PO· . • dir. İhtilaf, karşılıklı bir anlaşma ak.kında hareretli neşriyatı 
it ~lldaki~ıJt~rınin, Prağ ile Berlin zanan ananevi panjermanizmin ha- lis ve jandarma mufrezeleri tara- tatbık etmiştır Sıyaset sahasında ha- zihniyeti ile müzakere olunmuştur. Paris, 1 (A.A.} - Anadolu a-
~ 1 ıtıaksıhtı)afa müdahale etmek reket hattı, Prağ, Peşte, Bükreş, fından selamlandılar. Konuklar şe- yat hakkını temin için hak ve ada- Fransa 1921 anlaşmalarının, jansının husuHi muhabiri bildiriyor: 
~ ile llıU adı, Yalnız Fransız siya- İstanbul, İskenderun ve Bağdattan refine elli kişilik bir ziyafet \'eril- let mefhumlarına dayanılamadığı zımnen, Sancağın Türk unsurlarına Bütün akşam gazeteleri birinci 
~~ııa UfZ~haret etmek ve hatta geçmektedir. Bu hattın bir tarafın· di. lJ ey et bugun Trabzona hareket miJddet<;e bu kabil <;are ve tedbirler hususi bir vaziyet vermekte olduğu- sayfalarında Fransız hariciye na-
1 
1 
htttaru larında bir harp tehdi- da Hindistamn kara ve hava yolu ve edecektir. düşünmek :rnruridır. nu kabul etmi~. Türkiye de kendi zırı ile Türkiye büyük elçisinin be-

~·/a.llıalld af etmek değil, fakat ay- diğer tarafında eski dUnyanın bü- Onun ıçın nafile ne telaş edelin tarafından arazi bakımından alaka yanatını tebarüz ettirerek neşrey-
&o~etınj te a .tınparatorluğunun em- tün petrolü bulunmaktadır. Böyle· ispanyada umumi vaziyet .k. t 'K b'l k d' ... 

1 
• • dar bulunmadığını tekit eylemiştir. !emekte ve B. Bone'nin eyhllde An-

t ı~ lllın t k . l .1 1 .1 . k a· . t. . ne şı ayc a ı se. en ımızı ıs ;,o k · t d k .k. 1 k t 
'-il~ "ltıanl e me tı. ngı tere, ce, ngı terenın, en ı emnıye ının Kastellon cebhesınde onda mınta- . . . Askeri anlaşma, Fransa ve Tür- arayı zıyare e ere ı ı mem e e 
~lill eti "e ar~ kadar, donanmasının ilk temeli olan Çekoslovak istiklali- kasında bu isimdckı kasabanın gar-1 edclım, kurtulm<.ı çaresını mıllet- kiyenin Sancak hakkında beraber ara::-ıındaki muahedeleri imzalıya-
~led·e bu1 llındistan yolu üzerinde nin muhafazasına atfetmesi lazım- bindeki sırtlarla, Santa. Barbara l lerarası gerıış bır anlaşmada araya- üzerlerine aldıkları garantiyi icra cağını yazmaktadır. 
~~l'j Uze~tıdurduğu anahtar - mev gelen ehemmiyet tezahür etmekte- manastırı, Pravcs kilisesı Puente del lım. etmelerindeki şartları tesbit eyle- Anlaşma bu gün imzalanıyor 
ttı~~ bit ıı~nde tnüesses bilhassa dir. Mayon ve atlama deresinin garbın· Hfseyin Cahid YALÇIN mektedir. Antakya, 1 (A.A.) - Anadolu 
~~h ıs~. h l.Yaset takip etmiştir. Bu- Binaenaleyh, bundan sonra, Tu- dekı sırtlar kıtalanmız tarafından İki genel kurmay tarafından ·ka- ajan8ının hususi muhabiri bildiri-
~~~etıer dava. ~uvvetlerini dehşetli na iktısadiyatının Almanyanın mü- işgal edilmıştır. Barselon bombardıman edildi bul edilen protokol, Fransız ve Türk yor: 
t, le Ve b ahılınde inkişaf ettir • rakabesi altına koymasına mani ol- Beşı rnıntakasında kuvvetlerimız Barselon, ı (A. A.) - Barselon'un kuvvetlerinin iş birliğinin pratik şe- Saat 15 te toplanan erkim har-
~llı~Qtıa)( ~~un neticesi olarak ha- mak ve Berlinin Karadenizden Re- ilerlemcğe devam etmektedir. Bu dış mahallelerinden bırı olan Badalo- raitini te~pit etmektedir. biye heyetleri kati anlaşmaya var-
!ıoı~\11 ettn:katının berri emniyetini ne kadar tesis etmek istemekte ol- mıntakada son zamanlarda hasıl olan na'nın bombardımanı neticesinde 60 Fransa ile Türkiye arasında hu- mışlardır. Anlaşma yarın öt'le ü-

tadı!'. ll'lecburiyetinde kal- duğu tehlikeli cereyanın "yolunu çıkıntı kiımilcn ışgal edilmıştir. Düş kişının olduğti ve takriben 100 kişi- dut mübadelesini ve iyi komşuluk zeri imza edilecek ve heyetimiz pa-
değiştirmek., Jazımdır. man sahada 400 olu bırakmıştır. nin yaralandığı bildirilmektedir. münasebatını tanzim eylemeği is- zar günü hareket edecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~ 
~ - l\tustafapaşadaki C\'e gidip de dil- dinden nükül edip etmiyeceği mad- tensibi üzerine Şbhretin, üç dört ay hayet epey müddet sonra nazenine 

' I!!- s A D o F 1 dadeginin yerinde yeller e.stiğıni desidir. kadar her ne suretle olur.:>a olsun bir araba tahsis edildi. Yanında 0 'iii. görünce volkan gibi feverana ba~lı- Mail maşuka iyle bulunduğu ~okağa çıkmaması, eve misafir ka-;yaşlı kadın bulunmak, o arabadan 
yacak, atacak, çakacak... Evdeki zaman kadın sa cin kat \·adinde o ka- bul etmeme i ve saire hususları ka-

1 
başkasına binmemek şartile haftada 

y MAHALLE KARILARI karıları 8orguya çekecek, Şöhretin dar ileri \"arır, beyanı muhabbette, tiyen mukavele edilmişti. Kadın· bir, nihayet iki defa sokağa çıkma-
'~ıı. nasıl .k.açtı~ı~ı öğrenecek, onu bul- 1samimiyet gö.:itermekte o kadar ta- bu mukavele ahkamına riayette ku- sına müsaade edildi. 

1 
.... • liüaeyin Rahmi GÜRPINAR No. 58 mak ıçın bır ız arıyacak nazeninin şar, dökülür, saçılırdı ki delikanlı- rnr etmiyordu. Fakat her gün baş- * 

~ -.... (Af handan çıktıktan sonra arabaya bin nın en şümullu manasiyle ŞÖhretin ka bir çarşafa bür~nerek d~ima Zevcesi Saibeye karşı Mailin vu-
~tr~:!rı rn~;~accubane) O senin bi-ı asıl bundan sonra başladı. Şöhretin diğini belki bir gören olmuştlır? El- gönlüne sahip olduğuna hiç şüphe çarşı pazar ve mesıreden mesıreye ku bulan korkunç itirafından üzeri-

1? l<oc ahat... Şeyda bey kim- evde kapadılmasiyle müşkülün üçü, oğlu bu, merak ehlinden biri ihti- kalmazdı. Lakin maatteessüf bu d?laşmağ.a alı~":ış bir nazenin için ne bir fahişeyi sevmek için ~üsaade 
~ı~ (}"le ası nıı? ... dördü birden baş gösterdi. Bu ka· mal ki o arabanın Samatyaya gitti· itminan kalbi yalnız kadının yanın- bır e\·e hır erkege hav atını vakfe- . t k b. ··ad t k 1 1 ' d " y k d b 1 : . ıs eme r ır mu e o arıy a o a-

.... l!ği) t..·a ocası .. o da 0 de- patma keyfiyetini ailesi halkı haber ğini, falan evin önünde durduğunu a u unduğu müddetçe devam e- derek yaşamak pek güç gelıyordu. k k , h bb ı· d k 1 • -.... ·•ıı'> . k d b. k t d 1 k 1 B Ş"h d·ı· 1 . . f . ca zev \e mu a e ıne o unu -
l 1 • (l!Utı: • alırlarsa babasına, annesine, bahu- üşenmıyere · görmüş öğrenmiştir. er, ır aç :=:aa on an ayrı ınca a unu o ret ı ıv e ıtıra etmıyor, . t• h t k .b. k 1 ı,e ı. 11n hüt·· . . . k 

11 
b .. t" lü 1 h 1 . • H • mamayı ıs ır am e me gı ı a ı ve 

~" il.On un ıstıg-rabla) Ko sus zevcesıne arsı zava ının mev- Şeyda bey sevgilisinin ikamet- mı ur vesvese er, şüp e er ısti- fakat ıhaliyle anlatıvordu. atta t - k . b l t . ~· t kl.fl 
11~ "as · 1• 1 . •. ·~. . man ıgın a u e mıyecegı e ı e-
' o da o ı, değilse değil.. 1şin kii tarifi mahal bir vehamet kesbe- gahını, yeni aşı kını, sureti firarını a ey er, Şöhret eve birkaç erkek al- bır gün muktedir olabıldıgı temına- rinden sonra karı koca arasındaki 

~~l' Can1 deınek lafı ne olacak? diyor, iş hemen hemen candan mı haber aldıktan sonra iki elini böğ- mış vehmine düı;;er, bulunduğu yer- tı vererek işı~ın~:. münasebat hiç bir kadının tahammül 
~ ~ltı(? l<~n~~ s?ylediğimi biliyor geçersin canandan mı? ... Yahut bü- rüne koyup kendine karşı irtikap e- de duramaz, hemen Samatyaya eve - Beyefendı .Jo.vJe kap:ılı pek getiremiveccği mertebede değişmiş-
~ ~1~ Guıer ıını şaşırdım gitti... tün efradı aileyi mi feda edersin dilen bu hiyaneti alargadan öyle koşar, te~kini mahal bir merakla sıkkılı:·orum11. Beni ykcndi araba.nızla ti: -

~t ~" .. 1 lta"beetkt·) doğrusu ya öyle Şöhreti mi? Dergelerine varıyor- bütün odaları doJac;mak .. ki · so aga yo ayınız. anıma er. ınan- · v ·~. 
~t "" ,, ki seyredip durmaz ya? Elbette bir su ·'. • yu erı d v b. k d f 1 1 k b. d Maıl konaga geldıgı akşamlar ar-"a ı. ~ı d 1 eyin anası da şaşı du. Böyle bir iş bir gün saklanır ı dolapları aramak ısterdi. Fakat ıgınız ır a ın, az a o ara ır e 1 · · 

ıı;"l a h k retle o da mukab ı k d k k t Y" .. k 1 b" tık zıl zurna gelıyor, ağzından ahtan 
• · h .. ?tıa ·· ~ a at hanım sen me- iki gün saklanır .. Üçüncü günü mut- e eye ·ıyam e e- sanatindeki bütün incelikleri kav- uşa a ınız. uzume a ın ır peçe ft · b' k 
~ı qaı-ı ··· O k kf S . .. t . K d" . k " b'Jd" o an gayrı ır şey çı mıyor, zevce-
~ q~~t 111 Öbür ız kocasız kalmaz. lak meydana çıkar. l\lızrak çuvala ce ır. onra ış dağdağalanacak, ramış olan o kadın beyefendideki or e;~ı~. ~n ıı:nı ~ı::5~ye 1 ırme- sine karşı itiraf edeceğini etmiş söv-
1U~ b.. kapısı d k · ·? H d tk· · gizli tutulmak ı·ste ·1 b k r· t· .. .. yecegıme sıze ıstcdıgımz kadar '-'e- . _ ' ~ •nıtı "Ş on n an çı ınca gırer mı. ay i bu böyle... ıncı nı en u ey ıye ı tereddudu bakışlarından, heyecan- . d . J lıvccegini bitirmiş olduğundan Sai-
!1 a~ .. bu,, lia'-•aat~ı~ yukarı doğru zorluk ortada bir de Şeyda bey me- yalnız Maliin ailesi efradı değil bü- lı eserlerinden, o tarif olunmaz mıfnt.eheyıml ··· d b 

1 
d '!\-' •

1 
H b; beyinin yine elemli izahlarına 

~ L,. a ,, ının d b k b. tün alem duyacak... S ır am arın a l1 un U. füaı a- f 
ıt ~eıı .~•bin ora a e Jetti- selesi var. Şöhret mahut hanın ır şa~kınl!.kla~dan. h.akikati a~lar, e~ yatiden mfü:cıade almak istedi. Ha- girişip de 0 itirafların zavallı kadı-
~~~iıı:1ni atrn erek Samatyadaki e- kapısından girip ötekinden çıkmak Bu meselenin bir üçüncü cephe- tatlı nu\'azışlerını en emnıyet verı- yati : nın gönlünde açtığı, 0 gündenberi 

• 1" e bir kıştı. Bu iş memulün la eski aşıkının takiplerinden kül- si var ki Mail için bunun ehemmiye- ci bakışlarını esirgemez, beyi· inan- Hayır olamaz! durmayıp sızlıyan yaraları bütün 
'kat ~la~Jıkla husul bul- liyen yakayı kurtarmış sayılabiJir ti evvelki1erden büyük .. O da Şöh- dırır, gönlüne !IU serperdi. Samat- Cecabı kat'isini verdi. Bu red üze- bütün kanatmak istemiyoordu. 

aıl İçin mllşkillat mi? Zavallı Şeyda o alcşam küçük retin yeni aşıkına l<:ırşı sadakat va- yadaki e\'ı:! nakledilirkPn ':Iavatinin rine Şöhret hayli a~ladı sızladı. Ni- (Devamı varl 



Yine Refik Halit meselesi 
(Baştara.ft, 1 nci sayfada) da bulunan bir vatan düşmanının neler zarfında, (Akşam) da her ga-

muhteremei mezkılrede çıkmış olan henüz listeye dahil olalı bir sene zete gibi bir hayli iniş ve çıkış saf-
fıkrava nazarı dikkatimizi de cel- geçmediği halde, yazılarını, hem baları geçirmiştir . 
beyl~miş bulundu. de meth ve sitayişlerle neşre başla- Bu iniş safhalarından biri de Atletlerimiz Mısırlılarla karşılaŞıyor İzmir civarında futı,ol 

Bu fıkradan dolayı Akşam ceri- masından rnünfeil olmuştuk. Çünkü muhterem (Akşam) ın dediği gibi 1 t_urnuv.as ..... .1111 dei mutcbP.resine evvela teşekkürü evvelce de söylediğimi<1 üzere, Re- yeni hurufun kabulü zamanına te- J01P""'" _ 
bir vecibe addederiz. Çünkü fıkra, fik HalidJ mütareke senelerinde ya- sadaf eder. . Bugün ve yarınki müsabakalarda atletlerimizin Bu sene Izmirdeki Fuat~ 
muhterem AkMm müdiriyetinin kından görüp tanımıştık ve onun Nitekim biz de bu devre aıt va- derecelerini de anlamış olacağız betile tertip edilen futbol t ,,.; 
sözlerimizden bazı mertebe mütc- icadı mel'anet ve tertibi fisku fe- ziyeti ikinci kısım diye ayırmıştık. na İstanbul, İzmir ve An~fllJl,, 
essir olduğunu ilim eylemekle be- sat hususundıt.ki temayQiatı fıtriye- Bu devrede de şimdiki (Son Posta) Şehrimize gelen Mısır atletleri 5000 M. Artan, Hüseyin, Beh- telitlerinden başka Yun~~ dllr 
raber, gene o gazeteye has olan na si karşısında daima dehşetlere dilş- nın sahipleri Bay Ali Ekrem ve ~e: bugün ve yarın Kadıköyilnde Fe- 7.at. Hakkı, Manisa, Una ve Selanik muhteJitleriJlifl.~sM 
zik ifade ve nezih ibare ile yazılmış müştük. lim Ragıp, (Son Saat) gazetesını nerbahçe stadında atletlerimizle 10,000 M Artan, Hüseyin. Sul- tirak ettirilmesine karar ~ 
bulunuyordu. Şimdi bile pek iyi hatırlıyoruz çıkarmaktaydılar. İki arkadaş, ~~ karşılaşacaklardır. Atletizm takı- hi. . . yazmıştık. Bu seneki yua~ 

"Akşam,, ceridei muhteremesi- ki, Akşam ceridei muterebesinin celi gündüzlü sayleri ve gazet~cılı- mımız seçilmiştir. Bunları aşağıda . 110 ~· Manıa: Va.sfı, Yav:u, senelere nazaran çok .daha efi 4" 
nin bu fıkrasındaki izahat üç kısma bu hareketi karşısında kendi kendi- ye olan vu kufutamlan ~ye~ınde yazıyoruz: Faık, Hrıııafopulo, Sudi, :M adencı - mel bir şekilde organıze etıı1tıO1 
ayrılabilir. Ceridei feride evvela mize: "Bu, nasıl olur, bizim gnete- (Son Saat) i çok satışlı bır gazete Cumarteai •unu: dis. . • . : şünen tertip heyeti bu maç~ 
(Minelbab ilelmihrap) tefrikai cilerimiz de kanaat. meslek namına haline getirmişlerdi. Yeni bir ga- Cumartesi saat 16,30 dan itiba- 400, M. Mama. F~ık, Maaencıdı~. daha güzel ve alakayı cel~ .,,_ 
~eşhuresinin gazete satışına tesir et bir bir şey yok mudur, sahibi mebus zetenin bu muvaffakıyeti ise, tabia- ren: 4x100 (T.I) Haluk, İrfan, Ka- bir şekilde olması için Fesıvi81 ~ 
mediğini, saniyen akşam asıl feyzini olan ve Halk Fırkasına mensup bu- tiyle muhterem (Akşam) ın satışma 110 mama. ıoo metre. 5000 met- zım, Semih. sebetile şehrimizde maçlar 1:.e" 
yeni hurufun kabulü üzerine bul- lunan bir gaz.ete, açtığı derin yara- tesir etmişti. lşte bu sırada yeni re, 400 metre, 800 metre, 100 met- (T.11) Seyvan, Muzaffer, Naz- olan Mısır muhtelitini de lıJ!l~ 
duğunu, salisen bugünkii itibarlı ların hila kanları akan Refik Halit huruf kabul edildi. (Akşa~) ~eye- re, üçüncü kategori, 400 metre fiçün mi. Cihat vet etmeği düşünmüştür. ~11 ~ 
mevkiini de herhangi bir tefrikaya gibi bir vatan haininin yazılarına ti tahririyesi şayanı takdır bır te- cü kategori, Gülle atma uzun atla- 4x400 (T.l) İbrahim, Recep, taki muhabereler rnüsbet ~' 
değil, ancak mesleğinin dürüstlil- nasıl olur da sayıfalarını açar. gaze myiz kabiliyeti ile çok okunaklı ma, ınrıkla, cirid atma, 4x400 met- Zare, Gören . ye varacak olursa İzmir ,_ i' 
ğilne ve neşriyatının ciddiyetine tecilik nihayet yalnız bir ticaret ve huru! intihap eylediler. Yeni bir re. T.II) Halit, Mehmet, Faruk, Fa- mühim futbol temaslarına ,,ıı 
medyun olduğunu söylüyor. kazanç meselesi midir, onun bir de de makine getirttiler, bu sayede Pazar cün.ü: ik. caktır. 

üç kısma ayırdığımız bu izaha- fikir, kanaat, mefkure ve asil tara- (Akşam) birkaç hafta içinde, ev- Pazar saat 16,30 dan itibaren: Balkan bayrağı: Recep, Gören, .,-
ta, Akşam ceridesinin muhterem fı yok mudur?,, suallerini irat et- velce kaybetmiş olduğu mevkii is- 200 metrP. üçilncü kategori, 200 İrfan . .. .. . . Festival~~ yap~:: 
mfidiriyetinin müsaadelerine itira- miştik. tirdat etti ve hatta fersah fersah metre, 1500 metre, 400 mania, 10 100 M. 3 uncu kategorı · Cihat, musa'bak ~ 
ren biz de ayn ayn tavzihat ile mu- Maamafih ,urasını da itiraf ede- (f!Çti. Ondan sonra ise muhterem bin metre, 4xl00 metre, Balkan bay Nevzat. Ağustosta başlıyacak olall ıtl, 
kabele edeceğiz. lim ki, Akşam cedirei muteberesine Akşam bir daha bu itibarını kay- rak yarışı. ~ü~s~k atlama, üç a~ı~ Sermet, Mer~h, ~ül~nt, N:.rima~. Festivalinde bir çok sPor :e~ 

Evveli, biraz İstanbul matbuatı- karşı, karanlıkta göz kırpmak kabi- betmedi. disk atma, ıkıncı defa olarak cırıd 400 l\f . 3 uncu ~ategorı.' Ka- yapılacaktır. Bu münasebeti stl"'_ 
nın on beş sene kadar mukaddemki linden ancak kendi kendimize ib- Kendisinin üçüncü kısma ayır- atma. zım, Muzaffer, Merıh, Fethı, Mar- d d - gı·b· a1M•.:t()SUD ..JJ.. e yaz ıgımız ı 6...... • ,,,. 
'lhvalinden bahsedelim. Maamafih zal ettiğimiz bu itaplara rağmen, dığımız izahatta da bast ve tem- Hakemler yo, Vladimir. . . k burada~ ,.;11 

t f 'k . t• b 1 b' d h' l d'-. h'l ht em 200 ıı.ı 3 - .. k t . . N . da Mısır mıllı ta ımı ·-Y~ şurasını dercengievvel tekrarlıya- e rı a ın ışara aş ayınca ız e ıt ey e ıgı veç ı e mu er Müsabakalarda aşağıda isimleri !• • uncu a agorı. crı- d ~ ızınıı .. ~ 
lım ki, gene gazeteci değiliz ve herkes gibi bu tefrikayı merak, le· Akşam. el'an muhafaza eylediği geçP.n arkadaşların hakem olarak man, Ilülend. yaptıİkta~ sonrka .

0

1grduca kaı1~ 
h 1 k ki k b 1 ·b ·· h · S""kk S t , 1 'h S t rek zmır ta ımı e e gazetecileri tanımayız, b!ltün yaz- a ü ve zev e o umağa aş amış- bu itı arını, mun asıran neşrıya- vazife görmeleri rica olunur. u er, aı , .v erı , erme . ;' 

dıklarımız, söylediklerimiz, sene- tık. tındaki ciddilik ve temizliğe. li- Ali Onvan. Musa Kazım. Hagop Gülle atma: Veysi, Arat, Şerif, tır. .. ya il!! ..4 

!erce 1stanbulun Türkçe matbuatını Bu tefrikanın o zaman pek çok sanında daima muhafaza ettiği ne- yan, Kangelides, Ahmet, Ali Rıza, Çubuk, Yalçın, .sav, İrfan. . Bu~~an ~~ka bir b:; gür~~ 
takip suretiyle hasıl olan ıtlaat ve rağbet bulduğuna (Akşam) ın satı- zahete, gazeteciliğin hazan oku- Cemil Belor, David, Ali Besim, fh- Disk: Veysı, Yusuf, Arat, Sav, tı.nc çı an un~a ser 1'~• 
intibaatımızın mahsulünden ibaret- ş1 üzerinde mühim tesirler icra etti- yuyucuları iğrendiren milnakaşatı- san. D. L. Adil Giray. Luder, Furu- Yavru, Corciyadis. pı~on~ Cc~e:ı. burada a JJi ~f 
tir. iine bizce şüphe yoktur. Refik Ha. na iştirakten ictinabına ve muhar- zan, Başaran, Semih, Sipahi, ö. Be- Cirit: Şerif, .Melih, Valsis, Os- Huseyın, Mulayım ve~ b&Jl'ad' ~ 

İşte bu gazete okumak merakı lit bu tefrikasında, ancak lcendisine rirlerinin güzideliğine medyundur. sim, Hilmi, Coşkun. man. rcşler yapacaktır. Cekşerl ~. 
sayesinde 0 devre ait gazetecilik ah has kahpelikle mütareke ııenelerin- Bundan dolayı da biz de Akşam ce- Atletler Yük:.ek atlama: Pulat, Jerfi, Sü lediyenin misafiri olacaktı!~~ 
vali hakkında hatırımızda kalan de beraber çalıştığı diğer arkadaşla ridei muteberesinin, nacizane de- MOsabakalara i~tirak edecek at- reya. F.es_tvialinde yine .geçen ~ ~ 
şunlardır: rını teşhir, tezlil ve terzil etmektey- vamlı okuyucularından bulunuyo- letler aşağıda yazılıdır. Uzun atlama: Süreyya, Seyvan, gıbı bu sene de bır Maca vrZ 

Akşam ceridei feridesinin (Mi- di, fakat bu teşhir ve tarifleri oka ruz. Okuyamadığımız günler, ~.u· 100 M. İrfan, Halıik. Kazım. İstcpan . İtalyan yüzme. takı~ ve ~ j1 
nelbap iJelmihrap) tefrikasını dP.r dar hakikate muvafık ve o kadar tat olan tütüncüde, (Akşam) nus- 200 M. Gören, İrfan Muzaffer. Lutfı, Cemal, Saris, Nevzat. rın en kuvvetlı atlctızm ~ 
ce başladığı sırada, lstanbulda nükteli idi ki, cidden hoşa gidiyor- 1 balarının tükenmiş olma:;ınclan il:ri 400 .M. Gören, Mehmet, İbra- Üç adım atlama~ Pulat, Sürey- P C. takımı getirt~lecektif~all ~ 
(Son Telgraf) ünvaniyJe bir ceridei du. . . 1 geliyor. Yalnız şu son ~al bıle, him. Malid. ya, ı.~ethi, Üç tek. Halit. Bundan başka yıne bufl \ll' pi_ 
pürvelvcle intişara başlamıştı. Bu Akşa~ ~er'.dei m.u.hteremesınm (Ak~m). ı? muh.terem sa~ı~ v.e mu j 800 l\L Recep, Galip, Ahnwt, Sırıkla atlama~ Haydar, Muhit- Cim Londos ile gelen meşh . ;ıe f 
ceridenin sahipleri ise Fevzi LOtfi o zamankı ızdıyat (ıtıbar) ında a- harrırlcrını tatmın edecegını \ e lıu Kemal, Mehmet. tin, Halit. Sudi, Vasfi, Münir. çi Kola Kiviryani de Cekşerı ,- e4' 
bey isminde bir zatı siltudesıfat ile mil olan şüphesiz yalnız bu tefrika güzel hakikati de söylemekten çc- lf>OO M. Recep. Galip. Art:ın, T. S. K. Atletizm Federuyonu pılacak olan güreşlere iştit 
eııkiyayı muharririnden Sadri değildi, çünkü gene o sıralarda kinmediğimizden dolayı, diğer söz- Kemal. haJkanlıjmdan: cektir. pi 
l!."'tem beydi. Bu Fevzi Lütfi beyin (Son Telgraf) scddedildi, ve sahibi terimizden dolayı bizi mazur gi;re- 2 - 3 Temmuz 1938 cumartesi ve Buraya g(?lecek olan 114acat 
çoktandır ismi ve yazısı cerideler- ve muharrirleri olan bay FP.vzi Lüt- ceklerini ilmit ederiz . Denizlerde silah yanşı pa~~r. g~~l.eri ~~ısır ve Yu.nanlı at- çileri amatör güreşçilerdir· ~...tt 
de görilnmediği cihetle kendisinin fi ve Sadri Etemler beray muhase- Süleyman. SITKI ( Haştarafı 1 nci Bay fada) let.cr111 ıştırakıy le Fenerb~hçe s~- Hilil _ ş:-ı: futbol ~ , 
nerede olduğunu bilmiyoruz. Sadri bei eraı - ü - ekval mahkemeye sev- KARfLERIMIZDEN I gi bir devlet tarafından kabul edi-ı dında. ~apıl.acak olan at~etı~m ba}- A9U ~ ı' 
Etem beye gelince mirl· mumaı·ley- kolundular. Böyle rakip lJir gaze- Ba• ş Yetim'e· 1 b' h dd. d'- d ramı ıçın bıletler stad kışesınde ta- Yann Şişli Halkevi A IJİt 

1 • cıı muayven il' a ın ıger ev- . - . H'lAl d E k .. nnde 
hin elvevm An karada matbuat u- tenin ortadan kalkma.c;ı ise, muhte- Mektubunuzu aldık İltifatınıza ı 1 1 . . . 1 t k·ı t . le be ve küçuklere 10 kuruş büyük- ı a arasın a ren °Y~ .; · et er ıçırı mısn eş ı e memesırıe 1 k 
mum mildiriyeti denilen teşekkülü r~m (A.~şam~ ın basış v~ sat.ışı üıe- teşekkür ederız. Fakat Refik Ha- 1 imkiıı yoktur. tere 25 kuruş satılacaktır. bol maçı yapı aca tır. 
mütenada sadrneşini üzzü ikbal rınde şuphesız aynca müessır oldu. lidin lstanbul matbuatında görece- ı 1914 sene:ıindcki deniz silahlar • 

olduğunu işitiyoruz. (Bilınilnasebe Hatta bu ikinci tesil' dah~ f.azla ve ği itibar hu<::usunda~i .fik!rle.rim~z- yarıı;ıı h<'nü7. başlamamıştır. iki se- 1 s tan bu ı da r u a Jll 
ve bilistidrad kendilerine daha yük- esaslı olmuş bulunacak kı, muteber de maatteessüf musırrız. Nıtekım ne evvel müzakere edilen hadlerin 
sek mesned ve mertebelere irtika ve (A~şa:'1) ın ziiktidar sahipleri bunu 

1 zatıalilerinin de matbuatı pek iyi aşılmaııı böyle bir yarışın başla- t 
irtifa buyurmalarını temenni ede- kifı gorerek ve esasen mahut tef- tanıdığınız ve takip ettiğiniı anla- magı tchil kP.sini arttırac!.k mahiyet- mu·· c ad e 1 es ı· baş 1 ı Y. ob" . ..ı 
riz. riyakı neşirde hata da şüphesiz keıı şıldığından yakın bir zamanda id- tedir. · ,, 

fşte 0 zamanın bu "Son Telgraf., dilerine. ihta.r olunduğundaı~, (Mi. dı:ı.mızı tasdik. ede~eğinizi ?.anne- \'aşıngtoıı. 1 (A.A.) _ Harici- Mücadele esaslarına gor~;; ~~ 
gazetesi pürvelvele neşriyatı ile bir, nelbab ılelmıhrab) ı kesmcyı muva- diyoruz. Bilvesıle hurmetler. 1 ye ııezart'ti a5 bir. tonluk dört zırh- İstanbul baytar başmüdürlüğünde uu'" 
Mıyli mevki tutmuş ve netice itiba- fık buldular. S. S. lı inşası için lfl temmuz 1!)38 den dün bir toplantı yapılmış. Çatalca ve mıntakanın hayvan rn::bi pi / 

==-==~=============== 1 Büyükçekmece havalisinde ayın on edilecek, her hayvan s 
1 .ıe~.( 

riyle de (Akşam) ceridei mürettibe Bu mOtaleatımızı, meslek harici y • 1. b 
1 
d ı;onra plan kabul edeceğini r~smen larıııı baytarlara getirip rn"'; ~ 

s~ m~şkül bir mevki~ düşmü~:ü . . c:- bir kari sıfatiyle ve s:rf hatıratı~ı-l az mesaı saa 1 aş a 1 bilclırmiştir. beşınue başlıyacak olan ruam müı:.-;~- tirmeğe mecbur tutulacak~~,. 
:ıdeı muhte~:?1e boyle ~uşkülat z~ gil~e~e~ek serdedıyoruz. .Eger (R<ı.~tarafı 1 nci sayfada) Vaşington. ı (A.A.) ·- Hattı- cadelesi üzerinde müzakereler yaplı- vanlarını muayeneden ~., ı f' 
ıle pençeleştıgı sırada Re!ık Halit sozlerımızın yanlışı veya cksık ve irc tatbik etmemiştir. Bunlardan lıı· harp gemilerinin azami tonıdını 45 mış. mücadele esasları hazırlanmış- hakkında şiddetli cezai t~ .. tl 1 
den.ilen şahsı menfu.r ve .. me .. (um. d. a fa. zlası varsa onların da dilzeltil.me- ri TicarC't odası dig-eri de Gümıiık· birw iblağ eden porotoklun imza~ı tır. Mücadele ekibindeki baytarlar i- tsfll' 

1 b - h (Ak ) b 1 pılacaktır. Jandarma kortı\J ., tAd ga ı a Haleptc aynı muşkulat ıçın- sı mu terem şam ın va esteı re- !erdir. Ticaret odası meclisi idarcsın- Amerikan diplomatik mahfellerin- ki gruba ayrılmıştır. Çatalca mınta- 1 ,,P' 
de puyan olduğu??an .yazdığı tefri- yi nazikanesidir. Fakat ?yle za~n.ed~ tden karar çıkmadığı, Gümrükler <lı• de memnuniyetle karşılanmıştır. kasında mücadele yapacak olan grup nahiye müdürleri de bu iş ~~dll 
k~yı akşa.~. n_ıild~rıyetıne teklif et- yoruz, A~şam -~eye~ı . t.a'hrırıyeı Umum müdürlükten emir gelmediği H likfımet. bu haddin müdafaa- Çatalca baytar müdürü Basri v'e rner- dan meşgul ve şiddetle al ,j 
mış ve mu~ırıyet.ı muh:eremei mez- muteberesı: .bu . sozlerımızı~. v~k.ıa 1 içın akşat!la kadar mcmurları111 ça- 1 nın ihtiyaçlarına tekabi.il ettiği kez baytarı Kemalden; Büyükçckmc- l<acaklardır. d' 
kılre de, boyl: hır .tefnka~a başlı!~ ~.u~ab~katını •. hıç ol~azsn ıçııı ıçın. 1 ııstırmışlardır. kan~atinded~~·. Bu~unla _ beraber cc mıntakası grubu da Büyükçckme- Hastalık görülen hayvan!Bt ''°'~ 
cağını, hatt.ı galıba Refıt IIalıdı ıtıruf ~e ta!'ıdık edeıler. 

1 

Bankalar da 14 de kapanacak ' Vaşıngton hukumetı hen uz bu to- c~ Yetcrineri İhsan ve Yalova vete- imha edilecek, kiı'eçlenerelı ıu:-,,; 
methederek, ilan eylemiş ve niha- l\faamafih muhterem Akşamın şu İstanbuld~ mevcut milli ve ecnebi ııajda gemi inşa etmeğe karar \'er- riner muavini Kenandan mürekkep- lecek ve bunların hiçbir ~~ 
yet n~şr~ ba!l~mı.şt.ı. . i~dialarını ?a biz ~e t:sdi~ . edelim l bütürı banka direktörleri dün bir memişti~. . . . tır. istifade edilmesine müsaade 11•'" J 

Bız şımdıkı gıbı o zamanda hı- kı, gazetenın bugunku ıtıbarının toplantı yapmışlar, yaz çalışma saat- ı Denız harekat şefı Amerıkalı a- Bu husustaki mukarrerat ha- ııe"ol 
taraf ve naçiz bir kari olmakla bera baisi yeganesi yukarıda naklet- lannın nasıl tanzim ve tatbik edlie- mira! "Leahy., nin söylediğine göre zırlanmak üzeredir. Bu mukarrc- yacaktır. Baytarlar ayın on .;e 
her, itiraf edebiliriz ki, muhterem tiğimiz hadisat ve ahval değildir. ceğ; etrafında uzun müddet görüş - tezgaha konulacak gemilerin tonajı rat. vilayet vasıtasile, tcrtbiat alın- mıntakalarında bulunacakla# 
(Akşam) ın yüz ellilik!erin başın- Ondan sonra mürur eden uzun se. müslerdir 42 hine yakındır iması için kazalara tebliğ edilecektir. hal mücadeleye başlıyacal<l I 

- ~e 
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hal anladı. Birkaç kelime ile kap-J hiç bir izine tesadıif edilmemi~ ol -
tan (Murfi) nin ziyaretini kendisi-ı duğunu bildiriyorum . ., 
ne izah ı>ttim ve lıana verilmiş olan imza: Kennedy 

· ıırıe 
giz bir surette yok oluverdiği de karşı başvurdukları canıY .. 11 
muhakkak. çakça vasıtalara müracaa• bıJ -

mektubu kendisine uzattım. 
Profesör Jakobson yumruklarını kendimde göremediğinıdeıl \'İ ~ 

sıktı ve dişleri arasından homurda- cadeledc ben kendimi rnii5!,et',,,, 
Prnfesör (Jakobson) kaşları çat- JJ1 rı \. 

Profesor Jakobsoıı zarfı a~tı ve kın bir halde mektubun kraatini bi- nır gibi: vetlere malik görrniyor\t~fl ı:te 
ingilizce yazılmış olan aşağıdaki sa- - Çocuklar, dedi, beni en çok icabında adam öldürme 

1 k k tirdi. Sonra benim ve kızının yüz - endirıı.eve sevkeden cihet nedir bili- kinmiyorlar... . ld''· -1 tır arı yü sek sesle 0 udu. terimize ayrı ayrı baktı ve bu husus v J dil o .. 
"Son talimatınıza tevfikan "D. taki mütalaalarlmızı sordu. yor musunuz? Şayet Mfüıyö (Pro!4- Nisanın yirmi dör ~ bit ~e~ ~ 

P.,. nin izini bulmak için tetkikatı- Astrid altın saçlarını dalgalan- pero) nisanın yirmi beşine kadar yö (Prospero) dan eıa; b!0rıJ ,1., 
- Kolay. Fakat acaba profesö- ta ifşaatta bulunmaya kendimde bir d . 1 . d D p meydana çıkmıyacak olunıa düş - Da yoktu. Profesör (Ja 0 ,,; ıd 

re telefon etseniz kendisini daha ça salahiyet iörmiyorum. mı erın eştır im. .. · .,, (Peru) dıran bir hareketle başını sarstıktan manlarımın benim izlerimi keşfet - ru) da (Kallas) limanırı~a~·,.)Iİ4 
buk haberdar etmi.ı olmaz mısınız? - Sizi anlıyorum ve tamamı'le da (Kallas) ya uğramış olan (Ko - sonra bu güzel ba~ı koltuğunun ar - . ld ki 1 1 b' t 1 f kti ve yıne 4 

" lumhia) vapurunda birinci sınıf bir kalığına dayadı ve: mış 0 u arı an aşı ır. na ır e gra çe dt 
- Olmaz Mösyö DubreuiJ. Bu hak veriyorum. Hiç olmazsa şu ka- _ Farzedelim ki öğrenmiş ol _ haber yok,, cevabını al t. 011d' 
kt b (p ) d le. kamara tutmuş. Bu vapur ferdası - Şayet, dedi, :Mösyö (David t " . f d .. ü saa me u u eru a ı memurumuz darını söyleyin: Bu mektup Mösyö sunlar ..... Bundan ne çıkar, ellerin- une ın er ası gun . .,. 

- · (V 1 ) h k Prospero) yu öldürmüşlerse itiraf riJdı· 0 r-(Kennedy) göndermiş muhtevasını Prospero ile alakadar mı? gunu a parezo ya are et etmiş elen ne gelir? dedim. la çıkmasına karar v~ • ~ıı. ) 
yüksek sesle tekrar etmek katiyen - Evet Mösyö Prosperonun aay olduğundan •·n. P.,, nin nisanın ilk etmeli ki bunu aklın kabul edemi - _ Ne mi gelir? (Neptune) nin Nisanın yirmi bcşırıeı 1811tıJ;,-: 
olmaz. Bundan sarfınazar bu sabah bubeti ili! alakadar. ·· l · d d b 1 yeceği bir maharet ve ustalıkla yap bahleyin saat yedide (~tıır~) (1 

gun erın e ora a u unması icap e- ıa Ağl b' 'ht' 1 k d · · b' denize açılamaması için her çareye (?tf ., ıs 
Mürfi elini uzattı vo elimi ıık. mış r. e 1 1 ıma en ısıne ır teline çıktım. Kaptan ,~ıtil 

saat sekizde sıhhiye memuru (N'ep- derdi. Halbuki öğrendiğime göre tuzak kurulmuş ve bu suikat baş vururlar. d 'k' d k'k rvel ç ~..-rıdP'-" 
tunc) e gelecek, kendisiyle o saat- tıktan sonra iri adımlarla odadan kendi (Kolumbia) (Kallas) dan Samimi bir hayret ve taaccüple en ı ı a 1 a e\. · btJJtJ r 

ağlebi ihtimal martın otuzuncu gU- (Neptune) nin demırlı .A1' "' te gemide buluşmayı sözleştik. (Ken çıktı sordum: bir r P 
· . (Valparezo) ya hareket ederken nü tertip edilmiş. Halbuki Mösyö . .. koycuğa vardım. Eşyarn. jştl~ 

nedy) nin mektubunu profesöre !üt- Beş dakika sonra ben de otel - ( ?) k p ) - Demek kı duşmanlarınız bu 
1
. d . ...kJedıfrtl 

d k b . t b'l ti 1 ra amını taşıyan kamarasına ( rospero daima ihtiyatla hareket ve ın en gemıye n.. tl1 , 
fen siz götorilrseniz mesele kalmaz. en çı ıyor ve ır o omo ı e a ıya- . ederdi. derece kudretli adamlar övle mi pro . t'm ve :ıcıı wd!:w 

B ta d h 1 1 k k f _ J k b kö kil gelmış ve seyahat esnasında bu ka- .. , ? • men gemıye geç ı diiseı• I". 
- aşfis ne er a yo a çı ·a- ra pro esore a o sonun ş ne . Ben de görüşiimü bildirelim. fesor Jakob~on. ... - yerleştim ve eşyamı dit"~ 

rım. Bu mektub Pek rnilhı·m bı'r .ıey dog~ ru yollanmış bulunuyordum. mara boş kalmış. Dığer taraftan p f - d d ki d h k' .. .,,.r 
" E t d d . . b 1 .. . ro. esor u .. a a.rın a a ır go- sonra güverteye rıkıP ıılll .. d~ "D. P. nin martın otuzuncu günü e- - ve e esının aşına ge en ,. .. 

olmalı ki bu kadar acele ediyorsu - Profesör beni kıziyle birlikte kah- " fect akibetten sonra Mösyö (Pros- rucü bır tebessumle. rin üzerine oturdum. B ~• ,__, 
nuz. valtısmı ettiği yemek salonunda ka- linde bir bavol bulunduğu halde o- pero) nun küçük bir ihtiyatsızlıkta - Herifler namert ve alçak ki- mahalden (VaJparezo) ~d,rl"' 

- Affinizini dilerim Mösyö pısı eşiğinde görünce bu kaclar er- telinden çıkmış olduğunu ve bir da- bulunacağını, tedbirde kusur edece- şiler!... cevabını verdi. Mert, cesur yolu bir hayli mesafeye) ~ 
Dubrcuil ama mektubun muhtevası- ken kendisini ziyaretimin ehemmi- ha otelde de görünmediğini öğren- ğini aklım almıyor. Lakin kendisi - düşmanlarla boğuşmayı tercih ede- biUyordum. ,ıııı 

nı size ben söylemeğe ve bu husus- yetli sebeplerden ileri geldiğini der- dim. O tarihten itibaren kendisinin nin ortada bulunmadığı ve csraren- rim. Halbuki düşmanlarımm bana (J)eV 
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Dünyanın en meşhur eserlerini ya
ratan Verdi'yi İtalyanlar Filme al
mağa başlamışlardır. 

Son yıllarda Şöpen, Betohfen gibi 
müzik üstadlarının eserleri çok tak
dir kazandığı için İtalyanlar da(Ver
di) yi filme almak suretile yeni se
zonda sinema meraklılarının göz
lerini İtalyaya çekmek istiyorlar. 

Verdi filminde baş rolü alan (Ben
jamino Gigli) dir. Bu meşhur tenor 

Yukarda görmüş olduğunuz sağ- İtalyanların (Enic) stüdyosu ile mu
tlan sola ve yukarıdan aşağı diz.ilmiş kavele yapmış ve işe de başlamıştır. 
harfleri ayni hat üzerinde o şekilde Şimdiki halde filmin yalnız harici 

diz.iniz ki: manzaraları çekilmektedir. Asıl kı-
Yukarıdan aşağı: sım gelecek ay içinde filme alınacak-
]- (Eski) nin aksi. tır. 

2- Mezopotamyada eski bir mede- Gigli Verdi filminde (Generoso) 
niyet. rolünü almıştır. 

3- Yaygara. Parisin Viyanalı kızı tiyatroya 4- İnanış. 
Soldan sağa: dönüyor 
1- (Eski} nin aksi. Pariste (Şanghay dramı) ismln-
2- Mezopota.myada eski bir mede- deki filmd~ baş rolü alan Christi Giril Verdi filminde 

nyiet. · Mordany Viyananın en güzel kızla- Ufak fırsatlarda da bol bol bulvar-

fitrtondan bet nişanga--h-p_arç_a_v_ar_. _Orada ___ b_u_m_uk.-avvaliııiılyı 
tcı yere koyunuz beş karton par-

'IGt lll bir :mukavvadan gördüğü- çasını elinizde saklayınız. Resimler
' h\'aflak büyüklüğünde olmak den iki metre kadar uzakta durarak 
~il} e beş tahe kesiniz. Sonra oyun ı·esmin üzerine atmağa başlayınız. 
%~aşağıda görmüş olduğunuz bü- ı Kendi kendinize iyice tecrübe ettik
fQ! a Ukt~ de bir karton kesip bu res- ten sonra arkadaşlarınızı çağırıp oy-

3- Yaygara. rından birisidir. Ancak çok güzel larda biraz hava aldım. 
4- inanış. Fransızca bilmesinden ve Fransızlara Maamafıh sinema artistliği pek ho-
Manası olsun. adeta aşık olmasından kendisine (Pa- ekr 

. . "dd t• a - rt h f şuma gitmedi~i için bu kış t ar Bu bilmecemızın mu e 1 0 a - risin Viyanalı kızı) ismini takmış- 6 

ş· ~en Yapıştınnız. myalım .. diyiniz. 
tadır. Doğru halledenlerin bilmece lardır. tiyatro sahnesine dönmek istiyorum. 
kağıtlarını doğrudan doğruya (Yeni Chiristi kendisini Paristeki film Tabii doğruca Viyanaya gideceğim. 
Sabah Bilmece memurluğuna) gön- sütüdyosunda zıyaret eden gazetecı· Bunu da daha evvel tiyatro direk-~~.,.ltrıdi elinizde beş mukavvadan • 'Beş kart atınca kartonların isabet 

liu;1atlak ile bir de mustatil büyük- ettiği adamların üzerinde yaz\lı 
~alın :mukavva üzerine yapış- numaraları hesap ediniz. En çok nu-

dermesini rica ederiz. lere demiştir ki: törlüğünc bildirdiğim için bana 
Doğru halledenler arasında (50) _ Bir Almanın bır Fransız film (Mavi tilki) ve (Kamelyalı kadın) beş adam resmi bulunan mara alan bu oyunda kazanır. 

~ 
kişiye m~htelif hediyeler \'erece- kumpanyasında çalışması belkide ga- temsillerinde baş rolü verdiler. Ben 
ğiz. Hediyelerimizden bir tanesi sa- rip görünür. Fakat san'atın memle- de kbul ettim. 
at, kıymetli kitap, muhtıra defteri, keti olmadığını siz benden daha iyi Çünkü film yıldızlığı insanı çok 

~aykuş masall 
boya kutuus, ufak kitaplardır. bilirsiniz. Burada ilk gimlerde epey- yoruyor.. Hele o yiızlerce mum al-

Dikkat ce müşkülat çektim. Fakat filme baş- tınd çalışmak_ Sinirleri berbad 
ladıktan sonra boş vakit bulamadım. ediyor. 

Bundan evvelki müsabakada kaza-;;~~~~~==::=========================== 

~\>\-(':ı 
tı i . zarnan içinde.. Kalbur za-

tı ıa Çınde .. Bir varmış, bir yokmuş. 
hl~ ~anlarda bütün hayvanlar bü
~tıla ır bahçede yaşarlarmış. Hay
~~ 1111 hükümdarı olan aslan ~ri 
~~ ~ının kızının yanında oturur, 
~ , aYvanlar da kavgası?., döğüş
bfı.lbgunıerini geçir'lrlcrrniş. Bugün 

ıtıni 
la çekemiycn kurtlar kuzu-

' ~laşır, tilkiler tavuklarla oy
"ll ~ al>lan1arıa atlar birlikte otu

r 
1t!tıirlermiş. Hele farelerle ke

;,ı~~bah akşam biribirinden ayrıl-
'~ı~~.:ın ciğer kuzu sarması kcyf
Yahı ış .. 

nanlann hediyelerini bir hafta zar-
fında almaları rica olunur. 

2 - TEMMUZ • 938 - CUMARTE.:\İ 

Öil• nctriyatı: 12.80 - PJ:iklR Türk mu
sikisi. 12.50 - Havadis. 13.05 · PlUkl:ı Türic 1 
musı1rlsi. 13.16 - Novotniı1cn naklen kon -
ser: M. Kemal idaresinrıc Orkesu-n: 1-
0rlcestra: l\lihridat uvemır, Moun t. 2-
Şarkı: Baritin Yunka. ~-Orkestn.: Vin. 
tcrsturme vals, J. Fucik. 4-Kemnu ı<ilo: 

Er dö Bnh. M. Kemal t:ırafınlnn. 5-Ş:ır· 
kı: Tenor Bnkcas. 6--0ıkcı,tra: Donav 
Vellen vals, İvanoviç, '7-Şnı·kı: Bariton 
Yunikıı. 8-0rkestra- l\lavi kök t:ııı~osu. 

~.. ıt bir h h 
~ bho _ ayvan, baykuş er na- Aktam netriyatı: 18.80 - Plıikia dans 

~. ()~gun. b~yük bir kabahat iş- başına ..• Artık bu masala inan;-.cak musikiis. 19.15 - Xon~eraııs: _ Prif. Srılih 
~a Utıeşın msanlal·a ve hayvan- . . k _ d .. 

1 
. . . .,.. Murat (Radyo dcrslerı). ı:ı . 5:ı • Borsn ha-

1'.00 - SON. 

~ ~atdırnı k d' Iddi ım· değiliz ya.. Bay uş gun uz erı ~o~ - berleri. 20.00 - Saat ayım: Grcnviç a<;P.t· 
lıiiı, ~ hUtUn :o ' .ye.. a e ış: mez. Bu sebepten bir koğuğa gmp hanesinden naklen Beolnrı ve nrkndaşları 
~:.~rıı· ayvanlar bunu aksım O alık k tarafından Türk musikisi ve halk ~rJ.::ılarL 
"!ti~ ışl:z-. Ayılar, develer, hatta başını sokar. rt . ararınca m~y- 20.45 - Hııva raporu. 2ıJ.43 - Ömer Rıu 
~ b bıle bunu kabul etmişler. Fa- dana çıkar. Geeenın karanlığı içın- Doğrul tarafından ara~ıı söyle>'. 21.o:ı • 
~.oa~ltuş, 8- - •1 de bir ışık görürse gözleri iyice gör- Saat ayan: Nureddin P.ız.ı V<! arknda,ınrı 
~' (b ozune uyan yar~a 1 

c . . . . . ro-- tarafından Türk musikfoi ve halk tıarkıla· 
iilrı •yır) demiş. Bunun ÜY.eri- medili ıçın hep 0 tarafa gıder. VÇ<x rL 21.'5 - ORKF.STRA: ı-Ofenbah: lıla· 

'rıı~ hayvanlann hükümdarı as- yansından sonra da parlak ışık nere· riyaJ o ıantenı. 2-Grev: Vaa Mlsteriyö&. 

'l!alıtacaat etmiş. Ve demiş ki: de yanar?. 8-Grey: Kar~ma. 4-~aı:enfel: Espan.a 

~ Ykuş ile yarasa artık benim - Tabii bir hnsta evinde.. değil val'!. 22.16 • AJans haberıerı . 22.3Q • PIAk· 
~ltı liitrnesin} - - · . . . . .. .. .. la sololar, opera ve operet parçaları. 22.50 'i; ~)'~ er .. Bu SOZ U'lerme mı; ~te bız de (baykuş ottu) boyle Son haberll!r ve ctres.i gilniln proı;rıımı. 
flıl" 0 liirıd ve arkadaşı kızmış~ .. oldu deriz. Avrupada da baykuşu U· 23.00 · Saat ayım: SON. 
~ lor en sonra bayku§ gun- ğursuz sayılmasının sebebi şu imiş. ANKARA RADYOSU 

~ ..... ~-?nez. olmuş. , Meşhur Türk kumandanı Atil3:nın ~il• netriyatı: _13.0tl" • Kan~ık . ~!Ak t&_' ıo:·ıcn. gıt :zaman ınsanlar ÇO- "k b v •• • d baykuş resrr.i neşrı)·ntı. 13.60 - Plı1&.: Tur&. musıkıaı ve .'ltlı::· oiıe ha _ go ayragı uzc.rın e . . 
b.·~ e•u !at veren guneşe nan- varmış. Baykuş bozkır kuşu olduğu halk şarkıları. 14.15 • Dahili ve hancı ha-
~ ~'-iği ıçin insanlar da bay- . . . ~· . . , herler. 
~~:·'llernişler. ıçın Atilii. nın boşuna gıdermış. At.. Aktam netriyatu 18.30 Çor.uk1ara ka-

• la bütün Avrupayı 1stil8 ettiği için ragöz (Küçük Ali) l!l.15 - Türk musiki· 

• 
Derler ki: elbise kadının zevkini ve 

ruhunu ifade eder. Nitekim bugün 
lialettayin bir kadına elbisesı hak
kında bazı şeyler sorar ve onu tenkit 
edecek olursanız derhal kızar. Bunda 
kadın haklıdır. 

Maamaf ih ba7.ı değil de ekseriyetle 
kadınlar kendi zevklerinden fedakar
lık" yaparak moda sultanının emrine 
boyun eğerler. Buna rağmen hakiki 
şekilde iyi giyinmesini bilen kadın 
kendi vücudüne, çehresine yakışan 

Bunda ilk evvel akla gelen ceket
tir. Ceketin uzun, kısa, açık, kapa
lı olması muhtelif vücutlere göre de
ğişmektedir. Modayı takip eden ka
dın bunu nazarı dikkate alarak 
kendi vücudüne uygun ceket giyme
ğe mecburdur. 

İşteburaya koyduğumuz iki tay
yor ceket. Yeni emprimelerden yapıl
ma, elbise ve yahut ceket kreplerden 

'.\h ... d . .. .. Avrupalılar nerede bir baykuş gör- ıi ve halle şarkılan (Servet Adnan ve ar-

d1.tt enıış ... bu baykuş olum udııt!arı) 20.00 - Saat ayarı ve arapça ================================================ ti,.,, . lJhtrsuz hayve.ndır. Bir e- seler Atilayı h:ıtırlamışlar. Çocukla- neşriyat. 20.15 - Türk ınwıikisi ve halk ~~ı> .. 

elbiseyi tedarik eder. 

de olabilir. Ve her iki taraflı kumaş 
olduğu için altı ve üstü giyilir. Nite
kim resimde de bunu görüyorsunuz. 

°'· 0terse 0 eve ölüm gcllf. rına da bu uğursuz demişler. Yoksa prkıları (Hfkmct Rıza ve ıırkadaşlıırı) 21 
ba kuş ta öteki hayvanlar gibi bir Ankara ilkbahar aty~nşlannnı sckl!lncl Deniz 

İzmit mektupları: 
10 Temmuzda lzmit fev
kalade bir gün yaşıyacak 

İzmit, 1 (Hususi) - Günler var 
ki körfez bucakları heyecanlı ve 
sevinç dolu bir haber içinde çalka
lanmakta ve o mutlu gilnfin çağla
yanı ile sabırsız anlar yaşamakta
dır. ATATÜRK İzmite geJiyor. 

10 temmuzda bizim körfezde 
muazzam deniz eğlenceleri yapıla-

cak. Donanmamız tam kadrosu ile 
bu eğlencelere iştirak edecek, İstan
bul, İzmir ve Samsunun maruf de
niz klüpleri, sproculan müsaba
kalara iştirak edecekler. İşin da
ha güzeli o gün Klor fabrikamızın 

temel atma töreni yapılacnk ve Baş 
vekilimiz, bazı vekil ve saylavJar da 
şehrimizi şereflenlirecekler. bilinen 
bu hakikat sabırsızlık iç.inde özle
nirken Ulu Şefin de Sevarona yatı 
ile teşrifleri ibümnlinin kuvvetlen
me.si İzmit içinde taşkın akis
ler uyandırdı. İzmit halkı, çok
tandır mütehassır olduğu ve yolunu 
şevk ve istekle beklediği büyük Ata 
sını arasında görmek babtiyarhğı 

ile nihayetsiz bir sevgi içindedir. 

10 temmuzda yapılacak deniz 
eğlencelerine Ankara ve lstanbul
dan yüzlerce davetli iştirak edecek
tir. Akay ve Şirketi Hayriye ve dev 
let demir yollan idare~i hususi va
pur ve tren tahıük edecektir. 

Yapılacak deniz eğlence prog
ramını hazırlıyan heyet valimizin 
başkanlığında sık sık, toplanmakta 
ve çalışmaianna hız vermiş bulun
maktadır. 

§Şehrimiz cezae,•i kül tür ve sanat 
yuvası okumakta ve busalıada ıyı 

güzel, Ö\'ülecek enerji sarf etmek
tedir. Ceza evimizde 400 mahkum 
vardır. Bunlar, faydalı birer va
tandaş olarak yetiştirilmekte ve bu 
gaye için kendilerine hapishane bir 
islah ve mektep olmaktadır. 

~vclki :gün, ders gören mahkum
ların imtiham yapıldı. 

lmtihanda müddeiumumimiz B. 
Hamdi Doğu, orta okul direktörü 
B. Sacit Oncal, cezaevi mfidürü B. 
Necati Acar ve gazeteciler bulun
du. Bütiln mahkumlar yeni harfle
rimizden ve hesaptan imtihan verdi 
ler ve iyi derecede not aldılar. Ye~ 
ni devrede, kendilerine tarih, çoğ
rafya, yuı1; bilgisi dersJeri öğretile
cektir. 

Ceza evimizde kunduracılık, 
terzilik, dokumacılık, sobacılık gibi 
sanatlar da yapılmakta ve bunların 
sağlam, ucuz, mamulatları piyasa
da aranmaktadır. 

İzmit ceza evinde Der::im dağla
rının iki beyzadesi var, isimleri Ceb~ 
rail ile Mikail. Seyit Rızanın ruhuna 
fatiha yerine lanet okumakla meş
gul olan bu iki mahküm da yeni 
harfleri şayanı takdir bir Efiratle o
kumakta, yazmaktadırlar. İşin hay • 
rete değer kısmı, bn iki Dersimli
nin :geldikleri zaman Türkçe konuş
mayı dahi bilmedikleridir. 

§ 1 Temmuz denizciler bayramı 
İzmitte güzel tezahürat ile kutıu
landı. Denizciler Atatürk anıtına 

çelenk koydular, içlerinden bir san 
dalcı Türk bayrağına kendi kara su 
larında verilen şerefin kıymetini te
barüz ettirdi. Denizde kayık, yüz
me, sandal yarışları ve eğlenceleri 

yapıldı, hoş bir gün ya,.andı. 

lay ayni yoldan yerine döndü. 

Akşamki merasimler 
t... l!a,.t_ y haftasında kovaya iştirak edecek atlar "e 'Qf: •• "-llU~ u·~·- k t H ~ olur ~· o~ ...... 6 ..usuz kU§tı..tr. Ne- UŞ ur. ayvanın ugursuzu kaunma ihUmalleri hakkında konuşma: 

ltııdi r::ı 0
7aya felaket gelir. mu? (Abdurrahmaıı Atçı) 21.16 - Stüdyo Salon 

~ elırn 1938 yılının tenımtu Masalcı Orkestnsı: l-Rob.Vo11stedt. Frer Juvayö 

bayramı 
Gece bayramı kutlwamak ıçm 

Tophane, Galatasar~, İstiklal cad- mUhtelif şenlikler ve merasim ya-(Baştarafı 1 nci sayfada) 
toplandılar. Buradan saat 10,30 da 
imde muzika olduğu halde hareket 
edildi. Bu sırada limandaki bütün 

\~ 2-Franz Llstı Zvcite Urgarische Rhapso· 
r q~l"l'»' die. 8-Bi:ıet L,arb1csiennc sulta No. 2 

~ <. 22.00 - Ajans haberleri. 22.15 - Yarınki 
progn.m ve istiklal marşı. 

Doktorlar birkac 
' yerde çaltşamazlar 

(Baştarafı ı ncı sayfada) 
muayenehanelerinde çalıştıkları için 
buralara uğrnyamamakta, netice iti
barile hizmet edememekte ve bu yüz
den hastalar zarar görmektedir. Di
ğer taraftan da, diğer hekim arka
daşları işsiz kalmaktadır. 

Cildiye mütehassısı Hayri Ömer, 
bu iş hakkında bir lfıyiha hazırla
maktadır. Bu lfıyihayı Etıbba odası
na verecektir. Oda, gelecek içtima
ında bu meseleyi yeniden ele alacak, 
bir hekimin kendi muayenehanesi 
haricinde bir vzif eden fazlasını ka
bul etmemesi için müzakereler yapı
lacak ve bu iş bir karara bağlana
caktır. 

.Dcnzi mektebi talebesinden bir' si 

desi ile Taksim meydanına vardı. pıldı. Saat 19,30 da Deniz Ticaret 
Burada Kasımpaşadan gelen bir kıta müdürü Müfit Necdet Deniz radyo
aeniz askeri de yer almıştı. da bayram hakkında bir konferans 

Tam saat 11 de sancak çekme tö- verdi. 
renile merasime başlandı. Arkasın- Denizde Llman İşletmesinin ve Fe-

, dan İstkilal marşı hep bir ağızdan nerlerin bir duba ve iki romorkörü 
söylendi. Bunlardan sonra Halle Par- baştan başa elektriklerle donarunış 
tisi, Belediye, Deniz Ticaret mekte- oldukları halde Kızkulesi açıklarm
bi, Denzi Ticaret müdürlüğü, Deniz- da demirlediler. Akay, Şirketfüayri
yolları, Akay, Liman İşletmesı, Talı- ve memurlarının ailelerine ve davet
lisiye, Fabrikn ve Havuzlar namına lilere mahsus olmak üzere Boğazda 
Cümhuriyet abidesine çelenkler kor:.- ve Marmarada tenezzüh seferleri 

du. yaptılar. Denizyolları İşletmesinin 
Arkasında Deniz Ticaret mekte- İzmir vapurunda da saat 21 den son-

binden Mümtaz hazırlanan kürsiye ra .,;abaha kadar süren bir toplantı 
çıkarak sık sık alkışlanan bir nutuk yapıldı. Davetliler sabaha kadar eğ
söy lcdi. Arkasından kıymetli kap- lenerek bayramın 

50
n saatlerini ge

tanlarımızdan Süreyya Gürsu da ka- çirdiler. 
botaj hakimiyetimizi üade eden çok 
güzel bir hitnbede bulundu. Atatürk'c tazim telgrafı 

Denizcilerin Atatürk'e çektikleri 
tel yazısının metni şudur: 

Denizcilerimiz namına söylenen 
bu sözlerden sonra bütün denizciler, 
Atatürke, Cümhuriyet Halk Partisi-

nutkunu söylerken ne ve Vekillerimize şükranalrını bil-
vapurlar düdük çalmak suretile ala- diren telgraflar çekilmesini karar
yı ~climladılar. Alay yukarıda say- laştırdılar ve bundan sonra da bu
dığımız sıradan mürekkep olarak l radaki mcrAsime nh iayet verildi. .A-

Atatürk; 
Sevinçle kutluladığımız bugünü 

bize veren Atamıza, denizci evlatları 
sönmez ve sonsuz minnet ve sevgi
lerini arzederler. 



Sa.vfa: 6 

' Zarif, metin çadırlar 
Nafıa işlerinde, müteahhitlere, 
kamplara mahsus her türlü 
çadır bulunur. Çeşitleri gö
runuz : Beyazıt Çadırcılar 

numara 25 Rüştü Çadır 

Sünnet düğünlerine 

. • . .... • ·.• . . ,"! -~ • : ... . ., 

Yazrn insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 

Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

Almak lazımdır 
• ıpııslt ş 

NEVROZİN soğuk algınlığının fena akıbetleı· doğurmasına mııoı 0 bili!· 
beraber bütUn ıztırapları da dindirir. icabında gllnde il kaşe aıııı~ e 

İsmine dikkat, taklidlerinden °sakınınız, ve Nevrozin yerıP 

EV 'ELCE TiS. 
Meşhur Hayali ve Hokkabaz 

VEFALI SAFA VE 
KARANFiL OGLU 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddedi .. iz. 

.. .. : .... ',, . ~ . . .. -. _·.,.- -·;s. -r_:- .: :"' 

~~~~~~~~ 
,MEYE R RAN 
ŞiMDİ YETİ İR 

İnce saz, Hokkabaz, Kukla, kara
göz ve saire ehven şP.raitle deruhte 
olunur. 
Beyazıt Trmavay durak mahaiıin

de Şirket Bakkalı Hasan efendi ya
nındaki kahveye müracaat. 

lfll,fj---·1-
2 Temmuz 

cumartesi 
akşamı 

BÜYÜKDERE -• 1 
BEYAZ PARK' da 2 c!:~~i 

akşaını 

Tel. ~3:172 MÜNİR NUREDDİNİN 
ZAYİ: Çarşamba günii Bcyoğfun- İlk yaz konseri ,,.s 

da Ni.ıfus tezkeremle Cıhangir şube- Konserden evvel ve konser aralarında mükemmel orkestra. ":ic;tlr· 
sinden aldığım Askeri vesikamı ve Gern saı.ıt 24 elen sonra vapur ve otobüsler temin e~~!ı _ ~43 
muhtelif senetlerimi havi cüzdanımı Masalarınızı evvelden temin ediniz. - Telefon~/ 
zayi ettim. Bulan zat aşağıdaki adre- ~ ı · 
se getirdiğinde memnun edilecektir. ı•••••••••••••••••••••••••"'......
Aksi takdirde yenileri alınacağından 

~~~~lerin hukmü olmadığı ilan o\u- İstanbul Belecfiyesi İlanları 
Taksim sta<lyom yanında 1\loizin l.•••••••••G!'aı•••••••••••••-~oe~ 

gazinosunda bekçi Mehmet oğlu Mezat idaresi Sandal Bedesteni kayıt ve satış saatleri: snat(~ı16) 
Ruşen. (B) ~ ıı re kadar kayıt muamelesi. 11.30 da mezat başlar. ·· 

DOKTOR 

Besim Ruşen 
* •• ~r 

bıı~· 

Beher metre murabbnına 4 lira bedel tahmin edilen ŞehZfl~~csirıi~ 
da Muhtesep Karagöz yangın yerinde Baba Hasan alemi mııhn Jld119 

N ı 1 . rnın ·~ 
Hoşkadem mc<lre~e sokağında 10 ve 11 o. ı arsa ar <ı tı ııl'~ 
metre 30 santim yüzlü, 20 metre 30 santimetre murabbaı snhfl ,., b1 1 

Ş . L ,.ııztw ııf 
satılmak t.izere açık arttırmaya konulmuştur. art~amesı . e alCb. , 

cuz 
KANATLI 

Cerrahpaşa Ha:ıtahanesi Da
hiliye Mütehassısı 

Hergün öğleden sonra hastala
rını kabul eder. 
Çarçıkapı Tramvay durağı 

dürlüğünde görülebilir. İstekliler 6 lira 9 kuruşluk ılk temınat ~J11İ tı~ 
veya mektubiyle beraber 8 - 7 - 938 Cuma g~nü saat 11 de l)aı 
cümende bulunmalıdırlar. · (B.) (383

1
)) / 

~.:..__.,..--~~~~~-'--~~~~--,--------,-1 
Ahunbey apartmanı No. 2 .................................... 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Ömer 
Öğleden .sonrn Beyoğlu Ağacanıi 
çaqısında No. 133 Telefon: 4358 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKl~) 

.... ilmi ....................... - ..... .... 

ÖLÜM ÇEMBERİ 
• • 

Yazan : Edgar Monte Tefrika No. 12 

- Hakikaten burada emniyette MÜTHİŞ KARARLAR 
olduğunuzdan ben de eminim. Eğer Mösyö Vıledyo . 
izimi takip etmiyecek ve benden da - Söyle bakalım! Herman, şüp-
ha kurnaz bir adam bulunmazsa si- helerıni nereye kadar vardırıyvr

zin de nerede bulunduğunuzu keş - sun? ... 
fedemiyeceklerdir. - Sen anlıyorsun? 

- O halde Mösyö hayatım sizin - Öldürmiyccek misin? 
elinizdedir. Nasıl teşekkür edece- - Hayır. 
ğimi biJemiyorum. - O halde öldürteceksın. 

- Madam bugünleri hayatımın - Bılirsin ki ben daıma ihtiyat-
en aziz bir hatırası olarak saklıya- karımdır. 
cağım. - Azizim büyuk Mösyö Doran'ın 

Tebes ümlcriniz evimin en İtalyada olduğundan eminim. Fakat 
mutena süsünü teşkil ediyor! hangi şehirde oturduğunu bilmıyo-

- Ben burada kafesinden kaç- rum ama zarar yok. İstediğimız va
mış bir kuş kadar bahtiyar bulunu- kit bulunduğu yeri öğrenebıhriz. 
yorum. Eğer bu işi yapmak elınden gel

- Madam, kiranızı sizi çalıştı- mezse, biraz para ile yaptıracak 

rarak ödettiğimden dolayı ne ka - adam çoktur. 
l dar egoistim. - Ben yapabilirim. 

Doktor 

- Lakın Mosyb Doranı 
lamalıyız. 

nasıl ya- kadar bu sırrı kımse bılmemelidir. Sonra temız kıydft:th ıkı hiz-

- Bu cihet dığer ışlerımize bağlı 

olduğundan baba Libigo'yu bekle
melıyiz; şımdı gelir, eğer Düşesi bul
du !arsa onu alarak behemahal bu-
radan gitmelisın: eğer bulamadıysa 

Eşyalarımızı neden sattığımızı sor- metçi. 
dukları zaman Parisi terk edeceği- - Var. Çok kazanılacak mı? 
mizi söyleriz.Mobilya, araba Vt! atlnrı - Bir milyon. 
satmağı sen dcrhute etmelısin; bun- - O halde hepsini bulurum. 'çağırarak sordu: ., 
lardan elimize 100,000 frank yahut - Fakat işin tehlikesi de var. Hizmetkarlar hazır rrıı · 
hiç olmaısa d0ksan seksen hın frank - Zararı yok! O işe kıymet verir. - Evet. 9 

geçecektır. Satış günü bende burada - Hizmetçileri bırakarak biz gi- - Mösyöler de hazır "?ı ·ole· ı 
baba Libigo bulunacaksam da hıçbir şey ile 

1 

deceğız. Yapacağımız işbirkaç kasa - Evet, lakin elbiselcrı ~ııı11s8' 
meşgul olamam. kırmaktır. Belkı adam da ölecek. - Al sana para. Her ?~:: ~-· 

- Olur. Bana ne kumusyon vere- -Kimi idare edecek Adamlnrından emin mısı · ğılıı 
- Kendinden emin old\l ıt 

ct.işünürüz. 

Bır kaç dakıka sonra 
gbzüktu. 

İhtıyarın: 
üzcrıne ·Dük hid- ceksin?. - Ben. . 1 ·ıcf 

- Canım aramızda bunlara ne lü- - Öylevsc mesele yok. Senin ile dar onlardan da emın ° · ..... ctÇ1 
• . ' . . · d · hlZ"' }'lif 

- Ahmak! dyie bağırdı. zum var? birlıkte olduktan sonra her ışe bur- O halde şım ı ·zırıct 
- Ahmak! Ahmak asıl sensin - Pckfıliı! Uyuştuk. numu sokarım, demek ki yine bir- meşgul olalım. Evvela hı ııı.tfl'l'~\ 

Prensim, sen bu işi o kadar kolay mı Eşyaları sattıktan sonra başka bir likte çalışacağız; 7.aten senin ile han- ~ar M~d]~~ .bu~va~~~:d~ıi ~~ ,~ 
zannedıyorsun. Bu işte benim de ışe girişeceg~ız. Fakat ondan bahset- gi işe el konulursa mutlaka muvaf- a~enm. ınncı . Jidif· d 

f k 1 evıne hır bangcr gırıne ô }W , 
menfaalım olduğu için elimden gc- mek için Libıgo'yu da çağırmalıyız. a o unur. ~. . . :MöS)' 1,11\ 
leni yaptım. M.. .. D.. .1 d . L·ı . , . . - istediğim iki hizmetkarı buldu- kolay dcgıldır. Zıra bir 1' 1~ıı osyo ovı e ) o ı )lgo vu ıcerı 

1 

h. "lk. "b · kurnaz ıı 
Böyle kelepürü elden kaçırmag·ı ~ k· · · ğun anda onları söyliyeceğim yere ma ır ve tı ı gı ı ıırll .,ıı!· çagırara . k d' F 1 l k çok P ıııv 

kim ıstcr? Araştırma durmuş da de- . . . . ı göndereceksin. Dinle: Bir daha bu- er ır. az a o ara ğı ,. ıt'ıı 
- Belkı kapıdan hızı dınlemeğc 1 . k . , ı·ht . t ld k"ndisı·ne sadık üç te uşa ıtolC ( 

ğıldır. raya ge mıyece sın. yıa ı e en " · d P l~e 
- Devametsinler; sen de biraz ya- çalışmışındır; fakat nafıle gayret. O- bırakma. Bana ihtiyacın loduğu za- Bunlardan biri kahya ır.dır· V ,., 

nımızdaki daireye geç. dalardan ses çıkmaz. man Grand Otele gelip beni bulur- babası zamanından kaırna,,.cl otş;ıl' 
D. l d" D" ı · h · · ·k· kt b" · ·k· ay c' ııl' Lıbigo dışarı çıkınca Dük Herma- - ın eme ım . ın eyıp • C'psını ı- sun. Yarından itibaren orada otura- ı ı uşa an ırı ı ı r o . \ı!' 

. b'J b b" . . b . d" ş· d" b" . uşakla . •I na hıtaben: ~ıtsenı ı c ır ırımızır. s:ı rını aş- cag~ım. Sen ele temız giyin. 1 gır ı. ım ı ızıın . dC ı) 
' . . l·a· Ellcrın 

- Şımdılik büyük l\lbsyö Dcıran'ı ka::ıına soyliyehilır mıyiz? -· Verilecek daha emirlerin var yerme gırme ı ır. 
yerinde bırakalım. Libigo'nt dışan - Her ne ise. Şimdi bana kıbar mı? ! sikaları var mı? tırıC· / 
çıkarmama sebep param olmadığını gonınüşlu kurnaz uç adam l; zım. - Hayır. Haydi şimdi çı.huk git 1 - Bu hususta merak c ,<tJI 
anlnmnmıılıır1 i<'inrlir c:; .ıış gününe. - Ba kl'lltı... ve }uç vakit 1-'.avh<>t.mc -· p'lhll 

- Hıç. demesi 
detle 


