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Konuş müfrezelerimiz dün Hataya gil-di, 
diğer kuvvetlerimiz bugün girecekler 

Ankarada Hariciye Vekilimizle 
f ransız Elcisi üc vesika imzaladılar 

......____ ' --'------------------------------

iki şehir boğuşuyor 
Yafa ile Teliviv· 

birbirine girdi . lngiltere Dostluk muahedesi, müşterek 
~IYasetine dair beyanname ve merbut protokol 
'~ibeyin Cahid y ALÇIN ~

laiıı·inııı~ere ~Ch;;;be; r---~~-~------~-
"ar 80Ylect·~· k · · L ıreu b' ıgı son nutu sıyası 
~e h ıraz daha vuzuh ile göz
~ "'Zed' 
t atııte b·· 1Y.or. İngiltere Umumi 
~. harp Uyük bir rol oynadığı hal-
;e~e. 8.~e~ !onra, iyi dikkat edil
> or ıaıı onük bir politika takip edi
~tde çı olunabilir. Filhakika, orta 
~ıç Çekn Çın öten şef nutuklarına, 
t( ~ok rnış ideolojilerin kan ve a
~aqlaea~unu saçan hararetlerine 
~lııı~ d 0.lursa, İngiltercnin sesi 

Sı enılcbilir. 
1 ~ l'aııet 
,.. deıtı0,_ Sahasında faal rol İngi-
v~h l{ra .. 
~ ~ bosıe ııısı?in elin~en çıktı mı? 
~~ lııah Çekıngcn hır vaziyet ta-

? Sevkeden amiller neler-
~· Jiıııı it ker 

~t er ~e e, Yeni teşekkül eden re-
~le~ije ~ek dahilde gerek hariçte 
)l e~lli t Uhtaçtırlar. Her gün ken
~1tedir. ak.viyeye çalışmaları bir 
ı.:.d, ed· Çunku tamamen istikrar 
.~ ınc· 
' .-~e ~adar, şaşaalı adım
~~~'\ bir . laı-ı 1Ji.zıındır. Gerilmiş 
~~et ıp üzerinde en tehnKtm 
~tılat 'd··durup kımıldamamaktır. 
d ~da uşrnenıek için yürümek iz
t~~et a.:ırlar. Halbuki İngiltere 
4~1~eıe a?'ları kendi yarattıkları 

~udüste de tekrar kıyametler koptu 
Ol enler, yaralananlar eksik değil 

Telaviv, 4 (A.A.) 
- Bir kaç gUnden
beri devam eden 
sUkılnetten sonra 
hem hudut olan 
Yafa ve TeJaviv şe
hirlerinin halkı tek-
rar biribirleri n e 
girmişlerdir. Arnb
lann nzerine ateş 
edilmiş, çıkan mer
milerden bir kişi 
ölmUş ve iki kişi 
ağır surette yara
lanmıştır. lnfılı1k 
eden uç bombndnn 
dört kişi ağır surette 

K udüı şehrin
den ve şehir 
kıyafetind en 
manzaralar 

yaralanmıştır. İki şehir arasında ' Dün akşam şimal mıntaka.sında 
münakalat kesilmiştir. Araplara karşı bir çok taarruzlar 

.Kudüs, 4 (A.A.) Kudüsün ya- yapılmıştır. Bu mıntakada silahlı 
hudi mahallelerinin birinde bir A- çeteler küçlik gruplar halinde faali
rap otobüsüne karşı bir bomba atıl yetlerine devam etmektedirler. 
mıştır. Bomhbanın infilakından üç Dün, yedi kişinin yaralandığı haber 
kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştır. alınmıştır. 

oeK~ıyı .n.a.&.ıu.a. a "'9..... r --:f-

• 
renın m u hakem esi 

'-tı l :sır bir mevkide bulunma-

~\add:ırı daha tabai bir seyrile f 
,er: 11 rauarına doğru yürüyebi- Hırsızlığını itira 
t..ııd, eslerini tam icap ettiği za-
"'Q\ l'Ukg • t• • k A ~~ilitler. eltnıek için sabırlı dav- . . .._...;~~ ~ cına ye 1 )0 ara 

it 1 'llae ıı>t l d Ah 
t ~il llaleyh parlak sözlerle ve- . ~ Bir ay evvel Kantarcı ar a . : 

ediyor, fakat 
başladı 

~. t,~'ndırınıyan İngilterenin uyu · ..... - . - • met Nural sab~n fab~i~ası , bekçısı 
ttf1el!t ıtı.ış olduğuna pek ihtimal · • • d . t• k. i temin ederek nzifeıini muvaffakıyetle ıt . 60 yaşlarındakı Şev kıyı ka~ nar sa-

l \il eı. Hatay asayitinin mubafazuında Türk aıkerının e lf ıra ı~ •tli askerleri tarafınd · n •elimlanırken• bun kazanına atarak öldürmekle 
'lll~d defa t T B kT t eden ve dönen Orgeneral Asım Cündüz, Ankaraya Fransız arın çefı suçlu ayni farbika amelesinden 
'-..,_~,''har~ ng

1 
•• 
1~ .•• aşve~ ı ı nu1- A • ti HER SABAH l\.lansurun muhakemesine dün l'\a-

~~ t .,,, Bozunu agzına a - R Es M ı T E B L 1 ~ · b ~·k ereddUt t · Ch b .-....-... ~ bah ağır ceza mahıtemesınde aş-l. .. 'il aa e mıyor. am er-,--- D · b I 
~ ~e ılerine göre, İngiltere ser- Ankara, 4 (A.A.) - Reımi tebliğ: A • • • • • enız ayram arı lanmı~tır. ' .. . i-
~ ~ ltı.o1Q.&3iyi ecnebi hakimiye- 1. - Buıün aaat 18 de Hariciye vekiletınde Harıcıye Vek.~lı Ge en hafta kabotaj hakkının Davacı me'> kıınde bekçı Şevk 
~il ~l :muhafaza etmek ve kuv- Doktor Araı ile Franaız büyük elçiıi 8. Henri Ponıot a.rasınd~ dun nurlu ;ürk sancağına geçifinin yıl nin oğlu Mustafa oturuy,ordui M~i~ 
~·lclittı tade nizam ve kanunun "3 temmuz 1938,, Üzerlerinde mutabakat haaal olan veııkalar .ımz~- dönümünü milli bir deniz bayramı ı tafa suçl~ Ma~s~rdan a~rıca O 
~il} llıUc Urrnesini temin eylemek lanmıttır. İmzalanan bütün vesikaların: Dostluk ı:nuahedesı, mut • eklinde tesit ettik. lira tazmın~t ıstıyordu. . 
~: .. lehdttdeteye atılmıştır. Hürriye- terek beyanname ve merbut protokolun derhal netra kararlathrıl· • ş C t kadar güzel ve yetil İlk tahkıkat kararnha~eslııkokmuan~ 
"'ll~ • edildi~i · ·· f enne .. du. Bunda Mnnsurun ıısız 

:~te o~Üdafaa ~ç~ ~o::;:e~ o~~~: mıt~r._ Antakyada 3 temmuz tarihinde imza edilen Genel Kur· f kıyılarımız .. araaında aeyr:~~:~n!;:: sadiyle elinde bulundurduğu ana~-
~ ltıadıı;ına k t" . • 1 l tevfı'kan Sancakta Fransız kuvvetleriyle tef- ! kını munhagıran ge l tarla fabrikanın knpısmı açarak ı-~ı... Çar e anaat ge ırırse maylar an atma arına b .. b k .. ·· yıl . 
"tİr, llışrnakta tereddüt etmiye-! riki mesai edecek olan Türk kuvvetlerin;n kendilerine tahsis edile~ b~h!,ed~n .. u mu are .... g~.~~n kut çeri girdiğini, Şev~i ıl: karşıl~şınra 
b,· l ... t•h tmek üzere konut müfrezelerı Jonumunu elbette canugonu en 1 bekçinin başına bır çüvnl geçırerek tıq lllo menatıkta konut yer erını ın ı ap e . .. •

11 
. • . 

d. 'at 1• lllatıarın k d"l · h b k u 4 t 1938 de Hataya gireceklerdir. Türk kuvvet f lulıyacaktık. Lakın Turk mı etının kazana atıp öldürmek suçıyle mah-~t ı aı. 1 en ı erme rna - f u a tam emmuz ,, . • .. k. . b. d · b a . ·-. ı .· ıa · .
1
. d ı. taa ''arı if d t 1 ·· . "S 1938 d gündüz gireceklerdir. f teııat edecegı ı ıncı ır enız ayr • kemeye sevkedıldıgı uı ırı ıyor u. k d ~ıL. \'e • a c arz arı ve mu- lerı yarın temmuz e ,.~ ~ k. d tt d ~ . . f d ) Suçlu Manıur dünkü muha eme e 

~~~ rnuhak 1 · it d h ı •~•••,.•••,.••••• .. ~~,.,.,.,..,. mıd~ava~~ ı .~u ay~ a e·'====~W~c;oo~ı=n=ı=5=1=n=c=ı=s=ay=a=a=~~==~=====~~=~ ~taı. a~s eme erı a ın a a- • • d . · -· · k"kl ~ il: b· adı bulu k k . . D .. . e nız aporunun yerlettıgını ve o et· • 

h~~ l!~~\'rn~.rnares~ k~~id~:~~ru~~~~ un ımza merasımın tini gördüğümüz g~n. te~it ede~eğiz. ou··nden itibaren ilk mektep talebesi 
)i t ~i l e ıl hepimizden daha iyi k Marmara ıçın . Me ve 
t llıQd llgiJtere 8 b t d k · •• ı •ı t ı ceziraiz ve devamlı rüzgarların bu • • k } ı}dı 
~~ed1! iaa için h:;b:skal~:coa:~~~ soy enı en nu U ar kadar müaait aurette estiği Marma· IÇID amp ar aç 
L relıin el8efe esi · d - 'ld' 1 ·ı radan batka dünyada deniz bulmak "rııı llna rı egı ır. ngı - .. .. .. 
h. lnSa Yasasında bile Fransız: S f • • H • • v k•ı• • • m~kuldur, derler. 
t ıjl'eıı n liukuku Beyannamesine Fransız e ırı, arıcı ye e 1 ımızın İtte deniz sporla~ına ve deniz 
ıa "t<cizeı lllUcerret düsturlar felse- •• •• •• d f • ciliğe bu kadar elveritli bir denizde 
4 d}ıqltıa:: Yo.ktur. Orada ~uşah- İmzaSJ yanına UÇUn CÜ e a l ffi Z a kotralarımız, teknelerimiz, fıtaları-
'1Je~il ''lı~ 1rntiyazlara, hürriye- • .., •• ı d• mız parmakla sayılacak kadar az-

11lıiştit. Urtiyetlere,, ehemmiyet etmekle bahtıyar oldugunu soy e ) dır. ~ele bir zamanl~r pırıl • pırıl 
>a 914 d husuaı aandalların, pıyadelerın ba-
lııu~da lı e Alrnanya ile Fransa a- Ankara, 4 (A. rındığı kayıkhanelerin yerlerinde 
h l'edd'atrp Zuhur cttig~i zaman A.) - Bu gün ha- •imdi yeller esiyor. Ya odun depo-

«ıı · ı b ı ' . · .,. h r t , "U!tıe u Unan İngiltereyi har- riciye ve>kalclın - au oldular, yahut ta bot arsa a ıne 
t "~'a rnek · · a4, lec .. ıçııı Almanyanın Bel- d~, .a...trl< - Fran- geldiler. 
' • a· avuz d - .. ..t 'i ~lzJa ' e erek Ann~rsi, Es- sız dostluk mua - Marmara ve Bogazın zumru •U· 
~ . au rıııı l"hd't t . . . b 
~~~aı- ~iinku .... ı e mcsı ıcap hedesıyle mer u -
'~e aıı, Jı.1 ..,. 1 dUııyanın kuruluşuna J tatı olan mü!;te -

~ !!l "'1 tere · 1 - · · 1 ' r.ll} ll'ıeğe k' ııın mes cgını mua rek beyanname -
;'ıııe~ez. Çun~:~~de b~r hak gö- ler ve protokol un 

1
• ~ ;4; 

~ t Çılgını ~ ı eni ıle hareket . 1 nıernsim _ it! • ~. ı: -~"*-·~-
eııa ıg1 n 1 .• • ırnzas . ·". --~, dur 1 gosteren bır dev- d Harici'-·c Veki-

o unanı . e • " . b' (/)e'lıa 1~ or. li ve Fransız bü - [Sonu .s ncideJ lake u.ıerundan ır manzara 
lti• >nı 3 füıcli sayfada) d 1 . . 1 . s· . f d ) 
~Yin Cahid y ALÇIN (imzalanan mnahe e erın metın en ıncı say a a 

ları içinde Türk sancağının naz
lı nazlı dalgalandığı rengi.renk kot· 
ralarla, motörbotlarla, sandallarla, 
kayıklarla dolduğu gün ikinci bir 
deniz bayramı daha yapacağız ve 
bu ikinci bayram birinciyi bütünli
yecek timdi o ikinci bayramı haa- ı 

* b. · • yapan mualI1°mler aurubu Yazısı 5nci say1fede .)ün ır gez.ıntı • 



:Sayfa: 1 YENi SABAH 6 TEMMUZ ı!IJI#" 

•Yeni Sabah,. ın tarihi tefrikası: 41 ----~Seyyah tercüman 
Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
ları hakkında 

bir intiba 
Bir Yunan muharriri 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB-~ 
Yaz mesai saati 

tatbikatı 

Floryada üç kişi İlk mekteplere 
boğuldu ait ihtiyaçlar 
------<>--- --0-

y azıyor: " Tercüman Deniz şirketleri bugün Bir genç, bir kızı kurtarır- Baş muallimlerin tol" 
dersini iyi ezberlemişti.!,, tarife değiştiriyorlar ken ikisi de kayboldu lanhsı devam ediyorril' 

Ati na Ajansı müdürü Vekiıllires y . . ti .. b E l'·' .. ._ k k ls•·nbuldalr.ı· 1·ı•- mekt. eP11~1• tsta b 1 • b' . . enı yaz mesaı aaa enru azı vve.., gun .. avanın ço sıca .... .. ,.. • 

Yazan: Zıya Şakir 

Artık Mısıra yerleşiyor 
d ~ u ~ y~nı ı~ zıyaret'. ~ırasın- daittler daha tatbik etmeğe ba,ıa- olmasından halk plaj lam dökülmüş sınıf ve ~ube ihtiyacını tesbit ıenıJeıi 

a ura a yaso Y~ camı'.nı gez- maktadır. Bu arada Deniz Bank ta ti!. Bu arada kazalar da başla- üzere ilk mektepler başmual 'vışn• 
Bonapart bir taraftan dini mukayese miş . . B: ziyaretini;'.r:ercum.an va- bugünden itibaren memurlar sabah mıştır. kültür direktörlOğünde bir to Jşn• 

81.ta:''Y. e yapmış; ~ ~;cumana saat 8 de gelecekler ve saat 14 te de Floryada sahilden açılan bir kız tıya davet edilmişlerdi. Bu toP il~ 
t tk•kl 1 m gul oluyor aıt .. ın~baını ŞU surete ana ı;or: _ ÇLk&cakJardır. la bir delikanlı beraber boğulmuş- tıfar cumarted günü başJatn~~·dC~i 

Ve e ı er e eş Gunahınıı ne saklıyla:ım. lllfu- Şirketi Hayriye ve Akay idare- !ardır. Kızııı kuvveti kesilmiş, de- günü Bakırköy kazası dahılı. ıoı>' 
. d • . . t ti b. . ze kılavuzlıı.nndan ma umat a ma- 1 . b ,.., d 'tib t .f 1 .. ı·k 1 k rt - 1 k ·ık k 1 b ..• tmenıerı - Fransız maslahatgüzarı Ro- ti. Bu dın egıştırmeye a ı ır cı- • . d'k S· te M erı u,.un en ı aren arı e ennı ı anı onu u armaga çaı şır en ı me tep er aş ogre ıf re 

. . . ı· k'. d'Jb b' .. ı· ga bayılırım. Vene ı te an ar- . . ti . . d •. t· k 1 .k .. b' d • 11 1 k 1 . ·n •ı» fen, Yedikulede hap<edılmıştır. Hal a verme ıçın, ı er ır mus uman k k·ı· . d k ' t b ld ·ı·· yenı mesaı saa erıne gore egış ı-, ız ona sarı ınca ı ısı ır en mogu anmış ar,_ me tep erını • i•lır· 
k ·ı d · d. ı · t· 0 1 •~esın e '· stan u an go u- ki d' Ad 1 B " · · 1 d Sah'ld · t • • ı tal be · ti · · · h etıı'' buki şimdiye kadar, Yedikulede, an ı.:ı ı e e ız ıvaç ey emış ı. .. . . d b" . rece er ır. a arın ve oısazıçı muş ar ır. ı en vazıye goru - e vazıye ennı ıza 

. . 1 E- . b 1 k 1 . b' rulmuş, bır ıkonu seyre en ır se_y- . b't "' . k 1 1 . d b h t .. d il h"dis . k 1 di dl cak (devlet) elçılerı hapsalunage - ger ış ununa a sa, yıne ır .1 .· .h . b" k d . nın u un ıs e e erın en sa a saa muş, san a a a e yerıae oşu - r. . ···il~ 
· d ··ıd· B 'kF 1\1·· ı·· yah kafıesınden 1 tiyar ır a ın. 8 d 1 k .. "d b 1 k f k t b. 1 1 k D .. d · ·· d. ktorlug r miştir. Fransa cumhuru ı<e, (dev- şey egı ı. u nazı ransız U8 u

1 
.. . d •. 

1 
., d en evve opru e u unaca su muş, a a ogu an arın anca ce- un e, kıiltur ıre klf 

1 G ı· . ı· - Turk eserı egı mı. ıye sor- tt 1 k Ik ktı ti . b 1 b'I . t· F 'h E 1 ·ık ıııe let) değildir. Maslahat~üzan Ro - man enera ı, genç ve sevım ı zev- . , . h h ld re e vapur ar a aca r. se erı u una ı mış ır. atı ve yüp kaza arı ı __.,,.. 
. . ta b' p . t·ı . .b. masın mı ... Tercüman, er a e a- y . ti . tatb'k . . B d b L- Fi ... b ... 

1 
. 1 __ •• Jal" fenin hapsi ile, hem kendisine elçı cesıne m ır arıs cen ı menı gı ı i 

1 
k . . d h 1• az mesaı saa nı ı ıçın un an aş .... gene orya..,. aş ogrctmen en top a ... -.., 

8 
~ 

payesi hem de Fransa cumhuruna ! nazikane, ve bilhas;;a hürriyetper-, ay etm; ıçın, k er ~: tebligat yapılmıyan ve sabah se- Hüseyin adında biri boğulmak üze- Bu toplanlılar hafta sona» 0,ı-
(d 1 't) k.. ·ı · ·t·. verane muamele ettiği için, - o ta- . - es Tür eyi.. ıkye cekvafpl v~- kiz buçuktan akşam on yedi buçu· re iken kurtarılmı~tır. dar devam edecek, alınacak ~~.·ır 

eve mev ıı verı mı~ ıı. rınce, o koca Ang osa son a 1 esı: . . nttt11-P' 
D. B b ·ı· .k. t t · 1 rihte - büyük bir kaydı esaret altın-

0 0 
d. . ka kadar çalışılan daırelerden dev- !er birlestirilerek hangı illi • 1; 

ıye a ıa ıye ~ı aye e mış er- . - oo .. Türkey.. oo.. ıye ın- . . . . : . . ube 
d' da bulunan ltl1ııır kadınlarının, şıd- d' let demıryolları bırıncı ve dokuzun- Dahiliye Vekili gı'tti da hangı sınıflar ıçın kaç ş cı~· 

ı. • detle hasetlerini celbetmişti. Hatta le 'B· f k' 1 b 
1 

h ti d cu işletme idarelerine dün tebligat mak ıazım geleceği tesbit olu~~ ~ı 
• • · u se er 1 stan u seya a m e ı t Üç gilndenberi şehrimizde bulu t ö ·· ·· d ki ted · yılı"""~ı 

ı t b ld h . l . b d bu haset o dereceyi bulmuştur kı; Türk kılavuzlarla tanışmak istedi- yapBı ~uş ı.r'. 1 t .d . d d.. d h·ı· k'l· ş··k .. K d.. ır. 1 num~z. e 'Jkrıs eJ<tePI 
s an u a arp ış erı ve u e- General lif en oya zevce olamadık- _. . . . . ırıncı ış e me ı aresın e un nan a ı ıye ve ı ı • u ru aya un esas ar dahılınde ı m ~ ftCll' 

dik d . d k gımden hır lıra mukabılınde sem- . . . . ' •JI•' 
odular devam et ıp urıır en, lan için· birçok kadınlar kalblerin- . ' b. 'hf .. .. yaz saatlerı tatbık edılmış, saat on akşamki ekspresle Anlrarııya don- şubeler açılacak ve okum• ' $-1'" 

General Bonapart artık :lfısırıı ta - de deri~ teessür ve tees~üfler his • p~tık ve esn:er ır 1 ıyarb .onume dörtte tatil yapılmıştır. Ookuzuncu müştür. ki çocukların mektepsiz kalJJ1 
mamiyle yerleşiyordu. setml•lerd"ı d.u~t~. Elvvela kı.sac~ kendı ıyloHg~a- işletme idaresinde yaz saatleri bu Evkaf mu''du''rlu"klen' !arı temin edilecektir • 

.., · fısını an atttı. Yırını sene evve ın- .. . . . 
Donanmanın mahvolmasından . .. . . . gunden ıtıbaren tatbık olunacaktır. v·ı· k' .. _ 

.. .. Bonapaıt hır taraftan bu mu- dıstandan geldiği vakıt çok zengın- T' t d d d dil k d ı ayelerde ı evkaf baş mudur-
sonra Bonapart l\1uslumanlara · ve . . . . • ıcare o asın a a ne a ar I"kl . b • KISA HABERLER . .. .. .. ' kemmel komedı ıle saf ve müteassıp mış. Nıhayet tercümanlıga kadar k' il lıı; 

1 
kta d Od u enne agh olarak, bazı kazalar ·fi 

bılhassa l\1usluman ülemasına kar- halkın kalplerini kazanmıya çalı- dilşmıiş. Seyyah tercümanı olabil - ~ 1 usu e .. ça 81 ma Y 1 .~ da evkaf müdürlükleri, bazılarında if1\0il1 . 
şı vaziyetini bir kat daha değiştir- şırken, diğer taraftan da; ticaret, mek için hususi mektebine gitmL,; ı~are _h.eyetının kara:ına lüzum .go- da teşkilatsız evkaf memurluklan Londra ııtase komer.ıaııbOI "'t 
mişti. Geceleri yerlilere mahsus el- zı·raat 'ktısat . 1 rıy· le ug"raşanları .k. k 1st b 1 Ü . ruldilgunden dolayı, ıdare heyetı bu mevcuttu Evkaf umum müdu··rıü- tayin edilen Türk ofis lst td~ 

. . . . , ı ış e ı ı sene o umu, ve an u nı - .. t 1 k ti . . tat · . - - .. . · uın• ~· 
bıseler ve serpuşlar gıyıyor .. Şehnn memnun etmek ·çin milhim teşeb- ·t . f .. 1 • • .. .. d . gun op anaca , yaz saa ennın - g· il ihtiy•~ olan yerlerde teşkila"tlı besı mu duru Sup hı Zıya c dt~ 

ı versı esı pro esor erının onun e ım- b'k' . ta . d k b .. d ' ....,. h ket e 
en mühim ulemasını sarayına davet büslere girişmişti Fransadan be- tihan vermiştir. . '. ını 5.vıp e ece ve ugun en evkaf müdürlükleri kuracak, gene vapurla Londraya are 
edi o ı b · k · ti ··· ıtıbaren tıcaret odasında da saat on . . .. . tir yor... n ara ırço ızze er ve raber getirdiği mühendisleri ve us- Ayasofyada ilk önce Nartekste- .. ıhtıyaca gore ıcap eden evkaf me- · 
ikramlar göst dikten 9 d · . dortten sonra çalışılmıyacaktır. 1 kl . • .. k . --o- (1 . . • er. ~~r.a, aıma tabaşıları seferber etmiş, derhal fa- ki Panayia ikonunu gösterdı. Altın- --0-- ~ur u •rı mudurlu !ere tahvıl e-

1 
• ıa 

ılmt ve dını bahıslere gırışıyordu. aliyete geçirmişti. daki M. P. - o. Y. ha~lerinin (Ta~- 1 dılecek, luzu_rı: olmıyan evkaf me- pekit kadın coraP 
Bonaparbn (Lövin) ismindeki O tarihte, Mısırın birçok şeyle- rı anası) demek oldugunu, tam bır lk mektep binalan murlukları lagvolunacaktır. 

1 
dayısı, .Kors.ikamn. ~ldukça ilerige- re ihtiyacı vardı... Ziraat aletleri Yunan şivesiyle ilave ettikten son - Fiforyaya tiren . lif 
len rahıplerınden ıdı. Bonapart, ço- pek iptidai bir şekilde olduğu için; ra, Bizanslılarda Panayianın mev- T • ht l l . . Nızamnameye nıob' ·~ 
cukluk zamanının mühim bir kısmı- çiftçiler, 0 feyyaz topraktan Iayıki- kii hakkında epey malümat verdi. amır~ .mu aç. O an ar yetışmıyor h k l . tesbl 
nı bu alim papazın nezdinde geçir- le istifade edemiyorlardı. Bunun üzerine aramızda şu muha- IÇıD tahsısat Dokuzuncu 4ıletme müdürlüğü- are et eden erın d,ıl 
miş; ondan, din tarih ve felsefeleri- Bonapart, derhal yeni ziraat a- vere geçti: Önümüzdeki yıl içerisinde lstan- niln Sirkeci banliyosü için tatbik İpekli kadın çorapları s~~el r 
ne dair epeyce şeyler öğrenmişti. !etleri yapbrmış ... Nümune olarak - Panaiyayı hürmetle aynıyor- bul vilayeti dahilindeki ilk mektep- ettiği tren tarifesi bilha~sa pazar nizamnamesi hükümlerine r'.nl : 
Halbuki büyüdükten ve b'lhassa za- her köye birer tane yollamıştı. Son- sun; yoksa sen Hristiyan mısın!··· !erin tamiri ve başlanan mektep bi- günleri ihtiyacı karşılıyamamakta- dilip edilmediğini kontrol iç•». ~f 
bit olduktan sonra artık bütün din- ra bu aletleri tatbik etmek ve hal- - Müslüman olduğumu arzet - nalannın ikmali için bütçeye alt- dır. Bu yüzden gerek Sirkeciden 1stanbula gelen iktısat veka,ıetı 01' 
darana hisi.;yat ve' tefekkür attan a- k; öğretmek için de her tarafta .us- miştim. Fakat. h.iç?ir .dine me~sup mış bin lira konmuş, tamir ihtiyaç- k~lkan ve gerekse akşam Floryadan fettişlerindcn Etem Ankıı.rııl'şııP~ ~ 
J"k k . 1 B t ak t 1 d 1 t • , ,ı 1 •• 1 'v. olmıyan muallımımız bıle Panayıaya lan tesbit edilerek kırk bin liralık donen trenler basamaklanna kadar mu.ş·· tu··r Mu"fetti• buradıı 1 ,ıı a asını esmış o an onapar, v - a •r o aş Jı·mnvo ..,.ı.:-. ı :-. ı. rı. ı .. . . . · ..,, ·e u _., 
t . 1 d d .. - d'". 1 . ca nu·ın" e bahçeleri ve tarlaları hurmet eder. Hem ekmek paramı ihale yapılmıştır. dolmaktadır. Bu vazıyet tehlıkeh kont.rollerde bazı mağazı< v fi' 
ıy e ayısın an ogren ıgı şey erı ~n d b . d k .. üldü"'' . . d . il 1uıı ır 

d .. .. a unun sayesın e çı arıyorum. Bakırköy dördüncü ilk mektebi, gor gu ıçın emır yo an umum kanlarda nizamnameye u.Y , 
ne uşunmeye, ve ne de bunlardan yaptırmıştı. z · ı · d t . . ad·· lil- ·· ·· ı · 11 • d ı·•ıP b' k' . . . .. T.. 1 İta! Fr . - emın mermer erın e cenne 11 bın !ıra sarfedilerek yepyeni ve m ur gu pazar gun erı e erın e mıyan ipekli kadın çorJ>-P ... 
ır ım.-leye bahsetmı:te luzumog9.~: - ~c~~: .... ~~ı!w.ıAJ~·J.· :':n~a a1~L~J~ ·---1-l--·-·- ----= -l---'-~· _,,,__ı Mtfı.)ruecektır • .• ~ •. '_, _ lfiehittiln '\UlJ!'."On]arı haf'.'P'}rPt ~H-; .. ;1 -.ıc.&L cwıu:ıtır. -~ 

şura b · · . ' - Evet muallim· · d - 1 · sını Ye program ııarıcı olarak sık ~:. 
k ~~k ura~ı~a sıkışı_nış olan o kı- Y~ sahıl_le~ınde bırer komisyoncu mişti. Bizan~ tar'hç·ı ı~ız ~ soy e. Bakırköy ikinci ilk mektebi için sık trenler ~letilmesini bildirmiş- . Nizamnameye uygun ° .. ,,,; 

rı malumatı hır araya top- gosterınıştı. A 1 1 
1 1 e~ı yazıyormuş. de 2000 lira tahsisat konmuştur t· çoraplardan alınan birer ııu~,.,ıı 

lıyarak k d ... · d . . M d •. n aşı an mermerlerın damarlan M . · ır. .. e:ıJVV,ı. 
en ısını erın bır hülUs ısır n degırmenlerle, fırınlar- böyle b' . ekteplerın inşa ve tamir faali- -o-- muesseseJerfo isim ve adr ·ııJil' 

ve safvetle dinliyen bu ihtiyar alim- da pek küçük ve iptidai ~elcilde 0 • hasırla;ı~ ~a~z~~a a'.1~edı~ormuş ve yetine bugünlerde başlanacaktır. DENİZ lşLER1 beraber ikb.sat vekaletine b' t ı1 
!ere hoş görUnmek için kullanmak lup, hele ihtiyaca katiyen kifi de • Çatlak e~ıtrıy e s'.. ın.mış. -o-- - miştir. Vekalet, nizamnaıııe1 plıfl 
zamanı gelmişti • ·ıd· su unun on üne ulaşmış- MÜTEF RRf O • J k 1 ,.t• 

· · gı ı. Bonapart, her şeyden fazla tık. Or.adaki mahut çuk .. t !:: K enız vasıta annı ontroJ gun o mıyan çorapları . 
ka Bonapart, dinler ara~ı~da mu- buna e.hemmiyet v~rıniş; halkın mi- rek sordum: uru gos ere. Sağlık pro jesİ Deniz tlcaret direktörlüğü deniz müddeiumumiliğe verecekW"· • 

ye8: 1 ~r y~pıyor .. İman, ıtıkat, fel- de lhtıyacını tatmın etmek sureti- - Bu da nedir? .. Sıhhat ba • vesaitini sıkı bir surette kontrol& --<>-- 1'J 
~~!~ı:y~~ü~~~detİsı;ı.ese:.ıe~·i?i biri- ~r!~,~ühim bir muvaffakıyet gös- . - Yunan tarihçilerine göre, Fa- neleri için b:::~t~ 9!:ojesi9!!z~~ b~şlamıştır. Bu münasebetle dün Dün ve dün gece 

t 1 . :·· am ınını, mev- . tıh atının Ustünde, Hristiyan leşle. lamaktadır Önüm - d k' J dundenberi sahiller kontrol motör- e 
cu do an dınlerın hepsine faik bulu- Sonra .• Bir gün; fehrin alimleri- rinin üstüne basarak ve elinde kan- de Anka;a İta buz! İe 1 

.sene er- !eri tarafından abloka altına alın- SJCak• 34 dereC 
yor u ni ediple · · · 1 • • 1 k 1 ld ğ ' ' s n u , zmır ve A- d k , 

. ' rını, ııaır erını toplıyarak ı ı ıcı o u u halde, buraya kadar danada yeni ve mod h t h mıt ve o uz tane numarasız ve ilci • f't 
Sonra.. İslam kahramanlarına M18ır ilim hayatının pek geride ol- gelmiş, parmağını basmış ve kılıci- ıer yapılacak, me e~nh ~: ane- de ehliyetsiz mothör yakalanmış- Pazar günkü sıcaktan fi~'61! 

da, pek Aşık görUnüyordu ... Hele duğunu izah ederek, onlara bir (en- le blr defa vurmuş... ler de ihtiyaca g .. ;:u ~81 t·ıane • tır. derken dün hararet derecc51 a~" 
(Ha t· !'.' ' c.. . d . H o genış e ı ecelı:- Y 1· d 34 .. bili "' zre 1 

., uhammed) in sevgili .umenı anış - Akademi) ~kil et- - ocanız buna inanıyor mu? tir. Bun<Uln başka hast h .h . er ı mallar ıergisino derici- e uereceye çıkmış ve ı ,.-
damadı ve dördüncü halifesi (Ali) tırmiş: . . . . .- Fatihin pa;ı:nağ~ o. ~oktaya yacı hissedilen vila~etler:e a;: ~e~i lerin iştira.lr.i c.a~J:U-a alışık olmıyan t.staııb: ~ 
d~n bahsederken adeta, istiğrak da- - R.e~ınız, benım. yetışece~ kad~r kıhsenın ıçınde leş modern hastahaneler yapılacaktır. Dün deri tücarlan mitli sanayi Iıaın: bulantmı.ştır. Dün ~ JA,I 
kıkaları geçiriyordu.... (Ali) nin Demıştı. bulund~gu.na :nanmıyor. Gerek Yu- Ecevide kazasının havası itiba- birliğinde toplanarak ıo uncu yerli sı ~~le .aıcak derecesi 31 deJI ]CJ#l'I~ 
k~hramanlıklannı, Hayber kalesi _ Fransad.a~ getir~iği matbaayı, n~n tarı~~ılerı.'. gere~se m~allimi- riyle İsviçre gibi, verem tedavisi ~allar sergisine ı-eru., mikyasta iş- degıldL En hafif yapr~k ~, 
nın kapı~ını kopararak kalkan şek- bu akademının emnne verm~. A- mı: Fatihın yuk~e~ bır şahsıyet ol- için en ön safta gelen yerlerilen hl- ~~k etmeğe karar vermişlerdir. De Y~ ol.maması bu harareti tn~ /,'. 
!inde kullandığını Zülf'k (D. raplann, franeızca; ve Fransızlann dugunda müttefıktırler. Hem bu ri olduğu tahakkuk etmiş burada rıcıler bütün yerli mamuJita ait suz bır dereceye çıkarmış~ b#~ 
dül) ünü .... Hul~a ~liannı, . ül d.a. sühuletle arapça öğrenebilme le- me.r~er'. kılıçla. yanlı.r sey mi? Mu- büyük ve modern bir sanat:ıryom in- nümuneler hazırlı.yacaklar ve bun- düz şeltirde birçok kUtıseniJ11p p' 
olunan bUtiln efsan~vi >_ Y~ ısnat rı ıçin, derhal lagat kitapları basıl- alhm.ımı~ de .boyle ~ıyor. şası esas itibariyle kararlaştınlmış- !arı sergide hususi bir pavyonda m~a ve bazı hastaların ~~· 
ile dinliyor k d' . d şeylerı zevk masını emretmişti. Şımdı gelın de sıze Bizans pa • tır. Bundan başka Ecevitte iki t _ teşhir edeceklerdir. tesıyle ölümlerine sebeb olıtl 

' en ısı e başkalarına y . pazının kaybolduğu duva .. t d ' • a s· . . 
zevk ile naklediyordu. anı .. O~~anlı hükumetinin, a- re ·m... n gos e - ne e pr~vantoryom yapılacaktır. ır gemı karaya oturdu Kalp scktesı ı1' 

t ı. a . . sırlardanberı ıhma! etti.. yı tık kı f b 'k .. ııııı~,.,, 
.. ~ am lı":'lerı onun bu halini sa Bona rt b 1 • gı ~e var- 1929 da beni gezdiren imamın . mya a rı amız Gostenceden ham gaz yükiyle İstanbul sahil sıhhıye şıır. 

gordukçe derın hayretler içinde ka- ' k h pa un ar:'. bırer bırer Ya- sözlerini aynen anlattı. , Arada şu İlk kımya fabrikamızın temel at- Hamburga gitmekte olan Norveç Ziya diln vazifesi başıııda ç~ 
lıyorlar: ~ara alkın m~ddı ve manevi ih- fark vardı. İmam, muttasıl "diyor- ma merasimi İz mitte önümüzdeki bandıralı 9400 tonluk Che.- Tb-Boe ken birdenbire <lilşmüş, ~1Jl1e#t 1 

.- Bu ad~ma, muıJ,ıka yakında :'iear~~a~n~ tatmın etmiş - ~ütün.~~ l~r ki,, .. kelimesini ilive ederken, ye- pazar günü .yapıla~a~tı~. Bu fabri- gemisi evvelki gece yarısından son- c.ese~ doktor tarafından ~u~~J ı' 
(Ifıd~yet) ~rışec.ek... ş.. . .. 

0 
unda ne çıka~ılecegını ru tercuman, inanıy.or gibi anlatıyor ~a klor ve sü~ ko~ık ıstihsal edecek ra saat 2,3~ da Çanak kaleden ge- dılrnış, kalp ~kteaiııden old.~:jlpılf 

Dıye, soylenıyorlardı. duş.ün~p m~h.akeme edemıyen - a- du. Para atılan nıyet deliğini de tı.r. Bu fabrıka ıle her sene harice çerken Gelıbolu ka11ısındaki zincir laşılınış, defnıne ruhsat . ' ıı•ıD' 
~Ia::ımafih, bu hidayetin yetiş _ halı zü~r~sı?ın artık tamamiy!e gö göstererek, bugün bunun yasak ol- gıden 350.000 liramız memlekette bozan mevkilnde &IB yüzünden kara tir. Ceset, merhumun evıııe ,ıoııt' 

mesı de. uzun sürmemişti. Bir cuma züne gırmışti. duğunu hatırlattı. Bundan sonra, kalmış olacaktır. Fabrika yılda ya düşmilşttlr. nlmıştır. Cenaze.\i bugün Jı 
gunO, Yıne İslüın kıyafetinde olduğu . ~akat ~u. müddet zarfında onun h~klı. bir tefehürle, Kemalist Tür- 2450. to~ ~ud kostik çılı:a.racaktır. . _Gemi sabaha kadar kendi ken- lacaktır. 
halde. camıye gitmiş .. En ön safa g~zlıden gızlıye asıl meşgul olduğu kıyenın Ayasofya için yaptıklarını F~brıka ıçı.n S?ıner Bank bır milyon dını kurtarmağa çalışm1ş; muvaf- ... şile# 
g~çmış ... Kırk yıllık mü,Jüman gi- hır şey vardı kı o da, ordusunu kuv- anlatmıya başladı. Dersini iyi ezber- dort yuz hın !ıra sarfedecektir. fak olamayınca gemi kurtarma şir- Şehremini Nevbahar wJılı1 ır."1' 
bı'.. (erkanı .s~l~t) a riayet ederek vet~e~dirınek; istediği anda ve is- !emiş~~· Heyecan içinde ayrıldım.. Bulgar şimendifercileri ketinden. '.md~t istemiştir. Alem- de .n:edrese sokağında b~5~1 

ölu ~ 
~'.u~Wırıan d'.nı~ı r~emen kabul etti- tedığı ıurette Mısıra hlkim olabil _ Dıger kılavuzlar da buna ben- Bulgar şimend~ercilerinden mü- dar tahlısıyesı dün sabahtan itabe- tecırı tatar Rıza kulübe.•~ıl vlP~e 
gını göstermıştı .. O glinden itibaren mekten ibaretti. zerse, Kemalist Türkiye, profesör _ rekkep 25 kişilik b' 

11 
k ren kurtarma işine başlamıştır. Ge- !arak bulunmuş ve sekte! 10'ıı;i' 

G_eııe:aı Bona~ar:a'. (Ali Bonabar- Bonapart; bir taraftan bu su _ !eriyle .yeti~tirdiği, seyyah tercü _ yaz tatillerinden istif~d!r:%~re~ı e~- minin ~l~ında. yarası da vardır. Bu- öld~ğ~ ~nlaşılarak defıııııe 
dı) lakabı ver.lmı tı. , retle oyalarken, diğer taraftan da manlarıyle ıftıhar edebilir.,, velki gün limanımıza gelmişler, şeh radan ıçıne gıren sular boşaltılacak verılmıştır. ,. 

~Ali), onu~ e~ sevdiği islim ahaliden topladığı vergilerle ordu- •• , , • • rimize çıkarak müzeleri ve şehrin ve. yara .da_ kapa~ıldıktan sonra ge- ....... ıııcO ~ 
~'.~7~aru,an!nı~ ı~ını olduğu için ken- nun bütan levazım ve ihtiyaçlannı Muessıf hır ırtıhal gezilmeğe değer diğer yerlerini gez mı yOzdurulecektır. Tahtakalcde uuyı!k k.'\,eı:ı !-
d e \erılmıştı. (Bonaı:ııırt) ~dı temin ediyor .. Fırka ve alayların İstanbul kasapları Türk Anonim mişlerdir. TiCARET HABERLERİ mnda Konyalı seyyı:ır v~~ JJI y: ı:r:\~fa~:tiıt~ı::~:ak (Bı>nııbardi) bütün Mısın bfr asker çemberi iç:~ şirketi .meclisi idare .re.is vekili Nuri 1'.fisafirlerimiz, dün de, devlet Buğday standardizasyonu ~:~::~ oğl~-~~lernı11;~ A;0 1;::ısıı~Jf 

~ ı. ne alacak surette rl f · Aka dün vefat etmıştır. Cenazesi demıryolları dokuzuncu işletme mü B • . • a .ıguınr .. 11 ~ 
Bonaııart, bu komedi;·i yalııız Mı•ıra ve .Ye' eş ırıyordu. bugün saat 11 de, Aksaraydaki evin düril Nusretle beraber Adalara . ug~ay .standardızasyonu hak- Ugurhanı önünden geçeı~~ 

~l~na~ı~ordu. Ilaş rolü, kendi.ıi al- gelen ;Uvarile Ka~'._'"el·~ atsız olar~k den kaldırılacak, namazı Aksaray mişlerdir. Dokuzuncu işletme !~~ ~ı.nd; hır ;ız;mname , hazırlamak sektesinden ıl.~üp ölnıüştur. 
dıyı gıbı; mulıitinılekil•r d l ., . . re amı en at tedarık Valde camiinde kılındıkta düril misafirlere Ad 1 • ıçın ıcare o asında yapılan toplan ··jet 
l:r'~kemınel surette r;güranh~ ı~:~ 1 ;~~',~~~ ~ıl~e~i in:e ~onanma da Topkapıdaki şehitliğe defn:di~~:::: mi~t1r. a arı gez dır- tılar bitmi~ ve dün - hazu·lanan ni- Sandald;ın denize düştu Jlll~ş· 
edıyorLu <lı. · · lap ır. an ayı ve sandal- tir Is t P kı , ııamname ıhracat tuccarları ve oda H r t ta .rd. buJuııııll 1 ,ı . l::.rla kuvvetlendirilmişti · . me eşa z san at erkanı tarafından i ol a ıç e mı " .ı\hJlle 1,9 

Kahıre mevki kurnandanı ol . · Nurı, Aka, ticaret hayatında dü enstitüsüne .. mz .. anmıştır. ra vapuru gemicilerinden ı 
(G~nerııl Meno), bir ülema heye~: mir~ıu~ıt-~lıf askeri .. mevki~erde de- rüstlilğü ve namusu ile tanınmış he; Beyoğlu Ak am Kız Dun .. ~abah alınan bu neticeden son- Salih Tophaneden kun:ıaııY~pı Je' 
hu>:urunda (hak dinini kabul) et i•I . '. ~.rangoz. ~tol~elerıy!e ordu kesin hürmet ve muhabbetini kazan tebi direktörü 1. A ksana~ mek- ra, ogleden sonra da arpa ihracat- ' vapura dönerlerken •andnJl~ıı t"; 
miş ... Keııdisine (Al>dullah Meno)- t~s:ı:~~or.~~k ıçın ımalathaneler mış çok halük, çok temiz bir zattı. paşa kız enstitü;Je d·~ ı:~'\ l'.'.":.et- çı~arı toplanm 'şıardır .. Bir iki gün niz yolları idare~inin ~ııı,ı·i~1er ~ 
adı vcrilmi~ti. (General Abdullah 

1 mış 1
' Kederli ailesi efradiyle ticaret ve is tayin edilmiş ta .. ~··~t ·' . r ugune ıçınde arp~ standardızasyonu ni- mörkörüne bağlamak ısteıllJif· G, 

:r.renoı. i.u~vnıa rl.a iktifa etmem· ailesi olan Kasaplar Şirketi erkanı'. törlü"'ünce k'end~ını, tu huı·ı· dire'c- z2:nnamesı tamamlanacak, bundan bu sırada denize düşmu~ıer. pJtıP 
ış- ( D'llı ) t . b ISlllP e. ıı: o "·· nra f'tik ve ' - ·ı t da"' a var na azıyetlerimizi beyan ederiz. , ) ap:ıgıya ge~ı ecek- miciler kurtarılmış ve Ç 

mu~~ur. 

alınmışlardır. 



TENi "SX8~ff 

lia .~eza evıen Bir ziyaretin akisleri .'l!!!!!!" il~! ~ .. [ ~] -~· ~=::::::::::===!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
Pıshanelerin ngilfere 

ısıahı yolunda Karadenizde yeni bir siyasetine daı·r 
çıkan kanun ispanyada harp 

"-bıı~ıara iş ve terbiye muvazene tesisi fogi!~:~;;'·~::b:·i :::~:::~il- F k I 
öğr ı·r T mek ıçın onun hayat memat mese- ran ocu arın taar 

la. ~ınuın d. e .. 1 ı~or . ürkiye ve Romanyanın müşterek lesi t~ıakki. ettiği noktalarda tngil- ruzu. 
~~ilat k ırektorlUgün vazıfe ve tereyı tehdıt etmek icap eyler. ln-

.~~~b•n~:~.nu çı~mıştır. Bu ~anun elinde bulunacak bı·r emnı·yet ı·ı Ah gil~ere _çok kuvvetli bir hükumet ol- ve tayyare hücumları " triıı bir ~n ıslahı ve bu milesse- s a ı dugu cıhetlc ufak tefek tecavüzlere 

~Olunda e:t~~~; ter~i~e y~ri olma- Viyanada çıkan "Neue Freie memnun olmaması mümkündür, ni- lik~yt kn~mak lü~sil~ü gösterebilir. 
~ ~~•ınafih b ş mü hım bır adım - Presse,, bir makale yazarak başın- tekim Londranın Boğazlar konf e - İngılterenı~ kendı .gor?şü bakımın- • • • 

::ı; şirndi u _adı~ .çoktan atıl- d~ Kral Karol'un çok umulmadık ransı esnasında ittihaz edilen karar- dan ha~:atı chem:nıyet~ haiz nokta- 15 kılometrelık hır Cephede 12 kı•tn-
~ llırali) ~enışlctılıyo~. bır anda şayanı dikkat bir gezinti ları ne kadar güçlükle tasvip etr-. lard_a sukut edebılmesı mutlaka o ~ 
ltıi e'>'i feib· a asında tcsıs edilen yaptığı hatırlatılarak Atatürkle İs- hala hatırlardadır ır .. h ı~ı, dakıkada zuhur edecek silahlı bir met •ı 1 d•ı • d•ı 
ı._ ildeki eıkı:ncmleketin birçok yer- tanbııldaki mülakatı 'esnasında Ro- Türki'-'e dah' B - . l ıçkşup esız ihtiliifın İngiltere lehine halledilme- re ı er e ) er Ve zayıat Ver J er 
--.ııı k s ı hap' h 1 d . " ı, ogaz arın apanma- . .. 'd" . 
~i e te, l'nah U" ıs a~ıe er e ye~:- men hOkOmet erkanından kimsenin sının temin ettiği emniyetten, mu- ~ı u.mı ı~ın mevcut olmamasından Saragos, 4 (A.A.) - Puebla de Valans 4 A A 

O~ııı dlizeJ~m .. ·l~rı ınsan et~ege, yaı~ında ~.ulu!1may1şının birşey ifade kabilinde stratejik faydalar elde et- ~:e~·ı g~lır. ~on. senel:rd~, ~bazı mü- Valverde mıntakasınrla Frankistler şehri bombardın~a~) e-;- c:,cce ran~ı 
dıt. ıırna Yaz~~ e b'çlal~şılmakta: ethıyecegı, zıra 11 şubattanberi Ro- medikçe, feragat eyliyemcz. Ancak hausa:a adr bı~gıltereyı sılahlanmak taarruzlarının ikinci gününün ak büs eden düsman layy:ree~:ri ~ş:va-

ı nuyen, ven: manya talihinin münhasıra k 1 d . h l . . u~un a ıraz yavaş yürümeye d - ' ' ltle~.ı • 
1
. d b 

1 
d _ . n ra ın enız arp erının gemilerle değil, sevketti Baska devleti b .... k b" şamın a Teruel'dcn Sagorıte've gi- toplarının ateşi karşısında uzaklaş-

' -ıe ôf e ın e u un ugu temın olunmakta daha z· d d · ta , . 1 · ' · ·• er uyu ır d • -

~,:~.'~~~~;ı~.~:ı~=~~!~:;i~ ve ".::~~~:~::ö~~· d:;:~~~~ied~~; ~·:ı:'~ir!:d~~:~:~:~t~~~:rı:~~~ :~~:;.~~!·~:~::~,~~,:; ç~: ür~~~ı:!~ ıo~e~~~~ ~~~:!~h~~.b:i:;::; ı ~;~;: ~·ı::.::~!~;, o~~i'.:~'~ M üda-
~ 8'hiı~iı tattıran bir meslek ve meselenin bu ziyarete sebep teşkil olan deniz tayyarelerine başvur~=k g~r~n 1n~iltere ~eııdisine has ameli me re a a rı erlemışlerdır. b~: ~=~~i~eJ~ ta:;:~~dan neşredılen 
,~ı Ceı ol~aktadır. Edirne ve ettiğini umuyoruz, zira şu sıralarda suretiyle Türkiye buna da bir ça duşunce ıle :-ıulhun muhafazasını yi- Barselon, 4 (A.A.) - Bu sabah F k kg , l .. ı mı~takasında 
'ııde ::vlerıyle, birçok vilayet- görüşillmesi bilhassa zaruret kes - bulabilir. Bu ise, 'Romen deniz e:~ ne herkes~en da.?a çok ~uvvetli ol- beş Frankist deniz tayyare.si Barl'e- i~a~e;e ~;~!t~rının Pla de o_ııay~ 
~.ı.lttind trulı_rıuş olan modern ce- beden hiçbir mesele yoktur. Yarım- kanıharbiyesinin bazı taRavvur v :rıak çaresınde gordil ve sıUlhlanma- !onun 18 kilometre cenubunda kain b"ld" ·ı şkt d" e taarruz ettıklerı 

111t e akıp ed"l b t d d h b ~ e ga başladı 1 ırı me e ır. Fakat bu kuvet-
. ı en u me o - a a er akımdan sakindir ve bu planlarına ziyadesiyle uvgun gele- · · gava kasabasını bombard.,man et- Jer her def d d t . 1 . il Ok- t' · h f ~ İng"lte · ·11;.hl · · asın a a amamıv e gerı "'-· 'l>iah s une mı mu a aza edecek gibi cektir: 1 renın sı " anmasını bu- mıştır. Facia kurbanlarını? nadedi püskürtOl ü 1 d' F . ~ 

.""lll aneıer· "d . .. ·· kt d" B . - b . _ m ş er ır. rankıstler a-
kt. e kad ın ı aresı 1929 se- gorunme e ır. una mukabıl Tür- Müştereken hem Tt .. ırkı"yen· gun eşerıyet sulhil için bir tehli- çok oldugu söylenmektedir. g~ır zaviat . 1 d" 
"11, o ar D h'J' . k" ·ı R .. m, " vermış er ır. 
~lir •ene a .1 .ıye vekaletıne a- ıy~ ı e omanyanın Rusyaya mu- hem de Romanyanın elinde buluna- ke addetmek doğru olmaz. Çünkü 
\be \'ekAl d.ahılıyedcn alınarak cavır olmalarından mütevellit bir- cak bir müdfa .. t ·ı:h İngiltere artık doymuş bir de lett" j 
lıı.. el'i etıne bağlandı. 9 sene- çok meseleler vardır. Bu arada Tür- . aa ve e~nıye Si a ı, . . . v ır, apo I"' R d k ,~id~dliye vekaletinde bulun- kiyenin Montreux konferansından Kar_adenızde y.cpyeni bır muvazene ınkışafın azamı haddine dahil ol- nyanın ma ) 0manya a SICa 
!'\ il bir Ve daha ilk senelerden iti- sonra Boğazların anahtarını eline te~ın ede~e~tır. Yalnız derhal bu muştur. Eldekini muhafaza etmek, • t• d• ? b• • fjJ"' 
ı... blflarn teşkilat ihtiyacı duyulmı- almış olması, Akdenize baııka bir h~uşteerk_sıla~ı.n .sovyet Rusya aley- muhafaza edemiyeceği parçaların Vazıye } ne lr • Jr JD ak yaptı 
.~ ıttı F k . d k . _ · . ıne çevrılecegını sanmamak gerek- • . . 
"- ~ıkarıı · a at bılhassa geçen yer en çı mak ımkanma malık ol- f z· T .. k" .1 R asgarı haddını kaybetmek İngiltere 
~ •. ceıa kan bir kanunla tadil edi- mıyan Romanya !çin Türk dostlu- s::·dakırı.am· ur _ı~b·e tı e okmdantya ara!- için bir muvaffakiyettir. İngiltere Masraflardan kaçmak Üç cephane harap oldu 
~d~ anunum . - unu bilh k una~e a ın ço o~ ane o -
~ ~. ceıa evler· uzun ~ 3 ü~cO ~ır assa ıymettar kılmakta- masına rağmen, birincinin Rusyaya silahlanıyorsa bundan sonra bir em- çareleri aranıyor Bükreş 4 (A. A.) - Dün öğle zama-
'· : 1feJer Yük) ın~ ybe~ı ve mü - · .. . karşı aktif bir ittifak politikasına peryalizm ~·apnıak için değil, bun- Tokyo 4 (A. A.) _ Prens Konoye nı payıtahtm civanndaki kalelerden 
'-te Ce il ltıaddeni~mı? ~ u.nm~k - Bukr?ş, ~nkara ıle l\I~s~ova a- girmesi muhtemel değildir. Fakat dan e~velkı emperyalizmin gani- ve maliye nazırı tarafından impara _ birinde bir infilak hasıl olmuştur. 
'tiıı ı•Yı infaz '.'.i :nı .z~nıyete rası~d~kı mun~sebatın ~skısı .kadar Romanyanın bitaraflık siya!;eti _ is- n:etıerınden mahrum olmamak için- torluğun iktısadi vaziyeti hakkında Bunun sebebi on gündenberi Ro
t l)ıo: t.hnıil etm:<>ıs ~~1!1 e ce.za sa~ım~ ol~~dıg~ ~anaatındedır. An- minin de göstereceği gibi - aktif ga- dır. verilen malumattan şiddetle mütees- manyada hüküm süren şiddetli sıcak
" leıııi elJefiyetler ış 0 ut~ v:.~~fe ~~ şı~dılık, ıkı devlet ara~ında yeler peşinde koşmamaktadır. Şu Bu itibar ile, fngiltereyi dünya sir olan imparator, bir misal teşkil lardır. Üç piyade cephane deposu 
t ıı ili: edilerniye;:~v~:cla eş 1 a~- /r mu_ a':eıe m~vcut. o~duğuna gö- halde böyle bir karışık politikanın ni~etl~ri sofrasına sonradan koşup etmek üzere saray muhafızlarında ta- harab olmuştur. Facia kurbanlan-

~ııı,d bette ehe . r genış e vazıyetı oldugu gıbı kabulden çok etraflı bir hazırlığa rnuvtaç ol- yetışmış ve henüz ihtiraslarını tes sarruf yapılması için tedbirler al nın adedi henUz malOm değildir 

1 
·~i~ iye kadarm:y~~iclir. . baş~a çare yoktur. ~omanya, ~us- duğu ne derece muhakkak ise, kral 1 k!n edememiş aç gözlü obuı-!ard~~ mağ~ karar vermiştir. - -o . 

~~bi:şkilat ve va~i:eıne~e: ı~a- ya ıle hemh~.du.t oluşun~~n katıyen Karolun ani surette fstanbula gjdi- bıraz ayrı tutmak icap eder. Nail Imparatorun masasında ecnebi EskiAvustury B k"J• 
'tut lcanun ve ·ani erını gös- ~emnun degıldı.r ve bu ıtıbarla ha- şi de ayni nisbette tabiidir. olduğumuz şu garip sulh devresi es- yerine meşrubat olarak milli Sake a aşve ı ı 

~ ıa <>lrnarnası ~ b zıa~name de lıhazırdn ~ ~ehlıke de olmamakla kiden olduğu gibi bugün de cari o- kullanılacak, mısır tütünleri yerine ne oldu 
t ıurnun u oş ugu doldur beraber - ıstıkrarını kaybetmiş olan i lan "K ti memleketlerden ithal ed·ı · k.l · L. q•~ u kaı b' . . 1 

1 
d un·e er mu\'azenesi \nin ~e ı en ıç ı erın Londrar 4 (A.A.) _ Devli He-

~l~td~lanrnasını ıit~:~n t;: an ev- ~~v~zen~yı )~n~de~ iad.e ~clebilmek spanyo su ann a meresidir.Bu muvazenenin j~leri ~e sarayda Formos adasında yetiştirilen rald gazetesi, eski Avuslur):a baş-
\iıı;n ıı biri olmu~t e ıren se - ıç~~ 1 uru aca ' er an~~ hır _beyne~- • hala lııgilterenin elindedir. Bundan tütünler içilccektir. Nihayet saray na- vekili Kurt von Şuşnigin biraderi 

l?ı hl.. .. ·· ur. mı e grupman ın teşkılıle zıyadesı- J ·ı• .1 • . . zırı tarafından verilen t~Jimat muci 
~C ~ ~~ı.,.u~:rlüğün vazifeleri le alakadardır. Bu htısustn Polonya ngı iZ gemi erine dola:'.ı .• ınkışaf!arını Laşka ül~elere bince saraydan veya sar:ya verilece~ Arthur von Şuşnig tarafından Ho~ 
eıa ,. ı0 ı ..... 1r;ıhr. nın Rusyaya karşı ta ki etti-i si ·a tecarnzde değıl de devamlı bır sul- olan h d. , 1 . lan dada bulunan bir akrabasına Vi 

~laıu e tevkif evleri umum set ona urncl\. .. ·--·- p g · ) - • 1 1 1 hün temin edeceği intizam \'e ~ü- c I.) e er bundan sonra kıymetlı yanadan 15 haziranda yıızılan bir 
daire:dliye Vekilinin direk- ayni veziyetten _müştekidir. Polonya l k ffil?. leketlerin bugün için bir muvazene maden1(~b~f:tji~ca;;\gonuruu WgktyJ>u11_1.11etnir2.L dercehnektedir. 

\ell lıı,a ~~de c~za ~e .tevki.f ev- n~n da ş.~rktakı Rusya hududu ~:- ati mı yaca ve i~tikrar unsuru, nazım bir kuvvet t~tanbul, 4 (A.A.) - Kabota- teyit edilmektedir. Arthur mektu-
\ larıı tamırlerını temın ve nış v~ mudafaasızd~r ve - Roman~a- • • 'roHinü oynıyan İngiltere etrafında ·ın ·ıl dönümil münasebetiyle eki bunda şu satırları yazmaktadır: 1~ıe .. · ~tını tanzim ve hesap mu ya nı:-ıbetle kuvvetlı olmasına rag - Franko nezdındekı . . . J } . . . ç " 1 h . d K t' . d' ~ "nı t k' l toplanmaları zarurıdır. İngıltere len telgraflara başvekı1ımız tarafın azıran a ur un ız ıvacın 
~. lııuh a ıp ve bunlara müte- men - Rusyaya karşı zayıftır. Bu bb"" ) . . . .11 1 . . - d k. 1 k b 1 d k~l t · d b ı ~I abereı . . . . .. d p 

1 1 
d b . k teşe us erın netıcesı mı et erarası münasebetlerın hak- dan aşagı a ı cevap a mu a e e e-

1 

a ve a e e nonun yerın e u un-
et~ a· erı ıcra ve tayınlerı .ruz en o onya sene er en erı en- . . . . d"l · r . dum Bununla beraber evi birden-

'ri llında ıt olan ceza ve tevkif ev- disini beynelmilel bir ihtilafa sürük Londra, 4 ( A.A.) - Başvekil 1 kaıııyet ~aır~sınde cereyanı şampı- ı n:1.ı~ ı~. t . l d.. .. .. .. bire .kapatıldıktan sonra Kurt'un a-

~\'e trhve rnemurlarının tayin liyecek her türlü politikadan kaç- bugün öğleden sonra lngiltercnin lYonu vazıyctınde kaldıkça ve çıkan b . 1 a_ ohaJınlyı odnu~udmunasle- kibeti hakkında endı'ı:ıe edı"yoruz 
• "'il . ' .. . ihtiı...:.flarda me"cut mu·ıhedeler·ı etıy e ız ar o unan erın uygu a- , .,, 

~liıı·. vı erme dair inha mua- maktadır. Albay Back Sovyet Rus- Ron teşebbuslerıne karşı Frankonun, - ' • • .. . • • A 

ı ıfa eder.,, yayı hem diplomatik hem de aske- verdiği cevabı avam kamarasına metinlerine harfi harfine bağlı kal- ra muhabbetle teşek~ur e?erım . ., Esrarengız tahrıkatçı 
~ ri bakımdan merkezi A\·rupadan u- bildirecektir. Zannedildiğine göre ~ıyara~ nAısf:t. ve ~dalet daire- Başvekıl Celal Bayar Şamİpİr Suriyede ! 
~ ldanı . r d zaklaştırmağa çalışmaktadır ki, bu Çambörleyıı, vapurlara yapılan ta- !'ınde hır ela.:.tıkıyet gozetmek pren- -<>-
.. tan.... n ışga ın e telakki, Titulescu'nun siyaset saha- arruzlara şimdi nihayet \"erildiğ.i si.~i~i m~dafaa e_ttikçe kend. i_sine Macar tahtına ait bir Karaşi, 4 

(A.A.) - Veziristan 
~0,y0 oWq Ve Japonya sından uzaklaşmasındanberi Bük - noktasında ısrar edecektir. Bu netı- buyuk hır sempatı uyandırabılır. haber ve bı"r ceza ahalisinin yardımı ile Afgan hane-
.-,.. , 4 (A. danını devirmeği tasmim ederken 
.,bıa h .A.) - Oomei ajan- reşte büyük bir alaka uyandırmış - ce kısmen İtalyanın Franko nezdin H"" . . 

61_teııub Ukumetiniıı hainan ada- tır. Bükreşte öyle anlar olmuştur ki, deki teşebbüsüne kısmen de lngil- 'seym Cahıd YALÇIN Budapeşte, 4 (A.A.) - Maca- geçenlerde teslim olmağa mecbur 
-~il lır u Şarkisinde Çinlilere a- bu esnada Polonyanın tesiri, mese- terenin taleplerine atfedilmektedir. ristaıı krallığının dük d~ Kent'e il kala? .Suriyeli esraren_giz ta~rikçi 

ı 1 ase1 d verilmesini telkin eden haftalık po- Şamıpır, hava yolu ıle Surıyeye 
Jtı.·ııt a alarmı işgal ettir- la Fransanın veya Küçük anlaşma- Bu münasebntle siyasi mahfillerde, ı İtalya Erka" nıharbı"ye ~ ~ er h litika gazetesi, dahiliye nezaretinin gitmiştir. 

b dair e Okümetine bildir- nın tesirinden çok daha kuvvetli Kont Cianonun Burgos nezdindcki 
~f, l'le Londradan aldığı bir menfaat birliği mevcut olduğuna hayırlı teşebbüslerinin neticesini reisi Almanyada emriyle 60 giin intişardan menedil- Romen ga.zeteleri vari-

; ~ok Ştetmektedir. Domei a- göre, ayni şeyin bugün de Türkiye- Lord Perthe bildirdiğine ve kendi- miştir. datı kontrol edı"lı·yor 
•d 

1 
Yo\·a 1 ı t Berlin 4 (A. A.) - İtalya erkanı -~a arcı.· . ge e nbir haberde ye karşı duyulması pek tabiidir. Di- sine, ngiliz - talyan itilafının bir . . . . . Yüz bin fıçı petrol 

~ a ctn bırine geçenlerde bir ğer taraftan Türkiyenin hugün ye- an evvel meriyete girmesi imkanı harbıye reısı general Parıanı Alman-
ti bi~~~1:1lı jandarma ihraç e- ni bir dostu vardır, daha doğrusu, hakkında bizzat Mu!ıolini tarafın- 1 Ya erkanıharbiye reisi von Brantiç 
~ır. ltılrnekte olduğunu yaz- harpten evvelki İngiliz dostluğu dan izhar edilen kanaat hakkında , tarafından vukubulan ?avet üzerine 

ask ~u adada yirmi kadar tekrar tazelenmiş gibidir. Ancak İn- malümat verdiğine dair Roma' dan dün aöşam Berline gıtmi~tir. Gene-

Mek,:;iko, 4 (A.A.) - Litopia 
ismindeki İngiliz petrol gemisi, meç 
hu! bir mahalle .ııakletmt!k için 
100.000 fıçı petrol yüklemek üzere 
!\Iinatitlan limanına gelmiştir. 

Bükreş, 4 (A.A.) - Gazetele
rin varidatının kontrolü hakkında-

1tııak~rı nladen işleriyle meş- gilterenin de, tıpkı Romanya gibi, alınan haberler alaka ile tef~ir edil ral Berliıı civarındaki muhtelif as-
adır. l\lontreux konferansı neticesinden mektedir. keri tesisatı teftiş edecektir. 

ki kanun ahkamına riayet etmediği 
için hükümet, Universul gazetesi
nin üç gün müddetle kapatılmasına 
karar vermiştir. _. 
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~rı' .. Şöhretin muhabbeti, aş- sem onu öyle yap ... 
ttdl gonlünde artık dal budak Saibe - Baş üstüne efendim baş 
~. ~ur kızım nmma çok pa- üstüne ... 
~~tr... llitn de uğraşmadan ca- Nefise - İyi saatte olsunlar koca-
~ nı bana bak nasıl haber verdiler. Ma-
'-... aı~1 Sizi zahmete koyacağıma il Bey Şöhreti kötülere mahsus evle
~~et~r efendim amma paranın rin birinde gördü. Sevdi. Karı da sa

t~1 Yok. Bütün varım bu u- rı saçlı, pembe beyaz, genç, varda
t~tiri ~lsun. Siz kocamı eski kosta dilber şey ha. 

~tt· nız de ban.1 para pul hep Nefise Şöhreti böyle tavsif eder-
~~ ......_ .. ken tesirinin şiddetinden Saibenin 
~~ları .. <Söylediği sözlerin mu- her tarafı titriyor, rengi uçtukça u
\ ~in ~Zerinde yaptığı tesiri an- çuyordu. Hoca hanım muhatabasının 
t~~i:ı-,_ ace.tcilerin dikkatle yüz- amansız, zayıf taraflarını yokhya 
~~lilcge.zdırerek) Dediklerimde yoklıya sözünde devaml:ı: 
~ ......_ A.."ar mı? - Yüreciğini dağlamıyayım yav
"1ı.. ~ h llocahanımcığım yok... rum .. Kocan Mail Bey l..ıeceriksizdir. 
i~ /\Yok. Hep h:ıkikati söylü- Böyle işleri kendi kendine pek başa
~ .. ttık bütün ümidim sizde ramaz. Hayati isminde bir çapkın o
' ......_ ~ nun önüne düştü. Hovardalıkta yol 

l)i(!~ ~zım sözlerime inanıyor, gösterdi. Kocan o kadının uğruna su 
l bağlıyor san ne der- gibi para sarfediyor. Nazeninin ar-

kasında bır kaç kışi dah::ı var. Mail den bir gel gibi göz yaşı boşandı., panan şu talihsiz kadının felaketi- yapacağı ikinci bir davet için b• 
karıyı onlardan kurtarmak için Sa - Uğradığı felaketin dehşetini o daki- ne acımaktan kendini alamadı. Fa- dertli kadından on lira daha kopar
matyada ev tuttu. Döşetti. davadı. kaya kadar hiç nklııia getirmemiş, kat bu zavallıya merhamet edip de dıktan sonra yine kaşlarını çatıp i
Ahçı, uşak, at araba h;-psi mükem- gözleri önünden böyle korkunç şey- ilk kararını değiştirmedi. Zavallıya yi saatte olı;unlar namınn talimatı. 
mel... ler geçirmenıi~ti. O anda g-özleri ka gCıya biraz tescili vermek istiyerek: mahsusaya girişerek: 

Sözün burasında Saıbcye bütün rardı. Bütün cihan zindan kesildi. - Kalk kızım bu kadar meyus - Kızım Saibe hanım şimdi be-
bütün bir fenalık geldi. Bayılmak ü- Mail ile kendi arasında vartalar, olma. Her şeyin çaresi bulunur. ni dinle. Ben artık bu işi üzerime 
zere iken Nimeti hanırr. konsolun ü- girdaplar, açılıyor, zevci, sarı ı;aç- Hem böyle çocuk gibi ağlamak bir I aldım. ~Jaili o kadının sevdasından 
zerinden bir bardak su yetiştirdi . lı pembe beyaz bir kadınla ele le eri~ işe yaramaz. O karıya alaka ettiği 1 kurtaracağım. Fakat dediklerimi ta
Yüzüne serpti. Çantadan küçük bir şilmez, gidilmez ~onsuz, bucaksız gündenberi kocanla aranızda ge- mamiyle yapmalı. Şimdi sana yazılı 
şişe çıkardı, koklattı. Diğer bir şişe- ufuklara doğru çekiliyor, gidiyordu çen halleri bana birbir anlat baka- ufak ufak mavi kağıtlar vereceğim. 
den suya damlatarak i~irdi. Nimeti Her tarafı saran o karanlık içinde yım. Bunları suda ıslat kocan geldiği ak
hanım Saibcnin artık tabibi olmuştu. Saibe yalnız bu iki çehreyi seçebi- Saibe - Efendim anlatmağa ha şamlar bir kolayını bul ona içir ... 

Samatyadaki ev keyfiyetinden liyor, bu aşık maşukayı zifiri siyah cet var mı Siz hepsini biliyorsu- (Fildikos gömleği iadE> ile) çama
henüz Saibenin haberi yokken bu- bir zemin üzerine ateşle resmedil- nuz. O işi azıttı ben süküt ettim. O şır değiştirdiği vakit bunu da arka
nu o saatte öğrendiğini Nefise za- mi~ bir levha gibi görüyordu. azıttı ben tahammül gösterdim. Ni- sına giydir. Öbur gelişinde yine ça-
vallının o hallere uğramasından an- Talihsiz Saibe en ümit.siz kaldı- hayet işte bu pleseye geldi... maşırından bir şey getir. Bunları 

ladı . ğı saatlerde bile Mailin bir gün ge- Nefise, zavallı Saibeyi galeya- yapmakta bir güçliik yok. Şimdi gel 
Bedbaht Saibe baygınlığını ge- lip de o karıdan arzusunu alacağı- na getirdi getirdi söyletti. Mail hak- öHüme bakayım. Sana da bir nefes 

çirir geçirmez yerinden fırladı ho- nı, onu terk ile yine aile bucağına kındaki muhabbetini, Şöhret aley- edeyim. (Saibenin başına on dakika 
ca hanımın dizlerine sarılarak: döneceğini düşünüyor, bu cihetten hindeki nefretini kabarttı kııbarth kadar okuyup üç defa püfledikten 

- Hanımcığım o kötii karıya kendine birçok teselli yolları arar- söyletti, bu karı koca arasındaki es- ve bir bardak da nefesli ım içirdik-
Samatyada ev mi tuttu? ken şimdi kocasının o kötü kan ile rara tamamiyle vakıf oldu. Şimdiye ten sonra) iyilik, sağlık oh kızım 

Nefise - Tuttu yavrum. Tuttu. evlenmesi hakikatine karşı mukave- kadar Mail ile Saibe arasında ne gi- oh .... Haydi git pençereden gök yü-
Ya iş eskidi diye ben niçin telaş e- mete artık kendinde kudret bulamı- bi gizli haller geçmiş ise hepsini öğ-
dip duruyorum? Zanllı kızım ~af- yordu. rendi. züne bak. Bu gece hafiflersin. Sı-
dil Saibeciğim gözünü aç ... Ev tut- Hoca Nefise hanım bu keyfiyet- Saibe artık Hoca hanımın kes- kıntın azalır. Şimdi kulaklarını aç 
tuğu bir şey değil akşama sabaha tekendi karını her şeyden üstün yap kinliğine iyiden iyi kani oldu. Çün- beni iyi dinle. Artık kocana karşı 
karıyı kendine nikah ettirecek!... mak yolunu tuttuğu halde bile inli- kü her şeyi olduğu gibi ismiyle res- miskinliki. sükütu, tahammülü bir 

Bu dehşetli habere karşı Saibe- ye inlive ağlıya ağlıya dizlerine ka- mile haber veriyordu. Nefise hanım - Daha var -
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Rizeye nutkuna aid tefsirler Galatasaray - GüneŞ 
Yazan: Dr. Nuri Bekir AKYOL 1 ub I" 

·uircson nerede·! Kal- sem bir nümunesini .y~pıp k~istal el· "o, kana susamış sulhperver ere y ıldönümlerini birlikte kutl y 
.. .. ·m diye güver- mastan mahfazalar ıçınde dWlyalara h 1 k . t• or t 1 k IarıJJl 

~:t:;:ey:aireson· yok, yollamalı. .1 karşı cep e ama ıs ıy " caklar ve Macar, ta yan ta ıın 
,.a baktım yok soluma baktım Burada selvi yok, koy~ • yeş~ . A. A. Çemberlayn'ın realist bir şekilde müdafaası için bu k}af 

;:~~cGireson nerede?• diye ~r~a- ~rı ~ı dikili ~~u~;:· su!';çf~~ K:~:in~d! söyl;diği nutuk hakkın - mclodlann ha_:ıgisi doğru~ur? davet ederek maç yapaca ~ 
ğ d tanıyorum. Sağını denız, o • ı ça ar var. ' 1 d . .. . . Hümanite şoyle yazıyor· _ . z•~ ~ 

a a w . lu deniz arkam de- fındıklıklar arasında yamaç ar a da Fıgaro şoyle Jazıyor. Çemberlayn İspanya hadiseleri u- Galatasarayla Güneş klüpleri - :&lacanstanda son •• .... 
nüm denız so m ' ı la lmış mail ı K tt · gde tarif • · b · ük b" ık gösteren ':~ . iz b~ba ağı engindeyiz. Yalnız muntazam tarı ra ayrı ,. , • Çember ayn e erın . zerine diğer devletlerin harbe gırme- 1 cin eyliil ay1 zarfında bir arada yıl üy ır varı_ dat ~~ 
nız. _B de-il yerniler de tekin değil mail açık kırmı:ı:ı, pembemsı tarla_. ettiği siyase:in ne kadar 0:utcdil .. v~ sine mani olmak için ckana susam~şıdönümlerini kutlulayacaklarını yaz- pa kupasında !ınale ka antatl•,. 
deı:ız g g ılanmı vazarken lar var. Bunlar, toprak, tarla değil'. uzlaştırıcı bır W1SUr oldugunu gos sulhperverlere.ı. karşı cephe almak la- tik F. T. C. takımıyle ltalY 
galıba!.. Ben yaz w el · ta am bu koyu neftı · · . - - - ı~ • • mış · . . . d ~ 

k 
. s~,:lasız .. Gireson• dan mevc erı mun z ltermışür. zım geldiğim sovluyor. muı.ccavızın Evvelce verdiğimız bu haber ta- rısıano takımı ır. .dfJI""" 

cA SU• scssız. en • bi - lsun diye yapılmı1- . . 'dd t' .. • ~ . A f t1 . . . 1931 ,,..__~ 
ola düzülmüş de benim zerrune r sus 0 • . . • . Başvekıl, tehdid ve şı e ın ° önünde eğilmek ve mıllı men aa erı hakkuk etmi~tir. Bu ve~nle ıle Ma- F. T. C. takımında iP"~. 

:a~ : k. Vapurun r~akinelerin'in fnsan b~ sathı -~aıllerı _d~zlennı ya~ nünde eğilmek ıste~mekle beraber sefil sıtuf menfaatlerine feda e~mckle hakkuk etmiştir. Bu vesile ile Maca- de buraya gelen meşhur o'. 
. ; k ım ;~ten sesi çıkmıyor, çıkan tırnak bır sevgıl~ ~ ~ bulr::prak dünyayı bir harb fac~rdan kurtar - harbin ve esaretin önüne geçılemez. ristanın ve İtalyanın kuvvetli takım d B oyuncu geçenle~ "ti 
ış er en bana kadar gelmiyor. İyi ve çam saçları ıncınm n o-,uma : mak içın lspanyo.dan Çı!ıc_ kadar baş- Umumi bir harbe mani olmak ve bu bayramnı bir turnuva ,eklinde va_r .ır. u ına ,~ 
~~;e;ni'!:e derinden derine alcseden. kokla~~· dudaklannı dokundur ka muharebeleri alevlendneo c ka - demokrasiyi kurtarmak için müteca . kutluhyacaklardır. Gelece~ takım-ımılh takımına tek baŞ 
f 1 1ı kalp dar8eleri gibi, makine- mak ıstiyor. na susamış sulhperverler• tar~m~ viLiıı ağzını tıkamak lazımdır... lar ~unlardır: atmıştır. -~ 
~ 8 

• insanın lru\apıa Bu tarlalar, çamlar, fındıklık • sürüklenmeyi de istememcktedır. B - . .. ·le azı or· J'r'. 
lerın boğ~ ses~. . li onım ve i- lar, zeytinlikler, meyve ağaçlan a- hassa ispanya hadiselerinden bahse - Ernu\ el §0) y y . . l si - • riz göstermiyen bu oyund• ~ 
k.a~ar gcl~yo~: i§te _din :Um güm... rasında çok büyük fasılalarla güzel derken Çembcrlayn bir kere daha ta- ·~enıberlayn bazı mudah: ecesa- Serbest güreş seçmelerı ı ~inomuna, Hillel gibi iyi o1'1 
şidıyoruın. gum, ~ ' beyaz, kigir, ah.sap köşkler! ko~~k • mamile tasvfü edilm~si- lazım g~l~n yasetı ~~:=~:.~~~ya hu - Pazara yapılıyor yenerek finale kalan ve fi ~ 

- - nn saat bir - lar, evler var. Bu m:.ıkassı gun~ bir tezi müdafaa etmiştır. Başvekıhn retle açı a ş . d k b ~ - - Amerikalı Halliyi yene11 ,,IJ. 
Ayni gun, oğleden ~ Anarto1u s~- Vakfıkebir ruhumu öyle tr.dınlatb metodu ı:ehiri akıtmak için doğrudan dudlannın açılması lehın e ı ~ ih Taksim stadyomunda on Omuz- . on oluşu ile netieeJe fi# 

şüphesiz ki K~en;zın nd n ·k.··as ki şimdi kalkan gemi ile onun ge - doğruya varaya temas etmektir. Ken- büslerin altında acaba k~n~ ; deki pazar günü Türkiye serbest gQ , ıtam~;;t erkekler birincilitiJll ~ 
hilleri Akdenzı kıyı an a . , nif koyundan sevilen bir sevgilı koy· d' . gi~liden gizlive veya açıktan a- lirası ve menfaat emellerı mı var . reş müsabakaları yapılacaktır. ". k' . i yeneJJ ~J 
kabul etmiyecek derecedıe şu:n, y~ undan ,..lr·y'onnuşum gibi hüzünl.? ı~ıne h lefet ede~ler ise bilakis va- Çemherlayn hnkıkaten garib ufuklar Müsabakalar Ankarada yapı- ras..Sıno~u~a e lıpdılınar (~-

.1 ·· 1• sahile uzak geçmıvoruz. n .,..- çıga mu a • - 1i Fehmı-Nışan a • _:hl r-
şı ve guı:e . - .. . a .bir a- aynhyorum- ravı deşmek taraftandırJar. Sulhun açmıştır.,, lan, milsabakalarda kaza.na~ gureş- C ) eçen sene olduğU p--~ 
Toprağı yakın gorunce ın~ . 'f . A t d Poloyan- ~ilerle millt takım güreşçılerı arasın up u .• t, ııı-' "'-
yağı karada imiş gi~i geliyor. ·G~e- ~Yni gün - Saat beşte e'Trnl. - POLiSTE vus urya an da olacaktır. Güre~ federasyonu, ne da~ı kldazabenaknl sd~.: ıı-td•· ) • 

1 .. .. d iz. Bıraz sonra • ore- • ol • "ki . . . . . ·ı dan fına e e ı.. ~ 
bo u". onun_ ey Kar d 7 kaıalınnda ZOD• öniindeyiz. İstanbul taraflml?n Otomobıl motosı ete ya Yahudı akını bu vcsıle ıle mılh takım güreşçı. e: . bulunan rakibi ('l' ti, 
le• yı geçtik. -~ enL w ·di e gclirker. ikisi büyük biri ortada nıs- rini Balkan oyunlarına daha ıyı ~orgun.. . uvaffakıf•:.J 
gazetelerde adıcGorel~ :~~ !- bctcn küçük üç tepe yama;l.ınndal' çarptı Varşova. 4 (A-,A_.) - ~tants - bir şekilde hazırlamak fırsatını bul karşı b~y:::.ıra: kaldı y~ 
sık sık geçen netameli y sahile kadar inen ve tepe araların - Şehzadeba;\tndan Beyazıta gel- Lavov ve yukan Sılızyadakı Polon- muş olacaktır. teren_ıediz· J f vasi!• ·~ 
mck ı hr' d" dük • · 'd le lan Avusturyaclan gelen h" du bıle. ıra a e, -~ '..1 ... : .. - -k bir burun var, daki gcdıKlere yapı an şe ı on mekte olan şoför Ramazanın ı are· ya ma am . . Fakat Taksim stadyomu sa ıp- . i en lerin daha enetl ,,.. 
Önu~':zde Zıkebir)e girecek· Karadeniz tarafına doğru .. a~lan, şe- sindeki otomobil Beyazıt ele_k~~k yahudi akınına nihayet vermek ıçın leri ile son dakikada bir ihtilaf çık- gıbs:at ç il>i büyük bir ,Of~ef wif. 

on_u. don~~iın de hi iskele adına bir önündekin~en daha ~~ük fakat şirketi önün4e Dolat adında bırırun 12 nisanda Polonya - . Çekoslovak mıştır. Bunun sebebi de bina bu :1:adan !untazam ve ciddi ,,r'""' 
mışız. ~ . l:ıına medrese- daha kuytu hır koya gırdık. İskele idaresindeki motosiklete çarpmış ya hududunda tatil edılen seyyah pazar günü şehrimizde bulunan Çek 

1 
b'lhassa ... -en se ,, 

benzemıyor, tnSanlD - - d d • }edik d t t . 1 n- • 'l arı Ve ı e-Y t>ıU' 
ler ka mlar getiriyor, bakalım onun e emır . bir kü- ve motosikletin arkasın ~ o ura.n münakalatını tekrar tesis e mış er- Şerinin Tekirdağlı useyın ~ e pek çok ilerlemeleri el . 

' . -~asal bir er?... Bu koya bakan ~ıs:nı da_ lsviç.re tebaasından Hann Gour ye- dir. müsabaka yapmasıdır. Profes).o- be lerini bugün terleteee~ ~ 
kendısı ~ çük kasaba kadar buyuk. Guzel, te- re düşerek basından varalanmıştır. - nel gOre~leri tertip he,·eti Taksım Y B'lh h nüz çok ıe~Ml'ıt 

. .. tiki" ~maramm ec- miz binalar bizim Kandilli, Gal~re Yaralı Cerrah~aşa hastahanesine Çölde susuzluktan olen stadyom~na daha evv~l mOracaat ı d b'~ "~b. ~ tikbal "--~~·, 
Aynı gun saa - fi "b" gu"neş deniz hava ı - - n a uyu.. ır ıs W_,1 
hane kısmında 1stanbu1dan alıp da ~ra ~rı. gı ı_ - . 'd -'1cseryor - kldmlmış, şoför yakalanmıştır. Üç kişi ederek (1 O) temmuz pa~ar. gun şanın ileride pek iyi bir . lf"ıı 

za le çın bırbırlen uzcnn e yu 1 
• 1. • • ! T k · tad omunu kendılerıne ver y tef' 10 ~ 

bir türlü okuyamadığım gaze • u- la V ba açıkta kıçı daha Kavga arasına gırmeme ı ımış G 8 sım s Y • f cağını umuyoruz. e ~.,.. .ıJ 
?.andığım muayene şezlongunda, ku- r. apurun ~utad ~erasimden Lin ada Babs Nikonun bahçe- Bağdat, 4 (A.A.) - ,eçen c~: melerini istemi~lerdır. Gürek e- asabileşmeden arkad_.la f"~ 
İağıma u~akt.an uzağa insan ~~sı_e~j ı:~:ak:r:~ndaha yakın göreyim di- sinde b~ ermeni ile kavga eden Ha- ma ~ü~ü ailesi ef~ad~ırl_a~1 :eş k~~ı derasyonu ~u p~:a.r ~~::ö~ s_er;:;: yircilerine sinirli bare~::rJ)I al 
geliyor, bu sesle:._ ço.ğa~.·~~r, bınbın- e kıç tarafa gittim. lili ayırmak için aralarına giren ile birlık~e ar~ba ıl_e a~ ~ a b~i~ güreş. Türkıye . ırıncı ı e~ını . meden daha sabırlı ve ı 
ne karışıyor, tabıı :nu goruyorum, ga- y Sancak alhnda bir iskemleye u- bahçıvan Mihal Halilin attlğı kur- melıde olan Ramadı şehrıuın_ . mak ıslcmektedır. Halbukı Taksım ket etsin. ·-V 
rip mi görüyorum;. N~rede bulu~- zandım. Tam karşınıa tesadüf eden şunlann biri arkasına biri de baca- mi, çölde k~ylıolmuştu . Rakımın a- stadyomu güreş federasyonuna ~a- • " •• .. ef P': 
duğumu, bu_ sesı:nn ner~den geldı- yerde bir küçük dağ eteği ile beş, llğına isabet ederek yaralanmış ve rabası bugun ~l~nmuştur. lçın~e hayı ancak cumartesi günü verebıle Millı kume gur ·d~ 
ğini bir türlu tayın edemıyorum. on ev ve bir cami arasında kıvnla Cerrahpaşa ha.crtahanesine kaldırıl bulunanlardan uçu susuzluktan ol- ceğini söylemektedir. mımız Mısıra gı . ,ı 

Ah anladım, anladım,. u_zandığım kıvnla yalnızlığa uzanan geniş bir mıştır. Halil tabaneasiyle beraber müşlerdir. T . çl Ö _ d ki ki un~r~ 
d . . geçmiş kendımı toplıva- enıs ma an nümuz e n ;, ..... .,..., 

yer e ıçım d' . d eli •0 r yol. var. yakalanmıştır. Snlcnlların nü mavisinde . . ···- --.1-.-. ....... u. nare- oat ayiannda milli ~w-,1fi ,,. 
mamışun, bunlar enız en g y ı J\1 ıl hoVltnrııı ;tr..... NoCl>'r "'"'''- N -. k ..... d R 1 1 'l..r uı· ta'··-:.,Je ., .ıt" 
•. 1 • 1 .... • • "'i .. Jr}e:,"'·ra,voi ~u~ ydŞıın'gı denızın kıyıyı akislerle lieôıkpaşftda evıye so Bgıil a oman ya 1 ar keti olan ''Challenge Cup,, ve "Gü- mız, .wısır m 1 ~ ·de' ..... 

V!'ukfıq_
1kçab ..... !tf'l. ~-· - ~L. • • • • •• kararan kıpırdamayan sulan ara _ oturan Hayganu~ evvelki gün motör neş kupası,. maçları pazar günü baka yapmak üzere finıdi ~ 

a e ır senın gunanına gırmışım • J Fi 'd k d . d- Prag 4 (A .A.) - Büyük Sokol şıen- 1 1 dır 
ğ d d kl 1 E k sında neltiHkleri daha koyulaşmış c oryaya gı er en emze u~ · Taksimde Güneş kortlarında maale aşma yapmış ar · ~ 

me ?rse a ın an ~ ıma ge en. v .a: h' llanmadan eli d 1 ' mü• ve kurtanlarak Yedikule erm~- liklerine iştirak etmiş olan Romanya İlk 1 k T " k takUol 
la aıt şeylerden hıç amma hıç bın ıç sa aınu uruyor ar. "( t l'k t k.k' 11 sef umumi bir alakasızlık önünde o ara ur l.91'~ 
değ·1m· . Se . 'd h 1 d d Servilerin altlarındaki kabir ni hamhanesine yatırılmıştır. va anperver ı eşe u ennın mu • yapıldı. Mutadın hilifma olarak gidecek ve Kahire ve 

ı ışsın. nın er a a ını e- . . . . . . rahhasları olan cmemleket muhafız . . . ~ 
ği~tirmeJi sen cennetmişsin, sana taşlan seçıliyor: Belli ki bır mezar - Otobüs tutuştu .. .. -~ bu sene yepyeni isimler ve geçen muhtelıt takımlanyle 1 

,. ' lık . .. . y . . !arını p karşılamak uzere dun ogleden 1 d 
cennet demeli, peri demeli, yarabbi!.. . Hayatta ne garıb tesadufler o - Taksunden enımahalleye gı- il . . senelerin meçhulleri ön saftan tu- ar ır. ...Af ı 

l Ki derdi k . ik' · d f b d f" Al' . 'd . d k' .,290 sonra V son ıstasyonunun cıvanna M • ayı.~ff Ben bu kadar ruhu okşıyan tabii uyor. m ı ıncı e a u - en şo or mın ı aresın e ı ,, . . . . . . . . .. tarak en iyi neticeler alanlar oldu- ayıs ve nısan ~P" .. 
k d b ı . ad H _ ralara kadar yine geleceğim. On beş numaralı otobü:-1 .Zincirlikuyu9an bınlerce kışı bırıkmı.ştir. OnJınal mu- Mısır takımı gelecek ve 

r:'anzatenra ~c;ın abauhtunmbe ·~~pala sene evvel ben ilk defa Anadoluya geçerken benzin deposu tutuşmu., siki aletleriyle mücehhf~z bulunan lar. . . lstanbulda maçlar yap• .... Jt 
\a za gun sa en n ıuı ı, . _ ' b d ı k d , ı •-t Bılha!lsa Telyan ve Vasıl Chal- IJ"' 
b ı tl B k !ılıkta sah'lin tc - ş.ımdı motorle vapurdan çıkan son ve şoför yeri yandıktan soııra sön- 1 an o arının ar asın an c mcm C11.ıt: ~ • • • M h . . Ln -'eti ,1, 
lerin etelderinin, dağ vamaçlannın yolcuların gıttıklen, ışte bu ıskele dllrülmllştUr. muhafızları kollarını uflu şekılde _ il "'1' 

u u u. u apa 1 • pe . . . . . 

1 

- . lenge kategorısınde ba sene ılk de- eş ur tenıscı •Jr 
koyu nefti yeşillikleri bütün bütün kapısından girdim. Beygir çiftesi uzatmış oldukları halde, Romanya ve fa oynamalarına ra~men çok .. mu: Paris, 4 (A.A.) _ 1'ell ' 
açılıyor. On beş sene iç Anado1unun (Arkaıı var) Şişlide süvari polis seyislerinden küçük itiliıfa uzun ömür ,·e kuvvet vaffak oldular. Eskı ve t~c-rı'.belı cusu Bayan Süzan Lonıfe"' 
bazı yerlerinde yeşilliğe. tarlaya, eki- SG!cymana beygir bir çifte atmış ve temenni eden halkın şiddetli alkış - o!uncul~rdan Yafe v~ Baldınıyı tas etmiştir. ~ 
ne doymuştum. Onlara artık kanmış, At yarışlarına hazırlık adamcağız dalağı parçaJaııarak lan arasında üç kılometre uzunlu • fıyey:e ugratara_k fınale kaldılar; Süzan Lenıden t89' ,t ~ 
kanıksamıştım.. Meğer ben böyle gü- Futbol mev.siıni biteli yirmi gün Şişli çocuk hastahanesinde ölmüş- ğunda bir sahadan geçmışJerdır. son maçta~ !alıp ol~rak çıkan Tel- Pariste doğmuştur. 191' ~.,. 
zellik görmemişim. Cennet, cennet. oluyor. Şimdi Bira at yar~larında- tür. Adliye tabibi Enver Karan ce- .. .. • yan, kupa ıçın Suat ıle karşılaştı ve d 1 ht rf ·nler dflu 
DaTrlar "'amaçlar bir uçtan bir ~ dır. Bu sene yapılacak olan at ya- sedi muayeen etmiş ve defnine ruh- Alhn yuklu hır vapur ancak beş set süren çetin ve güzel ~n ar ve mu 

1 
e ı çı 

1 
ı 11tıl'· '.J 

& • ol • • • • , 'ld" pıyonu ünvan annı a nı " _Jf ~ .. 
Samsun, Ordu, Gircson limanların- rışları geçen senelere nazaran da- sat vermıştır. karaya oturdu bır maçtan sonra 'cm ı. t , 1 1• "k oyunıarv 

h b .. "k .. k.f ti d B' . . B" h k 1 d Ch 11 ' f k k · e l apı an ° ımpı lf"~ dan daha büyük olan Vakfıkebir li- a uyu mu a a ı ır. ırıncı ır ırsız ya a an ı a enge çı t er e şampıyon- . w Lerıl ,,-. .... 
rnanının dağlan, tepeleri ymaçlan bahsimüşterek bin liradır. En büyük Fatih, Samatya ve Yedikule Kebek, 4 CA.A.) - Asconia is- luğunu da finalde Armitaj - Cim- pıyonlugu kaz~nanıde te~ "'..il 
fındıklıklar, çamlıklar, c~vizler, e ~ ikramiye dört bin liradır. Bundan semtlerinde brçok hırsızlıklanıı fa- rnindeki lngiliz posta vapuru Ke- cos çiitini yenen ve bu suretle Siugl müddet so~ra ~rükse çift~ 
rikler, elmalarla dolu. Ah camm A- dolayı bu seneki yarışlar, geçen se- ili olan Reşat Kirkor adında biri ya- bek'in şimali garbisinde Big - 1s- deki hezimetlerinin acısını çıkaran lar, ~uhtelif çıftler ve ~~ 
nadolu, sepetlerin en üstlerine; dük- nelerden daha heyecanlı ve alakalı kalanarak adliyeye verilmiş ve land civarında karaya oturmuştur. J afe ile Bal dini oldular. şampıyonluklarını k tf, / 
kin carnekanlanna, vitrinlerine ko- olacaktlr. Şimdiden birçok at sahip- sorııu hakimliğince tevkif edilerek Vapur ezcümle üç milyon dolar kıy- "Güneş kupası., tek erkekler maçla 1927 de profesyonel olll'~ 
nulan nümunelik yemişler, kumaşlar leri müracaat ederH yarışlara gire- ikinci ceza mahkemesine sevkedil- metinde altın külçeleri taşımakta nna gelince, Güneşli Febminin İste- sene evvel de tenis aıe~ 
gibi senin de Vakfıkebirinin müces- ceklerini bildirmişlerdir. miştir. idi. pana yenilme.'linden başka bir sür- etmişti. ':;il 

rüzgar bizi çöl gibi tenha ve ıssız bir hayli zaman kaybettim. Sonra sonuna kadar da bu yardımdan şeklimiz bütün seyahat iP ,; 
bir yerde nilzule mecbur etti. Bere- tesadüfün aksiliğine bakın ki yolda mahrum kalmayız..... hiç değişmedi. .

1 
~ 

ket versin ki tayyarede bir haftalık iki lokomotif biri biriyle çarpışmış Astrid İtalyamn heyecanlı ma- Ben yemek esnasın.S- ~~1 
.,,,,,,. 

erzakımız vardı. Binaenaleyh bir ve yolu tıkamış olc.luklarıntlan (Bu- cerasını sonuna kadar ve dikkatle haza serdettim. o zarnartJj YESiL KUMLU ADA hafta fena havaların sükunet bul - anos - Ayres) den (Valparczo) ya dinledikten sonra sordu: ze gayet ehemmiyetsiz b~:ıJl~Of 
masına intizar edebilirdik. Hafta hareket eden eksprese yetişeme - - Peki ama (Tüküman) dan ' b' .,.öf" 

hududunu geçmez gı ı e 'A 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ geçti ilkin hrlına dinmedL Arbk ilim. babama ~mdiye kadar bir telgr~ b~ ~ 

erzakımızı idare ile kullanmıya baş Artık muayyen tarihte (Şili) ye çekmediniz? Hiç olmazsa hepimizi lan bu mtitaliam bili '- 'J 
YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 15 lamıştık. Fırtına dinmeyip te devam yetişmenin benim için imkansız o- meraktan kurtarmış olurdunuz. bir ehemmiyet kesbedeC~ >'/ 

Mükemmel rtl . . d 1 ederse halimiz ne olacaktı? Bu kor- lacağına kanaat getirmeğe başla- - Bunu yapmadan matmazel vaki pro!e.sör JakobsO~·_.ıc,.tlJ 
ve nazi~ ~ d= ~:ı-(:apa- ktık T ş~ ~l kıç;~ e Y: a kunç ihtimal bütün dehşetiyle kar- mı.ştım. zira ihtiyatsız hareketim yüzünden ve ben yemekte sudan~ .. !*"~ 
dsı )~ e be"üin' b' adam. yelmasaore-dı çdı. · tayhytal rem(ızKfi nk a) ann a- şımızda dikiliyordu. Nihayet nisa - Son i:>ir gayretle birkaç gün da- (David Prospero) nun peşini bırak- içmiyorduk. İki kapta~·r~ 

o ımanı u ır o y ım pay a arı z o nun, son- . . _ A • • • 1 k d k 1zı şs ~ h tın t ~te büt" (B r ) d k" (La p ) nın (18) ınde hava bıraz sukunet ha sabrettikten sonra nıhayet bu mıyan casusları bu sefer de rahıp yo ar a aşımız ırnı fr" 
amdpı yut lihuş umcak. bu ktaunda ~ ra bo ıdvy!' a ı d ğal zk ın tave bulur gibi oldu ve (Moredo) bu nis- sabah (Şili) hududunu "&şıran tire- (Urvida) nın pe.,ine takmak iste- bet gösteriyorlardL SO L~ ... I 

l '{l a ,a an no l.Mlıa cenu a ogru uzanan a ı mın - A _ • • • • Şa p ,,,......~ 
• ld T . · dini bütün . _ . . bı sukundan ısti!ade ederek, sema- ne atladım ve (Valparezoya) gelır mıyordum. (su dostları) ve ( ra " 
~:U- ~ u. ~ar~d be . d kanın Ozenn~en. _had~se_sız g:çtf. nın tehditkar vaziyetine rağıpen, gelmez ilk işim tabii köşkünüze uğ- "Neptune,, deki Hirikal... diye iki zümreye ayrıJaııŞ ti1'-
~ ~ am 0 yuzun en °.1 . ~ Hava pek musaıttı. Lakın (Arıan- (And) dag-ları istikametinde hare- ramak oldu Profesör (Jakobson) "Neptune de ilk defo olmak ü- sif ettim ve gülü11tük, I~ .,_tfl,J 

bırliktc alması hususunda kendısın-:. t' ) h d d · d · ·· " "' tilll ~~ 
kandırmakta zorluk ekmedim. Bu 10 

• u u unu geçer geçmez şı - kete karar verdi. Bereket versin ki Zira (Neptune) niin nerede bulun- zere hep beraber sofraya oturduğu- bunu söylemekten ka-5 ı 8ıı f 
. . . . ç. . deth fırtınalarla karşılaştık ve ta- seyahatimizin bu kısmı hadisesiz duğunu bilmiyordum. Şoförünüz si- muz zaman yemekte tayyareci (.Mo çenlerin ayyaş olduklarırı ~ifi1"..A 
ıyı kalplı delikanlı benı tayyar~ biatın gazabı, beşerin cesaret ve geçti ve demiryolundan yüz, yiiz zi gemiye götürüp avdet etmiş ol - rcdo) nun sergüzeştlerinden ve fe- tarlarının ise perhizki_J' ıit' "'f.: 
alac~ ve ~Buen~. • Ayres) e go~e mukavemetine galebe edecek bir ha yirmi kilometre bir mesafede yere duğunu söyledi ve acele edersek bel ci akibetinden başka bir mevzu ü- ğini ima etmek değiJdı. ~ f 1;/ 
cekü .. ~8.~ ken~ıısne ~u s~ahatin le geldi. Tayyarerniz o kadar şid • indik ve tabii en yakın istasyona ki de hareketinden evvel gemiye ye- zerinde görüşülmedi. sında profesörle kızı po ~JI 
bedelini ~emeyı d; teklif etüm am- detle sarsılmıya başladı ki tayyare- kadar yaya yürümek mecburiyetin- tişebileceğimizi ilave etti. Allah ra- Sofrada altı kişi idik: Profesör laga şaraplarına rağbet 1 ~ f"~ 
ma c~r ayyarc_c ·d ( de birtakım arızalar başgösterdi •. de kaldık ki maceramın en acı kısmı zı olsun o çocuktan ... Şayet otomo- (Jakobson) kaptan (Murfi) ile ikin ri gibi üç şarap taraftafl 1' ş,trl,_ 

- ıen;,~eketi~ e? ~?ma). ya Nihayet benzin deposunda da bir da bu son kısmıdır. bilinizin yolda bir lastiği patlamış ci kaptan (Bryce) in arasında mev- lannı, soda suyu katnı~i~ ~ti 
mukad~e~ ır vazıfe ıle .gonderıle"n sakatlık olunca (l\loredo) inmeğe Nisanın (21) inde (Tüküman) a olsaydı bu dakikada aranızda bu- ki almıştı. Karşısında (Astrid) otu- kullanıyorlardı. Ve A ~ e41eıı (11' 
bir rahıbı taşımak şerefı bana bu- mecbur kaldı. Tayyareci (Kordil • ~armış bulunuyordum. Orada bir lunmak saadet ve şerefinden mah - ruyordu. Genç .kızın sağında Mösyö maksadım ınrl bir latif 
tan dünyanın hazinelerinden daha 1-er) dağlarının doğu yamaçlarında- sürat katanna atlıyarak (Buenos • rum kalacakbm. Görüyorsunuz ya! (Prospero), solunda da ben oturu- ti. 
kıymetli bir manevi mükafattır.... ki (Tükilman) şehrine varabileceği- Ayres) yolunu tuttum ama sık sık Tesadüf son dakikaya kadar bana yorduk. 
cevablle ba teklifimi reddetti. ni zannediyordu. Lakin şiddetli bir treni değiftirmek icap ettiğinden yardım etti. İnşallah seyabatinıi,..in Yemek sofrasındaki bu otu~ 
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Dük dö Vindsor 
Sabık lngiliz kralı ~·~:=.":~'.:-:,.: .- FRANSIZ ELçı·sı· 1 2 3 4 51617 8 9_, ıo 

1 k 
muaildsı. 12.50 - Havadıs. 13.05 - Pli.kla 

n a S 1 r a 1 d 1 
?. Türle musikisi. 13.80 - Muhtelif ;pllk net- 1 

riyab. 14.00 - SON. D •• • 

"' 

Aktam Nefrİ,.ata: 18.SO - Tcuebatı Be- • • d 
h A • • lediyc b:11çesinden nakil: Ha5f müzik. un ımza merasımın e u afazakar lngıltere de muhafa 19.~5 ·Konferans~ FatHı Halkevi namına: 

~"'k ' • Selun Nüahet (Kitap mevzuu). 19.56 ·Bor •• 1 ki 
~ a"rl v b•• ••k d•• •d• sa ihaberleri. 20.00 - Grenviç msathanesin- soy enen nutu a ıgın en uyu uşmanı o ı 1 :::.:~~1;;=~=:~= !~ı~\:~~ . r 

k6leri. 20.46 - Hava nporu. 20.48 - Ömer (Başta.rafı 1 nci sa11fada) daki sempatisini beyan etmi tir. 
Rısa Dofrul taraf~dan arapça :söylev. yük elçisinden maada hariciye ge- Fransız büyük elçisi B Pon ·ot- ı 
21.00 - S. A.: ORKESTRA: l-Veber- ne) k t · · N b"l B . ::; 1 
Oberon uvertür. 2-Guno: Romeo e Jüli~ se. re er muavmı e ı ·~atı, or- da birkaç s ,z söyliyerek elde edilCll Soldan aa ~ a. 
yet 3-Volsted: Frer Juvayyö v:ı.ls. 21.SO. ta elçı Cevat Açıkalın ve dıger ha- anlaşmaları imza edebildiğinden 1 y. .ıb: 
Cemll Kamil ve arkadatları: Hilnam ve riciye erkanı ile Fransız büyük el- dolayı derin bir sevinç. duyduğunu f - eıu ır otel, 2 - Alt ta
lalk prkılan. 22.10 - Tepebaın bah~esin- çiliği ataşemiliteri albay de Cour- kavdettikten sonra nr: Ara ~ın im- rak y;akan 3 

- umanı gelmiş 4 -
den naklen: Va~cte müı.ik. 22.50 - Son son ve büyük elçilik sekreteri B. z~ı yanına ıüçilncÜ defadır ~i imza as erler,_5 ::-- yeni kömtir cinsi, ô -
~ıbterler ve SerOtNesı günün progMlmı. 23.<>0 Roux ve gazeteciler bulunmu~tur. kovmak bnhti \·arlığına nail bulun bJ~pon hulcumdarı, (baş harfi ,yok) 

ıa ayarı: • t d S . · • • - ır uzuv 7 - pek iyi ~art · mza a, urıye mümessili Emir Ar:>- duğunu ve bunların M<:ıntrö Boğaz- 8 • ' v sıygası, 
AVRUPA RADYOSU lan da hazır bulunmmıtıır. lar mukavele i 1987 Ce - ıhraç mallarımızdan biri, 9 -

. · . ' ' ne\Te an- Ortadaki htu·1 olm · • 
HAFiF KONSERLER: Vesıkaların Jmzasmdan sonra, la~malan ve nihavet bugün imzala k b 1 az.sa pışmemış, 
'1.JO Berlin Jrua dalgası: Küçük kon- Dok.~or Te.v~ik R~~tü Aras Fr~n~ız n~n :vesikalar old~nnu söyle.mildir~ ~u:ç. ~~c:c~d:!~eJ sanat, 1-0 -

ser. 8.16 Keza. 9.46 Plik. s.50 Po.ris Mon- büyuk elç.ısıne hıtaben, bu muhım R. Poıı ot, bugiin imza edilen \"e Y:uka.r ela ~ 
diyal: Plik, 9.J~ 10.35 keza. 11.45 Berlin v~si~aların mesut bir surette .akte- sikalar münasebcti~·le, Montrö Bo- 1 _ ; .. ~ ........ •Y•.: . .. 
kısa dalpsı: Halk musikisi. 18.15 Paris dılmış olma ından dolayı memnu- ğazlar mukavelesinin Akdeniz hav- . urkun 5•:refmı :yıukselten, 
M~ndiyal: ko~ser nakli. 14. Keza. 13.25 niyetini bildirmiş ve bu vesikaların_ zasmda emni)•et hismnin husul bul- sona bır (K) ılave.. edilecektir. 
Bu1tre, Tandın orkestrası. 14.80 devamı. Fransız - Tilrk münasebetlerinde ma~ına müessir bi. tn d h' t 2 - K11dın,nr, 3 - Şnrlcr, kefere 4 
17 Varşova: Oı~kestnı. 17.45 Berlin kısa . b" d ti k . ::; ı rz a ızme -hocalann ımvdigıw~ - .ıı:: K 
d
ft,_ft . ı •- . 

8 
.,

0 
d yenı ır os u de\•resıne hareket eylediğini hatırlatmış ve bugün im- k . ıe·- ' aşagı, " - ô-

....., .... ı. ş sonu ... onserı .• , evamı. ıs . , ·- . .. A • pe " onn aıt. 6 - abdal 7 
Parla Mondiyal: Konser nakli 19 p &. noktası teşkıl e~ ledıgım ilave eyle- za edılcn muknvclelerlıı Türkiye - k 1 - - ' - Balık 

ra. · t" ya a amak ıçın 8 denizd ak 
Halk dans ve fllrkıları, Para Mondb'al mış ır · Franı-a ve Suriye arasında itimada 1 k .. 1 •. •• .. ' - • e uz • 
~liık. 19.15 Bükrcş: Kü~ük radyo orkes- ?r. Tevfik RGştü Ara~, bilahare :müstenit dostluk münasebetleri te- ~ün ~;us~, .n~ust:ahkem mevki, 9 -

fn . l)Qk Oo Vıod.lur Ye Madam ::sımpaoa lı ~onser, 20 Peşte:. PmHcGM,!pEA92 n9p Emır Arslana dönerek, bu münase- sis edeceği hususundaki ümit ve lta- 1.".i 'gizli~ışler, lO - başına (İ) 
tel iilter . celı konser. 20.16 Blikreş: Plak. 20.30 Var betle ı k t" · S . h 'k . . . ge ı1$ :reklam· \'Ükseltmek 
clnı~atd, Vi:ru~ e~i .. ~~ sekinci lışm~ masasının üstüne üç telefon şova: Karı~ık konser. 2ı.ıo Briino: Rad- ' mem e e ınm unye a kın- naatını ızhnr eylemiştir. ' • · · 
~~Ot. ds~r. duku ~ altında makinesi koydurmuştu. Bunların bi. yo_ orkestrası. 21.40 Rumen uzun dalpsı: Dünkü ıBilmeccnin 

Un iaın·Sevgili kansı ile yaşıyor. rl umumt şebekeye, biri saray santra- Plik. 22 .. lO Vart0\•a: Koro konseri. 22.25 D •• • 1 h 
~ \lnu l kırallıktan çekilir çekil - lına bağlı idi 1j üncü telefon ise kı • Peşte: Çıgan konserı. 22.25 ~e~c: Çigan un ımza anan mua e-
l!Uııya tUl.ınadı. Hayatı hala bütün . ? orkestrası. 22.45 Bclgrad: Plak konseri. 
dır b tlıtı nıerak d kt ralın çok sevdığı Forbelveder şatosu- 22.45 Bükrcş: Konser nakli. 23 Varşova 

· 'le} ını uyan ırma a - 0 k k . . · d 1 • 1 ~tı~tesae Pek kısa süren krallığı çok na raptcdilmişli. Bu telefon yüzünden m~~~e ~:::rı. 23.30 Vıyana: Eğlenceli e erın metı•n erı• 
~ ga~ :lld~r. Bunu anlatan bir Fran- şöyle bir hadise de kaydedilmekte - · 

~esı diyor ki: dir: Bir gün kıral telefonu açmış, ye - OPERALAR, OPERETLER: Ankara, 4 (A.A.) - Bugün ha- Madde 5 _ 1~bu muahede iki 
~Uharaz ~.daha prens Dö Gal iken dinci Edvard hastanesi baş hekimini 21.80 Bedin kısa dıılgast: Flotovun Mart- riciye vekaletinde hariciye vekili yüksek akit taraf' arasında, ba~ı ih-
~~. rn: ar f.ikirlerc muarız ve ye- bulmuş ve ona yaralanan uşakların - ha operası. . . Doktor Te\'fik Rtiştü Aras ile Fr:an- tilfıflar hnkkında, hususi bir hal su-
b~atta b·dcrnızmc çok taraftardı. dan birinin dikkatle tedavisini tavsi - ~DA MUSiKiSi: . sa elçisi B. Ponsot arasında imza e- reti tesbit eden ahkam •1ıe .. ~anız 

ır Çokları b t b" t" . t k . t . l.40 Bilkrcş: :'ılntzncı· kunrtctı, ve 
t •• CJi.. . • onun u a ıa mı ye e me ıs emış. RESİTALLER: dilen metinler şunlardır: etmez. 
etııı· ıçın veli htlikt · tü d Cli. ı hile a en ıs a c c- Oldukça meşgul bulunan baş - 10 Rcrlirı kısa dalgası: Keman solo Madde 6 - 1.,cfuu muahede Millet. 

'tur(! Olına~annetmişlerdi. Halbuki hekim telefonda sormuş: 11.15 Courvoiscr'nin şarkılarından .• 17.lG Türkiye ile Fransa ara- ler Cemiyetine düşen vazifeyi tah -
\ı ~at t · Prens Dö Gal başına _ Allo, siz kimsiniz? Bcrlin kısa dalgası: \'irtUoz kctr"ım musiki- d d J k ,~<i 01du acını giydi ve sekinci Ed • B k l . si 19.80 Prnt: Şarkı konseri. 20 Varşo. Sin a OSt U muahedesi dit veya milletler cemiyeti paktı do-
"' ~'il . Saltanatının ilk günü talı- - en ·ıra ım.. va: aŞrkı resitali. 21 Belgrat: Balk şar- Türkiye cumhuriyeti Reisi ve !~yısi~le yükse~ ikit taraflara teret 11.AN - 327 ısenesinde Afitabı 
~a\, resmen 

1
.
1

A d , . . - Sersem herif •. Kıralım diye ka- kıları. Fransa cumhuı·ı·~·etı" reı"sı· up e en vecaı be halel verecek şe- M "f kt b" d ~ ,,ıtı an e en merasımı ba k d DANS MUSİK.si ,, , k"ld t fs" d"J . aarı me c m en aldığım şaha-
~~: Penceresinden ed k şa a yapmaz an evvel kıralJann ı : İki memleketi 1 m ·· ~t . k ı e c ır e ı emıyecektr. d t . a '~a. A • seyr er en böyle telefonla her hangi bir saat her ~8.80 Pe~c. 22. 15: Viyana (Kabare - • ~ ı ~:;;. eı ~ men- Madde 7 - :işbu muahede tas- e namenın zayin en çıkarblaca-
~ SırrıPs \rakıa bıraz arkada, .Ma- hangi b" ki . kl neşrıyatı). 23.80 Vıyana. 28.45 PC>şte. faatlerı ugrunda samımı bır do~tlu- dik d"I k t d"k .. ğından eskisinin hükümsüzlüğü 
g1ıı!~l\~r..f':on da bulunuyordu. Res __ ğre ır mscyı aramıyaca arını ğun bağlarını sağlamlaştırmak ar- k"" e 

1 
ı ec~. ~~ as ı. nameler mum ilan o1onar. 

"'"lltıUtı f ~ıl:ır klL~lPrdPl'\ M.,,,:ı .., .... 0 ~::.. .. • • -çı.:ı ...;ı zusunu güderek, bir dosUuk mua ~n ° an su.ra e teati olunacak, tas- Çeacelköy l.ke~ı No 4 
~ ~"" O~grafltırını silmişlerdi. hastalıane;:;·hu~·;ı bi;meffiu\İ7g~~ n _ ı_ ·.!~~ - - • > ! • ı.....,ıMi.a.!uJ•RL' ı. ..... _ _ uo...,....\oın-~:- - ~~~~av~e!~~ı~ ... te~~~-a-~dan itiba- - Haaan Şahinmea 
~ lllt .. enmrlan, mubaiızlan, dermek suretiyle telefonla yapama • hk • lar içlerinden birine karşı mütcvec. dan altı ay evvel fesholunmadığı latanbul tseımcı ıcra lllem ....... 

~tş-ıı:~nden bir çolt değişiklikler- dığı tavsiyeyi yapmış.. ma emesı cih siyasi veya iktısadi hiç bir an- takdirde her defasJnda 5 senelik ye iwadan: 
~ ~itıci ~~:larını anl~mışlardı. Başhekim kırdığı potu anlamış !aşmaya ve hiç bir kombinezona da- ıni bir müddet için kendiliğinden ye- 987/ 3981 sayılı do&yadan: Bir 
'1ı~~ saray~ v~~t ettıkten 50~ ve kıra la kendisini affetmesi için bir ( Baştarafı 1 nci sayfada) hil olmamayı taahhüt ederler. :nilcnmiş addolunacaktır. bor~da~ dol~yı mahcuz ol~p panl-
~e;'1'tını deva a~ağın~.v~ e ı mektup yazmış. Edvard bizzat yazdı- Bundan sonra müddeiumumtlik Madde 2 - Yüksek ikit taraf- Tasdiken bilmakal yukarıda i- ya çevrılmesıne karar verı~e~ K SS 

~~ ltıraııçc :tie~:::~~~d=~: ~- ~:v.a~ta bilak~ ken~isini güldür - ve sulh hakimliğindeki ifadeleriyle lardan biri, müsalernetkirane va- ısimleri geçen murahhaslar işbu mu-
16 

ve 
3

0
49499 numaralı dıkış ma-

~. itı. eir a·· k tl k dugu ıçın teşekkur ctmış.. doktor raporları, zabıt varakaları o T.iyetine rağmen bir veya nrtiteaddit ahedeyi imza ve mühürleri ile tah- kinesi Beyoğlu . istiklal c~dlilesincle 
lıı~ _ıçitı h ~un ona ncza e e en- •. k d M k 1. t _ . . . 349 numaralı Singer magazasında 
,"'%ğı •ttalborocgh satosunun hazır- Bukingam pal:ısın beş yuzden un u. unsur gere po ıs e ve devlet tarafından taarruza ugrarsa tim eyJemışlcrdır. 
~ltsı:to' eşyalarının ;ek sevdiği kol _ faıla odasını kaptan ve eşyalarını sal- müddeiumumilikte ve gerek sulh diğer taraf, ihtilafın devamı 'müd- Ankarada, iki nüsha olarak 4 9-7-938 cumartesi ~ünü saat 9 da•
la .. ~1~tılal'lnın dn zarar go··rmeden tıran sekizinci Edvard hayatını hep hakimi huzurunda suçunu itiraf e- d t" Ut . üt . temmuz 1938 de tanrı.im Julınmuı.br çık arttırma .surcti;rle satılacaktır. 
ti~~:ı... .. . • e ınce, m ecavıze veya m ecavız ,. • b d ı· h · 
-.qj. """' için tertı"bat alındıg·ı bildı"- Forbelvederdc geçirdi. dıyor ve Şevkıyi başına bir çuval 1 • t 1 1 h" M .. t k b Satış e e ı mu ammen 80 hra kıy-- ere ne vazıye te o ursa o sun ıç uş ere eyanname . 

~· Protokol icabı kırallar her sene geçırerek kaynar sabun kazanına bir yardım ve muavenette bulunmı- . · . metin y~de yetm14 b~ni b'ulmadı-
~''· ~t kırat da Bukı"naam sara • lskoçyada, Balmoral =tosunda bütün nasıl attığını anlatıyordu. Türkiye ve Fransa hUkümetlerı, ğı takdirde satış ikinci arttırmaya 
t """4ll '"O r- yacaktır. T"" k" ·ı F d ~ıı:Ôlıne rnaıc istemiyordu. Çünkü bu son bahar mevsimini geçirirler, bura- Kazanın muayenesine ait ubıt A ur ıye ı e ransa arasın .a mev- bırakılacak ve birinciyi takip eden 
~11 \re ~- d ~ı 

1 
, d k d Madde 3 - Umumı sulhun \'e cut 3 şubat 1930 tarihli dostluk uz 16 7 938 t · ·· ·· · t t;ı,:ı_ h e&11.h saray onu sıkıyordu. a av e6 ence eri tertip oıunur u. vara asın a ise, kaynar kazandan • . . . · • - - - cumar esı gunu aynı saa -

~ •. ""<l e şarkı Akdenızde emnıyetm muh:ı - la~ma ve hakem muahedesinin yeri- te · b ld "k" · rtt 
~ t §ey bir kaç asır evveline Son bahar mevsimi lskoçya için evvela bir ayakkabı ökçesi, sonra f d b b ' ve aynı ma a e 1 ıncı a ırma aza~nna aynı derece e mer ut u- ne kaim olmak üzere bugün imza . • . 

\.... R.... . bir bayram mevsimi sayılırdı. Halbu- Şevkiye ait elbisenin nebati kısım- 1 .. ,. k ~k· fl . ki f ' . suretiyle satı1acagından tRhp olan-
~ ""qtıinct unan yu11.se a ıt .tara ar, m şa ı, olunan dostluk muahedesıni nazarı .. 
\ ~ ~vard Bukingamı baş- ki ~izin~ Edvard .burada değil · bir l~n, daha so~ra d.a defter, ça~ı ~e 29 mayıs 1937 tarihli Sancağın ta- . . 1 k lraın yazılı gun ve saatte satışma-

~ftınnek sevdasına düş- mevsım, bır hafta bıle zor kaldı. İs - nıbayet kemıklerm çıkanldıgı bıl- mamiyeti millkiyesini tekeffül mua- ıtıbare a a~.a ' . llallindeki memura müracaatları Jü 
~ ~tı tanatı kaybettirdi. Bunun hakkında diriliyordu. . . . .. İşbu muşterek beyanname ile a- zumu ilin olunur. (88018) 
~ resıtıi ceYnıis sarayındaki hususi koçyadnn aynlması muhitte iyi bir Mansurun evinde yapılan araş- hedesınden kendılerıne tcrettup e- şağıdaki hususat hakkında mutaba-
~aln1~ lnuhafaza etti ve Bukingam- tesir bırakmadı. tırmaya ait zabıt varakasında da den garanti taahhüdünün tatbikini katlarını müphede etmşlerdir: 

Q)~alışrnak için kendisine dört O yalnız tek bir yerde yaşıyabili- fabrikaya ait anahtarların Mnsurun i~abettirebilecek mahiyette. h:r .va- 1 - 29 mayıs 1937 tarihinde Dr. Hafız Cemal ll:ıı,,~d yordu. Bu yer çok sevdiği Forbelve - evindeki heladn çıkarıldığı yazılı- zıyet karşısında taahhiltlerının ıfa- Milletler Cemiyeti konseyi tarafın -
~ aı atıbe.ri ayar edilmiyen ve der şatosu idi. Ve yalnız tek bir kim - yordu. sını temin ve bu hususta mütekabi- dan kabul edilmiş olan lskenderun fLOKMAN HEKİM) 
~l'~ Çok g<:ri. kalan Buk~ng~ senin refakatinde ya~ıyacağını anlı - Mansurun isticvabına başlandı. len biribirlerine rnuktazi kolaylıkla- Sancağı statü ve .anayasasının meri- Dahiliye Mütebassısı 
~etni~ ~Uerıru ayar ettirmesı yordu. Bu tek kimse de yine çok sev- Suçlu ayağa lcaltı ve şunları söy n bahşeylemek için istişared.e bulu- yete vaz'ı ve tatbikine Sancakta pazardan ba,şka giinlerde öğledeıa 
~ \>~ ltıe doğru başladığı işin ilk diği Madam Simpsondu. ledi: nacaklardır. Türk elemanının tefevvukunu tanı- sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar ts-
~ b~zarkarl_ığa vurduğu Eskiyi yıkmak, yerine yeniyi i _ _ Bütlin şimdiye kadar söyle- Madde 4 - Umumi tahkim se- mak suretiyle Türkiye hükümetine ıubul Dtvanyolunda (lM nunıa-

Çl\L ni teşkil eder.. kame etmek, muhafazakarlığa düş - diklerim yalandır! Bunları şaşkın- nedi, işbu rnuahedenin imzası anın- kendi tarafından Sancak meselesi- ralı hususi kabinesinde hastalarmı 
~ Saha)ı IŞMA TARZI man olmak noktaları mıdır ki ona sal- lıla söyledim. da, iki yüksek akit taraf arasında nin Türkiye için bir arazi meselesi kabul eder. saıı, cumartesi günleri 
li ~I! bi.it~arı saat sekizde bir çay i- prensiplerin ve muhafazakaranın son Fabrika sahibi Ahmet Nural meri olduğu nisbette ve bu muahe- olmadığını teyide sevketmi, olan 20 sabah d.5 _ 12- hAkikt fıkaraya 
lı~· liaıbutı. gazeteleri gözden geçi - şimdilik kati bir §ey söylenemez. ~'a- Mansurun bekçi Şevkiyi sırtına vu- de meriyette bulunduğuğu müddet- ilkteşrin 1921 tarihli Ankara itilaf- mahsustur. Muayenehane ,.e ev tele
t~ lttttpl Uki babası gazeteleri de _ kat muhakkak ki (Prens Dö Gal) In- rup kazana atıp atamıyacağı hak- çe aralarındaki ihtilafat ve anlaşa- namesi mefhumu dairesinde devam fon: 22398 _ 21044. 
~~;ı~ t.~~ tarafından eh .. emm. iyctli gıltc:.ed .. e kimsenin dokunamıyacağı kındaki fikri sorulunca şu cevabı mamazlıkların halli usullerini tes- etmek.. !111••••••••••••1111 

d\ı. ~tnlarının kupurlerıni o - ve buyuk kurbanıdır. \'erdi: bitte devam edecektir. (Sonu yarın) Doktor Feyzi Ahmed 
t~ ----- __ ~ - Manwr pn~~ Bekçi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı,.illı ">\i tar - - - - ş ~~ltıda aı k1Pl~ri bir müddet daha evki ihtiynr ve ancak 65 kilo ka-

ltq~llrı ~ 0Yrnuştu. Gazeteleri o - Kamplar açıldı dar bir adamdı. Mansur onun ka-
'<ıltıstn tıra saat dokuz buçukta fasını çuvalla örttükten sonra pek-

ı liitıdı ~apar, hususi mektup _ (Baştarafı ı ncı sayfada) ala sırtlayıp kazana atabilir. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa vekiletinden: 
~ Sabah e~ırd.i. . . . . . . Bundan sonra Mansurun ifadesi 
at~ la zıyaretıertni lağvetti. Na. İlk mektep talebesı ıçın ~edı yer ni alan ve fabrikada tahkikat ya- 1. - Ekailtmeye konulan İf: Ankarada yapılacak ATATÜRK li-

a~tıda h&ıııcu-ı Yerine akşaml::ın sa- de I!Çılması kararlaştırılan çocuk pan zabıta memurları dinlendiler. aeai intaatıdır. Ketif !»edeli: 636.200 liradır. 
'O~ıe ;:u~ .c:nıcğe başladı. kamplarından beşi, Gloryo, Yeşil- Bu~lnr l\~a-~~urun .k.arakold~ hadi- ~· -. Ekı:ltme 20-7_-938 çarfamba sünü ıaat 11 de N~fıa Vekaleti 
ql'ı Sıttıh.- egııu bir buçukta Ma _ köy Sarıyer Eıenköy ve Kızıltop- seYl kenclılıgındcn ıtıraf ctmış oldu- yapı ıtlen ek11ltme komııyonu odaamda kapalı zarf uıulıyle yapıla· 

oı l' >rın o ' ' ' ~ .. l d ·1 k ~tıl arı el • zaman Harbiye Na - kt 1 k .. d"" 1 "t"lı gunu soy e ı rr. ca tır. 
l 

~ld. eıstu D ra a o mn uzcrc unc en ı ı aren M"" . • • • b . . . ı~t \>e b' uf Koper, Baron Dü- . .. uteakıben fabrıkanın yanında 3. - Ekııltme tartnameaı ve una müteferrı evrakı 31 lıra 81 ku· 
l!J~tdi. ır kaç Amerikalı ile bir _ açılmıştır. K~mpl~rda, bır m~ı~det Kepekçi medresesinde oturan Ba- l'Uf bedel mukabilinde yftpı itleriumum müdürlüğünden alınabilir. 

'1-" ··~daın . evvel kamp gören ılk mektep ogret- ynn GU!süm dilendi: 4. - lıtekliler 29198 liralık mvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
hır llt Cf SınıJ>son da sözde davetli menleri vazife almışlardır. Floryn - O gün ikindi üzeri bahçede Vekaletinden alınmıf müteahhitlik veıikaaı ibrazı ve huna benzer bir 
~bi .~h~:~n. b?lunur fakat hakiki kampı bir ay, d"ğe~leri b;ı·er buçuk idim. Sabunhanenin açık pençcre- defada yaptaiı en büyük İnfaatmbedeli en az 400.000 liralık olmaaı 
~ .ıtıg1lı ~ıhı hareket ederdi. ay devam edeccktır. )erinden Mansurun sesini duydum. ve iateklinin bizzat diplomalı Yük.ek Mühendis veya Mimar olma11 
~~ ~\r~ ıralı 2 Her kampta yiizer talebe o1mnk Şöyle diyordu: veya bu tartları haiz olan bunlardan biriaiy1e mUttereken, teklif yap-
~l'<! ~liitq .d bir çok i~lerini t ele _ üzere beş kamp için beş yüz talebe "Ahmet be ly kim oluyor, beni ma1ı ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 
~"~ ~l~r011:İu lialbuki babası kıral kayclolunmuştur. kızdırırsan seni kazana atarım!,, 6. - istekliler teklif mektuplannı ikinci maddede yazdı saatten 
~ t..ı~lli 8alt ç sevnıez, telefon mu- Pendik ve Şiledeki kampların açıl Bundan sonra gelmiyen diğer bir aaat evveline kadar yapı ek.eiltme komiayonu reia1iğine makbuz m 

·"q{Utın anat ve ihtişamla ka - masından, askeri kamplar ve biltçe şahitlerin ihzaren celpleri için mu- ukabilinde tealim edeceklerclir. 
ezdi. Sckinci Edvard ça- zarureti dolayısiyle vazgeçilmiştir. hakeme başka güne bırakıldı. .Poıtad• olacak cecikmeler kabul edilmez. (2237) (4162) 

Deniz hastahanesi Cilt ve 
11ıLJUD1'CVİ hastalıklanmutahassıs 

Ankara Caddesinde: Herıün 
ötledea soara Telefon: 23899 

Dr. Nih8d Tözge 
bıili cad. No. 11. saat 16-1 

Tel. 21942 

liihrevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Öğleden ~onra Beyoğlu Atacami 
çar· ısında No. 133 Telefon: 4358 



' St. 

l!la:rfaı 8 

~ . :~.. . "' . ' 

GR°İPİN'in 
Tercih edilmesindeki sebep 

GRİP İN 
Bütün ağrılara, hastalık baş

langıçlarına karşı tesiri yüz

de yüz olan ve hiç zararsız 

en kuvvetli müsekkindir. 

• • GRIPIN 
Nezle, •oğuk algınlığı, grip rahahızlıklarında baş, diş, malaal, 

matlzma asap ve adale a"'rılarında icabında günde 3 kafe alına-
ro • " G • . • b • ka bilir. lımine dikkat, taklidlerinden aakınınız ve ~ıpın yerme &f 

bir marka verirlerse şiddetle reddedınlz. 

-M~a·r111a•n•g111o1z11!'la-r ·v·e-1!1. n•şllllalllla"!t•m~Ü~·h~e~n~d~İs~le~Ar~İ~n~e~~~. u'!'!· j·ck 
Son sistem makinelerile ve yegane T urk 
mütehassıslanmızın gayretile imal edilen 

Kuru Kontraplak 

çarpılma ve çatlama gibi hiç bir arı~a ~östermeye::. yegane 
kontraplaktır. makinalarımız her nevı agaçtan kontraplak 
imal etmekte olduğundan Kızıl, Kayın, Kestane ve Ihlamur 
ağaçlarından kontraplaklar bulunur, ve kontraplaklarımızı 

daima zımparalı bulacaksınız. .. k"" menfa-

K M k 1 Kontraplak arayınız; çun u urt ar a ı atınız iktizasındandır. 
Sabş yeri: 
İstanbul Tahtakale Balkapan han caddesi No: 17 Hasan 

Ali Galip ticarethanesi. 
İstanbul Yüksekkaldırımda 68 numarada Hasan ve Ali 

":ıl'nk;;~ Niy~zi K
0

ırman ve ~rtağı Anafartalar caddesi 
» Yasef Bonomo Anafartalar caddesi 

lzmir Ihsan Kayın ve Nejat Tezol 
Balıkesir Hilmi Çakır Yeşil cami civarında 
Bursa Keresteci İsa Süleyman Niyazi ve İbrahim Hilmi 

Ticarethanesi 
Ayvalık Hüsnü Rıfkı ticarethanesi 
Kastamonu Emin Bey Ticarethanesi 

UMUMİ SAIŞ YERJ: lstanbul Tahtakale Baltacı Han 
No, 19 Telefon: 22985 Telgraf: Kagıtcı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

YE Hı- SABAH 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren 

FAR H ASAN 
Fareleri FAR ZEHİRİ 

1.1 '"ld .. rünüz Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük 
e o u . . . k '"d" F 1 

her nevi fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesırı atı ır. ~re ~r 
kokmaz. Bağday nevilerini serpmelidir. Macun o_lanlarını y~glı bır 
ekmeğe ve her hanği bir gıdaya sürerek farelerıo bulundugu yer

i ere koymalıdır. 

Macun ve 
Buğday 10 büyük 25 kuruştur. 

İstanbul 

Cinai 

Sıhhi Müesseseler Artırma 
Komisyonundan: 

Azı Çoğu Muhammen 
fiyat 

Mutbah yumurla•ı 90400 135500 1,50 

ve Eksiltme 

M. Garanti 

767 48 

Günlük vumurta 150()90 205000 ···---~-----· •••• ww~ ···~·· 
yılı mutbah ve ııünlük yumurtaları ihtiyacatından bir kısmına teklif 
edilen fiyat fazla görüldüğünden ve bir kısmına da hiç İstekli çıkma
dığından yukarıda cins ve nıiJ...tarı He muhammen fiyat ve garantile
ri yazılı yumurtalar yeniden ekıiltmeye konulmuttur. 

s n:MMUZ ~ 

Türkiye Cümhuriyefi Nafia Vekaleti 
lstanbul Elektrik işleri umum 

M ü d ü r 1 ü ğ ü n d e n el&~ 
. ş· k f . :ırıuaııı HükQmetçe satın alınan İstanbul Elektrık ır e ının .· VJJ1~rıı 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren "İstanbul Elektrık t~eıı da ~ıt'· 
M!ldilrlüğü,, tarafından filen işletilmektedir. Gerek Bey?gl~~ör şabe· 
ro Hanındaki Umum Müdürlüğe ve gerek Bey~zıt ve K_adesi zikre· 
!erimize yazı ile vuku bulacak müracaatlarda şırket kelırn htererıl 
dilmiyerek yukarda dercedilen adresin aynen yazılması ~:) 

müşterilerimizden rica olunur. .. ( 4.~ ül< 
UMUM MUDUR~ 

Akay isletmesi müdürlüğünden: 
~J· 

b k .. 1 r kı•Jl1' ~ Akay İfletmeıi yaz tarifeainin pazardan a.' a ... g.un. e r •Pı1J11 
6-7-938 çartamba .-ününden itibaren atağıdakı deg .. ıklıkle Y 

tır. HATTINDA: " ;1 
KADIKÖY - HAYDARPAŞA de kaldırılııc•" 

Haydarpafadan, 7.38 de kalkan vapur 7.20 

Köprüye 7.40 ta varacaktır. · klİ« 
1 Kadıköyden 7.30 da kalkan vapur doğru köprüye gele~e k•ık• 

Köprüden 14.30 da 15,20 de Haydarpata ve Kadıköyüne 

vapurlar onar dakika evvele alınm ıttır. ~ 

1 ADALAR ve ANADOLU HATTINDA: kalk•'' 
103 no. lu ıefer Burgazdan 6.40 - Kınalıadadan 6.55 te il" 

Köprüye 7.40 ta varacaktır. .. .. 
50 

__ rJ• ,. 
105 No. lu aefer Heybeliden 5.4 O - Buyukadadan 5. ddeb•'t' 

d 6 10-- Bostancıdan 6.30 - Suadiyeden 6.40 - Ca 
7 

45. 
pe en . .. "' . J•' dan 6.50 _ Kalamıttan 7.10 Modadan 7.20 - Köpruye va Büyiik' 

107 No. lu Sefer Pendikten 5.45 - Kartaldan 6.05 -
dan 6.30 - Heybeliden 6.40 - Köprüye varıt 7.40. S _.. gl 

144 No. lu aefer Köprüden 14.45 -Kınalıadadan 15.2 . 
gazdan 15 40 Heybeliden 15.55 Büyükadaya varıt 16.10. ıac•kt~ 

• . .. l , yap• 136 ve 145 No. lu Seferler: Yalnız cumarteıı gun erı ıııır-

d h ·· pılac• 142 ve 153 No lu seferler pazardan maa a er gun ya G) 
- (418 / 

Emniyet Sandığından: kı'· 
kan•'• Kasa ve Gi,elerimiz aş,ağıda gösterilen saatlerde açılıp 

Adi günlerde oaat 8,30 dan 12,30 a kadar. (
4

158) , 
Cumartesi günleri saat 8,30 dan 11,30 a kadar. __ -----------: 

ŞİRKETİ HAYRİYEDEN ıııu~ 
- · k d dolayı tefll 11 111esai saatlerinin son degışme ararın an . . ıa il' 

.,. d"I • ı postaı.ır 6 ıncı çarşamba sabahından itibaren ı ave e ı en_ S ~n · 
cut postalarda y~pılan tadiller aşağıdıı ~öst~rilmıştır: _ 

39 
pP~; 

ı- Sabahları Boğaziçinden Köpruye ınen 31 -. 33 (l
5

) d 
ralı seferler tarifede gö!rterileıı hareket vaktınden 
tia ot•\lol 1 .... n .... - - 1.u,. t \.Ş 

2 - 17 - 24 - 29 numaralı seferler tarifede yazılı harel<e 
kitlerinden (Onar) dakika sonra kalkacaktır. 

3 - Cumartesinden başka günlerde: 
b'' 

A) Köprüden 14,25 te bir vapur hareketle Yeniköy, Ta~~i ~ 
Kireçburnu, Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle ve Rufll 

Eksiltme 6-7-938 çarfamba günü saat 15.30 da Çağaloğlunda Sıh
hat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

lıtekliler cari ıeneye ait ticaret odası veaikaoiyle 2490 ıayılı ka
nunda yazılı belııeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya 1 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale aaatinden bir 

vağına uğrıyarak Anadolu Kavağına gidecektir. ~ı 
·t~f 

l3) Köprüden 14,20 de bir vapur hareketle Kuzguncuk. Be) 
yi ve Çengelkilyüne uğrıyarak Vaniköyüne gidecektir· 

saat evvel komiıyona vermeleri. (3731) 

Satılık arsa lıtanbul 3 Üncü icra 
Suadiyede, Asfaltta, plajın karşısın- ğundan: 

memurlu .. 

da büyük bir arsa satılıktır. Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

* 1 

~-· Tarifede (130) numarada kayıtlı ve Köprüden saat (15) terıı,r'' 
kacağı yazılı postayı Hoparlör tertibatiyle mücehhez (71) nıı ~~Jll1 
vapurumuz yapacaktır. Bu vapur Beşiktaş, Yeniköyden Al'.1;ar(l• 
ve Altınkumdan Yeniköy ve Anadoluhisarına uğrıyarak üskU Beyoğlunda Tarlabaşında Basmatu- paraya çevrilmesine karar verileri 

lumba sokağında 2 numaralı evde ma- bir adet frigidair 12-7-938 salı gü-
l _ 61 sayılı MotörOn Bonba, Seren ve yelkenleri müteahhit he- dam Serpoo;a müracaat edilmesi. nü saat 9 dan 11 e kadar Beşiktaş 8abına 14 - 7 - 938 perşembe günü saat 10 da açık eksiltmesi yapıla - i;l Tramvay caddesinde 25 No. 1ı dük-

caktır. 1 K d J kan önünde açık arttırma suretiyle 

Köprüye dönecektir. ııl 

al' Yaz mevsiminin en sıcak günlerini Boğazın temiz hava_sırıı kieri'1 

2 - Tahmini tutarı 575 lira ve ilk teminatı 41 liradır. a in ar satılacağı ilan olunur. 
3 - Şartname komisyondadır. Görülebilir. (8820) 

geçirmek istiyenlerin bu postayı tercihan evlerine dtinebılece 
1 
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istiyenlerin hamil oldukları kartlar ve gidip gelme adi biletı'r ~e 
met ve avdet suretiyle uzun müddet Boğaz tenezzübünden istıfa 
debilecekleri ilan olunur. 4 - İsteklilerin teminat makbuzlariyle gün ve saatinde Galata 

eski İthalat Gümrüğündeki Komisyona gelmeleri. "3869,, 

* .. ,ıı· 
Sahipleri: A. Cemalettin SARA ÇOC.LU, llhami SAFA 

ZA YI - 3359 ıicil numaralı a- f ,.,. 
Temmuzun 11 den itibaren mer'iyet mevkiine grecek olan erıicl'I rabacılık ehliyetnamemi kaybettim. k9 

de tenzilli aylık kart abonemanlarımızın şimdiden satılığa çı Yeniaini alacağımdan zayiin hükmü _.... 1 Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Baaıldığı yer: Matbaai Ebüzziya yoktur. muhterem yolcularımıza bildirilir. ~ 

Mehmet Aygün 

diye hürme tgösterir. 

OLUM ÇEMBERİ -10-
DOSTLUK iLERLiYOR 

Gribuval arabaya atladığı za -
man takip olunduğunu pekala bili
yordu. Kaşana gitmeği arzu ettiji'in
den gideceği yeri anlatmamak için 
evvel emirde casusu şaşırtmağa ka-

1 

- Orlean'a ! diye bağırdı. 
Orleand'a hareket etmek üzere 

bulunan şimendifere binerek Sisons 
torda indi. Yürüyerek Kaşıın yolu
na saptı. Düşes kendisini dört gözle 
bekliyordu. 

diyorum! Bırakacağınız yerde el -
maslarım bir şey olmaz. Birkaç gün 
sonra geri alırız. 

- Sizi dinlerim Madam. Fakat 
daha iyi bir tarzı hal var. 

- En iyisi beni dinlemektir 

Yazan: Edgar Monte 

- Nasıl? Anlat! 
- Hizmetçilerin birini kandırdık. 

Öteki çetin bır cevize b~nziyor; zan
nedersem kolayca kandıramıyacağız. 

- Yerini nasıl aldınız·' 
- Oyun oynrken. Bir akşam Frem 

de- Maturen sokağında bir yerde ku
mar oynıyorduk; hizm.,tçinin prası 

kalmadığını anladık, onn işimize ya
rayacak bir teklifte bulunduk. O da 
bin frnk mukabilinde yerini bize ter
ketti, yine kumara başladı. Verdiği
miz bin frankı yine elinden aldık. 

- O 1 Kanaatkar bir adama ben 
ziyor. Az uyuyor, az geziyor. Fa
kat lngilizin yerine yerleşen bizim 
hizmetkarın arası ihtiyar kahya ile 
gayet iyi. Bir yolunu bulup onu kov
duracak. 

- Acele etmesi lazım ... 

Tefrika No. 15 

- Zarar yok! işimiz olsun da bi
raz geri kalsın. Sabrın sonu muvaf
fakiyettir. Kölen hakkında malfı -
mat aldım. Çok paralı bir adammış 

- Evvelce söylemiştim ya! .. 
- Muvaffak olursak nasıl tak-

Söze evvela genç kadın başladı: 
- Ne yaptınız bakalım! Deli -

cesine ne kadar para harcadınız? 
rar verdi. Evvelce şöylediğimiz gi- - Filhakika delicesine Madam, 
bi arabasını (Bak) sokağır.ııı köşe- 74.000 franklık e~ya aldım. 
sinde durdurup ve araba parasını - 74.000 franklık mı? Acaip ! 
da arabanın ön camının aralığından Lakin bu kadar paranız yoktu zan 
u"r tle arabacı ın eı· e kı t rd ederim. Bana ancak 22.000 frank 

- Mösyö şimdiki halde amirinizim 
çünkü misafirinizim. Fakat nasıl 
oldu da eşyalar o kadar çok para 
tuttu? 

- Fiyatın bu derece yükselme
sine sebep Mösyö (Viledyo) nun o
rada bulunmasıdır. Dük yalnız size 
ait eşyayı aldığımın farkına varın-

s a ' n ın sı ş ı ı. ca yanıma bir adam bıraktı. Büyük Beş dakı.ka kadar beklemesı·nı' ara kadar paranız oldug"unu ~öylemiş -
" - pederinizin size hediye ettiği kana-sim edeceğiz? bacıya tenbih ederek arabııdan dı- tiniz. .. pe için 4300 frank, tuvalet eşyanız i-

- Bana aslan payı, sana kap-' şarı fırladı. Sonra cvın k~pısından - Evet hakkınız var. M uteba- çin 
48
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000 

frank, iş masanız için 
lana düşebilecek hisse. ötekilerine girip, arkadaki kRh\Hk n ç ıktı. Ô - kisini bulacağım. 3000 frank tuttu. Sonra dıişüne dü
(Herman) da dahil olduğu halde nüne gelen bir arabayıı atladı: ı - O halde elmaslarımı terhiJ\ şüne daireme doğru giderken ta-

gordükleri iş ve vazifeye göre hisse - Bak sokağında 97 numaraya ediniz. kip olunduğumu hissettim. Bu ca -
çıkaracağız. Muvaffak olursak her diye bağırdı. - Asla madam! sustaıı yakamı kurtarıncıya kadar 
birisi 5000 franktan eksik almıya - Araba Hermanın yanından ge - - Bu ne demek. Her ne söyler- çektiğim sıkıntıyı ben bilirim. 
caklar. çerken göz uciyle onu gozetliyerek, •em yapmağa mecbursunuz. Elmas- - Bunu hiç düşünmedik. Sizin 

- Bu kadarı onlara kafi ... Şim- işin farkında olmadığını anla ılı. Gri- !arım takriben 300.000 frank kıy- yerinize ba~kası gitmeliydi. Lakin 
di 64 yaşındayım. On sene hapisha- buval, Hermanın beklemekte oldu- mHindedir. Herhalde 100.000 frank: bu da kabil değil. Çünkü şizden baş 
nede kaldım. Kaçtığım gündenberi ğu yerden biraz uzaklaşınca ziyade verirler. Size verilen parayı kabul et ka kimseye emniy~tim yok. Hem 
yakayı ele vermedim. Bu para ile ihtiyata lüzum görmiyerek (Sen Do melisiniz. Zira benim yanını da biraz kimse bana aid olan eşyayı ayıra -
rahat bir hayat sürebilirim. Ve her-

1 
minik - Sen Jermen) sokağına gelin para bulunması liizım. Hiç tered - mazclı. Keşke hiç oraya gitmeseydi-

kes heni sayar nn"l'"•lu bir adam ce arıı.bııcıya ı dilt etmeji'e hacet yok .:\fösyö, emre- n;e. 

/ 
=- b~" " oe ıı - Merak etmeyin! Be• t t" 

rel<e ır !arı düşünerek, hesaplı ha el< ~, 
• ıeC şı· rim. Yarın eşyalarla, yıy 0 ı• . 

beri alırım. Sekiz gün kadnf .• I' 
B' ·o'• ı çıkmam. Ondan sonra ıı 1<ta'ı ı . 

dip yiyeceğinizi tamamladı un b'ı 
ra Parise dönerim. Birkaç g ,ı 
ralara gelmem. an i 

- Sizi görmediğim zsfll 
1 canım sıkılıyor. . 0Iıı' 

- Ne yapalım, ihtiyatI<ıır 
ı· ~ ıızım. . v3 ınıı 

- Çok zaman benı , , 
rakmazsınız değil mi? ~u ~ 

k .. 1 oldU• cC' - Hayır! .M ilm uı ede /-
dar çabuk gelmeğe gayret ,-f!leıl 

. . ıı<> ğim. Çünkü ben de sızı 
1
, 

duramam. 8 tıı' 

B . . . h" rnektur - enım ıçın ıç 

JI' dınız mı? , 1811 
1 

H .. .. Duran' ·ıs~ - ayır! l\f osyo ,ıı , 
rba • ' ha haber alamadım. Ga ı daııa · 

henüz gitmemiş. Fak:ıt J 

kit var. d'''' i~ı 
- Beni bırakacıığınıı ~iJll~6 

korkuyorum. Sizden ba~kıı 
olmadığını unutmayın. 


