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f ürk-Fransız Erkinıharbiye 
anlaşmaları imzalandı 

ff ariciye Vekilimizle Fransız Elçisi 
Qrasındaki müzakereler de dün bitti 

Bu faaliyetin tarihi yakında · hükU
metlerce tesbit edilecek 
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Hatay harituı 

imzadan sonra Orgene
ral Asım Gündüzün 

hareketi 

Hatayda jandarma ve miliı askerleri 
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RESMİ TEBLİÖ 

Ankara, 3 (A. A.) - Teblli: 
Sancaiuı dahilJ ve harld emni • 
yeti hak.kında 29 Mayıs 1937 ta. 
rihll sancatm ıarantisl muahede.. 

rihli iyi komşuluk mukavelena. 
mesiııiıı temdidi hakkındaki müi
terek beyanname üzerinde An. 
karada Tilrklye Hariciye Vekili 

sinden mUtevelltt erlimharbiye Ekselans Doktor Aru ile Fran • 
anlaşmaları, b~ 3 Temmuz sanm Ankara Büyük Elçisi Ek • 
1938 sabah saat 8 ele Antakyada 
imzalanDU§hr. ıelAnı B. Ponsot arasında devam 

Diler . taraftan, Tilrkiye ile etmekte olan müzakereler, buiün 
Fransa arasındaki dostluk mua. 3 Tem.mu 1938 saat 17 de nihaye. 
hedesl ve ayni zamanda 19%8 ta- te ermiştir. t 
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T esbit edilmek Üzere İngilterede 
bir komisyon teşkil edildi y 

~/ 

lngillz fhracıyw Nazırı 
Lord Halifakı 
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İngiliz Hazine Nazırı 
Sir Con Simon 

Londra: 3 (AA.) - Sandcı Tay- ! sında mevzuu bahsolmuştu. Hatta 
mis gazetesinin dip1omatık muhabirdBone, İngiliz mcslckdaşlarma bu hu
yazıyor: susta bir muhtıra bırakmıştır. Tet-

İngilterenin Balkan devletlerine kiki icap eden iki mühim nokta şun
rnali ve iktisadi sahalarda ne gibi lardır: 
yardımlarda bulunabileceğini lesbıt 1.- Balkan milletlerine Türkiye i
etmek üzere nazırlardan mürekkep 

1 
çin kabul edilen şartlar dahilinde 

bir komite teşekkül etmiştir. Komi- kredi açılmasında ne gibi menfaatler 
t ede hazinenin, Ticaret ve Hariciye 1 olduğu, 
Nezaretlerinin mümessilleri hulul"· 2.- Balkan devletlerinden İngilte
maktadır. Komite ilk içtimaını ak- r enin yaptığı mübayaatm fazlalastı-
detmiştir. Mahim olduğu veçhile Bal- rılması imkanları. • 
kanlara iktisadi yardımda bulunul- Anlaşıldığına göre bu ikinci nokta 
ması meselesi geçen nisanda Fransız daha kolay bir şekilde hallcdilebile
nazırının Londrayı ziyaretleri ec;na- cektir. 

Dünkü bunaltıcı sıcak 
şehri boşalttı 

re, Çubukluya, Beykoza, Tarabya ve 
Büyükdereye, Suadiye ve Caddebos
tanına, Floryaya, Çamlıca:ya, Meci
diyeköyüne, Adalara httlasa, ya de
niz kenarlarına, yahut kırlara, ağaç 
altlarına, bahçelere vanattı. Boğa

zın tenzilatlı \'e kombine vapurları, 

bütün Akay vapurları, trenler, hın-
(Deııamı 4 üncü sayfada) 

TGrk • Mııır Atletizm müsabakalart batlarken ( Tafıilit 
Spor aGtuaumuzda ) 
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«Yeni Sabah» ın tariht tefrikası: 40 -mıı--mııı.,. İstanbul Patrikhansinde 

Türkler 

Napolyon 
karşısında 

Bonapart 

~-----------------------~ 
Tanesi 100 bin 
altın kıymetinde 
üç İncil çalındı 

(ISTANBULDA .VE ME~LEKETTE;:1SAS'1:aı 
Oyun aletleri Parkta uyurken bir Pazarlık ederkdıı 
resmini artık ihtiyarın şapkasını bir gömleği çal 

1 

Yazan: Ziya Şakir 

Asi paspan oğlunu 
tedib için! 

Yunan gazeteelri fncille
rin bulunduğunu yazıyor 

belediye alacak çalan yakalandı yakalandı 

Halbuki bazı taraflarca bu isyanın 
bastırılması değil, devamı lazımdı 

İstanbul Patrikhanesinde mevcud 
~lup beherine Amerikalılar tarafın -
illan 100,000 Türk lirası teklif edilen 
kıymetli incillerden 3 ü kaybolmuşsa 
da derhal bulunmu~tur. 

Buna dair Atinada çıkan (Proiya) 
diyor ki: 

cPatrikhane lıaztnesinden çalınan 

3 incil bulunmuştur. Hırsızlar, ele 
geçmekten korkarak, avludaki çeşme-

İtalyayı ı·stila- eden Fransız cene- re, yaverlerinden (Lavalt) i bir mek- _ . .. b km 1 d B t 
nın iıstune ıra ış ar ır. u sure -

ralleri oradaki işlerini bitirdikten tupla (Yanya} ya göndermişti. le Patrikhane kıymettar eserlerini 
sonra, garip bir zihniyete kapılarak o (17 haziran 1798> tarihini taşıyan bulmuştuc. Hırsızların Patrikhanenin 
havalide de ihtila'l çıkarmak iste - bu mektubun meali; bir çok dostane 1 1 H içini iyice bildikleri an aşı ıyor. at. 
mişlerdi. Hatta bunun için, (Korfo beynatta bulunduktan sonra; la kıymetli eserleri de tefrik edecek 
adası) nda vali bulunan Fransız cene- (Yaverim Lavalt'i lliLe gönderiyo- surette kimseler oldukları şüphesiz
rali (Şabu}, (Yanya valisi Tepede - rum. Kendisinin şfiahl ifadbesine _iti- dir .• 
!enli Ali Paşa) Ya bir mektup gön- mat ediniz.) cümlesinden i arettı. 1 Ayni gazete iki gün sonra şun arı 
dererek kendisile bir mülakatta bu- Yaver Lavalt; Yanya'ya gitmek ilave ediyor: 
l ak · · (V to ) kadar gel üzere Korfo adasına geldiği zaman, unın ıçın os ro ya - cPa.trikhaneden çalınan İnciller 

Resmi vermeyenlerden 
iki misli alınacak 

Şimdiye kadar Maliyece alınan o
yun filetleri resminin BE·lediye tara
fından istifasına ait kanun hükmün-
ce şimdiden sonra bu resmin maliye 
tarafından alınmaması; 938 yılı için 
alınmış olan resimlerin ele Belediye
ye devri Deftardarlığa bildirilmiştir. 

Kulüp, kahvehane, gazino, umuma 
mahsus kır kahveleri ve panayır yer
lerindeki bilardolardan senevi 500, 
şatranç, dama, domino, ıavla ve tom
balalar için de senevi 300 kuruş re
sım alınacaktır. 

Yapılacak kontrollerde resim alın
madığına delalet eden 938 yılına 

mahsus fişleri bulunmtyan bilardo, 
tavla, dama, şatranç ve tombalala -
rın resimleri bir misli cezasile istila 
ve bu paralar tahsili emval kanunu 
hükümlerine göre tahsil olunacaktır. mek zahmetini ihtiyar etmesini ri- Tepedelenli Ali Paşanın, Paspan oğ- bulunduğu halde, Türk makarnalı 

ca eylemişti. lunu tedib etmek üzere, (Vidin) e tahkikata devam etnıektedir. Bu ki-
Tepedelenli Ali Paşa Fransızlar - gittiğini işitmişti. Bonapart'ın yave- tapları çalanlar her h:ılde Patrikha.. POLİSTE 

dan memleket hesabına bazı menfa- ri, artık Yanya'ya gitmeye lüzum ne hazinesine serbestçe girebilen Benzinle yanan amele 
atler temin edebileceğim zannederek görmemiş .. Kendi hakkında yazılan kimselerdir. 
bu mülakatı kabul etmiş, ve tayin o- mektup ile, Arnavutluk sahillerinde Bir müddettenberl eski manastır- Beşiktaşta kum iskelesinde Meh
lunan yere gitmişti. Fakat Ceneral dolaşan Fransa donanmasına yardım !arla emsali müesseseleri yağma et- medin kum deposunda çalışan amele 
Şabu, buraya bizzat gelmiyerek ya- ettiğinden dolyı yine Bonapart tara- mekte olan hırsızların meydana çı- Boyabadlı 32 yaşınd:ı l\Iehmed Ali 
veri müliızim (Şifr) i föndermişti. fındn Ali Paşaya yazılmış olan bir te- karılacağını umduğumuzdan tahki- deponun kamyoı:una benzin doldu-

Tepedelenli Ali Pşa, evvela, bu şekkürnameyi - avdetinde Ali Paşa- katın neticesini alaka ile beklemekte- rurken makinenin sıcaklığından, e
yaver mülazimle görüşmeyi mevki ya verilmek üzere _ Yanya vali veki- yiz.• linde tuttuğu benzfıı tenekesi ateş 
ve haysiyetine yediremiyerek derhal li Muhtar Paşaya göndermişti. (Akropolis) gazetesi de şunları ya- almış, Mehmed Alinin iki kolu yan-
avdet etmek istemişti. Fakat, yine Al p v·d· 'd d t tt'kt zıyor: mıştır. i aşa, ı ın en av e e ı en 
memleket hesabına temin etmesi ·kl •Ortodoks kilisesinin kurtarmış ol- Yaralı, Beyog"lu Be!ediye hastane_ sonra, Fransızların bu isyan teşvı e-
muhtemel olan menfaatleri düşüne- t af d dug-u eski eserler umumi borçlarımı. sine kaldırılmıştır. rini kabul etmek şu ar a ursun; 
rek bu yaver mül5.zlıni ~uzuruna ka- bilakis evvelce Fransızların işgal et- Et kapıyabilir. Camları yumruklıyan sarhoşun 
bul etmiş; mülakata girişmişti. tikleri yerleri istirdat etmek için F - Kıymetli inciler bulunmuştur. Yu- damarları kesildi 

• · Fakat mülazim Şifr; · c nanı·s•·nın mu·· ze ve manastırlarında ransızlarla mücadeleye firişmiştı. e- ..., 
- Ceneralimden aldığım emir ve C 1 muhafaza edilmekte elan Bizcns e-neral Şabu'nun muavini ( enera 

talimata binaen sizirıle hiç bir hu- Roz) u, bir takrible ele geçirerek serlerinin kıymeti çok yüksektir. 
susta fikir müdavele ve müzakeresi- So · Bunlar du··yunu umumiyemizi itfa (Yanya) da hapsetmişti. nra, sıya-
ne girişemiyeceğim. Vazifem; anca!< ak · · h ı· edebilir' . Hele Aynaroz manastırla-si bir rol oynam ıçın o ava ıye 
size, ceneralimin arzusunu bildir - gönderilmiş olan (Mülfızim Steyl) i rında böyle kıymetli eserler pek çok-

Fatihte Muhtesipiskender mahalle_ 
sinde Tacettin sokağında 11 numaralı 
evde oturan İbrahim dün rakı içtik
ten sonra kendinden geçmiş, camları 
yumruklamıya başlamıştır. Kırılan 

camlardan kulunun damarları kesil-mektir. Ceneralim; Babıaliden aldı- t 
de tevkif ederek Ceneral Roz'a ter- ur. · ğ 1 G b h 

ğınız emre binaen, maiyetinizle be- Patrikhane de fetihten sonra bir mış, a ıroa yara anmış, ure a as-
raber, (Ası Paspan oğlu) nu tedibe fik eylemişti. Ayni zamanda Fran - çok eserler kurtarmışt:r. Fener pat- tanesine kaldırılmıştır. 
gı.d~eg"ı'nı·zı· ış· ı'tmı"ştir. Halbuki biz- sızlarla de harbe girişerek onlara bir , İ . od d 

~~ rikhanesinde böyle eserler el an var- spırt an yan ı 
Ce. bu isynın uzaması, ve hatta bü _ hayli telefat verdirmişti. M 

t b 1 d kalın Ali p dır. Ezcümle: Patrik Lukaris'in 1- Galatada Necatibey caddesinde 310 
Yümesi matlup ve mültezemdir. O- ş unun a a amıştL a-

sırdan getirdiği asa; Yuvakim Il nin numaralı dükkanda kunduracı Mus-
nun için ceneralim, bu tedip hareke- şa, Fransızların işgalinde bulunan 1 kal 1 k 

incili sırma ı tam; mcş 1ur ıy- tafa oğlu Halit Civelek bacağındaki 
tine gitmemenizi rica etmektedir. (Nikopolis) üzerine hücum ederek f h T" 

mettar cYesse ka tanı>; meş ur t- ağrıyı geçirmek için gece dükkrınını 
Çok zeki ve anlay1ş!ı bir adam olan o müstahkem mevkii Z"-ptetmiş; mev- .k y 

veriyas kaftanı; Patrı ermanos kapadıktan sonra bacağını ispirto ile 
Tepedelenli Ali Paşa, Fransızların ki kumandanı (Ceneral Lasalt) ile V · · k k 

i'nın taç ve nışanı; ve pe ço mu- oğmağa başlamıştır. Beline ve baca-
maksadının ne olduğunu çarçabuk bir hayli zabit ve efradı esir ederek, uh • lb" ı kaddes ve r anı eşya ve e ıse er. ğına sürdüğü ispirto, yanmakta olan 
keşfetmişti. Fakat zan ve tahminle- - Y anyada mahpus bulunan Ceneral .. ul · ·ıı d b. 

Çalınıp ta "' unan ıncı er en ır mumdan ateş almış, Halit muhtelif 
rine kuvvet vermek için bilhassa Ce- Roz da dahil olarak - bunların cüm- ik hl 100 000 Tü. k 

tanesi için Amer a ar , r yerlerinden ağırca surette yanmış, 
neral Şabu'yu bir imtihandan geçir- lesini. İstanbula göndermişti. ı ı di 

altını tek if etmiş er .> sıhhi imdat otomobilile Beyoğlu bele_ 
mek istemiş: (İstidrat olarak şunu da arzedelim ============== diye hastanesine kaldırılarak tedavi - Hay, hay .. Hükilnıetiniz, Yan- ki; bu esirler harbin hilamına kadar, 

Y I' M 11 s • ' altına alınmıştır. yaya on bin askerle yüz bin altın Yedikulede hapsedilmişlerdi. Ceneral er 1 a ar ergısı 
·· d · P g·ı · Otomol:>ı'l kazast gon erırse, aspan o u ısyanının Roz da, burada vefat etmişti.) 

tenkiline gitmek şu tarafa dursun, Bahçede eg"' lenceli oyun Kadıköyünde Kurbağalıdere cad-
Eğer Fransız filosu, (Ebukır) lima-

hattiı Padşiahın ve Hükumetin aley- yerlen· yapılacak desinde 44 numaralı evde oturan Ali nında mahvolmayıp ta, Bonapart'ın 
hine bile isyan ederim. verdiği emir mucibince, doğruca Kor- oğlu Sadık Köprüde bir kaldırımdan 

Diye cevap vermiştl Galatasaray lisesinde temmuzun diğer kaldırıma geçerken şoför Meh-
Bu cevap mülazim Şifr'in pek ho- fo'ya gelmiş olsaydı; hakikaten Os- 22 sinde açılacak Onuncu Yerli Mal- medin idareslndekl 1164 numaralı o-

<una gı·tmış· tı·. Hazır buraya kadar manlı hükumeti büyük bir tehlikeye h l kl b"tm k - ob.l t.. k • d k. ed . ~ lar sergisi azır ı arı ' e uzere- tom ı çarpmış, asıgın a ı t avı 
gelml.şken, parlak hır· ı·ş go"rerek g"'e girecek.. Bonapart'ın plfını mucibin- d d " f k Şof'" 

v~ ir. ettir igi ıtığını !l armıştır. or 
girmeyi istemiş: ee, Adriyatik sahillerinden başlıya- Şimdiye kadar sergiye iştirak eden yakalanm!J, Sadık Cerrahpaşa hasta_ 

- Bu teklifinizi, derhal gidip cene- cak olan bu isyan hareketi, şarka müesseseler iki yüze yaklaşmıştır. nesinde tedavi ııJtına alınmıştlr. 
ralime bildireceğim. Fakat ceneralim, doğru yayılarak, Rumelı kıt' ası da- S · B' 1. • · · ·statistiklerine gö 

anayı ır ıgının ı - Bir çocuk kuş tutarken düştü 
hükfunetten istizan etmedikçe, böy- ha o zaman bir kan ve ateş sahası 10 1 · · d h. b. b k d 

re Y1 ıçın e ıç ır sene u a ar Fenerde Avcıbey mahallesinde L 
le bir vaadde bulunmaya cür'et ede- kesilecekti... Bereket versin ki, bir müessese iştirak etmemiştir. maret sokag"ında 

16 
numaralı evde 

0
_ 

mez. Maamafilı, hükumetimizin, taraftan Tepedelenli Ali Paşanın iyi s · ff l'ğ. b f ı "b tik 
böyle bir teklifi memnuniyetle kabul tedbirleri, diğer taraftan do donan- anayı ır 1 ı u az a rag e ar- turan Mehmedin dokuz yaşındaki oğ
edeceğine eminim... Aneak şu var manın Ebukır limanına gömülmesi, şılamak için mektep idaresile temaals- lu Orhan kuş tutmak için kale duva. 

!ara girişmiş ve bütün bahçe ve t 
ki, siz şimdiden harekete geçmelisi- bu büyük felaketi, tam bir asır son- kat dairelerinin sergiye tahsis edil - rına çıkarken tutunduğu taş yerin-
niz, demişti. raya kadar tehir etmişti. mesini temin etmiştir. . den sökülmüş, yere düşerek muhtelif 

Tepedelenli Ali Paşa bu SO··zıere F k d h.'k' k' yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı ÇO-' , a at, o evrin u umet er anı, B k. · bilh • ı · u sene ı sergı assa eg ence ı- cuk Balat Musevi hastanesine kaldı-
karşı gülümsemişti. vaziyeti Iiıyıkile kavrayamamış ol - tibarile de diğerlerinden çok güzel 

- Yoook ... Ben, böyle kuru liıf- dukları için, tam bir telaş içindeler- olacaktır. Bükreşten bugünlerde Av
lara kapılarak durup dururken 

eli. Pek gu··ç olmakla beraber bütün rupanın en büyük bir Lüna Park 
hükQmete isyan edecek kadar ' 
düşün~ bir ada'll değilim Akdeniz sahilleri gibi, Adriyatik sa- grupu gelerek sergi bahçesinde eğ-
Gerek Ceneral Şab ı, ve ge- hHlerinin de - (Mısır) gibi - bir isti- lenceli oyun yerleri yapacaktır. 
rek bu havalide i.~·an çıkar _ laya maruz kalmaması için mühmi Serginin onuncu yıl dolayısile geç 
mak istiyen Başkumandan Cenernl tedbirlere girişmişlerdi. vakitlere kadar açık bulundurulma-

Bonapart, evvela benmi teklüimi ka- * sı etrafında tetkikler yapılmaktadır. 
bul etmeli... sonra benden iş isteme- (Bonaprl} m müslümmn olması Milli Sanayi Birliği on ~·ıllık sergi i-
li. Ne kadar tuhaftır .. Babıa.Ii; bir ta- !er ley işini gösteren çok güzel bir pa-

raftan harp halinin icabettirdiği meş- · d haz ı akt d Diye, mukabele etmişti vıyon a ır am a u-. 
guliyetler, büyük bir faaliyetle de-

MülAzim Şifr, Tepedelenliyi haki- Sergi için paviyon insasına önü -
vam ederken; diğer taraftan da Bey-

kten siyana hazırlandığını zannede- müzdeki hafta başlanacaktır. Pavi -

rılmıştır. 

Benzinden yandı 

Kalyoncukulluğunda Kadınçıkmazı 

sokağında oturan Aya Kostantın Rum 
ilkınektebi hademftli Dimitri kızı 

Riya Rokilapulosını on iki yaşındaki 
oğlu Dimitri yemek subasını yakmak 
için benzin dökerkell benzin ateş aL 
mış, Dimitrinin sağ eli, Riyanın da el 
ve ayaklan yanmıştır. Ana oğul te
davi altına alınmışlardır. 

Bir çocuk on kuruş yuttu 

Sarayburnuna doğru bir 
kaçma ve kovalama 

Gölcükte ticaret yapan Mehmed 
Nuri isminde ihtiyar bir adamcağız 
İstanbula gelmiş, dün pıqar olduğu 
için, şöyle bir hava almak lizere Gül
hane parkına gitmiş, yukar1lara doğ
ru uzanmış, biraz gezinmiştir. 

Yaşlıca olan Mehmed Nuri yorul
muş, dinlenmek için nradaki kana_ 
pelerden birine oturmuştur, B'raz 
yorgunluk, biraz da ihtiyarlıkla, a -
damcağızın, oturduğu yerde içi geÇ
miş, uyuklamağa bgşlamıştır. 

Bu sırada birisi peyda olmuş, ya
nından bir iki kere gelip geçmiş, U

yuduğuna iyice kanı olduktan sonra, 
ihtiyarın koynunu yoklamağa başla
mıştır. 

Karşı tarafta bir kanapede birkaç 
kadın oturmakta, pazar olduğu için, 
parkıta da birçok kişiler gezmekte -
dir. Kadınlardan biri, bir aralık, kar
şıda uyuyan ihtiyarın koynunun baş
ka bir adam tarafmdan yoklandığını 
görünce yanındakilere: 

- A! Hemşire.. Bak, bak. Herif 
adamcağızın ceplerinı karıştırıhyor! 

demiş. Öbür kadınlar da bakmışlar 
ve hep bir ağızdan: 

- Ayol.. Adamcağ:zın koynunu ne 
karıştırıyorsun? Hırsız mısın nesin? 
diye bağırmağa başlamışlardır. 
Kadınlar bağrışırlarkcn, ihtiyarın 

koynunu yoklıyan meçhul adam, za_ 
vallıcığın yanına bıraktığı şapkayı 

kaparak fırlamış ve koşmağa başla
mıştır. Bu sefer, kadınlar arkasın

dan: 
- Hırsız var! Adamın şapkasını 

çaldı .. Kaçıyor! Diye bağırmışlar, o 
civarda bulunan birkaç kişi, elinde 
şapkayla Sarayburnuna doğru koşan 
adamı kovalamğa başlamışlardır. Ni
hyet, Sarayburnunda, üç dört bah
riye neferi önüne çıkmış, kaçan ada
mı yakalamışlardır. 

Bütün bu patırdı ve gürliltülere 
rağmen hala uyuyan ihtiyar uyan
dırılmış, hırsız ihtiyarın yanına geti
rilmiş, ihtiyara, şapkanın kendisine 
aid olup olmadığı sorÜlmuş, bu ara
lık, hırsız, bir kolayını bularak tek
rar kaçmıştır. Bahriye askerleri tek
rar arkasına düşmüş1er, ikinci defa 
yakalamışlar. ou sefer polise teslim 
etmişlerdir. 

Hemen Sultan Ahmed üçüncü sulh 
ceza mahkemesine verilen b1ısız, hiı
diseyi şöyle anlatmıştır: 

- Benim adım Şükrüdür. Gemi -
!erde çalışırım. Dört gündür işsizim. 
Hava almak için Gülhane paı·kına 

gittim. Gezinirken, bir adamın uyu
duğunu gördüm. Onun epeyce uza
ğında da bir şapka duruyordu. Şap
kayı sa:hi.hsiz zannettim.. Aldım. 

Karşıdan kadınlar chırsız var!> diye 
bağırınca korktum. Koşmağa başla_ 
dım. Sonra yakaladılar. Yoksa ·ben 

hırsız filan değilim. 
Hakim Kamil şahitleri de dinle

dikten sonra Şükrünün Ahmet Nu
rinin şapkıasını çaldığı kanaatine var_ 
mış, Şükrüyü bi.r ay hapse mahkum 
etmiştir. Şükrü derhal tevkif edil -
miştir. 

Denizbank müdürü 
Deni:zlbank umum müdürü Yusuf 

Ziya Öniş dün sabah Ankara ekspre

sile Ankaradan istanbula gelmiştir. 

Tiren bir zavallı 
lenin ayaklarını 

ame
kesti 

A • b .. le adaJll " rtın, en oy 
deg"' ilim diyor!,, . r~ 

ıı.rıırı 
Boşta gezer takımından ııafü 

velki gün Kapalı çarşıda tu goııılel 
Halilin dükkilnına ~derek tane ~· 
çıkartmış, beğenmemış, bır . 111;ı. t · 

b g"enırıt: ha ç1kartmış, onu da e . k go· 
suretle tezgahın üzerine bır ço 
!ek yığılmıştır. . . 1 ıl 

Artin, gömleklerden lıuııı 
ederek: .. iJl ~ • 

- Hah işte.. Gömlek ded'~ıııl I' 
le olur ... Dedikten sonra fıa 
muştur. Tezgahtar: . p.ruıı: 

- İki buçuk lira! deınıŞ, ..,.~ 
. \'Cl"' 

- Olmaz canım! İki Jıra . 1• 
ıniştıf· de alayım. cevabını ver 

gahtar: ., ı> 

- Başkası için olmaz aınJ!".;riıf° 
güzel hatınnız için iki JiraY• 'uııif 
demiş, Artin buna da i\ıraz ~it b' 

- İki lira da çok ahbaP·· 
çuk lira vereyim. demiş•ir. 

11 
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Tezgahtar, bu sırada, J<ııŞ ~ıı lıii 
rasında, Artinin, gömleklerd '"" . 
ni katlıyarak koynuna rokJ!I· eJil"' 
zırlandığını farketmiş, Artııı~,ıı 
gömlekle bileğinden y~kala 
lise teslim etmiştir. ~ıt 

Artin, dün, nöbetçi Sulh rııl
mesi olan Jçüncü Sulh ce~a .

0 
(!-~ 

mesine verilmiş, gömlei{i nı\'1 
ğı sorulunca: -~·· 

- Efendim, demiştir, ren ~r. f 
diğiniz adamlardan de.~li# ! 

ram yoksada, namusum v . ~~ '. 
san böyle iki paralık şc/ iC'0 

3~ 
sunu hiç kirletir mi?. Dun ~~ 
geçerken bunun dükkanına u ,'.; 

Cebimde otuz kuruş . ı-.ara;;:r..,. 'ı 
Gömlek alacak değildını 3 d~ğll 
le bir bakay1m da, paranı ol 1: ç~ 
kit alırım diye bir kaç göın105jlll r 
tıp göz gezdirdim. Bir t~ıırrıı'- ! 

züm tuttu .. Canım çektL j\ın;,.,rıı:~ 
mi bile sörmedim. Fiatınl . •

3 
ı:Y. 

·İki buçuk lira• dedi. İki ıır ,ıL fi' 
ettim. •Peki!• deyince i< değ''oe ~ 
rayı vermek lilzımd.L Bende IJlll"'. 
ra yok. Bu sefer dönüp ,bit oııııf r 
lira veririm.• dedim. ~ızdı .. j\IJ:ıl' ll' 
çin bu ütirayı attı. Yoı<sa. iJI 
lir, ben gömleğe elimi bile ~ 
dim. . . 31• ~ 

Hakim Kamil, bu tevilli 11'.r dt I' ~ 
min edcii bulmamış. ŞaJıitıerı .. 0~ ~ 
!edikten sonra Artinin cürJ!l

0 
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bit görmüş, iki ay on gün h~Pe ~· 
''ıJI kum etmiş, derhal tevkı> 

Trakyada har,i~ı~· 
Trakya umum nıuf f~ 
iğinin mühim bi~ ~~ 

Trakya Umum MüfettıŞ salJll'· 
kasındaki şehir, köy ve 1'

3 
f ,-tlıl' 

haritalarını yaptırmağ.ı kaµ~~ 
miştir. İlk olarak Saray ve. ıı.JC 
linin haritaları bir gru~1 j)ı felıif I 
miştir. Bu grup Üçüncu J\{ıı lefil' ,1 
te Erzurum ve diğer ~)ılf J'ıı:, 
haritalarını yapmıştır. GrU~ )~ k 
nizden şehrimize gelmi.7\ıı~ıV·/, • 
Kırklareline hareket edece IJI~ 
rita planları tamamlandıl< şrİI 
Umumi Müfettişlikler bUtrııP 1_· 
imarına başlıyacaklarclır· gıırıı: V 
için de ayrı bir progran.ı lı 

9
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ve şehir pliınları ınute~y' f 
selere yaptırılacaktır. Tr tJll1 ,-e ~ 
fettişliği yakında Bulgarı5 ıeeel' / 
manyadan yurdumuza ge .. 1ı<' I 

nl . . .d as"i 1'0 .. ~ me er ıçın yem en • ııJıl" p' 
pacaktır. Bunun için bazu c j)J / 
mamlanmıştır. Köy evl~~ere 1 
rübelerden alınan netıc~ı 
bilhassa sıhhi bakımdan .; 
lecektir. . . Jiiİ " 

Trakya Umum Müfe::ı.~ f 
yanın kalkım• .sından_ . l:>~~..ı' 

Dün sabah Haydarpaşadan kalkan ğinin de kanlanması ıçtJI /, 
Sapanca tenezzüh tren,! Yunus çi- faaliyet sarfetmektedir. n O 
mento fabrikasında amelelik eden Bilhassa kıymetli Mü!C~~J ~-' 

Kazım Dirik en küçuk ıef'f' 
kamilin sol bacağını kesmiştir. nncıya kadar gençlik spor ıııııJ 

oğlu siyaset ileminde garip bir mü- b 
rek, büyük bir memnuniyetle (KQr- yonlarin da güzel ve zevkli ir şe-

nakıışa başgöstermiştl. Ecnebi dev -
fo) ya avdet etmiş: Ali Paşa ile ce- letlerin sefirlerinden bazıları: kilde yapılması için hususi bir ko -
reyan eden mülakatı bir raporla ce- misyon tarafından inşaat projeleri 

(Devamı var) 
neral Şabu'ya bildirmişti. Ceneral =============== tesbit edilmektedir. 
Şabu da bu raporu, doğruca, İtalya Mardine çekirge baskını İktisat vekili dün 
orduları Başkumandanı, Ceneral Bo-
napart Napolyon'a göndermişti ... Fa- Mardin 1 (Hususi)- Vilayetimizin Ankaray gitti 

Fenerde Çukurmescit sokağında o
turan Şaban u.s,t.<>nın dört yaşındaki 
çocuğu Mehmet Gündoğdu eline ge
çirdiği bir on Y.uruşlukla oynarken 
yutmuş, Şişli Etfal hastanes:ne kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: leri kurdurmuş ve bunls!1 ıl' i'j 
Tenezzüh treninde bulunan Bolu- ne alınıştır. Teşekkülle!'~ vılf 

lu Kamil, Hereke istasyonunda tren yahat ederek spor teına.>l • , 
durduğu valrit inmiş, istasyondan tadırlar. tl~ 

Sıtma ve fir~ 
mücadcleS1,..ı ~ 

Sıhhat Vek5lcti Sıtrrı3 ı• ~ 

peynir, ekmek ve saire almış, tekrar 

dönmüş, fakat, Kamil bineceği sıra-
kat ne bu mülakat, ve ne de bu ra- Cendre Midyat ve Gercüş kazalarına 
por, hiç bir netice vermemişti. doğru uçkun halinde ve külliyetli 

Aradan, aylar geçmişti. Bonapart miktarda Fas çekirgeleri geçmiştir. 
Mısır seferi hazırlılkannı bitirmiş; Kızıltepe kazamızın Melho, Sali, 
Tolon'dan hareket ederek - evvelce Haznedar ve Pirmir köylerine cenup
arzettiğimiz şekilde - Malta dasına tan uçkun halinde gelen Suna çekir
gelmişti. Ancak o zaman, vaktile Te- geleri birçok ııkin tarlalarına girmiş, 
pedelenli Ali Paşanın yapmış olduğu fakat bir zarar yermemiştir. İlimiz zi_ 
tekliften isUiade etmek istemiş; bu j raat mücadele teşkilatı faaliyete geç
hususta müzakerede bulunmak üze- ı m~tir. - Cemal Işınay 

Hafta tatilinden istifade ederek ev
velki gün İstanbula gelen İktısad Ve_ 

kili Şakir Kesebir dün akşamki eks
presle Ankaraya dönmüştür. Vekil, 

on gün kadar sonra tekrar İstanbula 
gelecek, uzunca bir müddet kalarak 
istirahat edecek, bu ara.da İktısad 
Vekaletine bağlı bazı müesseseleri 
gezerek tetkikat yapacaktır. 

48 liraLk saat rada tren hareket etın:Ş, zavallı a-
Küçükpazarda Odunknpısı yoku - melenin sol bacağı tekerleğin altına 

şunda 16 numarada oturan Kemal girmiş ve kesilmiştir. Yaralı amele 
Tunceli iki arkadaşile beraber Galata- derhal İzmit memleket hastahanesi
da Necatibey caddesinde Trabzon o
telinde oturan Hüs~'Yin Demire adi 
bir saati, c48 liralık saattir!• diye 15 

ne kaldırılarak tedavi altına alınmış-

tir. Fazla kan zayi ettiği için hayatı 

liraya satmıştır. Hüseynin ihbarı Ü- tehlikededir. 
zerine Kemal ve arkadaşları yaka- Hadise hakkında tahkıkat yapıl -
lanmış, adliyeye verilmişlerdir. makt::-ıdır. 

.. d 1 . . verıı:ı ',. muca t: esme ger.mı ·ovti J: .. ~ 
· crıs• """. maktadır. Anadolu .. ıç 11 ,. t·, 

ınıntakası ol:ın koy ıer ıı•~ -e 
t ka.51 ' Ka1ranca ovası mın a ·aıı'a ~ 

boyunda Karakar lı, !(at• )'.)ide~ 
pullu civarı köy ledne ye ~t' 
sevkedilmiştir. . ııııl'~ 

Frengi mücadelesı de 
vam etmektedir. 

ş 
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~-· ~- ' ~~ . . Milleflerarası AJ . 1 ı ' S J Y A S E T O Y U N L A R 1 · (Ba.ştarafı 1 1ıci sav/ada} 

k ınanya vakit \ . . bi vaziyeti do eskisine ııisbetle daha 
""-...-...-...-..."-A."-A."-A.AAAAAAAA.;'V'4.;'V'4""'""'""'""'vvvvv~.,A.,,.A,IVV • az • muğlak, daha zor bır hal alıyordu. 

anın ak için 1ngı·1 tere' m ahı· r aile Şimdi burada çarpışan menfaatler Se pek çoğalmış, Akdeniz kıyılarında is-
S çıkarmıyor tikla1 aşkne tutuşan yeni yeni mu-

k • t k letler peyda olmuştu. 
Şinıd· D va 1 azanıyor İşte bir İtalya ki 1915 de Umumi 
h-~ ançing ve Ma- Hrbe girdiği vakit Avusturya donan-
~ısta J ] , masma mukavemetten aciz olduğu 

Jır n a meşgu •• için Fransız ve İngiliı donanmaları- · "":t3
.(A.A.)-Hodza,dün,Fran Sessiz bir suretde dahilde silahlan. nın himayesi sayesinde memleketini 

~. tı:ltere elçilerini kabul etmiş- istila ve tahripten kurtarabiliyordu. 
ht Jıakker rnumaneyhe siyasi vazi- dıg"' l gı•bi hariçte de kuvvetleniyor Fakat bugün İtalya Akdenizde birin-
'laruı_ llıda hükumetlerinin noktai ci derecede bir bahri kuvvet olmuş 
~~ 

3 
1 bildinnişlerdir. Glukov Evennirn Eves isimli müzayedeye çıkarılmıyacağı hakkın. bulunuyor. İngiltereye meydan oku-

-~~ (A. A.) _ Matbuat Çe- fngiliz ıazeteııinde çıkan fU ma- da teminat verdi. mağa, onun yolunu kesmeğe kalkı-
11>~.~ !tıeş adaki ekalliyetlet ~esele- .kaleyi ıon derece fayanı dikkat Bu hareketlerjn neticesi şudur ki yor. Halbuki Süveyş kanalından Hin-

R\ıl olınakt d bularak naklediyoruz : İngiliz - Portekiz ittüakı harptenberi distana doğru ve en yakın yolu bulan d~ gaz a ır. t 
"10r ki· etesinde madam Tabouis, Bugün propaganda 0 kadar büyük görülmiyen bir resanete kavuşmuş- ngiltere için Akdeniz bir candamarı 
·S~d · bir ehemmiyet kesbetmiştir ki her tur. Eğer ihtiyaç hasıl olursa stratejik olmuştur. Süvcyş yolu bugün kapan-

4iı.:.7"etıer Prag" h"k' ı· · k 1 k • h 1 bakımdan hayati ehemmiyeti haiz bir sa bile Akdeniz kıyılarından şimen-~ v u ume ının en- mem e et, umumı arpten evve ma- . d'f · · .. k · · 
·ııe~ ereceği imt' z1 t tk'k 1 • 1 h . "f t . çok Portekiz üsleri bugün Ingiltere ı erle Hındıstan muna alesını te-

*1~~ irler. Artık ~;ea~:r :az~- 1~;: :ı:;~:~ur~ ~:;~t:~ :~::ı ;~~~ nin emrine amadedir. - min edebilmek imkanı .v&r~ır. 
n Ve onun v t hakk d . . . d" Şarki Akdenizdeki tahavvüller bun Son asırlarda Akdemze ınmek hır-

hı:.".'I 1 e o ın an- olarak toplanan bırkaç kışı unyamn - d ğ. b' · 'ğr di 
L~ •- ~rdir. Sudetler, Çek rnec- mukadderatını tayin ed?bilirdi. Onun dan daha enteresandır. Senelerden - sını e ışmez ır sıy_:ıset pr? a~ı 
L ~klıt ...;ı 1 b · T" k' ·ı 1 'lt d· k' ye kabul eden Çarlıgın vanslerı Ak-

'
~ teq q.ıeceği bütün şekil - içindir ki ıparti çatışmalarının tesirleri erı ur ıye ı e ngı ere arasın a ı 

b,~ebııecek kuvvette bır· Veto İn h k b'" "k münasebetler tasavvur edilebilecek deniz hasretinden halas olmuş değil-l!fl.~. ı "-! gil!Ereye ariçte ço uyu zarar. .. .. . .. 
\:rhıe uSnduğunu iddia ettikleri lar tevlit edebilir ve sulh uğruna ça. en kotu şekilde bulunuyorlarClı. Tur- lerdir. Şimdi cenup İslavları da bir 

s.,.ta: 6 
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ispanya harbindeki b~i~ 
haftalık sükôn 

Frankocular cephelerini tahkim 
etmiş ve sağlamca yerleşmiş 

olduklarını bildiriyorlar. 
Saragos 3 (A.A.) - Frankistlerin sından başlıyarak Artana'dan geç. 

Kastellon'a yaptıkları büyük taar - mekte ve Espadan nt:hrini takip et
ruzdan sonra harekat sahasında ge- tikten sonra Sueras'ın önüne kadar 
çen hafta nisbi bir sükunet hüküm gelip şimal istikametinde Fransa, 
sürmüş.tür. Bundan evvel kaydedil. Castillo de Villamalefa, Villa her ~ 
m~ olan hudud tashihatı Frankistle- mosa ve Puerte Miuzolvo'ya doğru 

rin Akdenizle Franzara arasında mü- devam e'tmektedir. 
sait bir vaziye'tte bulunduklarını Frankistler Sagontg'da tabii sed 
gös!Ermektedir. Ceph~· hattı şimdi teşkil eden Sierra Espadan'a sağlam 
Akdenizden Grao de Bnrriana hiza- bir surette yerleşmişlerdir. 

h..ıltr. r .. 1_Pea~er ismini vermekte- lışan kuvvetleri istemiyerek yaralt- kiyeye umumi harpte yanlış tarafı ~deniz milleti sıfatile buradaki ha- F 
;·ıııe b "!1;8t Şlmdi bö ı b' fi bil' tutmasını pek pahalıya malettirmiş- dıselre alakadar oluyorlar. Osmanlı ransanın Çine Harbe ma"' nı· 
~hı· ir r · . ye ır şe n ya ır. . t'ık. Bu"tu''n kinlerini iı-lerinde gizli _ İmparatorluğunun inhil&linden son-d:.ı.·1 :t.~ eıs ıkame etmişlerdir. E" ıı.. h h d k ol s :ı d •• h • 
:'Ql ı_,""'IlaJıd h 6 er vır arp zu ur e ece ura d . 1• t"tt·· T .. kl bun ra Akdenizde Suriyenin Filistinin yar JMJ ŞUp eSJ olmak J•ÇJ•fl ll' IQdi ... 

1 
a er türlü toprak tah- İ . . b" hd . . d en gız ıye u uren ur er u U- • , , 

'".Qı ._ nd ngılterenın tam ır va et ıçın e 1 d M f 'h K ı " Mısırın ve umumi tabir ile Arablı ıı,,, an da vaz geçmişlerd' ~· . . nutmamış ar ı. aama ı ema .-ı.- -
~ ... ~ be ır. hareket edecegınden emınım. Fakat t .. k . '. t k .

1 
ğın bir sözü olmak icap ediyor. Os- Ç b l b k h b. h ıııa.: ltıüd .. /aber reislerinin yüksek b .. h b. tm k . . d d h atur , mazıyı unu ma suretı e em er ayn üyü ar ı a-

~ .. ..., ...... aa meclisine dahil bulun- ~g~n ~r ı mene .. e ıçm . e a 
3 

memleketinin atisini faydalandırmak manlı imparatorluğunun hakiki va- t l t k b l 'f ' k t l 
ı.:ıııııı "•4u t buyuk bır vahdet gosterilmesı ve ha • . k. .. .. b .. 1 b" "k k risi olan Cumhuriyet Türkleri de Ak- Japon gazetelerinin neş- ır ~ ~ra aş ıca v~zı en~~ . ı a e 
-..:_'ili hıısu ~ tnekte ve kendi diyet- rici politikanın, parti politikalannın lı~ği a~ıntı gorukrtseto, edody .. et tır ~u seb._- denizin emniyet ve selametini en bi- • d F manı olmak oldugunu soylUyor 
~~ledir s a~kama tabi olmasını h l' d k l lb t ı gos erme e er u e mıyen ır rıyabn an ransanın Londra 3 (A.A.) _ Ketteriny'de 
... ~§iı.,1:. Dıplomatik mahfiller çteatkışambı~ldıır· a ın en çı arı ması e e - adamdır. rincik.~mde_ ollarak telakki etmek •kA • 
ı...~ ~ 'IJ. gı İngu· 1 . d' Al 1 . . . Son günlerde yapılan bir anlasma m~v ıındedır er. ŞI ayetı söylediği bir nutukta Çcmberlayn 
:ti ~er· ız erın şım 1 

- nıgılterede partı adavalarına bakı. 
11 
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• k' işte mazideki vaziyete nazaran bu demiştir ki: 
'~le ltlde Londra'da icra ettik lacak olursa esasta illtilaf olmadığı Oe nglı t:re, parçalanğmış o han bes ı kadar karışık, zıt ve muğlak unsur- Tokyo 3 (A.A.)- Fransa büyük el- - İngiltere ile müttefikleri yirmi 
ıL ' ~11ı.~te atfetmektedirler. İngi- d h ı ·· ··1.. H · · Ih · ı· sman ı ımparator u unun ara e - 1 çisı· Japon Harı'cı've Nezaretı· nezdı'n- senedenberi harbi kazandıklarını "' ·~ur.., er a goru ur. eprmız su ıs ıyo-

1 
. b" .. t ar ihtiva eden bu ihtiyar denizde J 

11.. -,,a borçları meselesin- . . . h" hed erı arasından utun azame ve guru- . . . so··ylu"yorlar Bı'z bu senbnst demokra ,.. ltı ar ruz; servetıruzm ma ıv ve er e- .1 "k 1 b . T" k. tek ve kadırı mutlak bır imparator- de teşebbüste bulunarak Japon mat- · "' -
~'%L.b a Yaptıkları kolavlıkla d"l · . h t h. ı · · · ru ı e yu se en u yenı ur ıyeye 1 k . . siyi ecnebi hakimiyetine karc:ı mu_ 
11~~ ili · • - ı mesını ve ya u şe ır erımızın 16 .1 İ T l' 1 k h' k ed' u tesısınin ne çılgınca bir hulya buatının Fransa aleyhindeki neşriya. - ~ c.ı_..,ı~~ a"n~ beklemektedirler. Bu Kanton ve Valansianın başlarına ge_ mı yon ngı ız ıra ı ır r ı aç- olacagwı kolayca takdir edilebilir. Fa- hafaza etmek ve kuvvetten ziyade 
~~I .Jlli .,,,..,... d Al mıştır tının dog·ru olmadığını, Fransa hüku- d k '~'0"'aıt ....... an n manyanın len akrbetlere uğramasını istemiyo - B '. t d 1 'lt T" k' . kat siyasetin, tarihin mutlaka akıl nizam ve kanuna hüküm si:r ürme 
\~ &o~tda Vakit kazanmak hu- ruz. Yalnız bu emellerimizin tahak- k u ~k e eh ndgı eArle, ulr ıyenınl' e- ve mantık kaidelerini rehber edin- metince yapılan resmi tahkik:ta isti- için mücadele ettik.Eğer hürriyctimi-
u..:~'- erdiği arzuva da atfedı"l k . . .. d"l . 1• onomı sa a a man arın e ıne d-.. d . 1 . d b' naden beyan eylemiştir. zin tnhdit edildig~ini gÖ"('Cek olursak "'l qo, Al · · - ku u ıçın muracaat e ı mesı azım d'' 1 . . 

1 
k .. t gııne aır e imız e ır senet yok- ... 

~~ ll:ıaJtsa ?nanyanın bunu isteme- gelen vasıtalar hakkında ihtilaf var. u~~e derın\ ;a:l o ma 'h uzer~ lam tur. Onun için, Akdeniz kıyılarında Bilhassa Tonkin hududunda Çin ih_ ve bu hürryieti müdafaa etmek için 
._,it ""'"lesin· t,. kendisirıin Avrupada Fakat bu vasıtaları müzakere eder- va m e yle ışd ı. ,,., .. mkan ı racad çıbarı oturanlar vatanlarının emniyet ve tilafı başlar başlamaz Fransanın ilan harpten başka çare olmadığına ka
ti)~ ~let1y1eı ıstemiye.11erin bütün ken B. Loyd Corc gibi sadece tahrip- son zab~anh akr. a. ıutr t p~zarıtn ak ~- selametlerini temin edecek tedbirleri ettiği ambargoya kat'iyyen ıfayet O- naat getirirsek, yine çarpışmakta te-
ıL ~ita",.,, bu aralık Çek mesele- • . . 1· ·ıt ğucu ır a ımıye emın e me u_ d" .. k 1 lunmaktadır ve bu ambargo ı·tı'na ı'le reddu" t "'tmı·~·e""gwız· . "'tıı "'Y·•ıakt kar bir zıhnıyete saplanıp ngı ere ·a·ı E" Al 1 b t b uşunme , grup ar yapmak, anlaş- ~ - """' 
'lt ııı~te1t n a olmalanndan istifa- hükumetini diktatörlere yaltaklan - ~:.r~ ı. ı ~r. ger ff kma~ ar d 

1
u -~r .- malar. misaklar vücudc getirmek za- tatbik edilmekt~iir. Nazır, lbüyük harpteki zayiatı ha-

"f&\ıJ ı antzing v~ Macaristan makla itham etmek lüzumu var mı- dus .erı~. e _mua a 0 ~ay ı ar. 1 .erı_ ruretindedirler. Türk - Fransız an- Fransa büyük elçısi Japon matbu- tırlatmış ve başlıca vazifenin böyle 
o ?nıtktadır.,. e lngılız ımparatarlugunun ıstınat laşm . t·ı· t h kk" k bir kıtalin tekerrü:-iine mani olmak ~. dır? 1 ası, ıs ı a ve a a um ma sat- atının ithamlarına karşı hükumetçe 

~U Emin olabilirsiniz ki hariçteki düş- noktası o~an ?~~eyş tehlikeye girmiş larından uzak olduğuna dair herkese yapılan kat'i tekzipleri tekrar etmiş olduğunu söylemiştir. 
t\ltnda mesut bı·r manlarımız İngiliz bayrağının bütün o~urdu:. çunk~ ıçınd.e yaşadığımız <le- telkin ettiği emnyiet ve itımat ile ve açıkca bethahane olan bu neşriya- İspanya hakkında Çembcrlayn, en 

. d k vırde tıcaretın peşınden bayrak ge_ b'"t" Akd · d b' Ih .. - iyi çarenin harbe nihay.?~ vermek ol-

~tr~ Yıl do"·nu""mu·· milletlerm alay mevzuu ol uğu şe - ıı·yor • u ·u1~ l kenız e ır su ve sukun tın devamından dolayı hayret fahar 
ı h d k . · amı ı o a a t t duğunu söylemiş ve bir tavassut te-

h. l'l} linde ngilterenin arp zamanın a 1' İ · ,. . - c 1 • ettikten sonra bunun Fransız ve Ja_ 
• "4l'U ' 3 (A A . . b 'dd tl . 1 Vakıa ngıltere kat ıyetle bır mut- H" • C h'd y şebbüsünün muvaffakiyct! belirdi-·•ıı... llıa · .) - Atatürk'ün başvekilının cyanatmı şı e e .s.-

1 

t·k k 1 b·ı· K 1 useyın a ı ALÇI.!': pon münasebetleri üzerinde çok fena 
""llu a'iak b . ed kl d' te ı azanmış o mıya ı ır. ema ği takdirde hüklımetin muhariplerin 

dı, 1 Ço( h astığı günün yıldö- tısmar ece er ır. A t'· k t ·1 · 1 ğ had D'kt t" l"k 'd · 1 d tesı'rler yapabileceğı' nı· kat'ı' bı'r lı' _ ı.ı ey . . . .. ·~· ta ur ngı tere ımparator u unu ır. ı a or u ı aresı a tın a lehine olarak her fıl'sattan istifade 
~~ h ~llbuı ecanlı törenle kutlan- Loyd Corc. ~u _gıbı sozler _ sarfctt~gı 1 kuvvetlendirmek gibi bir arzu ile bulunan devletlerde Fransa ile In- scınla söylemıştir. edeceğine dair teminat vermiştir. Ha_ 
~tt lı~İilt b~apısında cirit gösterişi z~man İngılız ımparatorlu?unun ın: 1 alakadar değildir. Onun yegane eme- gilterenin altın ihtiycıtlarının ellide tip, muhalif partilerin tarzı h:-ıreke. 
·~~1lltde lJır geçitresmi yapıldı. hıtat ve sukutunu temennı edenle. li Türkiyenin emnivetini garanti et- biri bile voktur. 1 ·-o- tne teessüf ederek bu hareketfo İn-
\' Vaıı t mum Müfettiş Tahsin nazarında derhal •büyük bir devlet mektir. v DiktatBrlükler bu zaaflarım eko- R• d .. • d .. giltere haricinde millet:n "'ekvücut 
·ı.'v Şcan G l T d t b · k ı ıyo OJaneyro a ası J 'll~Q lllisi, bur: enera aydemir, a amu mer e esme çı arı ır. B Yanlız ehemmiyetli olan nokta şu. nomik bakımdan istiklallerını temın olmadığı intibamı bıraktığını tebarüz 
~ ~atıı un sübay, memur ve Pek çok kimseler kabul eder ki · dur ki muvazenenin ziyadesiyle la- etmek suretile telafiye çalışıyorlar. zabitlerin ilticası ettirdikten sonra şöyle devam etmiş. 
~ a~ ?nıştır. Çembarlayn şimdiki halde vakit ka_ zım olduğu bir mıntakada terazinin Fakat bu gayret, sanayide baştan bö- tir: 
i\~ tQrafınd al b k Montevıdeo, 3 (A. A.) - Rio _ dö. 'ti alkı§lan an söylenen nutuk zanmağa Ç ışıfor ve unu ço ma- tehlikeli bir surette bir tarafa eğtl- şa sun'i maddeler kullcınılmasını za- _Memleketin, su!hu muhaafza et-
~ "ierı dı. hirane başarıyor. Kazanılmağa çalı- mesinin önüne geçilmiştir. Bu iş o ruri kılıyor ki bu da çıkarılan malla- - Janeyro'dan bildirildiğine göre, mek hususundaki gayretlerimizden 

t~lh- Sor ra A · · b ı k't d · Ih ı h" d d" t k ı Harbiye Nazırı General Goesmontero ~ ~-.ql'lca k zızıye ta yasının şı an va ı aıma su e ın e :r. kadar sessizce başarılmıştır ki ngil- rın a ite bakımından çok düşük bır - vazgeçmekliğimizi ve vahim netice-
'ıtt 1' lo Urtarış yıldönümü bü- İngiltere, her türlü hareketten müc terede pekçok kimseler bu muvaffa_ kıymette kalmalarına müncer olu _ nun Erkıinıharbiyesine mensub bir ler tevlit edebilece1{ ol:ın tecavüzi bir 
~~ile ~~nle ve binlerce kişinin tenip bir sabırla, topraklarının dik. kiyetin, yani Akdenizin iki ucuda yor. Alman tanklarının Jspanyad:ı zabit olan Hariciye Nazırı Osvaldo tarzı hareket ittihaz etmt!kliğimizi 

~ıt...·~t aıa(ıada kutlandı. tatörler tarafından delik deşik edil - mevkiımizin bir haylı tarsin edilmiş- uğradıkları acı akıbetler buna b r Aranhanın biraderi binba~1 Aranha istediğini zannetmiyorum. Hayati 
,~ arı Yapılmaktadır. mesini beklem.ekte değildir. Hükfı - olduğunun farkında bile değildirler. misaldir. ile ordu zabitlerinden iki arkadaşı menfaatlerimizi miıdafa:ı etmek !çin 

Yaya d k met sessızce fak.,ıt müessir bir surette Bu iki ucun ortasında yeni tahkima- Ekonomik tecerrüd siyaseti i~~. mülfızim Fournier'e İtalya sefaretine kuvvet istimalinden ba~ka çare olma-
lı. lllittsi • yar ım,, O- dahilde silahlanma işini ümit ederken tı ile bir kat daha kuvvet bulmuş O- daima iflas tehlikesine maruz kal _ iltica eden Fournier, polisce aran _ dığına kanaat getirmedikçe kuv\•et-

1'tıııt'el0rı nın maksadı hariçte de mevkiimizi kuvvetlendirı- lan Malta üssü bir demir leblebi ha- mak suretile mali menbalar üzerin- makta idi. italyn Sefirinin şehri terk Ierimizi ihtiyat obra:t muhafaza et. 
~ 1daıı ~ 3 

(A. A.) _ Başvekil ta- yor. lini almıştır. de hayali bir oyundan ba~ka bır şey etmek üzere bulunduğu söylenmek_ mek lazım geldiği fikrindeyiz. 
' ~İl' {§te<lilen bir kararname Mesela Porte~izi ele alalım. Porıe- Müdafaa meselesi elbette ki sadece değildir. Hasaddan beklenilen verim t d' Harp zamanında iaşe ve hı.kviye 
~~itil- s:~nyaya yardım> komi- kiz faşizm nüfu.zu altna girmek üze- Akdenize inhisar etmez. Fakat vazi- tam bir şekilde alınmamış olduğu e ır. • J meselelel'inden bahsndcn nazır, do-
~ f~~tıhı e 11diğini bitdirroektedir re bulunuyordu. İngıltere tam vak - yetin heyeti umumiyı?si nikbinlik için bugün bütün İtalyan bütçeci ! Y enı bir tal yan torpido nanmanın denizyollarının serbestili-
) ~"""Y~e "':~~fesi İspanyol mlleti~ tinde yetişti, bu en eski müttefik!mi- imkanı vermektedir. tehlike içindedir ve bu da diktatör- muhribi 

1 

ğini temin edecek kadar kuvvetli o1-
~ ltı etmek ":Ş.ı açtığı müc.adelede ze askeri bir heyet gönderdi, Akdeniz_ Son anlaşmalarımız para kuvveti- lüklere sulh zamanında bile yükleni_ · duğuna dair teminat verrr. ~ve mem_ 
trı. tı eorıd . ıçın ecne~i memleket- deki İngiliz filosuna Portekize bir nin neler başarabileceğini gösteri- ı ıen ağır yük: bir tek misaldir. Onl:ı_ p; ~rmo, 3 (A. /'.) - Beı saglier leketin harp zamanınc,· istilı~alf.tını 
~n:;:eblôğlan tanzim dostluk ziyaretıodc b:'lunması cm.ri~ı y~r, ve bu .P•rn_s~hası demokra.sile -ıra ~ıy~sla ~ngilter.e çok daha km·- torpi<l oını.:hr.b: kareşal dö Bono _I çoğaltması tazım gelcceğ:ni ilfıve ey-
~ ~ektir. verdi ve Portekiz mustemlekelermı.ı rın tamamıle hakım olduğu bır sa- vetlı bır vazıycttedır. nun hıızurunda denize indirilmiştir. ! }emiştir. 

~ -----------------"'!!!!!!"!!!!!_____ Sabi he bu sözlere evvela ehem- girişerek Saibe, Şöhret, Mail ve H- Tütsüler yakıldı. Hor:ı hanım bir Nefise - Değil efendin ... Değil. •. ' s D o F 1 miyct vermedi, fakat dc>nize düşen yatiye dair bir hafta . zarfında hemen iki gerinip esnedikten sonra hacet sa- Onun kabahati başka. Bir kocasını 

A yılana sarılır fehvasınca o fahişe ile hemen şu romanda gördüğümüze ya- hipkrine dönerek: zaptcdemedi. Elin fahi5elerine kap-
Mailın arasındaki münasebete dair kın malumat toplamıştı. Nefisenin - Kızım iyi saatte olsunlar sizin tırclı. 

MAHALLE KARILARI işe yarar bazı mühim ş0yler haber düşüncesi bu hanımları, beyleri iyice niyetiniz için beni bu hafta çok sık- Nimeti - Onun elirıdc mi efen-
\'' alabilmek ihtimalini dıişünerek ni- soyabilmek için birer amansız yerle- tılar. Madem ki böyle büyük bit: dim. Onun elinde olsa canını verir 

: liü 60. hayet Nimeti hanımla bu bakıcıya rinden kavramaktan bAşka bir şey derdiniz var, bana gelml'k için biraz de yine kocasını kimseye Yermez ... 
~ lt~11'1} ~Yin Rahmi GÜRPINAR No. gitmeğe razı olmuştu ki sureti müra- değildi. Hoca hanım arzu etse hem dah aerken davransanız tıe olur? Ma- Nefise - Yaptığım !avette haber 

~ ~ ~:ana. sabır tavsiye edi _ 1 belki bey 0 kandan bıkar eski hali- caatlarını da bundan evvel görmüş- parasını alır hem de Saibeye bir iyi- razım eskitip eskitip te tamam ölece- aldığım şeyleri size neıklcdevim de 

1~lere cıo:Cndcn dinlediğim ba· ne avdet eder dıyorum... t?k: Hoca __ Nefi_s.e .hanım Mailin bir likte bulunabilirdi. ~Lakın .böyl: ha- ğine yakı~ ~e~ime mür?c_a~t eden haklı olup olmadığımı 0 za~an an· 
:\ U1% srusu benim bile ta _ _ Bıkacağına hiç şüphem yok. La- fıldıkos gomlegını alıkoyup, yapaca- yırhahane davrandıgı takdırde ış kı- hastalar gıbı sız de derdınızı bu de- !arsınız ... Hanımın kocası Mail B~y 
'1 "~l i .. 1. bkaalmıyor. Dosdog·ru kin 0 zamana kadar bu eziyetlere se- ğı davet içın beş lira da nezir alarak sa kesiliyor, dolandıracağı para da receye getirinciye kadar niçin dur-

1 
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" "' b b. h I . 1 1 . 'h hd t k l d K b'" .. k ı k d. . b'l k'? aza ı a) ı zaman o muş... :uııı en, ~? 0 ,,,
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ana, annene açsan nin tahammül edemiyeceğinden, VÜ· ır a ta sonra yıne gr· me en ı ta- ma u a ıyor u. arının en uyu durdunuz? Be le ınız ı mem ı. .. t d . t , 
1 

. ,. 
'- •ıa '} h } } • t' k• b k f' · t h .. 1 .. s· .. k' . . . . . avrın an JŞree \C geceerı e\ıne ~ ~<ınuş r da Mail Bevin ve- cudünün adynnamıyacağından kor - rı e anım arı sa ıvermış ı. arı u ey ıyetı, son a ammu u ız ışı es ıtmışsınız gıtmış... . 

~>· "Urlar b · b' - b k Bakıcıya müracaat ~ünü geldi cat- derecesinde uzatmakta itli. Bu da na- Saı'be _ Artık ı-aresı· bulunmaz mı gelmemeğe başlamsmndan Saıbe ha-. ~ u ışe ır çare u- uyorum... - :ı b · · b · ı 
.; .J ağı Nimeti Hanım bir gün epey ümit tı. ~aibe birinci müracaatında Hoca sıl olur?. Tabii Mail, Saibe, Şöhret efendim? nı~ eymın uygunsu~ ı~ yo a s~p-
>"f' ~. C)~a ıya~ak: var bir çehre ile Saibenin yanına ge- Nefıse ha~ımın keskilniğine pek de bu üçünün arasında itilaf husulüne _ Bulunur fakat uzun olur. Ben tıgmı anlad:. Fakat hıç hır şey soy-

\~~·· 1şirı \ ?iınıeti H - 1 Jerek dedi ki: itikat etmıyerek şöyle bir tecrübe uğraşmakla değil. .. llf>r halde bunla- çok sıkıntı ç:kerim lemedi. Her şeye tahammül etti. Ah· 
~ ı.. .,,u .ı anımcıgım 0 - · d ·t · ld ğ h ld Ç b · d k' f · dd' · · Aİ tq ·ı.ıs el. \,(ereceye ld·-· . b"l - Kızım sana bir şey söyliyece - nevın en gı mış o u u a e ar- rın eynın e ı ne retı, zı ıyetı ço- N' t' h A f d" b mak kadın niçin tahanımül ediyor-

~ ~t~tı bo ut'ttlazıar b g~ ıgını tıt- ğim eğer münasip görürsen bu söy- daklı bakıcının o acayip sözlerle za- ğaltmak, gürültüyü şiddetlenidrmek- ımll eSı "banımh - man eh en ıtm d~ sun' Evet ses çıkarmadı Nihayet Ma 
' 'li't §atı 1 enı o saa e ' 11 nın de d. . . _ k f d . 1 1 zava ı aı e anıma ;ner ame e ı- · . -
~ ~arı, tar. (hı kırıklarla) liyeceğim şeyi yapalım. Cerrahpaşa va ~ r ının nevıııı eş e vıer- e o ur. . . . ·.. . . .. ,. . il her şeyi başa kaka a niattı. (Yum-
,~·~ g· . ?ncığ .. ç t f d Ça d kl b k · inde mesı, kızım sen burya bana inanmı- Saibe ile Nimeti hanımı ikinci zi- nız ... Bu ışte sızın ıçın buyuk bır e- -· . . .. . 

\.ı ~IYol'lı~rn gunden güne ben b~rakında r a ıB ka ıclıktısm vet varak kalbinde şüphe ile geldin de- varetlcrinde Hoca hanım epe'-'ce çat- cir vardır. Biçareyi ev bark yıkmak- rugıle yanındakı çekmecenın uzerıne 16. "Urı1 .... Daha .. ır a ın varmış. a ıcı ı a ga~ J • • • • .. J • • J • • ,. 

\ ~ arı · oy le haller k k' · · ı ·· .. b kıp mesı kendını hyrette bırkmış yüre- gın bır çehre ile kabul etti. Zavallı tan kurtaracaksınız... vurarak) Efondım bu hanım ) ıne e~ L a" sıze, en d b'- es ın ımış... nsanın yuzune a -· . . . • 

1 

. . _ _ ~ h ül' • 
0 

b 
1 ~ bit-~ll'ıaktan bil ca~ ~n ı. dileğini birer birer söylüyormuş. Ka· gınde hır ıtımat husule getirmişti. Saıbe daha kl?ndisini di:ılemeden ho- Nefıse-: K~rtarmag.:ı ug~aş:.ca-~ım ~a. amm ettı. ~~man ana ge e 

~ ~ ~ned .. e çekinıyorum. rı koca işlerinde de bilgiçliği ziyade * canın yumurtlıyacağı cevherlerin amma, Saıbenın de kabahatı buyuk... ıdı ben o sarı saçlı Şohret hanımı Ma-
~" ~~ .\~ 't e olecek isem Mail - imiş. Seninle gizlice şuna gitsek te . ~ardak~ı bakıcı tesadüfen yekdiğe- dehşetinden ürkerek: Nimeti hanım - Ne yaptı Hocaha- ile yılan gibi soğuk gösterirdim ... 

~i~ ~<ıt :
1
arsa iki ayda ölü - Mail Beyin ahvalini bir sorsak, an- rının peşı sıra kendine müracaat e- - Acaba neler işiteceğim? korku- mmcığım? .. İyi saatte osunları rahat- Saibe - (Ağlıyarak) Bu dediğiniz 

lıyo~SUnuz? Çok zaman lasak ... Bilirse ne ali... Bilemezse bu d~n. o iki hanım ve bunların mensu-
1 
sile titriyordu. Zaten Nefisenin o sız edecek bir halde, harekette mi bu- şimdi de olmaz mı efenc;m? 

amma hazan da işden bize ne zarar ıclebilir? hını hakkında tahkikat ve tetkikata 
1 
çatgınlığı iyi manaya r,elme~i lundun ?.. - Daha var -
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İstanbuldan Rizeye T .. k~· M ·· baka' 
Yazan: Dr. Nmi Bekir AKYOL ur • ısır musa dı 

nün yirmi dört saatinde insan ya - mirlediği iskeleye .. tes~düf eden k~s- ları du·· n tamamlan 
takta da ayakt aolursa ta~ii g_ünler ımında ik .. i .Y. am .. aç ıı_zerınden kargır, 

Çeviren : L. Bercmen - - k d rt k t 1 b 
• .. . 

-
0 geçmez. Gündüz gece ugradıgımız ahşap buyu , uç, o a. ev e~ u-

..ıdam T:ırbier intiza- arasında geçen bu adamı ne diye ko- iskelelerden pratika verip almak i- rada kesifleşmişler, şehırleşmışler, 
en kocasının daireye gidi- ca olarak seçmişti'? Servane'a var- çin hep ayaktayım. Haziranın yir - cicnizi görmek için biribirlerinin o -

. sonra hizmetçiye lazım gelen saydı böyle mi olcaktı? Şimdi onun mi biri dün gece ikide bitti Saat on muzlarından pencere gözlerini Kara-
.ıtirleri verir; kendi de işlerini biti- yanıbaşında bulunacak ve ona ilham ikide başlıyan 22 haziran tarihini deniz enginlerine açnuşlar, üst üs

rir; vakit öğleye yaklaşınca eline bir vererek muvaffakiyetlerini arttıra- ben kaç defa karaya verdiğim pa - te, kat kat yükselmlşler, yükselmiş
gazete alarak ycmeğ<! gelecek olan caktı. Servane politikaya da atılmış- tenteye ve raporlara attım. Bu gece Jer ... ortadan düz, dik, paket taşlı 
kQCasını beklerdi. tı. Her halde bu sahada da parlıya- yine saat on ikiye kadar üç defa pa- muntazam bir yol tepeye doğru tır-

Bu gün böyle gazete okurken bir caktı.• . tente ve raporlara 22 tarihini ataca- manıyor. Üzerinde inen, çıkan kam-
havadis dikkatini çekti; Avukat Fer- Gayri kabili tamir hatasının \'erd~- ğtm. Gemide gün hak ediliyor, bir yonlar, aşağı yuk<ın giden insanlar 
nand Scrvane müdafaasını yapmakta ği ıztırapla titredi. Avukatı sevmı- gün saatinin xirmi dürdüne kadar görünüyor, en son planda bütün gö
olduğu miıhim ve büyük bir davayı yordu. Fakat onu çıldırtan, üzen, ha- ayni günün tarihi atılacak işleri var. rünen şeylerin üstünde geni~ bir diş 
kazanmıştı. Gazete bu muvaffakiyet- rap eden şey karısı olamamak, m~- Günler nasıl uzamaz?. Gemi hayatı- açılmış: bir dağ yavrusu var. Yama-
ten uzun uzun bahsediyordu. vafiakiyetlerine iştirak edememektı. nın işte uzun günü, kısa günü yok, cm iki yanında burada biriken şeh-

Madam Tarbier bu havadisi oku- * yazı, kışı yok. 24 saatin bazı beş, bazı rin evleri ve bu gedikli tepe Gireso-
Mösyö Tarbicr Lir tesadüf eserile altı, bazı iki saatte, ayakta iseniz a- nun hilaline sanki pıdantadan bir 

yunca; k k 
«Demek şu Fcrnand muktedir a- karısının derdini öğrenmişti. Bir öğ- yakta iken. uykuda iseniz kal ara sorguç teşkil etmiş. 

d d d . mırıldandı. leden sonra duyduğu hafif bir rahat- hep o günün tarihini atacaksınız. İs- Vapura kayıklar geliyor, satıcılar 
am ı .. .- ıve h d"" · 
Avukat v;ktile onu istemişti. O sı- sızlık yüzünden daireden çıkmış evi- tanbuldan kalktığımızın da a ~r - geliyor. Fakat burada Inebolunun .o 

d Ş·mdiki kocası da ona talip ol- ne dönmüştü. Karısının misafir ka- düncü günü tamamlanmadı. ·Gıre- unutamıyacağım yaygaralarından hıç 
ra a ı . alı h .. . k' l l 
muştu. Avukt beş paarsızdı; ve istik- bul günü olduğu için kapıdan gırer sun• dan da kalk enuz yarım sa- bir eser yok. Sessız, sa ın, yo cu ar 

Okmeydaaında Ok.spor müanbakaları hali meçhul bir adamdı. Tarbier'nı girmez, salondan kulağına sesler g~l: at olmuyor, ben Galata r~tımını giriyorlar, yolcular çıkıyorlar, satı
ise muayyen bir geliri ve sağlam bir di. Bu sesler içinde karısının sesını şimdi Çinde bır_aktırn zannedıyorum. c~ar mallan~ı ~~yorlar, tabiatın 
memuriyeti olduğu için onu tercih tanıdı. Hakimane konuşuyordu: Gece «Onye• yı: ·Fa~· yı, seherda suk~nu ve .. ~zelligı h~eketlere gü-

t ..... _ Biliyorsunuz? Evet Fernand cOrdu• yu geçtik, bıraz evvel de zellık ve sukunet vennış ... 

Türk - Mısır atletizm müsabakala- ÜÇ ADIM 
rına dün Kadıköy stadında devam e- Bu müsabakaya da 1-{JJJS'il' 
dlidi. Dünkü müsabakalar da muvaf- kimse girmedi, Yaver 13,3'1 
fakiyetli oldu. 400 manialı yarışta Fa- ci, Üçtek ikinci ve Seyvaıı 

e mı.,.L . 
o vakittcnberi geçen evlilik haya- Servane vaktile beni istemi§tİ. Fa- cGiresun» dan kalktık. ?~gun,.1?avı Kumsala çekili kayıklar görünü -

tından memnundu. Kor..ası onu müm- kat ailem müsaade etmediği için o- denizin kenarında, yeşıll~ler ıçınde yor; uzun direkli bir \dka karadan 
kün mertebe mes'ut etmiştL Sade bir na varmamıştım. sedler üstünde be~az, mavı, ~ı: kır- denizi seyreden bir kılıç balığı gibi 
hayat geçiriyor, ev işlerile meşgul o- Tarbier her şeyi anlamıştı. mızı boya~ ~vlerıl~ O~du şım~ı ~·: kum üstünde bir acayip duruyor; bir 
luyor ve arada sırada dostlarının çay Servane'in vaktile karısını istemiı yalimde, goru~en bır ruya şehrıaym~ yandan da küçük, ufak kayıklar, yel-
davetlerine gidiyordu. olduğunu hatırladı. Demek karısı bu yapıyor .. ~ıhhı raporu .. ve patenteyı kenlerini açmışlar, engi Here açılmış-

Uzun zaman mevcudiyetini llnut- adamın muvaffakiyetlerini görünce vermek ıçın daha henuz uyu!ama .- lar; küçük, siyah, ziftli teknelerile, 
tuğu avukat birden zihnini kaplamış ona varmış olduğuna pişmnlık getir- dığım uy~umdan .uya.ndı~l~ıgıma ı- açılmış mini mini yelkenlerile açık-

1 ·· t · t• K as o · t" çimden bıraz aksilenır gıbı oldum . ve vnrlığını a t ust e mış L oc 1 mış 1. • • • )arın uçsuz bucaksız ufuklarında sı-
a.kşam büyük bir neş'e içinde elinde Tarbier sarsıldı. Kansının bütün amma .. sab~ın saat yedısınde. gil .- neklere, kelebeklere benziyorlar. 
bir loca bileti ile geldiği vakıt Ma- pişmanlıklarını ve ıztıraplannı sile- verte . ~zerınde masu~ ve te~~- bır Trabzon tarafından (Tan) vapuru 
dam gündüzkü kederini unutmuştu. ceğine dair and etti. Muvaffakiyetler kız gıbı karşı~~~. Gır~su?.u _g~runce geliyor. Mutat selamlar. iskele baş-

Fakat bu kara bulut bir daha gö- aramağ başladı. Fakat neyle muvf- bu safvetten yuzwn g~du, ~çım . a~- omuzluğumuzun biraz açığına demir 
- a·· F d affak" t:t fak 1 kt ? B d ay p pra dınlandı Anadolu sahil şehırlerınm İ cun u. ernan muv ıye en mu o aca ı. orsa a oyn ı : . atarken gördüm. şlerim çıktı, va -

vaffakiycte gidiyordu. Gazetelerdeki vurmak.. ve yahut bir piyes yazıp karade~ıze açı:an ~~nl~rı ?ep in- purda biraz öteye beriye gittim, gel
medihler, pohpohlar kadına bir azap meşhur. olmak!. ce ~arıf, kavsı derınliksız bırer ay dim. Beş on dakika sonra arkadaşı
oluyor ve onu bambaşka bir mahluk İkisini de denedi. Piyes olduğu gibi şeklınd~··· . . . . mızı yakından görmek için güverte-
haline sokuyordu. Artık tamamile de kldı. Borsada da para kaybederek bu Bu a~l~ın ıkı ım.-e uçları bırer fe- ye çıktım. Bıraktığım yere baktım. 
ğişmişti. Bu halden üzülen kQCası, işi beceremeceğine kanaat getirdi. ııcr~e bıtıyor. Ama~ kar?ı1:°da ne ye- Hoppala!. •Tarı• meydanda yok; ö-
karısının bu vaziyetini neye halmle- Zaman geçti. ş:llık, ~e koyu neLı yeşıllik var .. Çe- ne baktım yok, arkada yok, gitse gü-
deceğini bilemiyordu. Tarbier gitgide karısının kendisin- şıt, çeşıt çamlar, çamlara k.arışan fın- rültüsü olacak, bu koca denizde ko-

Madam hiddetli sinirli olmm:tu· ve den soguw dugwunu uzaklaştığını duyu- tlıklıklar, fundalU.lar bu mce ayın ı k bol ? Aklıma , -,. • • . d .. b .. k d b ca vapur nası ay ur ... 
öebepli sebepsiz kocasına çatıyor, ba- yordu. Bu hal onu dehşetli surette tm ucun a~. ~ ur ucun~ a ar aş- masa gözündeki kağıtlar, kalemler, 
ğırıp çağırıyordu. İlk defa olarak ev- mustarip ediyordu. Şu Servane'e bir tan başa butun tepelen, yamaçlan hokkalar, taşlar; ilaç raflarnıdaki şi-
de geçim~;zlik ve kavga baş göster- kin ~emeğe başladı. kaplamışlar... . şeler geldi, telişla iskele tarafına geç-
mişti. Bu sahneler sık sık ve gittik- Bu sıralarda Servane meb'us olmuş Ağaç~ 8~~ında: t~z, be~az ya- tun. Öyle ya .. İşte burada .. Biraş ev-
çe artan bir şiddetle tekerrür et- tu. Yakında nazırlığa getirileceği hut zemın gıbı ye9tl, kul rengı, sarı • l k b 1 w d b 
mektevdi. söyleniyordu. O da oldu Bu zafer l:ıtıyalı, iki katlı, üç katlı, büyük yük- "b~ . sancamininaşobmuztaugufmuhz. a adşı 

J k 1 b. a1ar · . . . f ızım ge aş ra ı ızasm a 
Zavallı adam bu vzivctten ı:!lınn- kadına büsbütün kocasının mevcudi- ~P ev er, ın ınsanın ıçını e- d · li h · d " i k l bor • v-v· • • - - - 1 . emır yen aspa şım ı s e e -

yor ve kendi kendine soruyordu: yetini unutturdu. rtıhlandırıyorlar, yuzune guluyor ar, d · k d h' d- ·· ı il - "ld"" ·· 1 amıza geçıp ıçını a ıze onmuş .. 
·Kanma ne oldu ki? Ona ne yap- Tarbier'e bir ümit kalmıştı. O da Y zu gu uruyo.r °":· .. E iyi saatte olsunlar, tekin değiJ bu 

tım? Neden birdenbire huyu suyu Servane'ın sukutu ... Fakat bu sukut Buranın servılennde oyle abuset d . 1 1 

böyle değişti?• bir türlü görünmüyordu. . yok. Tek, tük dağı.lmışlar, yeşillikle: enız er... ( Daha var) 
Bir hayli zaman bu suallere cevap Avukatın bu son muvaffakiyetı re karışmışlar, cumle sonlarındakı 

bulamadı. Madam Tarbier'i allak bullak etmiş, nida işaretleri gibi evlerin bittikleri 
Bir aralık karısı sakinleşir gibi ol- günün adamı olan sabık talihlisinin ) e~lerde siyah, ~~ e~dam_Iarını gös

du. Kavga yerine şimdi kadın koca- şimdi karısı olmak hayali onu tatlı terı~orl~. Evlerın·n onlerıne çaı:nla
sına tepeden bakıyor ve hakareta- heyecanlarla titretiyordu. rın onlerıne, dağ vamaçların~~n ı~en 
miz bakışlar fırlatıyordu. Eskiden bir Bir akşam yine oturmuş gazete o- fundalıkları~'. fındıklı_kıa:ın onlerıne 
saat gibi işliycn evin intizmı bozul- kurlarken Mösyö Tarbier birdenbire: pırıl p~nl. ~1, tE:mız, ~nsa~ın kar
muş gitmişti. _ Okudun mu karıcığım? dedi. şıdan ~p~eği gelen genış hır kum-

Bir akşam her ikisi ayn ayrı ga- Servane hakkında ne yazıyorlar? Bi- sal serılmış, vapurun yakından de
ıcte okurlarken - çünkü artık uzun liyorum ki ona ait haberler seni ala- - Ah, karıcığım, hiç olmazsa bu 
ooylu konuşmuyorla!"tlı - Madam kadar ediyor. Evet, evet .. ben biliyo- defa onun gibi yapmadığım için ba
gözlerini kaldırarak kO<'.asına: rum. Servane şu meşhur milyonerin na içerlemezsin değil mi? Çünkü 

- Lejyon donör nişanını almak i- dul karısı ile evleniyol'. Tabii kadını böyle bir izdivç yapmam için evvela 
tin bir şeyler yapam::ız mısın? diye değil, on milyon lirasını alıyor. He- senden ayrılmam lazım gelecek ... 
sordu. rifin hakkı .. Şöhret, mevki, istidat Kadın, kocasının son sözlerini i~it-

0 sıralarda Femand Servane'in onda .. Bir parası eksikti. Şimdi o da memiş gibi lakayıt bir tavırla: 

Dünkü sıcaklar 
( Baştarafı 1 nci sayfada) 

ca hınc, omuz omuza, yolcu taşıdı. 
Kırlarda tek boş ağaç altı, deniz ke
narlarında hemen hemen bir yer bul
mak mümkün değildi. 

Gölgede 30 santigradı aşan hararet, 
öğleye doğru şehri boşalttı. Bütün İs
tanbul halkı, kadınlı, erkekli, çoluk
lu çocuklu, gençli, ihtiyarlı, yemek
lerini, ağaç altlarında, ;ıı başlarında, 
deniz kenarlarında yediler. 
Öğle vakti, istanbulun bir an boş 

kalmıyan en büyük caddeleri, bom
boştu. 

ik düşmemiş olsaydı bize hem bir bi- geldi. ~ 
rincilik ve hem de bir Türkiye reko- MISIR ELÇİSİNİN . de0 
ru kazandırmış olacaktı. Müsabakaların neticesııı 'J#I'. 

200 METRE kazananların mükafatla~ t 
İlk olarak yapılan 200 metrede bi- yük Elçisi tarafından bı:ızl :ı 

zim atletler oldukça za.vıftı. Birinci- mıştır. Bu münasebetle )(ısa 
··Jtlle 

liği 22,4/10 ile Mısırlı Aanderyadis, levde bulunan Elçi ezcu 
ikinciliği yine Mısırlı lLbeyit aldı. ki: ıJll' 

1500 METRE ·İki kardeş milletin spD~ 
Bu müsabakayı çok güzel bir koşu gün spor sahasında ka~ı k .,, -

yapan Recep 4,11,/10 gibi oldukça diler. Bizce ne galibiyet ~ 
iyi bir derece ile kazandı. İkinci Mı- mağlubiyet mevzuu bahsd ~ 
sırlı Ali Yusuf oldu. teması yapmaktan maksaA 

400 METRE MANİALI leket sporcu gençliğini Y . ....-~ 
· ·bır~ Bu müsabaka çok heyecanlı oldu. nımak ve onlarında bırı 

Faik son maniaya kadar en önde gi- nımalarını temin etm.?Jcti1'· 
derken son maniayı devirdi. Ve ken- her sene bu iki dost millet ~ 
dide ayağı takılarak yere düştü. Bu nin bu şekilde karşılaşmas;: 
suretle birinciliği Mısırlı Muskuris der, bu münasebetle şunu d-uı' 
ve ikinciliği de yine Mısırlı Halvani yim ki kardeş Türk atlet~ ç'* 
aldı. Faik ancak üçüncü olabildi. Bu- cek sene Mısırda görmef'1 

na rağmen Türkiye re~orunu egale etmekteyiz.• ı' 
etti. Mısırlının derecesi 57 saniye idi.' MIRIRLI ATLET EBE~ 

10000 METRE DİYOR? tJi 
Bizde iyi eleman bulunmıyan bu Mısır takımı.un en kıY~t 

koşuyu Mısırlı Abusbah kolayca al- lerinden Ebeyit müsabaJc•ır 
dı. Derecesi 34,1/4 idi. Artin ikinci ol- sebetile şunları söylemi~~ 
du. c- Türle takımında g.,.._, 

4X100 BAYRAK bilhassa Receb, Faik ve g 
Mısır takımı bu koşuyu da güzel rıkla yüksek atlıyan J{~ IJ 

bir şekilde kazandı. Maamafih derece çok güzeldir. Ekip itibat11e 
44 saniye gibi oldukça düşüktü. Bi- takımını güzel bulduın. 

zim takım ikinci oldu. takdirde daha çok güzel J. 
BALKAN BAYRAK lacakları muhakkaktır.• 

Mısırlılar bunda da birinciliği ka- Ok dünkÜ 
zandılar. Dereceleri 3, 23,2 idi. Bizim sporun .~ 
takım yine ikinci oldu. Okspor dün de Ok ı:n~> fJI'. 

DİKS ATMA limlerine devam et~~~ 
Bu müsabakaya Mısırlılar girmedi. !ara bir hekem heyetı JŞ~ 

Arat 37,55 ile birinci, Y\ısuf ikinci ve tir. Hakem heyeti Vasıf 9' 
Yaver üçüncü oldular. rahim Özok, Vasıf ErgrrıaJlr 

CİRİT ATMA söz teşkil etmiştir. . Ol-~ 
Evvelki gün yapılan bu müsabaka On iki kişilik bir ekıP 

dün tekrar edildi. Yine Mısırlı Vaiyet atanlar şunlardır. Sadi r.ut.;-.ı 
56,97 atarak birincliiği aJdı. İkinciliği ses, Mihrinnisa Oksay: l"l0~ Rasim, üçüncülüğü de Şt-rif kazandı. Adnan Evrenos, Tahsın ,Jl 

GÜLLE ATMA Arda, Aydın Ergman, tsrrı 

böyle bir nişan aldığından haberi ol- tamamlandı sayılır.. - Bana bu adamdım bahsetmene 
mıyan Mösyö Tarbier saşırdı. Bu haber kadını sararttı. Sanki hi- bir sebep bulamıyorum. dedi. Son-

Madam onu hakaretle süzdükten yanete ugramış gibi idi. radan görme olan bu adam hiç de 
sonra mütalaasına daldı ve düşünce- Kocası sözüne devam etti: beni alakadar etmez. 
ye koyuldu: - Evet; işte Servane bu izdivaç Bu sözler üzerine Mösyö Tarbfer'in 

•Ah, bu adamla evlenmekte ne bü- sayesinde milyoner de oldu. içi rahatladı ve: 
yük bir hata işlemişti. Bu kabiliyet- Sonra karısının yüzüne iyice baka- - Demek artık mesele kalmadı!. 

Şehrin ve şehirlisinin, kırlara, de
niz kenarlarına olan iştiyakını ifade 
için, Dokuzuncu İşletme hattı banli
yösüna gitmek üzere yalnız Sirkeci
den yirmi binden fazla şehirlinin bi
let aldığını söylemek kafidir. 

Buna da Mısırlılar gi~m('di. İbra- Celal Apak, Betul Or. Sil 
him Ateş 13,40 ile birinci, Arat ikinci di hafta devam ectecetctif· ot 
ve Şerif üçüncü oldular. düncü hafta idi. Dün iyi ~;,ıtr 

YÜKSEK ATL o\MA Sadi Hoşses, Mihrinni.Sll 
Pulat girmedi. Yunan ~mpiyonu tü Arda, İsmail Nuyandıt· 

Cantazis ile Galatasaraylı Jozefi kar- Dün uzun atışlarla, 
şılaştılar. Neticede Jozefi 1,83 atlıya- ları yapılmıştır. En uııııı 
rak birinciliği Pantazis ile 1,79 ile metre üzerinde tesbit ~ 
ikinci oldu. (Devamı 5 itltt siz, iş bilmiyen, hay'itı daireyle ev rak ilive etti: dıye mırıldandı .. wpq upsw:> ~ups Ailtpı..\nwn uıre::> 

baston tutmakta olan papas sahile Filhakika sahilden var kuvvetile - Gaybubetiniz bizi bir hayli üz- O zaman kat'i kar8rJSP' 
e doğru koşup bize bastonile işaretler bize seslenen Mösyö (David Prospe- dü, dedi. Sizi çok merak ettik. Mr- martın otuzuncu ak§8JP1 

( 

Y E S 1 L K U M L U A O A 
yapmıya başladı. ro) idi. Hemen bir filik<l mayna e - tın otuzuncu günündenberi neden alıp otelden fırladım .,e • 

• 

Bu vak'anın yanımızda celbetmiş dildi. Ve bir kaç dakika sonra Mös- dolayı ortadan yok oluwrdinizi sora- döndüm. Ancak (Liına) ~ 
olduğu kaptan (Anurfi) istifhamkar yö (Prospero) da aramızda bulunu- bilir miyim?. san bavullu Mösyö (DaV~ 
bir bakışla profesöre döndü yordu. İtalyan gülmeğe başladı ve: değil bavulsuz rahip (U 

Demir alınmıştı ve güvertenin ha- İtalyan güverteye çıkınca başın - - Martın otuzuncu günü (Kallao) Yani yolda kıyafetimi de 
fifçe ihtizaz etmesinden uskururn da dan şapkasını bir tarafa fırlatmış ya varmıştım. Ertesi günü (Kolum- bir keşiş olup çııunıttı~ 

YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 14 harekete başlamış olduğu nlaştlıyor- (Astrid) in önünde eğilmiş ve Pro- bia) vapurile (Valparezo) ya gelme- kurmuş ve şayet taiihiJ1l 
du. fesör Jakobson'a elini uzatmıştı. Bu ğe niyet etmiş ve hatta kamaramı derse takipten ya'.kaJlll -~ 

Astrid güzel başını sallıyarak: çük bir toz bulutu yükseldi ve bir o- Profesör (Jakobson) kararını ver- rasime bittikten sonra teşkil ettiği- tutmuştum. Fakat hazır gelmişken umuyordum. Ayni zaııu;-~ 
- Artık baba, dedi, hareketimizi lometre sürat'le sahile doğru uçtuğu- di: miz grupa dönerek: cPeru• nun merkezi idaresini §Öyle lu tayyareci (Moredo) rauP _J 

~içbir şey geciktiremez. lometre sür'atile shile doğru uçtuğu- t - Hepinizin arı ayrı aflarınızı di- gezip dolaşmayı düı.:ündüm ve (Li - bir hava seyahatine Ç~ · - staper ediniz kaptan, dedi, ba- -s 
Genç kız bu sözleri söyledikten nu gördük. kalım şu muhterem keşiş bizden ne lerim, dedL Çünkü biraz geciktim. ma) ve geldim. Bu şehirden bir: dille- düfen haber almıştııJl:. ··ııil 

IOnra kaptan: Astrid birdenbire: Lakin emin olunuz ki bu teahhurun kanın camakanını seyrederken cama (Astrid) italyanın~zo 
V. d · 1 E · · · d · O ded" t b. · t bil istiyor? ... - ıra emır. mrını venp enur- - , ı, eve ızım o omo ··· mes'ulü ben değilim: kabahat bende kanın cmekanını seyrederken cama - Evet Mösyö ( ._ . .1-·..., 

ler alınmıya başlanmıştı ki uzaktan Zaten motörünün sesinden onu tanı· Kaptan (Anurfi) süvari köprüsüne d ~ ·ı k · 1 b" · ı li b k t 1 d oıtU""~ 
ğ doğru ilerledi. Bu müddet zarfında egı ·· · a setmış o an ır sıma 1aya ana ayı gaze e er e . 

uza a bir otomobil motörüniin gü - mıştım... Sonra Kaptan Murfi'ye hitap ede- pek çok şeyler hatırlattı ve tesadü- (Moredo) gayesine er~ 
rültüsü aksetti. Evet, sahile doğru uçan hakikaten papas sahilden muttasıl: rek: fün bu cemilesine şükür ettim. Çün- kilometro kala bir or ~ 

Ben Profesörün yüzüne baktım. O .. profesörün otomobili idi. otomobili - Durunuz!.. Duurnuz yahu!.. - Hareket emrini verebilirsiniz kü dükkanın parlak cam<ıkanında ak- rek ölmüş... 1' ce"" 
gözlerini sahile dikmiş (Valparczo) beyaz kasketli şöför idare ediyordu. Dursanıza!. .. diye ban~ır bangır ba- kaptan, diye ilave etti, çünkü artık sini görmüş olduğum sima Amerika- İtalyan tebessüm edere 
yolunu tarassut ediyordu. Genç kıza Ukin şoförün yanında oturan siyah ğırıyordu. beklediğimiz kimse kalmadı. dan (Peru) ya kadar vapurda birlik- di: ~ 
baktım 0 da, parmaklarile güpeşte ü- cüppeli papas kimdi?. Bu ses hepimizi olduğumuz yerde Ve (Neptune) batıya doğru yol a- tc seyahat etmiş olduğumuz bir ada- - Bu tayyare ma~er .,.,, 
zerinde trampet çalar gibi asabi ha- Profesör (Jakobson) hayret ve ta- sıçrttı. Ben Profesörün kolunu yaka- Iırken Mösyö (David Prospero) sır- mm suratı idi. Demek bu adam beni da hiç bir kimse benı~,. 
reketlcr yapıyordu. accüple sordu: lıyarak: tındaki papas cübbesini de çıkarıp takip ediyordu. değildir. Matmazel. ~ 

- Baba, otomobil gürültüsünü - Bu ne demek oluyor? Bu papas - İşidiyor musunuz? İşidiyor mu- bir kanapenin üstüne atarak: Bu casusun elinden yakamı kurtar Keşiş (Urvida) (Lim•~ 
duydun mu? kim?. sunuz? diye sordum. - Az kalsın sizlere yetişemiyor - mak için trene atladım \'e (Kallao)- mez hava mey~. ~ 

- Duydum yavrum... Otomobil bermutat iki ahşap sala- Profesör kısaca: dum ... dedi. ya döndüm. Lakin (Kallao) da bu reci (Moredo) ile göt 
Şimdi üçümüz de göz kesilmiş yo- ıın önünde durdu; şoförle papas ye- - Evet o, Mösyö Prospero .. . ceva· · Profesör (Jakobson) hıJyana dön- herifi otelimin karşıs:.nda beni taras- (Moredo) denilen ~ ~ 

la bakıyorduk. Ağaçlar arasından kü- re atladılar. Elinde ucu iğri kalın bir hım verdi. lcii: -;ut vazıtesile m<'~gul bu!uum. 

, "-~-·) .,,, :.. ... 



-s 2 -=--
Japonların bir Sovyet 

k f • fstanbul Radyosu 
\rap Urunu t ev i 1 12,30 P?!aE ~8!!:,L 12,SO 

V Havadis. 13,05 Plakla Türk musikisi. ap b 1 d v V. e" ~,86 Muhtelif plak neşriyatı. 14 Son. urun u un ugu yer, memnu AKŞAMNsşniYATI 
f.tiist hk k• • •d•? s ti re 18,30 Plakla qans musikisi. 19,15 a em meV 1 MJ) J. OVYC e Bayan Nine: Çoçuklara masal. 19,l55 

•• h Borsa haberleri. 20 Grenviç rasatane-g 0 r C ayı r • • • sinden naklen saat ayarı, Rifat ve 
~ arkadaşları: Hicazki.r, Kürdili. 20,45 

' ova 3 (A.A.)- 31 mayıs tari- mevki olan Nosiakuniso~i burnu mrn- Hava raporu. 20,48 Ömer Riza Doğrul 
ta, l.aı>eruz boğazın~ hasara uğ. takasında tevkif edllmış olduğunu tanfmdan arabca söylev. 21 S. Aı 
~ .Ta~nıar tarafından tevkif s~!lemesi n~erine So'?'et maalahaL orkestra: 1- Straus: Zigoynerbaron. 
~ ~frıgerator Sovyet gemisi ka.. guzarı iklncı bir nota ıle Japonyanın 2- Meyerber: Dans dezombr. 3- Ar. 
du~ bir tarzda hal! mevkuf tutul. Portsmout muahedes~in 9 u~cu n:':acL diti: il bacyo. 21,30 Fasıl saz heyeti: 
tlçiJi ~an Tokyodaki Sovyet bilyük desi mucibince Sakalın adasile rnuca- İbrahim ve arkadaşları Hicaz faslı. 
likte ğı llıezkCır vapurun tay'fasile bir- vir adalarda tahklınatta bulunmama. 22 10 Tcpebaşı belediye bahçesinden 
J'Ponderh~. serbest bırakılması için yı ve Laperuz boğazınd~ seyrils~f~r~ n;kil: Milzik ve varyete. 22,50 Son 
~·· llarıcıye Nezareti nezdinde le. serbest bırakmayı taahhut eyledığını haberler ve ertesi günün programı. 

2a llalerde bulunmuştur. hatırlatmış ve Nosiak~nisoki burnun. 23 Saat ayarı: Son. 
'haıtranc1a Tokyodaki Sovyet da müstahkem rnevkı yapılmasının AVRUPA RADYOSU 
~ hatguzarı Simetanin Japon Ha- Portsmout muahedesini muhil bulun- .t 
~ h~ ~aıırı Ugaki'ye bir nota vere- duğunu aöyliye;ek Sovyet hükume. Senfoniler: 
fıdece~ra uğrıyan bir vapura yardım tinin keyfiyeti protesto eylediğini ve 16,30 Berlin kısa dalgası: Senfonik 
1&..ı.:· Yerde Japon makamatının rnezkC\r mmt~kada Ports~outmuahe. konseri. 21 Belgrad: Senfonik: konser 
b~ \'apurun memnu mıntakada desinin derpış ettiği reJımin tekrar nakli. 22,15 Bükreş: Senfonik Ame
~ Utıduğu beyanile tevkif ettiklerini tesisi için Japonyanın fcabeden t~ - rikan musikisi. 
~i~Pur kaptanı aleyhinde de adli birleri almasını beklediğini, mezkôr Hafif konserler: 
ltıişı· tta. bulunduklarını beyan et _ gemi lle kaptan ve tayfanın serbest 7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif _mu-
J ır. bırakılmasını ve kaptan aleyhindeki siki. 8,15 devamı. 8,50 Parıs Mondıyal: 

\!f 'Pon llariciye Nazırı mezktlr tev- adli takibatın durdurulmasını istedi. Plfık. 9,15; 9,45; 10,35 Keza. 1~ Berlin 
~i izah için müstahkem ğini bildirmiştir. kısa dalgası: Orkestra konserı 13 Ha-r=- fil musiki. 14,30 devanu. 13,15 Mon-u•• k F E k A diyal: Konser nakli. 14 keza. 13,25 r • ransız r anı• Bükreş: Plak konseri. 14,30 devamı. 

h 15,20 Paris Mondiyal: Plak musikisi. 

b • ı ı 15,30 Delmon orkestrası. 17 Varşova: ar ıy an aşma arı Hafif musiki konseri.17,45 Berlin kı. 
' sa dalgası: İş sonu lronseri. 18,50 de. 

d • • • ı d vamı. 18 Paris Mondiyal: Konser un l mza an l na:kli. 18 P:şte: Çi~an ork~s:~ası. 19 lı • J • • Paris Mondıyal: Plak musıkısı. 19,10 
'1atıciye vekilimizle Fransız e ÇiSi Varşova: Amerikan musikisi (Jacobi, at •• b • • Cac Dovell). 20 Berlin kısa dalgası: asındaki müzakereler de dun Jttl Eğlenceli musiki. 20,10 Viyana: As-

i keri bando. 20,30 Vnrşova: Orkestra 
iıı,_ maşta.rafı 1 ncı sayfada) taatı pek yak~~da Hataya girecek 've ve şarkı. 21,25 Peşte: Ork~stra (Ler. 
ı:~~ ect1·ı . Fransız ve Türk kıtaları muay) en 1 ehe Likus _ Csak, Stefanıdes). 21,30 "il tnışr M 1. ld w • ' ~ e bu ko ır. a um 0 ugu veç. yerlere tevz.i edilecektir. Iki tarafın Prag: Orkestra, şarkı; cenup eserleri. 
t-. rıııı ın··ın!erans, İskenderun sanca. asker mevcudu müsavi olacak ve ye-, 22 Viyana: Neşeli iş sonu konseri. 

Model bir vücud 
Zayıflamak için alınan ilaçlar hiç 

iyi bir şey değildir 

Sayfa: 6 

olmıyan. 

~r~.. u kı te · ı· · t · k b ' 
,,. "''Sız~'!'·· mamıye ~ıw emın ve kı'.inü kuvvetce muhtemel olara eş (Sopran, bariton, tenor). 22 Berlin la. 
'11.... Urk dostluk baglannı kuv bine baliğ olncaktır. sa dalgaS>: Karışık neşriyat. 22,25 A t raha 

tlıet ıa;rrnek maksadile iki hükU - Orgenernl, yanında Cevat Açıka- Peşte: Çigan musikisi. 22,45 Bükreş: VUS urya ::t, lo'r~:d~n te~i~ edilen plana lın olduğu halde bana şu sözleri söy- Plaklarla Amerikan musikisi konseri. e h U z U f da 0 
d.ilen it" • lle Turkiye arasında ak. ledi: 23 Varşova: Klasik musiki plaklan V 

~~erp· ıla~Iarın heyeti mecmuasın. _Bu büyük eser, ynlnız ve ancak 23 30 Viyana: Akşam musikisi. h ? 
ı~Uk I§ ~ılrniş idi. Askeri işbirliği, büyük Atatürk'ün eserjdir. Operalar O~retler: a· R ,. k be il ~ d ma rum mu. 
'<r fnısakı Ank d af ed · ) lf ti · · ' ıngen ogera ın pe ten en vucu u t!diıın ara a par e ı.. Payas, 3 (A. A. - eye mızın 19 35 Bükreş: PHiklarla operet mu-
""'at ez askeri kuvvetlerde mü - bugün öğleden evvel Antakyadan ha- siki~i. . Holivud, zayıf ından, d:>alık etine bir çok tehlikelere maruz kaldık~an- • .., • •ı.,.;:sına ınilştenlden derhal baş.. reket edeceğini öğrenen balk, mek· Oda musikisô: kadar türlü türlü güzel vücude sa- nı yazmaktadırlar. Y ahudı magazalanndakı 
~ Org,n ır. tepliler ve spor teşekkiılleri daha 19,20 Prag: Salon kuarteti. hiptir. Fakat en makbul vücut han· Filhakika bu tehlikeli tedbirlere memurların SUİ İstimal 
~lıtıtzio C!taı Asım Gündüz, General gün doğarken Antakya sokaklarını gisidir? Nasıl olmalı, ne boy, ne en- bizde de baş vuran kadmlar az de- . (A. A.) S İnk t ta 

o:ı.er t f tak d k" · · d k w k k 1 .. w .. w·ıd· B. t k il'çlar var ki sa Vıyana 3 - eys ur eıg· ara ından An ya a ı doldurmuş ıdı. B k k •• •• d ki e, ne adar agırlı ta, a çası, gogsu. gı ır. ır a ım a -%ııı lllııllda şerefine tertip edı1en Orgeneral saat dokuza doğru Gene 8 
1 r OYU n e kolları, boynu ne ölçüde olmak Ji. hiplerinin reklAmlarına balalırsa her rafından neşredilen bir kararname >ı:ııu · 1tesıninden sonra İskenderun ral Hutzingeri ziyaret ederek veda müsabakalar zımdır? Bunun için mükemmel ve kadını istenildiği kadar ve gayet kı- mucibince, halihazırda hususi mües.. '~?1.'rürkiyeye hareket etmiştir. etti. Beş on dakika sonra da Hutzin- D- · B k k .... d B t .... sa- pek sarih ve kat'i nizamlar konmuş- sa bir zamanda zayıflatmaktadır. seselerin başında.bulunan bütün ko. ı ıdtr· un a ır oyun e aru gucu . . . d t B l d w d wild' k t hli w . •

1 
ek ~ht k 

1
Yor: • ger An~adan. ayrıldı. odld hasınd'a Barutgücü ikinci genç tala- t~r. Bu nızamlar~ ıstınad e en. te .: kelu?d~r Zogrufl egak ~r. veh ço ka~a- miserler, ı. agustosta ışten1 façek1_ı ec

1 

: 
•• Cl y d • d Evin onundekı meydanı uran . E A k k 1 ş- kilcler sonunda Cıncears Rogersm vu ı ır. ayı am ıçm eı:- , ler ve 15 ağustostan evve a ıyet erı •ah a a ı m z a an halkın, onsekiz senedir "E>ktigwi, yetim mıle gesberpor be. tka lımı 1 adrşı aşmı cudünün bugünkü gu··zcllik anasın- vücudünün tahammül edebileceği, kl d' 
••J"a l'l ed"l bliw 

10 

- k d lar 3 - 3 a r a mış ar ır. . . b.. . . . ttiğ' tedb' li hakkında izahat verece er ır . .\rıtat...... eşr l en te g liği 22 gündür unutturan Tur or u- Bundan sonra Barutgücü birinci nı en parlak bir surette ihtıva ettı • unyesın~ ~c?p e. ı _ayn . . ~ - Hususi ve ekonomi devlet komiseri 
'l'll L ".Yt, 3 (A. A.) H A- sunun mümessilini teşyi e.derken duy · k .1 ği neticesine varılmıştır. zımdır. Kımısı hafif ilaçla, kımısı be- . . . ~" t~ .. "b._ - c avas .. .. .. .. hakiki genç takımı Ateşspor A, ta unı e . .. . . affak 

1 
Refelsberger, yem komıserlerı tayin •ıaı-... ~ransız Erkinıhmiye iti duğu teessuru butun Hatayın k 1 B t .. - b"rinci genç Ancak, Amerika gazetelerı bu mu- den terbıyesıle buna muv o ur ida edec kl .. 

1 
. ~ ~~ı.n ı~ - . nl 1 arşı aşmış, aru gucu ı 

1 
y ksa b' ve · re e erı muessese erın e-l'e._. ~2asından sonra aşagwıda bayramını teşkıl eden a aşma arın takı 6 1 ali ım· tir nasebetle bir çok kadınların güzellLlt ve zararsız muvaffak o ur. o ır _ . 

'!.. ~ •~ı... - · pek ak d Tü k d su- mı - g P ge ış · .. - .. .. , · a h k d · · hemmiyetine gore maa~larmı tcsbıt or.ııtslft.. ~oliğ neşredilmiştir· ımzas vıe Y ın a l r or u Harb'ye Yılmaz ve Barutgücü B. olçusune muvafık vucudc sahıp ol- ılcıcın, er a ına aynı tesın yapması _ . :. S .. . ~ aı._:o.ı7 tarihli muahed • :~· nun kahraman mehmedciğini selam- t k 1 ı d k' ' laşma da mak ve zayıflamak için bir çok ça- ve yaparsa zararsız bırakması kabil etmege memur edilmiştir. uııstımal .. tl'ı.,l\CledU e mucıum- id . d'ğ" 'd . a ım arı arasın a ı Karşı 
1 1 

, .... 
1 

b k ·serlere karc:ı ~il h en iti.lif F T .. k lamak üm· inın ver ı ı neşe gı erı- H b. Yılm 4 0 ~ı· olmuş- relere baş vurduklarını ve bu yüzden deği dir. erı goru en azı ·omı "' ~lı RıJ.ı athh•e h ransız - ur yordu. ar ıye az - mag up bu sabah Buer'kel tanfından ittihaz 
b.. -..ıJ:.ı.. .r eyetleri tarafından tur. · ı · · d 
"'il ı . ""'

1 

Antaky d . dIJ . . Halk bütün çılgınlığıle alkışlayor, H b' y 1 B t .. .. A S J kJ h ı · edilen radikal tedbır er netıcesm e tiıtt a a ımza e rruştır. . . ar ıye l maz ve aru gucu u spor arının acı 1 a 1 . ın gay .... · ğın .. 1k .. biraz sonra tekrar ınıyor. Bu sefer t k 1 d B t .... 4 0 Seys inkuart tarafından neşredilen tı... ı, u_ ~'31, sanca mu ı ka kd . k d a ım arı maçını a anı gucu - . d' . 
:"'1tt ~"4fli \re sfyast statüsüne manz:ıra drosuna uza . a ıs_ en e~ kazanmıştır. - Hakemler henüz gelmediler mi? rek yakında meselenin halledilebile- bu kararname anşlustanberı ken ını ~ ~ ectilıneslni temin etmek üzere run lımanmın koyu, mavı, grı rengı M • ı· Ah t _ Ajanlığın mümessi1i de yok! ceğini söyliyenler diğerlerini teselli göstermiş olan buhranı izale edeceği ~lg· lllıun de gın· ·yor Saat 12 de lskenderunda- ersın 1 me . ~ ı d . d' 'Ih 'k l \ ıtıı ha muhtemel bir teşrikime. . · - Kronometreler de gelmemış! etmege ça ışıyor u. zannedılmekte ır. Fı akı a anş us.. 
it. llıtı >ırıaınaktır. İki erklmhar. yız. Şehnn kenarı".dan konlososha- Gelecek ~ita şehrimizde.. yapıl~- - Öyle ise (Fener stadına) gidip Bu meseleden kim me."1lidür? Mev- tan dört gün sonra bütün huı<USi ya. ~ •• 'r~ ... Uı bunu müteakıb Fran. neye kadar otomo~ıl!~ dakıkalarca cak olan Turki~e Serbest gureş mu- atleti>m ajaıılıklarından mı istiye- sim başlangıcındanberi yüzme mü- hudi müesseselerinin başında nasyo-
"1i.. Urk lnt, 1 k k' devam eden yolun ıkı .Kenarı Pençe- sabakalarına ıştırak edecek olan Mer- llm' sabakasından boş dönen şu gençler-

1 
..,.. .... 

1
. t ~isi k0-lııı -,,et ıı...1_ a arının sanca ta ı el tar 1 . 1 doludur va . . h t lk. .. h . . · na..__.Y a ıs pan. ne mensup 

t l> Y<=ıtlllerin· t . d r er, asa ar ınsan a ' . - sınlı A me evve ı gun şe rımıze İşte evvelki gün Modada ya- den yarınki Türk sporu namına ne • . . . . . d ~'~1-ııu ~ •:::\: :n m;r· şa "" alkış seS!eri gökleri tutuyor. gelmiştir. Dün atletizm müsabakala- P•lnıası takarrur eden dördüncü yüz- bekliyeblliriz? O gençler ki yüzmek ~1:; g1":,ıştır. k~:n~likl:n:;,.: 
~i b 'flay•cak ol bş fr ılr: t~- Heyet öğle yemeğini iskenderun rını seyretmiştir. me teşvik müsabakalarında yüzücü- için, yarışmak için haz.lJ"lanmışlardı. 1 eni eb ı ece ır şeb ık e .u mleue " tı "·ra an u aa ıye ın konsolosluğunda yedL Yemek çok sa- p B 3 K J B 1 y ln .. d .

1 
. d.. er n aşına geçen u omıser r, m ..... 't...... ~ız ve Türk hükumetle - . . . h .. d ., d" V t era - , urtu UŞ - ler ile hakem Melih ve Ali Riza ara- a ı~. Y_~z~.e yarışı eğı' ışte u.n amelatı murakabe etmegwe ıbaşlamuı . ~ ""lnJıt ed'l mımı bır ava ıçın e oeç ı. e saa d k' h pazar gunu kurek yarışları da tehır ....-

tG .. ~l'" 3 ı eccktir. 15 de heyet istasyona hareket etti. Apoye Matini gazetesinin federe sınMa ı _ m~ avere .. ·ı 1 .J'g·· şu gu··n edildi lardı. Bu usUl bazı komiserlerin eh.. ~··~Ut "'• (A A . . . . , . evsımın epey ı er e•ll ı - . r . r.. . ·yeı d 
1 

, ile ~~~ ~t . .) - Yırnu iki Konsoloslukla istasyon arası kesıf hır olmıyan takımlar arasında koyduğu !erde İstanbulumuzda su sporlarımı- Şu üç aylık denzi mevsiminin tam ıy.~s~z ıgı veya suım o a) ıs ~tlli'ra~ akyada cere~an e~en kalabalıkla _örtülmüştü. kupanın B takımları maçları da dün zın bir hyali faal olması lazımken faal olacağı bir zamanda Antrenorun suııstımallere y-01 açmıştL 
~ bert dii.. erkanı harbıye muza- General, ıstasyonda bekleyen ze- neticelenmiştir. Pera B takımı, Kur- 1 f rt . ·· · kuru gu- işi bacında bulunmaması işim var ======r===:===== 

ll ., neti el . 1 . t maa ese cuma esı gun•J - :.- • B k f t b l ~ ~hah saate e~ış _ve an ~ş- v~~a ay:1 a~rı . v~da ettı ve cemaa tuluş B takımını 3-1 yenerek kupayı rültü ile geçmiş ve yüzme yarışları diye hakemlerin vazifeleri başından ey OZ - S an U spor 
b_ • sekızde ımza edıl- mumessılierıne iltifatta bulundu. kazandı. ıl t ayrılmaları Türk sporuna bir darbe b ~ d.,._ • t yap amamış ır. ayramı '~ Tam saat 15,15 de hıtsusı tren s- ALİ SAMİ SPOR TEŞKI.LA-TININ B'. . .. d t 'k. t h' li oldu vurmaktan backa bir şev değildir .. l\..'~ e rtıüh· 'k 1 . k . 1 1 K ınncı yuz e eşvı ı e ır . :l' ~ B' . . k.. nin k tı= klüp->.:"'ıi Öh-e un vesı a ann ıın- ke~deruna hare et ~ttı. Ko one o- BAŞINA GETiRİLDİ ikincisi bir futbol hakemi idaresinde Kaldı ki d-ıda, Olomplyadlarda . ınncı ume en uvveı,,;1 r )~ ltı~ ntnekle beraber Pa- le ile Generalın mıhrnadarı ve baş- _ . . . . karmakan ık oldu ü üncüsüne yine gençlerimizden Türk bayrağını şeref lcrınden Beykoz ve fstan spo ·~ ~~b b· ereıerin de memnuni- konsolos ve İskenderun konsolosu ve Turkıyede İdman Cemıyetlerı İttı- .. . ş ' ç_ • • d' w• kt' 

1 
. . b kl' takımları dün aralarında Beykoz ça-ı... •• l'o .. ı_ ır .,.,:ı..· • k k k" 1 d A yuzme ajanı gelmemıştı ve nıhayet ıregıne çc ırme crını e ıyoruz. . 

"lit' .'Gltl h ~ilde neticelendiğini gazeteciler Payasa kadar Orgeneralı 1a mı uran en es ·ı sporcu ar an - . .. • . Onlar han i artlar ile alnvorlar yınnda bir spor bayramı tertıp et-
" ~ h &her ala A taky . . li Saminin yeni kurulmakta bulunan evvelkı gun son hengame bıze de- . . g Ş Ç ;; w , • 

1 
d' ~ llliyııı h n n anın ve teşyı ettıler. k"l"' b . 'ld. - · nizcilik faaliyetinin bilançosunu ta- bır de bıze sorun. mış er ır. . . )ijJ.~ l!den aftalardanberi de- Payasda birikmiş elan yüzlerce spor teş ı atının aşına getırı ıgı _ _ . . . S 

1 
d b . ı· lık d Çok parlak olan bu bayramda ıkı ~ı_ hey h b -1 k ed' mamladı. Butun bır kış bekledıklcrı u spor arın a u ın ızamsız c- _ _ .. ~ <1: n0ı_ ecanıı duygulan en halk heyeti aynı coşkur.lukla alim- a er ven me t ır. . d h . . 

1 
k 

1 
kulup dort takım uzerlnde futbol ı~ sıı.s "'tasın ' :ı F ti ti • d t denız yanşlannın hevecanım tatmak vam c erse şc rımıze ge ece o an 

1 
d 'lllllu··~ anıa~ a varmıştır. ladı ve bir aslCeri kıta ~lıtiram me- rasız a e erı ave . , t l .. k d- k ı-b.. Macar veya İtalyan sporcularına F"- maçları yapmı~ ar ır. 

'i «u .. ~·,ıa Rat t k b.. . . • p d ıçın op anan uç ar eş u u un ço- - .. b k 
4 

d b 
1 ~1111 l1u Ve • • ayın .. 

0~~- u- rasımı yaptı. Hususı tren ayas a ediliyor cukları cumartesi günü yarış saha- derasyon hangi takımımızı çıkarabi- Musa a alara saat 1 e aş an -~i t%ı·n ~0lıtik statusunun de- yirmi dakika kaldı. Ve raat 16,20 de d n ş . .. ·ısı do··ndu··ıer lecektir' mıştır. İlk olarak yapılan genç ta -~ Qı ıçin ·ki . . . . sın an e esız ve umı z . ·· 
la.lllt C!saisini . 

1 

memleket teş- Ankaraya hareket ettı... . :"-t~etlerı.mızı Balkan. oyu~~rı~.a Riyaset makamı maalesef daha boş Bir an evvel davranmazs::ık neti- kımlar karşılaşmasını lstanbulspor ~tııı 'l'ıı bir ~>tıra matuftur. Bu Payns, 3 (A. A.) - (-'<ne! kurmay ıyı bır şekılde h=rlatabılmek ıçm o- duran Denzi Tk Fedeı-osyonundan cenin yüzümiizü güldüreceğini zan- 4-2, B takımlan maçını da 5-1 Bcy-~~i~tı ltatay e T~rkye-Fransa kı- başkanı Mareşal Fevzi <;akmak, 'Jr- nümüzdeki ağustos ayında kuvvetli fazla iş bekle~:miyeceğini ileri süre- netmiyoruz. koz kazanmıştır. 
lı.; •••• b~ \eşrık; n .esai tarzını general As~. Gündüz'• aşadaki tel· bir atletizm takımı getirtmek üzere • • • " • ııundan sonrn her lkl. kulübün te-

l\ 0 
'•• Protokol mevcuttur. gra!ı çekmıştır: Atletizm Fc>dcrasyonu muhabereye Af yon memleket hastahanesi baş ta bıblıgınden: kaut oyuncularından murekkep fut-ı~" ıııu.ı:' ~!bay Fevzi Men- •Üç haftadnnberi geceli gündüzlü girişmiştir. Federasyon ~rnnsu P. U. bol takınılan karşılaşmışlar çok en· 

~ lttadır. :sılı olarak burada devam eden çetin mücadelenizle ba- C. atletizm takımını da davet etmiş- . Hastanenin 938 senesi ilaç ve alet ihtiyacı eksiltmeye konulmuştur. teresan ve er nc,,li oln.1 bu müsaba-
tq~ ntakyadan ayrılmış- şanlan bu muvaffakiytctten dolayı tir. Bu takım bundan sekiz sene ev- ihalesi 13 temmuz 938 çarşanba günü saat on beşte daimi encümende kada her iki takım Lir r golle bera-
~,,lldan a teşekkür eder, başta s"i: olduğunuz vel Galatasaraylıların bayramında icra kılınacağından liste ve şartnamesini görmek isteyenlerin İstanbul bere kalmışl:ırd ır. Erı sun birinci ta-~ ~;ılrnıştır. halde heyetimizi tcşk'l eden arka- buraya gelmiş ve 58 - 48 puvan fark- Sihhat Müdürlüğüne, taliplerinde ihale gününden evvel teminat mek- kımlar maçı .ı da İstaııbulsporlular 

mata göre, Türk kı- daşlanmızın gözlerindP.ıı öperim.• la bizim takımı 'llağlüp etmişti. tuplarile birlikte Afyon Daimi Encümen riyasetine müracaatları .• 3342. 5-4 kazanm11lardır. 
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Sa:vfa: 6 T'ENI SABAH 

HASAN çil LOSYONU çlKTI 
Çil, Sivilce, Ergenlik Lekeleri Katiyen İzale Eder. Şişesi 50 Kuruştur.HASAN DEPOSU 

ı/ , 

A 

5 
1 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 

Ankara Caddesinde: Hera-ün 
öğleden ıonra Telefon: 23899 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 
kökünden temizlemek için ( HELMOBLÖ ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni Be1'oğukluğııııu, mesane !llitıabı, lıel ağrısını, sık sık idrar 
lıo-ımak, ve bozarken yanmak ııııtıerini giderir. Bol idrnr temin eder. 
Sıhhat Vekalelimizin resmi ruhsatım haiz bulunan HELMOBLÔ her 
eczanede uuıunur. OIKKAT: HELMOBJ.Ö, idrarınızı temizliyerek ma
vileştirir. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye Mütehassısı 

• • • 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah •9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane \·e ev t~le
lon: 22398 - 21044. 

Taklid hiçbir zaman 

ayni olamaz. 

Taklid ben1eri 

demektir. 

KREM PER1EV diş macunudur· 
--------·------- ·- - --· ---------- ·r 

D • Yemek kırıntıları diş aralarınd• ~,. 
JŞ neme aatıhlarındaki çukurlard.• ıeri 

lırsa ekşir ve hasıl olan aıit ın 111'1,r. 
Bu itibarla en üstün 

Kremdir. 

En müessir 

Doktoru 
bozar, dişlerin çürümesine yol ;ııd• 

~İİiİİİİiliiİiii:::İİiİİİİİİiİİİİİİiİİİİİİiİİİİİİiİİİİİİİİİİİİIİİİİiİİİİiliİııİİİİİ~ 1 Hele bu asitler bütün gece. ~obl•r 
1 bırakıldığı takdirde muzır ınık.,,,tJı 

Doktor Şükrü Fazıl 
İlkel 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Mütehassısı 

Sırkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

Pazardan maada her gün sa
bahtan akşama kadar hastala
rını kabul eder. 

Telefon : 21503 

Suadiyede, Asfaltta, plajın karşısın
da büyük bir arsa satılıktır. 
Beyoğlunda Tarlabaşında Basmatu

lumba sokağında 2 numaralı evde ma
dam Serposa müracaat edilmesi. 

milyarlarca artar ve dişler su tı' 

Dl.yor kı· ·. bozulur, beyazlığını, sağlamlık1011hh'' 
mamen kaybeder. Ağzlnızın \;o: 

ve güzelliğini muhafaza etmek 1 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Dişlerinizi RADYOLIN ile fırçalayınıı 
·<r. 1 • • • .:.; -·~: • \ 

Gırlalarım solucanlara verirler. Bunun için en birinci deva 

İSMET SANTONIN BİSKOVITIDİR· 
Solucanları dUşOrOr. çocuğu cılızlıktan kurtarır. Eczanelerde 

KUTUSU 20 URUŞTUR. 

::'.'./" 
DOKTOR 

Besim Ruşen 
~~~~~~~~~~--~~~~ 

1 Darüşşafakaya Kaydikabul Şartlıl'1 

KANATLI 

Cerrahpaşa lla•tahancsi Da
hiliye Mütehassısı 

Hergün öğleden sonra ha~tala
rını kabul eder. 
Çarçıkapı Tramvay durağı 
Ahunbey apartmanı No. 2 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çarşı•ında No. 133 Telefon: 4358 , 

Darüşşafaka Lisesinden : 
~ 

1- Darüşşalokaya talebe kayıt muamelesi temmuzun 15 inden '" 
tos 15 ine kadar devam eder ve 15 ağustosta kayıtlar kapanır. 

2- Kabul ~artları şunlardır: ırıı'~ 

a.- Anadan babadan veya yalnız babadan mahrum ve muhtaç oj)i df 
b.- Bu yıl ilk okulun dördüncü sınıfına terfi etmiş olmak (ta~~eıııı• 

ha. fazla olanlar veya geçen yıl dörde geçmiş bulunanlar boşuna ge 
lidirler). 

c.- Yaşı ondan aşağı ve on ilçten yukarı olmamak. ,,pıı' 
d.- Bu şartlan haiz olanlar an;sında Türkçe, Kıraat, İmUi ve he 

yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak. erflİ!' 
e.- Müsabakayı kazananlar arasında çekilecek kur'ayı boş çesı:~ ı?' 
3- ilk müracaatla Nüfus hüviyet cüzdanı, Mektep karnesi, çıç 

kıigıcJı, Sıhlıat raporu ve bir vesika fotoğrafı getirilecektir. dar· 
4 Kayıt günleri'. Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat 17 ye ka 

SATILIK 
YENi MOTÖRB01 ..::...:::::.;;...;:;.;;. __ .;;..;;...;;-...-.~~--------.... ----ı-
y epyeni tekneli, yepyeni 

motörlü denizci tekne t 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs· 
tanbul Divanyolunda (104 numa

ralı hususi kabinesinde hastalarını 

6.5 metre uzunluğunda, 1,65 metre geni~liğinde icin~e yepyen_i ~2 bey~":~ik bi~ .:~iat• ,~:ıııl: 
bulunan açık spor bir moliirhot satılıktır. Tekne ve motor yepyenıdır. Motorun yenılıı:ı az 1' .,ıo~ 
mıs manasına alınmamalıdır. Tekneye konulmadan t-vvel (Fiat) nıotörünün silindirleri ve ~'i,e~' 
lar; ambalajdan çıkmış (mücedıfot) parı,:alaı-la yenilenmiştir. Tekne nisbeten küçiilcboyuna piS 

Sahipleri: A. Cemaletıin Saraçoğlu on kişiyi ferah ferah alabilir. Amhiriyaj edilir. Tornistanı oldukça kuvvetlidir. 1\fiiS' 
llhami Safa d d • k d v Ba:f • Görmek isliycnler Iloslancıda Çatalçe~me kar~ısın a, enız enarın a seyyar maml 

Netriyat müdürü: Macit Çetin ı ı.ı~i~n~ıeiİ,~f~a~z~la~t~a~f s~·i~-lii~t~v~c~f~i~a~l~i~in~d~ei.ig~aize~l~.eim~i7~id~ı~ır~e~.~~i~n~d~c~B~a~y~~a~b~a~nmamm;::ü~r;ac~a~a~t~e·d~eah~ilİİiİırlİİe~r~. ~:::::; 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya ti .,, 

- - · - - - J11aıı03 
- Hakkın var! Fakat benım san'a- f'akat senin beraber bulun ıİ 

ÖLÜM ÇEMBERi 
sabah parayı teslıme mecburum A
ileme de yazamam, vakıt yok. Ban· 
kerinden de 52,000 frank birden is
tiyemem. Ne yapacağım bılmem? 

Diye düşünerek evıne gidiyordu. 
Bırdcn takip edildiğini hissetti. Bır

denbire geriye dönünce birisinin ya
nından hızla geçtiğini gördü. 

Fılhakika Lüsyen arz:ısuna muvaf
fak olmuş icli. Zira iki saat sonra 
Herman Mösyö Vılcdyiı"ye decli ki· 

- Adamımızı takip ettim. Gavet 
kurnaz! Evvelce nereye gilliğıni bı

lıyor musun? 
- Eskı evimın bulunduğu Bulva

ra değil mi? 

tım casu,lıık dl'ğil. ı; yok. ı:rıı • 
Her man Dük ile konuşur b3ıı 1~, 

go da geldi. Ü ÇÜ birden ]3rC QJ~!.: 
kan tasının yol unu tuttcılar- b3/ 
dan birine girdiler. uas~~~arı 
kuruldular. Biraz nefes alc 1 

-· Ne hayvansın!. .. 
- Tc~ekkür ederim. 
-Şımdi s~n bana bir hizmet ifa <>t·· 

melisin Latin rnalıallPsine git. Sen 
MişPl bıılvarile Sen sokağı arasında
k· claırelerden birini krncli namına 

kırata, bır kç aylık da peşin ver! Yazan : Edgar Monte 

Herman - 360 frank. 
Lüsyen - 310. 
- 400 frank dedi. 
Herke:; bu iki fiat rakibine bakı -

yordu. 
Müzayedeci - Kim alacak? 
Diye bağırdığı vakit Lüsyen Gri-

boval yine elini kaldırarak: 
- 410 frank. 
Müzayedeci: 
- 410 frank! Fazla veren yok mu? 
Bu hal üzc

0

re birkaç dakika zar-
iında kanapcnin fiatı 4300 franga ka
dar yükseldi. Herman mütemadiyen 
genci kollıyarak arttırıyordu. 

- 4300 franga, artık kimse fiat 
vermiyecek mi? 

Diye bir daha bağırması üzerine 
Lüsyen tekrar: 

- 4310 franga diye bağırdı. 

Tefrika No. 14 

Bu defa Herman sesini çıkarmadı. 
Koltuk Liisyende kalmıştı. 
Lüsyen bir parça nefes aldı. Daha 

çok şcy alacaktı. Bankerınden de 
fazla para talep etmeğe sıkılıyordu. 
Maamafıh Düşese verdiği sözü tu
tarak sevdıği herşeyi satın aldı. Her
man daıma aynı rolü oynuyordu. 

Bu veçhile vazifesini yapmış olan 
Herman, Lüsyen'i müzayede mey -
danında bırakarak onu gözlemek ü
zere bir tarafa gizlendi. 

Bu satıştan 123,000 frank kadar bir 
mebliiğ hasıl olmuştu. 

LÜSYEN'İN BAŞINA GELENLER 
Lüsyen müzayede salonundan çı

kınca kendi kendine: 
- Alelhesap bankada 22,0000 frank 

alacağım var, halbuki şimdi 74,000 
franklık eşya ve saire aldım. Yarın 

Bu adam, Llisyen'in yanından o 
kadar sür'atle geçmişti ki delikanlı 

bunun kim olduğunu teşhise mu -
valfak olamayıp ancak yürüyüşün· 
dt•n bu mösyönün Droe otelindeki 
hasmı olduğunu anladı. 

Bırden buna şaştı. Kendi kendine: 
- A! A! Bu ne demek? 
Dıyerck biraz durdu. Bu sefer Lüs

yen o adamın peşine ~üşerek yüru
meğe başladı. 

- Bu suretle beni takip edemez 
Lüsyen birkaç köşe döndükten 

sonra kendisini iz'aç eden göl -
geyi göremedi. Rahatça Malerb bul
varındaki dairesine döndü. 
Akşam üstü evinden çıktığı za -

man yine o adamın gölgesi önüne 
önüne düşünce hemen bir arabaya 
atlayıp: 

- Ben bu adamı şaşırtacağım, de
di. 

- Evet Malarb Bulvarında f'turu
yor Orada epeyce vak!t geçirdiktrıı 
sonra dışarı çıktı. Bir arabaya biııclı 

O vakit beni tanımış olduğunu anla
dım Ben de arkasından bir arabaya 
atladım. arkasından takip rttım Ara 
ba Volter rıhtımılc Bak sokağının a

rc.sındakı köşede durdu. Arabadan 
sıçradı, evlerden birısıne gırdı. İki 

- BC'nim namıma mı? 
-- Evrt! 
- Kötülıik yapmıyacağına söz ver-

mek şarlilc peki ... 

- Kiralıyacağın yerde karımı o -
lurtacağım. Merak etme! Güzelce dö
şet, eksikleri tamamla. Dört güne 

kadar her şey hazır o1malı. Kira için 
sMt kadar evin kapısı önünde bek- ne kadar isterse ver. 
ledıkten sonra kapıcıya içrri giren Burasını tutmazsak işimiz bo-

delıkanlının nereye gııtığinı sordum. zulur. Çünkü Düşesin benimle bera
Kapıcı eşkalini söylıy~rek kahveye ber Grand otelde oturması gayri ka

bildır. Bir de tutacağın yerin içinde 
ses çıkmamalı. 

ra Ledük söze başladı: .. k 0st11 

- Lbigo, senin gözc0h1 ,,ıı).~ 
ol•'rv ı.·' 

nı biliyorum. Evvelce racla · 
Malarb bulvarına giderek 

0 tr~ ~ . 
- er 3 

" yen Grıboval adlı esm · • 1 ı. .,1;sın c 
bir delikanlıva rastlıya.-

0
, 11, r,.. 

~ a. .. , •)~ 

nun hiç arkasını bırakm ı:ıu s• t 
ye giderse takip cdecck5'.

11
' &Wcrı1 

1€ D\işcsin gzilcndiği ye• ı 
Jiriz. ,?· 

Y 1 •J \ • - a... ara) J' 
- İşi yalnız görürsen, P.rı ııcfl'"u· 

scı11 ., 
nız kazanırsın. Bu hem .1 ,ııııı . ·' 

J{nı 1~-
benim için kazançlıdır. J3U 11 urı 

gırdiğıni söyledı. Delikanlı beni al -
datmışdı. Evın kapısıııdan ı:ıirmiş. 

Voltcr rıhtımındaki ka•weden çıkıp 

gıtmiştı. 

lunduğu yeri kcşfctlıJ11· oJ' 
başka adama ihtiyaç yok· 3rtı~ 1,ıır 

- Hatırlatma, ben işimi bilirim. - O halde arkadaşlara. JJU 
·· ·lcvırı1 · 

- Tuttuktan sonra bir kere de ben şesi aramamalarını so) · 
- Sen hata orada beklıyordun ha' görmeliyim. Benimle yemek yer nıi· 

Köşe başındaki bir ev göz altına a- sın? 

lındığı zaman köşenin her iki tarafı- - Yalnız mısın? 

nı gören bir yer seçerler. - Havır! Lbigo'yu bekliyorum. 

du demektir. )laıclc? 
- Evet, Bulvar işi ııc _,ı) 
- Yolunda, ,. a1ı ' 

(PC'" 


