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KURUŞ 

TÜRK KUVVETLERi HATAYDA llspanyol hükumetinin mukavemeti 

Askerlerimiz Hataya, memleketi Harbin sonu. e~ 
z d v ·ı .. ••J r h · ·d· l ·harpte bellı olur! 

son 

apta egı , gonu Tet ıne gı ıyor ar Bir Cumhuriyetçi kumandanın mühim beyanatı 

f RANSIZLAR: "TÜRKİYE İLE ARAMIZDA TES· "t:::~n yi!E:!:ıt=~~ :~~!~~r:Ü
]!fil!ESAİ DERVESİ AÇILDI,, . DİYORLAR l 

Japonyanm 
~ıkışık vaziyeti 
'~~: lliiaeym Cahid YALÇIN 
'l'ok~~y,,...,.,....,....,NM 

le\iı l> Yoda nalınan telgraflar Baş
~~ııın ~~ns Ronoye ile Maliye Na
b ltk~i t~sadi vazij•eti pek fena 
l '~taki ettıklerini gösteriyorlar. Bu 
~etıni 1nıutali'inlarmı İmparatora 

it oı!:r: Vaziyetten pek müte
~ b!ıa~ et ~mparntor bazı tedbirler 

ADANA 

i 

u'lotun llıış. Bu tedbirler de impa- A K o e... N \ .., 
lçkıı masasında artık yalnız yer- l c.-tq erin '.L.~ .......... ~~~~=~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!'eo!!'!!""!'!!"!"!!~~~:!!!!!!!!~~ 

1 illerin . . kullanılması, yerli tii-

Barselona limanında bombardıman edilerek batırılan bir fngiliz gemisi 
Madrid 5 (A. A.) - Şark cephesin- lans havalisi Madridi taklid etmeğc 

deki harekat hakkında general l\1iaja hazırlanmaktadır. Mağlfıp olmak is -
demiştir ki: temeyen bir milletle mücadele et -

- Mücadele büyük bir şiddetle de- mek güçtür. Asilerin işgalindeki ha -
vam etmektedir. Düşman bu mınta _ valide otorite yabancıların elindedir. dnııaea'k ıçılmesi ve sarayda teati o- Hatay hududunu ızöıteren harita ve Antakyadao bir manzara 

eıııer b ~ediyelerde kıymetli rna- Pa·is: 5 - (A. A.) - Matbuat bil-
' 

kaya m 
.. h. k tl k k Bunun için mücadeleye sonuna ka -
u ım uvve er ve ço mı -

la lllıı>a U unrnamssı gibi şeylerdir. hassa Fransız- Türk itilafları ve dün 
~db· ratorun 'tt'h tt" . ~1 ırıet' ı ı az e ışı şu Ankarada parafe edilen dostluk mua-
'Q~, ın ehe · • t · l•w• "l • u etın· mmıJ e sız ıgı ı e ıs- hedesi hakkında tefsirlerde bulunmak· 

llı aJi b·'Ye kalkmıyarak, bunların tadır. 
d 11 rıııttrı1r mahiyeti haiz oldukları- Pöti Pariziyen §öyle yazıyor: 
e\let anıniıd Ç" k- J ~ ad ır. un U ne apon cBu itilaflar Fransız-Türk münasc· 

ljj ltısı anıları, ne Japon impara- betleri tarihinde mühim bir mevki iı· 
~G ı r tUtü .. · J tü ~ Çiltn 1{ nu yerme apon - gal etmektedir. Bone ve Daladiye ta· 

~a~ le:nın e le. haddizatinde hiç bir rafından takip e dilen dürbinane ve re· 
bnt at Jap edıJemiyeceğini bilirler. alist siyaset sayesinde ilelebet aürün
d Uıı Jıı.p on sarayının bu hareketi cemede kalmak tehlikesini gösteren ls
thetııru h:~ milleti için bir hareket kenderun ihti!a"fı timdi hallcdilmi~ bu
ha~llıtııisets~ne geçerse o zaman bu lunmaktadır. Milletler Cemiyetinin hal· 
ed ikt bir ~z tedbirlerin altında line muvaffak olamadığı bir İJ iki 
111,llcea-ı a \ tısat programı teşekkUl memleketin menfaatlerine kuvvetle 
ı11:0n ı~ aşılır. Ayni zamanda, hizmet edecek dostane bir teoriki me· 
le laJci ilet ı>ıı.ratorunun imparator
~~Uruıı :adi v.aziyetten duyduğu 
11,~0liUka öyle tıyatromsu bir tarz
Çe• ltttiı ... v~ sosyal hayat sahasına 
<~ ·•1 esı · · ~ ıı l'lılih' ıçın meselenin ger-
31 da 1 ırn bir mahiyeti haiz ol-

'•ı- l>tens cap eder. 
ııı· da .lap l\onoye müşkül dakika
)~tı~. Za~~ kabinesinin başına geç
lııı.ı l!lı ~en· n J aponyanın dahili si
'\ı~ ll.ıarn ış. mecrasını çoktan bul
t~ıi11lta hiet~ bir nehrin sakin sakin 
~n lınııu;l enzemez. Orada muh
le dUz huı ar arasında istikrarını 
~irı e"'atıı ~anıış esaslı bir milcade
ııe belli ~ tnektedir. Bu mücadele
d~t)boylllc aş]ı unsurlarını askerler 
'·.\~~r ki b sermayedarlar teşkil e
l!ad aıı \'e ~?la;ı remzi bir surette 
lJcı e edit.- ılkı,, tabirleri altında 

et,., "Otlar F tarta ·•1e id · 'akat Avrupadan 
l> l'ları eo)oji]erin de az çok ta-

~11.b ren8 ~e tesirleri vardır. 
11: b' 11 eııı111 onoye'den evvel Japon 
~ı f:~~tları~ başında koca bıyıklari
dı. ll1endire~ dehşet veren, bazıları
~ ~i ıı bir d' General Haynshi var
~tat Jıı.ı:ıorı 1 ı>lornat değil, askerdi. 
~fiı: tatı • ananelerinin sadık bir 
:"ll.e ' ırrı p 

lıl~!Qf ıı bir b nratorun candan gö-
>a~ tilin, Al endesi idi. Rus kornü
~e~tı 11Şistıiğtrrı.an Naziliğinin, 1tal
~n110 de Yapnı~ın J ap~n tef ~kk~rO ü
~an t kıı.ıını ş oldugu tesırlerın kö-

~l <llist sı ak emelini besliyordu. 

1 
iı e.keliıı nıf hodgfım davranırsa, 
~ lı1Çin menfaatine muzır ola

i.ır1ıı1 Ukftnı ~.ahvedilrnek, amele
f'~ı:ıı eıece~ ı de burjuvazi sı-
1 ti ~elece·. olursa kahrolunmak 

tıı n~e J Rıni .. 1 .. C'tiıı· ap
0 

soy uyordu. Onun 
~lı14~1 ıtnca.k nyan.ın necat ve sela
ı· C 1 takp il eskı ananeleri, eski 

iq erıeraı lie temin kabildi. 
~~tı <l atıu u ayashi mebusan mec-
~ 1 oıa na u"gun .. d' W. > ıı 11 Yı d ~ .ı gorme ıgın-

1 
~tq,, ısıu ha agıtınış, yeni meclisi 
h: "· İ<' rcket tt" w • 1ıı d nkat J e ırmege uğraşı-

Uşorı k aponyada hükumet-
h (l) alkrnası resmi şekiller 
""" evcmı ., lt~y· ı "" nci say/ ada) 

ı.n Cahid YALÇIN 

tarda harb malzemesi getirmiştir. dar devam edeceğiz. Biz memleketi -
mizin İspanyollar tarafından idare 

Düşmanın kuvvetli tazyikine rağ - edilmesini istiyoruz. Son muharebe -
men askerlerimiz toprağı karış karış ye kadar bir harb ne kazanılmış ne 
müdafaa etmektedirler. Düşman ağır de kaybedilmiş addedilebilir. 
ağır ilerlemekte ve yabancı kuvvet - Son muharebe ise cumhuriyetçile -
ler ağır zayiata uğrmnaktadırlar. Va- rin lehinde neticelenecektir. 

Yugoslavyadan gele
cek Türk muhacirleri 

Antakyada 'fürk bayrağına sarılan Hataylıların numayişi 
aaiye yol açan açık bir görüıme ile ne• 
ticelenmittir.> HER s ABA H 

Maten gazetesi ,öyle yazıyor: 
«Türkiye ile Fransa arasındaki mü- İkı· mu··şahede 

Başvekil Stoyadinoviç'in Türk 
ekalliyeti lehindeki beyanatı 

Belgrad 5 (A. A.) - Dün Üsküpte 
ziç anlaıamamazlıiın zail olduğu ve akdedilen Vardar eyaleti Yugoslav 
ıimdi yakın şarkta aulhün menfaatine İki gündür lat.anbulu ve latan - radikal birliğinin bir toplantısı esna-
olarak Fransa ile Türkiye arasındab;r bulluları kaaıp kavuran aıcaklar- sında başvekil Stoyadinoviç mühim 
teı.rik·i-.m~.~i dc~r:•İ açılmasının ümit dan sonra, dünkü 1ıök 1ıörültülü ve bir nutuk söylemiştir. Cenubi Sır _ 
edıldıııı ıoylenebılır.t tiıntekli yaimura 1ıöiaünü açan bİ'r bistandaki Türklerin hicreti hakkın-

(Devamı 5 inci sayfada) kopuk: da başvekil, Yugoslav tebeasındaki 

~mmmm.mmll)\ ı - Yağ, mübarek yağ! diyordu, Türklerin Qjcreti için Türkiye hüku-

1 
"Size Atatürkün ve n göğsüme yağ!... metine h.a~h.azırda mü~~ere1er ce. -

d J
"" i Fakat yağmur hızını arttırınca reyan ettığını ve bu muzakerelcrın 

or unun se amını ~ b "k" ··~ .... k d k k henüz nihauet bulmadıg~ını söylcdik-erı ı goeaunu apa ı ve otara ., 
getirdım bir saçağın altına sığındı. ten sonra Yugoslavyadaki Türk ekal-

1 
" ~ B Ik' w liyetinin pek müstakim bir unsur ol-

K ırı khan 5 _ Anadolu a- e ı yarım aaat aonra yaımu- d • h''k. . k a· . d ' d .. .. ugunu ve u umetın en ısın en 
· · h • h b' .· b'ld. · run evamını gorunce· Jan::.ıııın ususı mu a ıı ı ı ırı-~ ~ . . w • tamamiylc memnun bulunduğunu 
yor: i - Yag dedıkae auçuga çevır de kaydetmistir. 

PJ. Alayımızın kumandanı hu-n demekdik a! bile demiş.tir. Stoyadi~oviç, şu sözleri ilave et -
:~ dudu geçtikten sonra, Hataylı-~ İtte tahidi olduğumuz 'u basit mi~tir: 
PJ. lara "size Atatürkün, Türk or-~ vaka dün vapurda iıtemiyerek ku- - Esasen gidecek olanlar yalnız 
~ dusunun ve anayurdun selamla-i lak mi&afiri olduğumuz bir muhave· hicret etmek arzusunda bulunan Yu-
P1. rını getiriyorum,, eledi. ~ reyi hatırlattı. Bir meur kartısın- goslavya tebeasındaki Türklerdir.,, 
~ Bütün Türk matbuatı namı-ij daki zata: Belgrat, 5 (Hususi) - Cenubi 
PJ. na nskeri rnümessillerimizi teb-~ - İte o kadar alıtmıtız ki, diye Sırbistandaki Türklerin Türkiyeye 
~ rik ettim. Çok mütehassi oldu.ij dert yanıyordu, ıaat ikide daireden nakl meselesi etrafında Başvekilin 
PJ. Y_e ~ıt~atın matbuata selamnı~ çıkınca ne yapacağımı, nerede va-lüsküpte söylediği nutuk, Türkler a-
~ bıldırdı. ~ kit geçireceğimi bilemiyorum. Son- rasmrln güzel intibalar bırakmıştır. Yugoslavya Batvekili 

~~x;taıı:•;aı:~~~Jt ra aabahın ••at sekizinden ikiye Mısırlı talebeler şehrimizde 
kadar durup dinlenmeden çalıtmak 
inaamn belini büküyor... r 

Şayet dairelerin böyle erken 
yaz tatili yapmaları kararı çıkma

saydı ayni zat belki, belki değil 
muhakkak: 

- Bu sıCAkt insan aktamlara 
kadar çalıttırılır mı? İte biraz er
ken batlaaak da erken çıksak ne o
lur sanki? .. diye ayiflanacaktı! ... 

H ükiımetin çok insani ve pek 
yerinde bir kararınını fU tefsirine, 

aıcaklardan bunalmıf bir hane ha-
rabın yağmur biraz hızını arttırınca 

kotarak kendi&ine bir sığınak ara
yıtına baktık, baktık ta-

Stoyadinoviç 

- Tevekkeli insanları tamamiy. 
le memnun etmek kabil değildir, de· 
memitler 1 dedik ve yürüdük. 

* 

Talebelerimizle Mısır talebeleri araıında bır ;-•&..ınUk n..uı mak uz.en 
dün Mıaırdan ıehrimiı:e bir talebe gurubu gelmiştir. Mısırlı talebeleri, 
Üniversiteli gençler tarafından karşılı.nmı•hr. 
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«Yem Sabah» ın tanôi tefrikası: 42 , .. _ _. __ ,__ 

Tükler karşıs nda 

Na onapart 

Kansını 
sını 

~. kayınba.ba- (ISTA ULDA VE MEMLE 

ren Emın O k .. d K dk .. 
Karısm_ı_u_s_ta_sı-ile bir s u ar a 1 oy ihracı kontrola 

ahi t tulan 

}EMMUZ::::, 

ETTE AsA:El 
Üsküdar traın"~ 
yı ucuzlablaca 

BUJJ:dan üç ay ka.d r ewe-l Sul. bazJ mevad '"Jef 
tanahmette karısı Zehra ile Zehra- Yeni bir tramvay hattı Bir kom. s yon b ~ r 

yatak mı yak.atamış ve Boğazın imarı 
Y aı.aıı : Zıya. Şakir 

apolyo ısır da nın babası Ha na feci bir ,ekilde tesis ed• ecek fiatlanm tetkik edıyO. 
bıçakla öldüren ve Mehmet admda. Bir Ön projesi kabul ıııtılll1' 
ki ustasını da ağırca yaralıyan Emi- v ~s~üdr Kadıkö~ yakası ile Bo· edildi Eğlence yerlerinin ucuz dıı r~ 
nin muhakemesine dün sabah ağır gazıçı mıntakasının ımar planlarını ha· , 

1 
• • • sı için alınan tedbirler arası..Il gel 

B P·şkinlı.gı"' • ele a mıştı cezad b11şlannuştır. zırlamakta olan şehircilik müteha ısı tk_ ~t \ ekaletınce ıhracı ton- küdar tramvayları da bat~ J{• 
0 apart artl Emin d-n sorgii:riinda şanları s5y- Pro t. çalışmalarının fıli safh nı bitir- tto~e t bl tutuln_ıası :aradastınl_an mektedir. Filhakika iJSkii -

• Jedi: miştiT. üteha timdi teknik: Ye- te- b day, .arpa, tiftı~. 1Ze yap ın dıkoy tram~ylan İ:;tanbuf. trıı Jl 
Bona'[)arbn ehemmiyel verdiği yiz ve bereket getirdiler. .._Ben Divanyolunda aşçı l\leh rik olan büro mesaisile meşguldur. Pro- standardızasyonu ıçın hazırlanan !arına nazaran çok pahahdıt· ~ 

şeylerden biri de askerin disiplini Diye. ba.gırmıya b· lamışlardı. medin la antasında çal~ı. ordum. fesör Prostun hazırlamakta olduğu planı-~ proj~lerden buğday h kkın~a buki gerek üsküdardan Ererı ,., 
idi ... Genç zabitlerle efradm Müs - Fransıı. bandotarının raksan n- Sı k vıme gelen giden ust m 5 ile Osküdar Şemsi pa ya muntaram _ısı. .bug_day. ihr:ıc.;ı.tçıl_arı~m. da. ış- Suadi ·e, Caddebo tını, oti.'11''1 
lümnnlarla son derecede hoş geçin- be.nkleri, ve Fraruuı. bataryalarının giinlerd karımla pek sıkı Jıkı ah _ bir rıhtım yapılacak. buradaki saha · : tıra ıyle ve ı~~~~. vekaleti ıç tıc. - yerlere. gerekse Kadl:köY ~ei rııe 
meleri :için sık sık emirler veriyor. op • esleıi arasında kanalın bentle- bap olmağa başlamıştı. Bnndan şüp ğaçlandırılarnk halkın daimi tenezzüh r~t um.um mu duru :Uümtaz Rekin fisinden Çamlıca, Kısıkb gıb, , ~· 
halk ile asker ar ında en küçük ri açılmış .... Mübarek NHin suları. he lendim. Cinayet gecesi sant 11 de yeri ol inak üzere büyük bir park yapı- r•y . tın~e )~~~l~~n tf)plantıla:da relere gidecek halk, bu tra~~~~dı' 
bir hadisenin çı.knuıımaSJ için bütün her tarafta taşmıştı. O anda. bütun eve geıct·~im zaman i.kifilnr bir- od _ lacak.tır. 

1 

k~çt~k b~r deg:ışıklık~: ~abul. edıl. - dan istifade etmek zarureW"' e 
gayretini s rfcdiyordu. halk t~raf?ndan, şenlikler başla.~ı~~; da y tar en yakaladım. Kan bey _ Usküdula Kadıköyün tramvay mu nu.şttr.:_ N~zamname huku"'.11lerıne. g~- Bu cihet gözönüne ı:ı:ıınını!fı el~ 

Askerler. 1s ·enderiyedcn Ka. - bu ve~le ıle Bonapartın ~dı. butun nime çıktı •e y ptığımı bilmiyo _ vn lesi bu.günkü hatla iyi bh ~ekilde. re. Turk~·eden ibra~ ed_ılı:>et!lt bug- yede., Q küda.r _ Kadıka! ~ti 
bireye gelirlerken o meşakkatli yol- o şenlıklerde, di1lerden dıllere do - rum. ,. temin edilememektedir. Bu cihet de d~ylar.-, !u~e. beş ecnebı madde. ve ücretlerinin ucuzlatılması: ı~ >il' 

culukta, nizam ve intiznmı adetiı laşmış.tı. Bundan sonra öldtirülen Zebra- göz önüne alınarak Selimiyeden doğru· ~tlzde .yırmı.re kadar çavdar~ı yem- komisyon tegekkül etmi~ ~ ~~J) 
kaybetmişlerdi. Ehramlar harbinde KAHIREDE, CUMHURiYET nın Beşiktaşta otııran kız kardeşi dan doğr~ya ~tramvay hattının Hay~ lık bagd tar.la .bera~er n tip.e Y- ye ba.şfamışbr. Üs üciar :~ · 
kazandıkları zaferden sonra da. ba- ŞENLİKLERİ Ayten ahit olarak dinlendi~ şun] rı darpaşa lısesı ve numune ~tahane"Jı ı:ılm tı~. Se~. ~umu~ak ve mık ed ücre.tlerinden oldukça ıni.iJiJJlll 1. 
zı şımankhklar gögterm· lerdi •• Bo- H Ikı oyalamak ve Fransızlara söyledi: önünden geçerek Haydarpa.şayla Kadı· ııam1a:1yl uç • ~ıf:a ~ynl~o yem - tarıla tenziliit yaptlacağ, •~ . t 
napat; ordunun ısyanınd n ·or - - ısındırmak için vesileler anyan Bo- _ K . Z h . b d köy arasındaki nfıtrm caddesi tariltile h"d rıcmd~ki bufdaylaı:ın maktadır. Tramvay t"icretıerııııll yı. 
rnk bunlara karşı müsamaha gö ter. napart, Fran a cumhuriyetinin yıl- ardeşım. e ra) ı u .a ama Kadıköy iskelesine gelmesi temin edi- ıh er sınıfı da, 1, 2 ve 3 numara adıle tillden evvel ucuzlatılması \"e J\11 
.. F k -nı . d- ü fi f tı d k şb 14 yaş Y"enlik. Daha bır ene 1 ek. iiçer tipe avrılmaktadır _.Jsfl ı mi.şti. at gu er geçti çe yav on m ırsa nı a açırm.ıınıı . d b- •• • . k k . • ec tır. _ : • bu yaz mevsiminde de bunu 

yavaş va.ziyetini değiştirerek asker- Eylül ayının 22 inci günü Fran- geç~e en _ ı.ze S1ZI esme~ ıçın Haydar-paşayla Kadıköy an nda en f.l'.er tipın yabancı m dde muh- f d tın · temin dITec.efi.fit·, 

ı . . . d k. . . d h . t il- fd- - .. lııçagımı bıleyorum !,, demege ve :;.ı k • - -- ı l 1 \""'hvatı. hektoıı·ır.,.,; ,.avdar nı·sbetı· a e e esı e. 
ennı, yıne Avrupa a ı ıntizam \ e a cum urıye anının yı onumu • _ "i4e ve ycg8ne muvamue yo u a an .... ..., ...-. " 
itruıta sokabilmişti. idi.. Bonapart. hem vatan hasreti evıoe b:tk~maga başladı_ 11 . ne nhtım caddesi tramvay g~ilccek ve a~ mf_ ru~u~et derecesi ayrı ay~ı G OM O 

Bonapa.rt. artık her busu ta piş ... çeken kederinin kalblerine neşe y.aşadılar, uç c;~c~ldarı o!d · Aıle- dcre<:edc gcni~etilecek ve bütürt bu tesb edilmiştir- Her nu:nara bug- R KLER 
kinliği ele almıştı. İskenderiye ve vermek, hem de halka, Fransızların sıne b~kmadığı ıçın baba~ Ye ben kordonun imtidadı boyunca muntazam d yd~ bulunabnec~k _azami delice. CümrüUerde Tetkifcat '!"apılı>'°' 
Kahlrede neşrettiği beyann.!meler- bu re mi gününü tesit ettirmek için, Z~hray:ı 1'1! çocuklarına ) rdım ~- ve cüz.el bit rıhtım inşa olun caktır. pelm.ır ve til~e ıle ınct yabancı .. .. . ·teti ~, 
den bir kısmını da Akkıi ve ş m va- büyük bir şenlik yapilmrunna ka- dıyordu'K. O gece: b b m Zehra~ a m ddele.r, yanı toz ve topraklarda Cumruk ve Fnhısarlar Veki rb'~ 
lilerine göndermekle beraber (Fran rar vermi ... Günlerce ev1tel, hazır - gftmişti. G~ce saat 12 de bana ha- MÜTEFJ::RR!K müeyyede altına _alınmıştır. . n~rıUk i~er müdüri C~li~et ~ 
sanın maksadı; Türklerle olan eski lıklara girişmişti. her gönderdiler. Zehrayı ve Ha anı _ ~- zırlanan. n~z_a~namenın aza- oglu Aıık.aradaı:ı gefırl.Dlıze ~e.. ~ 
dostl~ğu, hiç bir ~retle ihlil ~tme- Bon part, bu merasimin müm- öldürdüğünü bildirdiler. Eve koş - Kimya fabrikası nu . uratle tatbı.k:ı ıçın çal.u;ıJmakta- ~~ı:ada bir müddet _k~ ıJdJ J1 
mektir. Bu husus bilh benım de kün olduğu kadar parlak olması, ve tum, kız kard~im taşlıkta kanlar İzmitte kurulacak ol n kimya dır. rüklcıde çal~ma vazıyct.ı:ıJ tt . , 

gayemdir. ısırdaki Kölemenleri balkın gözlerini kamaştırması için, içinde yatıyordu, babam da. yukar- naJ.;i fabrikalarımız.dan klor fab Dün de a~~ ihracatçılan, öğle- rck raporla. vekalete. bild.iı.e~ 
tedip ettim. Şimdi de, devletialiye- hiç bir masraftan çekinmemişti .... da sofada ölü yatıyordu. Zehrnnın rik:ı ınm te.melatma merasimi onu- den c~v:r ve ogleden sonra olmak Odada Yaz i ~ . 
nin halis bir dostu sıfatfyle memle- Şehrin en büyük meydanına, bir da- aşçı ~ehmetle alak sı olduğund n muz.deki pazar: gilnii yapılacak ve, üzere ı.ki eans toplanmışlardı_:. İh- .. .. t~ 
keti imar etmekteyim. Si?. de bana ire çevrilmiş; bunun etrafma - üzer-, habenm yoktur. ,, klor fabrikasının ilk temel taşını r:ıca~lar ~:asında ayrı~an mumes- Gumrukleı: ve Muhafazll~ cJell il' 
iltihnk ediniz. Beraberce ç~lışalım). leri Fransız ba~Tağı renginde bez- ~~çlu bu şahadete itiraz etti ve Başvekilimiz Celal Bayar koyacak- . ~ .rd'en murekkep komı yon m~- ba~ müdü~lükJerinde.de &ug~ıı ~r 

Diye, birer de mektup yollamış- ler \'e çiçeklerle ~üslenmiş _yüz do-1 şahıdın, Zehranın ustn ·iyle. müna- tır. ısını. perş~mbe sabahına k~d:r bıti- ~ren yem yaz mesa.ı. sa.atlet 
tı ... Fakat her iki vali de, bn rnek- kuz adet sırık dikilmiş... Banların sebettc bulunduğunu bildiğıni sb.)- ~ehrimrzde bulunan Sümer Bank ~ecekJe.rdır_ Perşe_mbc g.unu arpa kıne ba.§lanacak.tır. . dt J1 
tuplan; (Saltanatı seniyenin en tepelerine de, - o tarihte - Fran a-1 ledi. u~um müdürü Nurullah Sümer bu ıhraca~~ılaı:ı umu mı .heye~ı toplana- Ticnrct odası mccüsl i~re51 ~ 
gözde bir memleketi olan Mısın ceb nın d hill teşkilatını gö3tere.n yüz. Bund:ın sonra suçlunun u~tası akşamki ekspresle Ankaraya gide- c~k, h.l~ırr.ınan proje muzakere e- toplanmış ve yeni ııaatlcrın Y~ ııt'•fl 
ren ve harben zapteden bir ecnebi dokuz eynletin~ altın yaldwa yn- Mehmet dinlendi. Mehmet, Salibi cek .. cumartesi gün il. klor fabrikası- ctılccektır. . . . . . tibaren odada da tatbikioe ~ 

9 

ile çalışmak şu tarafa dursun, biln- zılmış, isimlerini ihtiva eden bireri karısiyle barıştırmak istediğini, ge- nın temelatma merasiminde bu · l' A:ın o~ bırındc ~l~tık ~tanda_:d~- ru kararla tı.nwştır. ot<' 
kis ona husumet göı<tennek vazife- bayrak çekil~ti. ce eve ı:etirdiğini fakat Zehra ile lunmak uzere Ankar:ıdan lzmite haı zasyon nnamnameS'l uzenn~:. goruş Bu vaziyete göre,~ b.1'~ l' 
rnizdi.r.) . Dairenin ort.asma. yüksek bir ü babası Basanın S~ihten kork~ukla- ı·eket edecektir. ~~ler başlıyacakt:r. ~~1 goruşme . müessese yalmz milli sııı> 

Dıye, red cevabı ıle karşıJnşmış- tun yapılmıştı. Bu sütun da, muhte- rr ıçm barışmak ıstemedklermi ve ~ 1 • temmuzun on ~ edisıne ka.d~r bı- liğidir. 
tardı. Ve, 1stanbuldnn barp iJiinı lif &iliihlarla donatılmıştı. bunun üzerine Salihe 25 kuruş vere- --o-- ti~fe:e~• :e~mu:rnn on sek1zınde~ 
haberi gelir gelmez; her iki vali d~ Sütunun arka~ına. yedi adet mih rek otele gidip kalmaSlm tas'liye Demir ve çelik yırmı yedısını:_ ~a~a_r da.. ~pa~ nı-
Mısır Uzcrine yürümek için :b..-uvvet rap yapılmıştı. Bu rnihraplanı, Kö- ettiğini, fakat Emininin hir mtid - zam;name~r goru~ulnp bttinlmış 0 -

hazırlamıya başlamışlard1. !emenlerden alman b yraklar, si- det sonra dönerek cina.} eti i lemi sanayiinin himayesi hıcat\"ttr. 
Bonap rt, hu ağır ~ev~ba kati- lfı.h\ar, kalkanlar, zırhlar, kıymetli ı old ~ nu söylecli. H ukilmet demir ve ç.elik sanayi. 

f yen aldı:~amıştı. Hatta, hıç anla - eğer takınılan asıJmıştı. ihrapln-' • fehmet bunları öylerken uçlu ımfam hımayesı ve yuk elmesi içm Kan eme 
mamış g,bı ~ vra.~ş.~. nn en üstüne de, Fran:nz askerleri- Emın m~hakem: salonund .. ki maz- yeni ve çok mühim bir kanun hazır-

katil 
--c--Her hidı.seden ıstüade fırsa~ı nin Mısır toprakfarına ayak bas _ nuıı yeııooen bırdenbire fırlamış, lamıştır. 

knçırmıvan Bonapart (l\Iıkyıw Nıl) .. k k b··ı · ·· · d 1 
• •• ' v hldarı günden itibaren cereyan e - yu se 0 menın uzerm en at ı.ra- Kamında demir ve çelik fabrika Çocuklanna afyon 

şenliklerınde de balkın damagına d .. c} b 1 d t rak Mehınedfn yanma kosmuş ve o- larının haiz olacaklan mnafiyetler 
lıir parmak bal çalmıştı_. hsır ül - en rnusa eme ve arp er e şec.aa na. . • tt 

. . . - göstererek vefat eden zabitan ve as- . ıçın maddeler vardır. yu urmamış 
kesının hayatı ve biltun servetmen- k 

1 
. . . 

1 
. ı1 tı. - Ocağımı yıktın diye bağıra- Bu fabrikalara lazım ofRc!lk ham '-"'ru··k 

baı lan (N'I)· ll'ehri tı er erm ısım erı yaz mı . k . _ ıır.u., o .: J n e er sene Yi b d . • b" t f ra bırkaç tokat vurmuş ,,.e bogazı- nladdeJen·n tenzilrtır gu-mrük tori- . .... o -a __,. b · · · dT d. V h lk me U aırenın ır ara ına, cı. u unıtıı •pı ... uvw 1rtıı~n--..-... .(.ıA!'! 
ır merasım ıcra e ı ır ı. e a b- -ır b" ( k na sarılarak boğm k bitem- tir. Fa. fesırlc memlekete ithal ed'Jebilmesi ötelerini: bcıilcrini ıs= k kanlarını 

bu merasime, IM>n derece e m i et uyu ır ta ı za:e_r) yapılmıştı. kat bir an içinde süratle vuku bulan ve fabn1rnlar.ı ait bina is~ele rıh· 
verirdi Bu da, bayraklar, sılahfar ... Defne, bu hidi e derhal a h~ ·- .• .. • • . : emme.it çocuklara afyon: yutturmak 

....... h d JJ • r d hl m z:mmo mu cı. tım ve dıger butün tn!'!&t!t ıçm de suı:ctile- . le ncc yaparak bunloı.rdan ev-
Her ne feyezan m v ·mi de; ze., ~·n ve urma a any e ona - faza eden ja.ndarma)arhı. m b ir · · ., 

N:ı, I 1 - mıştr. En Ü!'!tüne de Arap ve Fransız - - . devlete ant arazının meccanen ve- ve - Ne.cdetin ve bir kaç ay sonra da 
1ı: rı !azl a a ba..,,l dıgı za ve p t memwu kor l'k mudaha- r • J\. b l d"l · · B d K h. ehrln _ t h" 

1 
dilleriyle (Yaşa~n Cumhariyet) ke- . . rı mesı 1'R u e ı mı~tır. un an CcYadm o umlerinc sebebiyet vermek· 

~ n_ a ıre _ e. mu!1 e 1 0 nn . • T _ le t ler ve: suçll.l~U ye:rıne olurt- başka teşviki sanayi kamınunun 6 ten çfu olan IGısımpaşaJı Salihin mu-
büyuk k nalın agzında bent ka- lıroelerı ... "\ e en ustte de yalnıı.. muşlardır dd · d 1 f. et h d A 
panır; sular tamamiyle )7ükselip te (Allah) kelimesi yazılmıştı. Muhakeme aurlun.u.n karısının ılncrdma_ esın el"kgayıfnnb ~kuaf ıy . a emesine ün iır Cua'da bqlan· 

_ .. . . • ... e.r emır ve çe ı a n -a annın mı . 
m tlup dereceye gelmedikçe açıl - O gun, bütiln Kahıre halkı bu(gayrimeşru münasebeüni bildikleri- veı· <>ttı boru ve kanalları ada teş- Sal 'l:. .:ı,_. tf- -ı-ı L.b 1 d B b din - - d b" . . . . . . ~. . .. .;; .. ..cn~ıne a ı::gı en auçu IUl u 
m z ı .. u en omm e ır mık- meydana toplanm~tı. Meyda~ a.... nı ıddıa ettıgı şa.hıtlerle u~ çocuğu- mil edilecekli.fr. Gerek hariçten ve: etmem~ ve: 
yrur aleti vardı. Sular. kademe ka- dct.i bir mahşer: halini almıştı_ Bo-f nun celbi için başka. ıüne bırakıl<l.ı ('perckse dahilden fabrihl~rn nakj lf. .:ı. al 
d -1:.....-1d·'- hr. h t af t. b ld - · · 0 - tımaır, Y andır. Ben 'afyonu 

l?lile. .ru~ l.lli..Çe e m er ar ı- napar er zam.an o ugu ~ıl.>ı Ka- . •. ledılecck malZ'eme v~ but.tin madde- e& b ı ... . 
lla tellallar vasıtasiyl ilan edilir, hirenin bütün ulema ve mutebarnmı KÜL TUR fŞlERf ler vesaiti nakliyeler taraflndan ner n 1~ aca~ kı çocuklara yuttu-
halkın n • rta dı - k- . d t tm· ti D u· ı 1 rayım. ooıann vucutlarında çıbanlar es 

eşe& a r . un u suyun sar ~ ın ave e ış . ave her B '* l Ak yüzde e.lli tenzilatla nakreui?ecek- k"d nheri reli el •• 
fazla gelmesi e - elmesi, ısır- toplandıktan sonra. kendisi de bü- eyog u şam kız sa- ti 

1 
e va • ~tir. 

dak:i r tin artması dem kti. yük iiniformasım giyerek debdebe- nat mektebi müdürlüg"' Ü r. Burulan onra bala.sı ·Jımye TC Sali-
Artık .dilin sulan kifi derecede li b·r layla merasim meydanına j -o- hin k.a.nm Müzeyyen clialcmniştir. Mü-

yU clliıc.e, bentrer hu bir mer - gelmiş .. Halka hitaben bir nutuk. i- Baya A~eninı A.nkaru '8 e•pa- . ze~n. şöyle dem.iştir: 
si le çıhr. salar etraft ti O\•alara r t eylemişti. şa. kız. e tılliSl d.L'"e a.rlü~üne "Sus,, gelince -Bu adam 9>Cuklanmıhiç sevmez· 
ela ılırdı_ 1 e o zaman. arlık her ta- Bonapart bu nutkunda; yine bal- yiıuyl m • • h ed Be~ğ-iu A m di. onl n eziyetle a2Ia.tmali:tan. ötele-
ra!ta coşkun enlilder yapılırdL kı kandıraca~ a.vamın teveccühünü k.u s n t m~.ktel>i müdürl - üne- ls.- 1 rini hen1erini ı rıp yara yapmaktan il-

Her ene ağu tos a.yu::ın l inci kazanacak birçok eyler öyleyip metpaşıı kız enstitüsu bgretmeııle- Bandırma - zmir de zevk duyardr. Çocuklara afyon 

giinü y:ı~ı~n bu merasim~. B.ona- bir hayli vaitle:ue. butunduktan oı:ı- ~~n B~a.n Re.fia B.e.ıik taı in e.dıl- yolculuğu 4 saate iniyor Y~tturdh ve ölm~e ~bep a!du. 
part dıı ıştirake karar ve.rmı tı.. r • nutkuna bıt.am vermiş. .• Ond:.nı mışti..r~ Muhekcm~ ~en c:ligel'. ,ahitle-

0 gün Kahire ve civarında buTu- ~onra: da. piyade. süvui. topçu as-- İ} kfe D~miz .Y~ll~mın. Almauyada in- rin c.elôi için b şka süne \iırak.ıldL 
nan alaylann e..fradıruı, mer ·m kerl ıine bir resmi geçit icra ettir. me p}er şa edılen ıkıncı yenı vapuru Sus da 1 --o--
g~nlerin~. m.ansu e!hise~a gjydiril- m~. . lstantıutda.ki iTk m<.:Ictepfe.rde ih- ~an ICicl limanı~~an hare~et etmi!' TİCARET HABERLERi 
rnış ... Şehır ıle, şenlıJdenn yapılaca- A'hslıdcn toplanan vergi parala· ti~ca göre. ı:ınıfTara ~uöefer iliivcsi tir. Vapur on .kun kacJaı sonra Jı-, • 
ğı yere kadar uül.ün caddel :l'in iki ri,yl ündüz ziyafetler verildiği gi- için kül'tür dırelUortü:ğıinde yapıl- manımıza gelmış bulunac· ktır. Fındıklara ışaret 
tarafına dizdirllmişti.. Alay bando- bi gece de, o meydanda fi;:rekler _ makta olan top!antıJarcra dun de de Sus da Trak vapurunun: tamamenl ı1c_..,, __ t V-"~' ti. b ıc_ t u -

ı -ı . ...ı:- 1 c- fi · ti d L ını:ıa cxıı..ıe aş ~n ro ugunca, 
an da, enlik ·erine iinde.ri}mi~i tılar k mebtaplar yakılarak enlik vam edil iştir. Dtm, HeyoğJtt ve aynı\ilı'. u mı ur:n v r ır. ı.:ı- ili dil - '~ ·· dil · ""T..... - • raç c meıı. uzere muayene e mış 

Bonap rl, butün erkinıh rbiy - ter icra edilmişti. Reşi!rtaış lnzalanrrda-ki i c- olhllfar tanb Banclımm arasnmdakL me- fınd' ı·ıa ıı~-- ı:_ k · t 
f . 5 ~ k b. -dd ıı rm çuv '"'u"' &Ona.en ~re 

siyle :maiyeti z:tbıt nını~ memleket baş oğretmenlerf topla-rrmr~ lr: mm- sa e.vı: salil.en ·ısa ır mu ette · h ı:._ 1 ç 11 b • . .• ·- numuneııı azır.ı.ab mı.ştır. uva ar u 
e r fınıt millet mec.lk--i azallU"l 1 y _ D .. takalarmdaki mektep ihtiynemıır alacııktır. Halbuki bugun dıger va 1 .. . __ .. 
nına alm ; selam duran kederin: C letle.rarası muştere n· bet n: der ein~ iza m · ter-}purl lıtanhuldan. Bandırmaya an- numune er~ c.ore ve c;uvnlu~. hır yuzun.ı.ı 

d 
.. J rif • d" 11' k 8 '-"~ ·d bil kt dirl D knpl aıak. uze1'e çıkmaz murckkeple ı 

arasın an geçe.rek e.rasımm ıcra mun a at ta esı rr. ca saa.ı.ı..c; gı e me c er, e 1 l e • '!'." il illi ği . . mı .. ti - ret eneceıdır. "mdık çuva anna bu 
e ece yere gelmiştL Türkiye. Romanya. Yugoslavya. --o-- . nız ·ya~ rı:f vapurun s.urn nel gore işuetlerin 15 Aiu.stoııtan itibaren kon-

1\Iuayyen olan zamanda mutat Bu1g rist:a:n ve Pofony d - "' ı· aJl • • yenı bır ... e er programı hazır amak- • . . . ' a arasın a mut~ 1 er 1 m ar seraısı .. t maııı mecburıdır. 
vcçhıle merasım ba lamı.5tı- Şey& _ terek müruı.kalnt tarifeleri ihzan iı;in ~, tadır. Buna g,ore Sus vapuru stan-
Jer dua okum~larclı. Hükumetin yapılacak. müzakerelere bügün veya. ya h z rhk.laıı buldan saiıahl:ın. saat 8. de kalka- Ham Madde MUafiyet Llıteleri 
ı·e mi tellalı: rın Devlet Demir yollan dokuzuncu * Trik aa~ii erbub.ı. iin cnk arund~ Bandırmaya -varac.aT<.- Bq yJlık ham madde muafiyeti Ha-

- Bu seneL Nilin m:eyası, yirmi lctme idareııinde ba•lanacaktu. s vi, b 0 ·-4,.J. ta-1 ~- --'- ~....-I.: tır. . d b . . . l" 1 . h 
.. '6' ,..=e L"°""" nm: .r=u • • • • zıran aı ıtnuş ve yeru ıste enn a-

lı kadem oldu. Romen, Yuooslııv, Bul<=r ve L tar scr~•in .. ;,.tlıilleıi .....,._c_ad .,;;...;;,,. İzmırc gıtmek ıstiyenler Bandır- I bn-ı t M fi Ik . .. .... .,.,_....._ ~ .. .,.ıı..u ............ • zır anmıuına ~amnış ı. ama tı-

D iye bağırmıştı .• Geçen senelere murahhas.lan evvelki gün dırimi.ze tcccklerdir. Trikotajc:ıl ~c çok madan trena b nerek akşam saat 9 t Vekileti bu listenin huırla.nmasınn 
ni etle fazla olan bu irtifa, derhal gelmi er. od farı gezmişlerdir. Murah· geniş mikyasta i~tirak eciecekleıdir. da İz.mire varmış olacaklardır. İz- kadar u.k.i liste üzerinden ham mad.de
hnlkın kalbine neşe saçmıştı. haal r dun de. hususi bir trenle ve do- Diğer tnnıftan ilk defa oTar:ık dahi- mirden: Bandırmaya kadar olan !erin gümrükten muafiyetle ithaline 

O zaman, Bonapartııı propagan- kuzuncu iılclmc müdürü Nüzhetle. be· li bir sergımizde tamamen yerü ;malı tren tarif 11Ic.ri de değiştirilecek e m.üıı:ıade edilmeııine karnr vermi~ir. 
dac.ıları ortaya atılmışlar; rııber 5.ıpancaya. Ki,de.rek. g~lerd.ir. olan bir tayyare teşnir edifecdhir. Bu sabahlan erken 11aatte İzmirde.n Yalnız yeni listeler hazırlandıktan son-

- General Bonapart, ve onun Murahhaalar, bu devletlcril'L en. ac- tayyare Nuri Demir Ağ fabrikasındn trene binenler öğle üzeri İstanbula ra bu zamanda muafiyete girmi7 ham 
dost askP.rJeri, memleketimize fc. IAhiyetli şümendüfercileridir. inta edilmil!tir. varmış olacaklardır. maddeler mahsup edilecektir. 

ADLlYFDE . , fi 

Şöf ör Kemal Ağırce~J 
verildi ofS' 

Gazeteci arkadqımız 1 ahifİ1l tıl~ 
miine ve brr kaç kişinin ya~l~oııı"b 
!)Chep oFan Mulaktaki fecı I l\tl~~~ 
kazaStntn meıı'alü şoför J(erıı~uf 0f;li°ı 
da yapılan tahkikat ve me'\'k ?1P... 
eeTyan eden isticvabı bitm~ <fit! 

w ·ı . - V' -11t ac"' cezaya verı ml!ltır'. r-.e• .. eJ>tif. 
ağırcezacfa muhakeme edileG }(il 

Langalı Halil te~ 
edildi ~ 

Lana da Mihal adında ı:;ı. ~ f'. 
tabaıı.ca ile aiır yaraladıiPU' ~f 
dığımız Halil dün adliyede ~ 
pdarak. tevl&if ec:Hlmiştlr. ~ 

Halil Müddeiwrl.uınilikte<- r fıi' 
k.ızkardqi[e oturUZ"ken:. birdeJJ~ ı/. 

~~·\·~~ 
cuma uğradıjuu. diiğiil.clüğ ~ 
dini müdafaa için alıah. k 
söylemiştir. 

POLlSTE 
Bir kurban dahS··~ı 

aııaı•:w-
Evvelki gece Etyeme"L 11 ,,,fı#'~. 

bir çocuk. cesedi bulunınuf" ~ ~ 
umumi muavini Hikme.t S pıı "'J 
kata vaziyet etmiştir. Netic~ ~t I 
din arabacı Nurinin 13 ya.§llS d,J> 
lu Hayrettin olduiu ve ~~ği fi;;' 
beraber anndalta deni:e. gı.t Jf 
boiulduğu anlaıılmıttır. Jgıf 

Bir kamyon parÇ~· ,?1; 
Şoför Hakkının idaresind~~ıJtc-ıfı 

numaralı kamyon Beşiktaşta tıfl!Jtıı' 
• tıs " yokuşundan inerken firenın ,e. 

·· ·· d 1 k da dıs'.ş yuzun en yo enarın ıl 

parak parçalanmrştır. 1',ıııflY~ 
Şoför, t.blikcyi görünce 'c ~e ~ 

ih etl'll1» duvara çarptırmayı tere 
diainc de bir şey ofmaın•ıiur· 

-0-- tı 

G•• Lt~ya. ~ oç.men naHP ve ~ .6' 

w Vartt0 rcfı"" Bu ay sonuna dogru Jl" ,;ıil 
G.• rnefl .~ı.ııo 

tenceden yurdumuza oÇ rıJh rl 
. k- f1l 

tınn başlanacaktır. IS an 
4 

iitıd~ tf' 
nakliyat işi için bu ayın 1 ~it ~ 1 
münakasa yapacak ve en J11 ııJ11erDt1' 
ti gösterecel= olan ~put ~~ 
nakliyatı ihale edeeektır. gel Jıl• 

_ eeJetl ıı 
Varna ve Ko!tenC fo" o· 

5 b. def'i .,,., 'i 
Göçmen miktan 2 111 ı;lı•' v-

Bun lar iki vapurla taşınacı:. 
nakkaleye çıkarılacaklardır. 
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Sayfa: ~ 

Japonyanm 
Nn nınıeınlleketleri İstanbuld!.?, Dr. ~!~r~O~ sık~B~~~~,~~.~~!~!.~. Çekoslovakyadaki 150 

ltaıy ese esi 
)e\inde~ın liabcşistandaki hakimi - O zaman yolcuları taşıyan bu nizin zifiri karanlığı içinde bu içi boş den ziyade göze çarpmıyacak tarz- b • k • • 1 • k b 

.. SON HABERLER·-. 
. . : . 

k te daha ortaya yepyeni bir mo or er yo u. erı ' cakmış, gemı' snnkı· hortlı,·acakmış, de tutan, otoritelerin kararlarına L sonra t"" 1 kt D "den bir hurç Canlı şey adama bir şey yapa - da hakiki nüfuz ve kudreti ellerin- ın ışı 1 spor ayramı 
~ ~e lia ~ıktı. Bu da Mısır Su - bir bavul ve bir yatak dengile koca " 
U ~ ~~standan geçmekte olan bir takayı dolduran yolcular arasın- kocaman bir hortlakmış gibi geli - tabi olduğu için, günün birinde Ge
l:aıYa ~sı~ır. da yer almış, §U ilerideki iskeleye yor. Brdenbire kapım vuruldu. Ür- nerale artık itimadı kaybettiği na-
e LO~d p rtciye nazın Kont Ciyano çıkmıştım. O geceyi Trabzonda ge - perdim_.. Bir lo.str~~o haber veri - zikane anlatıldı. . Bu büyük bayramda Fransa lehine 

bir nümayiş ve bir alkış tufanı 
~da ert t~rafından imzalanan çirmiş ve sabah ırı y~rı yor: ~ımana gırmışız.. . İşte onun bu .suretle çekılme'da 1 t~gilız - İtalyan meseleleri Erzincanlı bir arabacının yaylısı ıle İkı tarafıma bakma, bakma loş sınden sonradır kı 1937 de Prens 
~r ngı}iz ·İtalya ve Mısırı a _ Maçkada bir gece kalıp ertesi gün koridorlardan geçerek hızla merdi- Fuminaro Konoye Başvekalete gel
~da heden Sudan, Nil nehri ve bu (Zigana) ya tırmanmağa başlamış - venlerden orta kat güvertesine ken- di. Onunla Japon dahili siyasetin- Prag 5 (A. A.) _ Sokollar kongre_ şamak ve onlarla dostane teşriki me
~~l~d~! nı.eselerine müteallik ~.ım.'. Bir y~ı~ı:da ~thı maillerinde dimi dar a~tım.. de yeni bir saf~a ~çılacağını temin sinin ikinci günü Çekoslovak, Rus, sai etmek istiyor. Biz . devletimizin 

Ctk h bulunuyordu. ustu yeşil ortulu evlıya sandukaları- 23 Hazıran, perşembe - Saba- edenler var. Çilnku Prens Konoye- Yugoslav ve Bulgar sokolları ile Slav muhtelif unsurları ile sadakat, sükıi-
liıd ıiu ~ llıaddeler eskidenberi mev nı andıran ayn, ayrı, uzun, uzun hın saat yedisi. (Rize) den kalkıyo- nin istikbali açık bir siyaset adamı olmayan memleketlerden gelen at - net ve mantık dairesinde teşriki me -

u &o eJlılekctleri birliği dediko _ tümsekler sıralanmış derin uçurum- ruz. Dönüş buradan başlıyor. Gü- olduğunu söylüyorlar. Şimdiye ka- letler, Prag şatosunu ziyaret etmişler sai etmek istiyoruz. 
~111'. n günlerde yine canlandır- lar kenarından, uçları göklere yük - verteden karaya bakıyorum: (Ri - dar ne aslanlarla kavuk sallamış, ve Bencse tazimlerini arzetmişler - Benes, Çekoslovakya sokollarının 
Çli?ı(ij 193 selmiş çınar gövdeli _çam ar~lıkların- ze) cennet gibi bir yer, ikinc! bir ne tilkilerle yol?aşlık e~.m.~ş._ ~-ski dir. mümessillerine bir bayrak tevdi et -

t"": hiiJrü 6 s~nesinde İngiltere ile dan geçerek, ve_ daıma !üksel~rek (Vakfıkebir). Onun kad~r <lagınık zaman ~~anelerıne .de korukorune Çekoslovakya sokolları cemiyeti re- miş ve sokollar da bu münasebetle 
~?et llletı arasında imzalanan turu andıran (Zıgana) zırve~erınde değil; daha derli toplu bır (Vakfı- bağlı degıl. Daha z~yade.'v~vru~alı isi bir nutuk söyliyerek Sokol hare _ Cumhuriyete sadık kalacaklarına da-
ı....~ .t~Ukavclesinden sonra Su _ bulutlara dalmış, hanlara merek, kebir) ... Sahilin durgun suları kena- kafası taşıyor. Teşkıl ettıgı kabıne- k ı· . mh . t d k ir yemin etmişlerdir. 
~ •• ~ "it hürr· k"" b k "b" t k k · v 1 . . k b"" .. k k . 1. 1 e ının cu urıye eve onun emo -~~r faı- ıyet talebinde bulun- oste e yuvası gı ı opra ' erpıç rına sıralanmış portakal agaç arıle yı as erlere, uyu apıta ıst ere, . .. .. . . . Öğleden sonra Mazarik stadında 
%ı.ı ·cı~at 1n ·u 1 .. d ı d ş h s "d · y zaman n . 1 d b. b"" k · · - rt"l ... ratık teşekkülune sadakatını teyıd et-t.~ i i ~~ zerden yuz bula- o a ar ~· ey . aı ~~ anı .. . ı - dolu yemyeşıl tepe er arasın a ı - ~ro rasıye, sıyası . pa ı __ ere 11ırer mi tir şenliklere devam edilmiştir. Yapılan 
~~ v ~ n ınuteessir olmuşlardı. da, çekine, çekıne kurt koylerınde ribirlerinden geniş portakal, man - hısse ayırmak suretıyJe vucude ge- ş · . jimnastik talimlerinde 150,000 kişi 
l~ kı.ıaziYet üzerine Mavi Nil bo- geceliyerek Gümüşhaneleri, Bay - dalina bahçeleriyle ayrılmış, beyaz, tirmiş. Benes, etrafında bır çok nazırlar ve hazır bulunmuştur. Talimlerin so -
~t~ııc:tetı~. yabancı bir devlet burtlan, Kop dağlarını geçip Erzu - boyalı, iki katlı, Uç katlı evler, köşk Bugün Japonyada en mühim bir çok diplomatlar olduğu halde şu nunda atletler muazzam bir .Fransa> 
O!ııı't ~gıJı~ ~daresi ~altındaki ruma b~r h~f_tada varmış, daha ~u Jer. Buraların bir husu~i~eti mes - meseı: siyaset makinesini. . t~n.ziı'ı:ı- cevabı vermiştir: kelimesi teşkil etmişlerdir. Stadda 
t ~~dır slerını kesmege mecbur yetmemış gıb~. Erzuru~da a~nan bır kenlerin büyük, boyalı, ıtınah yapı- den zıyade harp meselesını ıyı bır - Çekoslovakya, bütün komşuları bir alkış tufanı kopmuş ve Fransız 

lj-4:ıı~t dah hızla (Palandoğen) l~rm _daglık, taş- Jı zarif, bahçeler içinde ayrı, ayrı neticeye çıkarmakbr. Çinlilerin hiç ve bütün milletlerle sulh içinde ya - marşı çalınmıştır. 
. tıı.Iatn a evvel 1929 senesinde lık, kayalık sathı maıllerınden sar - kurulması. Buraları belli ki bir ma- umulmıyan mukavemetleri ve aske

tııı hlj(Cırnet Planını hazırlayan Mı - sıl.a, yuvarlana (~uş) ovasına in - mure. Refah var. İnsan bu tepelerin ri kabiliyetleri Japonyanın parlak 
~ cleva.rn. 1 

Sudan ovasını da Mısı - mış, çırıl çıplak agaçlara ' tırmanan arkaları büyük Anadolu mıntaka - ümitlere müstenit fazla nikbin plan-
~ ~~.telflkki ederek bu plana kürt ço~lan, 0 zamanlar .. belleri sına yapışık olduğunu düşO'nmese tarını altüst etmiş bulunuyor. Ja

~"llll llıtık ı. hançerlı, omuzları ıı_ı:avzerl~ ınsa~lar kendisini biribirJeriyle birleşmiş bi- pon askerinin kabiliyetine, kudre
ı..: la}..:"• ave}eler üzerine bu pla - arasından geçerek kurt kılgına gır - zim Büyükada Heybeli Burgaz a- tine ve fedakarlığına payan olm1ya-
~a~"'t1tUku · b. E ı b ·· • ' 

lngilferenin Türkiyeye 
verdiği kredi 

t._"llllşttı.r artık bir zaman mese- mış !r rzuruı_n u ara. acının, uç daları önünde sanacak. Açık ima- bilir. Herkes o muntazam ordunun 
~t~ tn :1 a!lı bır Y~YI_ıs1 ıl~ d~ ~ır hafta daha nın iki ucunda birer fener. Fener - kahramanlığına hayrandır. Fakat A \Tam kamarasındt. 
~ ltıll} e gı terede Kahire - Kap gıderek Bıtlıse gırmıştım. Yol orada d f k d'l · cek kadar kıuıda modern harplerde maliyenin de bir 
~.~. nnı,~h. · b" · d · (Ahl ) "d ktik en ar e ı mıye " · t · "l k l d 

Amerikada senlik 
neye mal oldu? 

Yol ve deniz kazalarında 
ı..ı.,:_•ııJ lleh ~ .ıın kısmını teşkıl e - da ıtmıyor u, . . at a gı ece . yapılmış Ortaköydekinin küçüğü kahraman olması icap eder. asvıp ı e arşı an l 
hı.~ tının t b · · tt Oraya araba gıtmıyordu katırlara .. . . . . . .. ~ Olıtı terıun am. ır emnıye e b" k "k B" dik D . • . k , • bembeyaz uç camı mınaresı .. Bu sü- Japonyanın asıl zayıf tarafı ışte Londra 5 (A. A.) _Avam kamara- Nevyork: 5 - (A. A.) _Dun A 

475 kişi öldü 

~U illttadı lllaksadıyle buna za - hınece tıil.liklın . · .. erdm, geknışb al rı tunları silslemeli, akşamları da renk buradadır. Büyük nisb~tte bir Çin d T- k t ·u "t"l. f .. d f ı merikada istiklal gÜnü ıerefine haftı 
k va . r. ava mn erı ıçm e ay o an . h . 1 k 1 J sın a ur - ngı z ı ı a mı mu a aa . 
• -..:ı . ~Yet , v renk yanacak fanoslarla bu dılber arbı faz aca uzayaca o ursa a- . . .. ıonu yapılan ıenlıltler esnasında vuku· 
ı..~ ett1r.; •• Sudanlıları da mem _ (Muş) ovasının (Rah"Va) bogazına a- k b 1 . boynuna elek ponyayı 0 kadar ag·ır uük altına so- eden John Sımon, ezcumle son sene - b 1 k 1 t" . d ,. 75 k .... 1 ~hı,,_ l!i• tçın S .. .. d k ·· ·· ·· asa anın gece erı - J u an aza ar ne ıcesın e "' ııı o -
1~ ~lele udan milliyetperver- çılan ağzı ~nun ~~ geçere onumu - trikten gerdanlıklar takmalı; Ana- kar ki sonra bunun tesirini Çin harp ler zarfında Türk siyasetinde görülen müştür. Bunların büyük bir kısmını yol 
• ,' uıı\>ı";ı_ etlerinin "kt di • k' ze çıkan bır denızın kenarında şaşır- . . .. . . • k b .. 
"(r,~ ·'<it ~a d ı ısa ın ışa -

0 
b d . dolunun bu kapısını Karadenıze sahnesınden başka yerlerde de J a- temayullerın, sıyası ba ımdan, u ıtı- ve deniz kazaları teşkil etmektedir. 

~"'ileti. r ırn edecek olan Mısır mış kalmıştım.. zaman u enız, - ö 1 . . .. h' d M r . - . b. . . . ·v· kl" . 
~ ~ ıle b" li b ıt d" .. r·k falı böyle açmalı .. "Rıze,. y e şırın, oy- ponya ısse er. a ıyesı acız ır lafnamenın ihtıva ettıgı te ıflerı ve 
~ iıb0larak ~~-bkte hareket etmeği b?na onl a ı,kont ye 

1

1 ul~ u .c~ de le güzel, öyle çekici bir yer .. Alla - hale gelmiş Japonya kuvvetli ve bilhassa İngiltereden satın alınan si-
t lt q u1 etmişlerdir Bu ır yay 1 ve a ır yo c ugu ıçın · · k" ı · · k d · Romada Paraguay heyeti ~ı~ere ktabi Sudanlıların artık İn- yolumuzu şaşırmış da dönmüş, do - haısmarladık gü.zel Rıze.. Vapur z?n~ın ra ıp erının arş~~ın a sesı- lah bedellerinin peşinen tediye edil -

€!ıM_ •ll.tşı. • k M kalkıyor. Gecemı koyunda, koynun- nı yükseltememek mevkıındc kalır. . . . . . .. . v. 

~ ~ı.etın llYaklanmıyacaklannı laşmış bır başka yoldan te rar ar- . . . U 1 d k" lht b 1 d memesı keyfıyetını muhık gosterdigı- Roma 5 (A. A.) _ Bir Paraguay 
~ gjii>L ektedir. mara kenarına çıkmışız gibi bir his da geçırdım. Saat altıdanberı, sen _ nutmama ı ır_ ı su e u un u- ni söylemiştir. 
~ ı.;~r, ~ilin • vermi ti. uyurken, hayran hayran mahmur gumuz halde bır harp hayatı yaşıyo _ _ .. _ . . askeri heyetinin İtalyada bulunması 

·1.1cutt- sulama planı etra- ş .. .. •O u b kt v t" · G 1 ruz Silahlanma yarışınm gittikçe John Sımon İngıltere hukumetmın, bazı dedikodulara ""Ol açmış oldug-u k: · ""'gelen "k eli b" r-· Ne gezer!. Van golu ke.ı:ıarında .} z ne a ıgım ye ışır. e • uyan· · . . • . . . . J 

~ Lc. ldaresj ~ tısa ır: ıgın · · dırmadan dudaklarından, alnından artım ası bir harp kadar yıkıcı bitiri bu ıtılafın Ingılterenın ecnebı mem- için faşist hükıimetinin Paraguaya 
~~ ı.ııt h. ne tabı memleketlerde (Tatvan) da ıdık.. . . . . . • .. . .. 
L ~ ~Yiş ve . . . . saçlarından öpeyim, artık İstanbul cıdır. Japon malıyesı hem çok leketlerle ıktısadı munasebetlennı ın-
~· Yet telkin kuvvetl.ı bır ıti?1~d ••• \ ablana, senin yanından o nadide dil- masraflı bir Çin harbine hem Ame- kişaf ettirmeğe matuf bir siyasetin 
c;~ edeceğıne kanıdır- "k t ·ıt ·ı b. hl 
~ %e Ben düşünce ve hülyanıa dalmış bere dönüyorum... rı a :e ngı ere 1 e . ır zı~ ı .yar~şı başlangıcından başka bir şey addedil-
~ ~llten ~il sulama i!line Afri- düşünürken akşam olmuş şehrin yol- _ Daha nr - harbme devam e~ebılmesme ımkan memesini arzu ettiğini kaydetmiştir. 

~\'~ ı tın an h ., l d ı· b ı ~ t verecek kadar saglam mıdır? . .. ta.} a tan ismini vermek- arın a am a ar yanıyor, sag ara - - - - .. .. _ Bu beyanatı takıp eden muzakere -
t. Yanı.. . f d ı d · 1 · d B d k d Dunyanın en buyuk şahsı serve- _ . .. 

harb malzemesi satmak üzere bir 

kontrat imza ettiği hakkında dolaşan 
şayialar emin bir menbadan tekzib 
edilmektedir. 

Japon yada tuğyan il-~ 111t c '' da kuvvetli ve müt- ım a açı 1 uran şemsıye erın en ir ma en uyusun a . _ . . ler esnasında soz alan hatıbler, Tur-
~ 'l'tQ ~bhe ka ında hi bir za- pork olduğu anlaşılan yüksek balı - tı .Japonyada oldugu temm edılme- . . · .. . . 
~,~··1th}Us ·1 rşıs ç · d d d d · çöküntü sine rağmen Japon maliyesi bu mu kıyeye krcdı açılmasını musaıt bır Tokyo 5 (A. A.) - Kanazava eya -
~'.~eı-. 1 e Habeşistan arasını çenın ucun a, ışarı an emır mer - · . . .. ' ~ . . .. - şekilde kar ılamışlar ve İngiliz tica-

ı..1 l!iC niyet d · kl . divenleri görünen Trabzon feneri p - 5 (A A ) 0 .. M cızeyı gostermekten acızdır. Delılı ş !etinde yeniden tuğyan neticesinde 49 
"U Un e emıyece erme ' rag· - - un orav- · · B Ik J d k b tt'~· · 

lllaktadırl minareye çıkmış bir meyzini andı -, k O. . .d k- . l d . de işte, imparatoru öne sürmek iz- retının a an ar a ay e ıgı vazı - kişi ölmüş, 295 ev yıkılmış ve 26 köp-ar. vs a- strava cıvarın a aın n vıg . . · · · h .. k-
f\: z. C. ran tepesindeki siyahlıktan, yanan Maden kuyusunun 500 metre derinli tıdr:ır~nı duymalarıd~r. .Japo~ları~ yetı tekrar elde etmesı ıçın u urne- rüyü sular götürmüştür. Memleke . 
"t() ~:=;:::::::::::::========== bağrını uzunca süren fasılalarla üst v• d b" .. k.. .. 1 1 .1 a eta taparcasına hiırmet ettıklerı tin enerjik bir şekilde faaliyete geç-llt tik ıın e ır ço untu o muş ve ga crı er- . tin garbında şiddetli yağmurlar yağ-'· a ve buzlu üste iki defa enginlere açıp kapıyor .. d b l k s k" d ımparatora Japonyanın para husu- mesi lüzumundan bahsetmişlerdir. 

Y en azı arı tı anmıştır. e ız ma en d ,. . _ dığı ve Kagava eyaletinde bir kaç 
h '"o 1 ld" Ayni gece saat 11 - (Rize) ye 1 • k 1 d k 1 B sun a ne kadar katı bır fedakarlı- Kanun, ı"kı"ncı· okunuc::unda re'l·e ko-v 6 n ar ame esı topra atın a a mıştır. un- v v . - . - ~ J k" . . ""Jd""ğ "" b"ld" ·ı kted" 'c'itt ge 1 gidiyoruz. Koca gemide çıt yok. Sa- 1 d b . h f"f 1 ld ki ga muhtaç oldugunu ılan ettırmege ışının o u u ı ırı me ır. 
~l'• dcllli l t l B"" ar an eşı a ı çe yara anmış o u a· b l ) . . . t' nulmadan kabul edilmiştir. 

\'~ ~l', •.• t Yolları idareıinin Al- onlarda şey an ar top oynuyor. u- h ld k t 1 1 d o·v 1 - . mec ur o ma arı ıçın vazıye ın ger-
\fıhl P11 • rı 8 e ur arı mı~ ar ır. ıger erının . Avam kamarası bundan sonra İn -

rı..~~-"'ttil f ~lf ettiği otomatik kömür tün yolcular Trabzona çıkmışlar. Ka- d k t 1 1 1 ı. d çekten çok cıddi olması icap eder. 
ı , ~ r e ur arı masana ça ııı mu.ta ır. giliz - Türk klering anlaşmasını tadil 
'r, L ııb"ıa 1i0 rifik vaıonlar peyder- maralar boş; salonlar boş .. Çok ağır müştür. Hi:seyin Cahid YALÇIN 

Japonlara •• gore harp 
Tokyo, 5 (A.A.) Amirallılt makam' ~ •. .'~l'lfth.. iclıneğc baılamışt.ır. Bun gidiyoruz. İçerinin bu sessizliğinde p • b" eden kararnameyi kabul etmiştir. 

l ~ıli? ... a.. arıste ır yangın ====================== tarafından bildirildiğine göre Japon kı-
ı°""I "'ıro 1""Ya Kec;;irilmektedir. Bu bile makinelerin sesi, pervane sesi, • Barselon bombardımanı Macar Naibinin Berlini 
\.'.'l'ı rı lltı it" p 5 (A taları pazartesi günü saat 18 de Han-.~ .:ı. oınürü otomotiltman hiç, hiç, hiç bir ses duyulmuyor. Yal- aria: - . A.) - Bulony-Sur· • t" 
~. t 11} "e dört vagon miktarında . . 5 "d d ~ k b" Barselon: 5 - (A. A.) - Gece ya- zıyare 1 keu'da Yangtse üzerindeki Çin batar-l; t~) .llıaktadır B 

1 
d 

30 
nıı oturduğum yerde hafıf bır raşe en e gece yarısına ogru çı an ır 

"'!l'ı tıı.lfti • un ar an ta- yangın neticesinde tiyatro dekorları j. rı!\ına doğru F ranko kuvvetlerine men· Berlin 5 (A. A.) - Naib Horty, res- yalannı zaptetmiı olduklannı bildir-
"ili?' l\•t•i r .. 0Bilhaıaa, Zongulda'·tan var. Bu titrem. e d. e o~m·a· sa g_emi, ka- t 
r "~ K __ ı d n marango t ı ı · ha sup tayyareler Barselonun o.imalindeki mi _bi_r z.iyarette b.ulunma~ üzere ağ - mektedir. Bu bataryalar Çin'lilerin ne-

t• 'totif:1. ıçın iatifad d'J kt" rada terkedılmış buyuk hır konak ma e e z a e ye erı rap y _ 

'lı~ oc; '\r e e ı ece ır. olmuştur. Atcı yandaki iki eve de !İ· mahalleleri ve San Adrianı bombardı- lcbı ıhtımal Berlme 20 agustosta ge- hirin üzerinde ilk seddi inşa ettikleri 
btl lir. B aııonla.rdan da 15 tane gibi korkunç duracak. Fakat bu boş- ı lecektir. Mum. aileyhe İmredy'nin re. - mahalde yani Kintiang'ın mansabın:ı 
~,~ tıı.ilt~rılar gayet mükemmel ve luk içinde şu için, için titreyiş de rayet ettiğinden bu evlerde oturan ki- man etmişlerdir. On ölü ve on yaralı fakat edcceğı söylenmektedir. Naıb ~ . . . 
l ~ti «trd ... L İs • J l J J k 1 d y vardır. Dün !\abah Gavanın bombardı- H . . t " - . d t k .. dogru 35 kılometrelık hır mesafede bu-~'k '·et, ille.. uz sarf etmektedir. korkunç. kemleler, masalar, sessiz racı ar a e ace e açmı, ar ır. angın ortynın zıyare mı ıa e e me uze - . . . . • .. 
~!~~ h~ttı Yva, sebze ve saire sev· nuslar, beyaz yağlı boya tavanlar, aüratle ıöndürüldüğü için bu evlerde man neticesinde 2 3 kişi ölmüş ve bazı- re Hitlerin Macaristana gideceğine lunmaktadır. Çın lılerın Hankeu yu mu-

01-e;ıktl\z tnasraflı, hem de çok yerdeki muşambalar, merdivenler - ateşin yaptığı tahribat ehemmiyetsiz- !arı ağır olmak üzere 40 kişi kadar ya· dair dolaşan habPrler mevsimsiz ad - dafaa eden başlıca barajları Kinkiang-
ır, deki halılar insana canlanmış, de - dir. Yangın saat bir buçukta aöndürül- ranlanmı~tır. dcdilmektcdir. da bulunmaktadır. 

~ --ıdasında, üstünde ağladığı, sızladı- - Vah vah hanımcığım size ç~--=- Ne istiyecek? ... O kadın se- - O güzel kafan niharet bu işi ' s A D o F ğı, bayıldığı ayıldığı ayni . andalye- eziyet mi oldu? .. nin gibi miskin değil. Ya Şöhret ya anlar ama .Iail de elden gitmiş 
de üç gün sonra diğer bir genç ka - - (Titriye titriye üç defa yerin ben diyor ayak diriyor ... Seni akşa- bulunur ... Kızım senin mevkiinde 
dm Hoca Nefise hanıma derdini dö- den kalkıp oturarak) eziyette söz ma sabaha terkettirecek. Sen öyle bir kadın dostuna karşı sadakat doğ 

y MAHALLE KARILARI ~üyor, ara sıra m_ağlü~u yeis ol ara~ mü? Ne çektiğimi ben bilirim ..... Mail bey~ muhabbetne ~ek gü- ruJuk göstermekle ona yaranamaz .. 
-~ ınce keten mendıle goz yaşlarını ı- Karı o çıkını mükemmel efsunlat- venme. lkı akşam gelmez uç akşam - Bir hiyanetimi, sadakab;izli-

~t'f il: liüscy' R h . GÜRPINAR N 62 çiriyordu. Bakıcının bu ikinci dertli mış. Kuyu Çarşambada ~ma çıkın 1 gelmez dördüncüsünde bakarsın ki ğimi görürse beni derhal terkctmcz 
(tı: bıta1c. ~ . ın a J;:Ji 

0
• ~üş~erisi ~fail. b~~·in kapatması, Sa- dün~·anııı ta öbür tarafına gitmiş ... 

1 

Mailden eser yok:·· Bir daha seni a- mi? ... 
~.i'~tltşaı:n .. 1 :ıı beyin konağa gel-ı lendirmek içindi. Bo~anma olursa ıbenın rakıbesı Şohr~t hanı~dı. . •. Ne ı~ve. bul~urdu~··· Mail Bey sar.a rayıp sorı:ıayıverır. .. - (Gözlerini açarak) Etmez ... 
~ eııdil'· go~una yum, ağzını aç. fazla muhabbeti sebebiyle Saibe Bakıcı hanım Saıbeye gosterdıgı geldıgı vakıt halı, tavrı nasıldı? - (Aglıyarak) Sonra ben çıldı- Ona doğruluk gösterdikçe sadık kal 
~';,~l~ilda 1 hır ala donat.Dostuna Mailsi~ duramıyacağından tekrar o çatkınlık tavrını Şöhrete karşı da - (İçini çekerek) ad\'.!ta hasta rırım... dıkça senin için terkolunmak tehli-
~ ~o llı~ın e~ıer tutmuş, döşetmiş varmak için yine Nefiseye müracaat alarak: gibiydi. Pek düşünüyor, hiç lflkır- - (Hafif tebesümle) Kimin u- kesi vardır .... Çünkü artık sen-i kc11-
~· ~tına ~Paıe herif de. Söy- edileceğini ve bu defa alınacak üc- - Kızım geçen haftn sevgili dı etmiyordu. Onun büyük bir derdi murunda? ... di has malı gibi addeder. Nikaha da 

t 41:.I!. a0;~nın arkanda ben va - retin, evvelkilere kıyas kabul et- Mailim üç gecedir gelmiyor, kede - var ama anhyamıyorum... - Öyle söyleme, Hoca hanım lüzum görmez. Az vakit sonra da 
~ ;~ l~ıJc baersen söyle Mail sana mez derecede vüksek olacagv mı ka- rimden kuru tahtalara yatıp inliyo- - Şaşkın kız anlıyamazsın za- ö\.·le söyleme beni simdi haykırta ) " b " il " J • bıkar, adını, sanını ağzına almayıve 
b'b h~ l!n, <le a~az. ~ a o fahişe ka: rı biliyordu. Ne~i~enin bu husust~~i rum. diye çı~pınıyor, şikS.yetler edi: hir ... Bi~ .erkeğin -~arşı~ında telli haykırta bayıltırı~ın... rir ... Sen ondan şimdi ne kopanr _ 
~lıa. t Şe .. · a:y ak dıre ... Her -~eyı nef'i her halde ışı kızıştırmakta ıdı. yordun ... İkı gece sonra bey geldı bebek gıbı yalnız suslenıp gezmek - Kızım gözlerini aç.... Böyle 

t ~ ı "1 ıç· ' v ·ı ·? san onu kı.-,kandırmakla koparabi -ıı. e di~1• 0Yle. Yalnız buraya Saibe, Hoca hanıma: degı mı··· para etmez ... Bir. insan beyinin içini işlerde haykırmak, bayılmak para 
' QOQ "' llde lirsin ... Daima ikinizin arasında bir lı. l'a tin n bahis açma. On - Bakıcı hanım sen kocamla be- - Evet geldi Hoca ha!lımcığım. dışını bilmeli... O öyle niçin düşünü- etmez .... Bütün kabahat sende ... 
t Jlt~ e b b k ? iiçüncü erkek gölgesi olmalı ... Şim-~~ı· ~) h ana gel.. ( Arka~ını nim aramı bulmağa söz vermişken Saibenin "Çarşamba,, taraflarında yor a ayım··· _ Kabahat niçin bende olsun?. 
th. 

1llıı aYdi b · b b d" b · · d k" b tt 1 k B"le · f d' A di Mail seni o kadar seviyor ki baş-t''ltıı ·· . ., ll Yavrum. Haydi işi bütün ütiın er at e ıp enı sev vırane e ı a a uyuya attırdığı - ı mıyorum e en ım.. .. n- Beyin adeta nikahh~ı gibi bir sada-
"" • {l,. en n 11 ·ı· b " d tt b" k . )aml'"Orum ka bir erkekle tutsa bile mümkün ""iıı "tıu el e uhilleri adam ırı ı eyım en ayır ın... ıyo çı ınını sız oradan çıkarttınız " ... kat gösteriyorum ... Bir kusurum, gü 
~,1 ~a.ııah a Yakında yola getiri- Yolunda şikayete kalkarak, Nefi- mı? - (Hiddetle) bunda anhyamı- değil senden vazgeçemez... Ama 

lif ···• nahım yok.... kıskandımayıp da kendini Maile vak 
l ~~1 atiyıe 11 ~e hanımın iyi saatte olsunJarı bah- - (Müstehziyana bir tebessüm- yacak ne var .. Karı ı Saibe bur- _ Nikah olmadan öyle olmuş 
~ 'a. oc h !edersen az müddet sonra onun mu-~vt,, ~Utd a anım hacetci- se katarak bu muahezeye karşı ve- le) çıkarttım zahir .... Onu oradan gu, o adam tahta, gece gilndüz vır gibi bir doğruluk sadakat göster _ habbetinde bu şiddet kalmaz. Ya-
L"th.1tıa lta u. ?-:efisenin Saibeye recek bin türlü cevabı vardı. "lkartmasa'-·dım ?\'Iaı"lcı·gv ı·m acaba vır vır (ava) ni o'l·u.vor, ,,i,·ip bitiri- · t ' b h tl · bü .. v -~ıq ·.re rşı b- ' '" " J J " J men ış e .Ka a a erı~ en yugu - vaş yavaş senden usanır ... 

'lııı .e~llıesi b?Yle hiddet, şiddet ·"- senin yanına gelebilir miydi? Çıkart yor şöyle... dür.. . _ Kulaklarıma inanamıyacağım 
1~1 buebu;~areyi zevcinden !erini sayıp döktüğü ayni bakıcı o- tım ama ne çektim. Bir kere d~ onu - Kocasından nı> istiyor ca - - (Şaşırarak Ne dediniz? An- geliyor ... 

un büyütmek alev- lerini sayıp löktüğü aynı bakıcı o- sor. ·· ~ nım? ... hyamadım? ... (Devamı var) 
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[.N!h·~~p~ Ziraat bankasına ~ı~~-~~.~~!!!~ , 

verilen su işleri Almanlar bahriyeleriJll 
Pratik bir intikam finanse nasıl koruyorlar? Su işleri banka tarafından 

edilecek, yeni teşkilata lüzum 
mıyarak yürütülecek 

Ç eviren: L. BERCMEN 

- ı~ihnyet geldin mı? Nerdeıi böy- ru yuriırlerken hala mınldanı)ordu : kal- 35 bin tonluk gemilerini Nelsond~0 
le .. Söyle! Bir saattir azab içindeyim. cHcle b iı aldat, vallahı öldürü -
Fakat nereden geliyorsun, söyle! Sa- rfım 1 ,, bile geniş yaptılar ~ at altıda bulunman lazımdı e\•de.. :. 
Saat yediyi geçiyor. Bunu müteakip glırılerde bu tclı - Hükumetin biıyülc. su işlerini ba - Ancak esasen bir .kısmı ihale e - Almanya bir tarafdan ordusu- oA Bu müddet. zarfında ne yaplın ? didı bu çok df'falar savurdu tekrar - ~armak için ayırdiğı 31 milyon lira i- dilmiş olan bu işlerin ikmali için ban- nu tamamlarken bir taraf dan da 
Haydi izah et .. Çabuk hesab ver ba- !adı Öldürmek fikrı onda ;ıdeta bir le yapılacak: su işlerinin 1'ürkiye kanın ayrıca teşkilat yapmasına ma- yepyeni bir donanma vUcuda ge-
kalım. cidecfıxe:o halme gelmışb .. Hele be - rıırnhuriyeti Ziraat Bankasınca ye - hal kalmamak ve teknik elemanlar tiriyor. Bu donanmanın ne halde ıırdO 

_ Peki canım, peki yavrucuğum ... ni aJclııt, scnı öldürürn.... rine getirilmesi hakındaki kanun ile bulmakta çekebileceği müşkülatı ber- olduğunu şu izahtan anlamak FJ eriköy idman Yy•ııdİ 
Dur biraz.. 1 Hcı d<'lasmda ise kocası omuzları- ilü!cümet büyük bir ehemmiyet ver- taraf etmek için 3132 sayılı kanunda mOmkOndOr: zmitJiferİ nasıl "' 

- Hay• , hayır, bir yalan uydur - nı siU.ıyor vgısıni ve sadc1l.atim or- dıği ve bol istihsal için en esaslı dava yazılı su işlerinden her birinin keşif Alman Amiralliii tarafından neş- .. 
11 

iP' 
mana müsaade etmem. Çabuk.. taya koyuyoı.du. olarak ele aldığı su işlerini Ziraat ve projelerinin budanması ve ihale- redilen resmi bir ve~ikay.ı nazaran Geçen pazar günü b ir maç iÇl ıı f' 

- O kndar uzun boylu değil. Me _ I Lakın lıi.1 sr ralaı da da ye.mı dakli - bankasına, şu .sebeblerle bırakm~ır: siyle tesellüm tarihine kadar fenni inşası ikmal edilecek olan Alman • te giden lıtanbuluo federe ol~:~,. 
sele basit. Biliyorsun ki şirket müdü- loğraf pek gözunc ı;:;ırpıyorclu. Bu c.Memleketin muhtelif yerlerinde bakımdan idare ve murakebesinin ya harp gemileri şunlar-dır: lumlanndan F eriköy idman ~: tF°~ 
rü yeni bir servis ihdas etti. Bu seı - tnı.h. cazıb \ 'f:- giıwl ka~n Ollda biı vapılacak .. u işleri 1937 - 1941 senele- Nafia vekfiletince yapılması ve tesel- 381 milimetrelik toplarla müceh caeli ,ampiyonu olan Akyef' iP 
visin idaresini bana verdi. Yeni bir alaka uyaudıın.ı;~ı. Oo:ı ~kur• jap - rinde 31 milyon liraya kadar sarfiyat lümden sonra sadece işletmenin bez 35000 tonluk 2280 mm. lik top- lı:artılaımı.thr. Jzmit eporcufart '='.f' 
daktilograf müracaat etmişti de onu mağa b.a.~!r\aı, V(' muvaffak oldu. icrasına 3132 sayılı kanunla mezuni- bankaya bırakılması muvafık görül- lu 2G.OOO tonluk 2, 280 mm.lik top- bullulan büyük hir nezaketle J:'.ıı~ 
ımtihnn ettik.. Şimdı mesP!e evden izin koparmak- .rt>t vcrılmiş ve bu işlerden dolayı müştür. lan bulunan 10.000 tonluk 3 zırhlı. m11lardır. Saat beşte bakern')tof ı,}!' 

-- Yeni bır daktilograf mı? Na$ı.l tı Kansına miıhim isler içın hafta - 1937 senesinde yapılacak tediyatı kar- Bu suretle su işleri bankaca finan- K eza 203 mm. çaplı tovları bulunan idarMinde yapılan maçta ferı 
şey bu? Adı ne? l cıa bu gece dairede çaiışacagmı veya- şılamak üzere 3194 sayılı kanunla se edilecek, bu işlerden ikmal edilen- ve her biri 10.000 tonluk üç. 152 mı sahaya şu şekilde çıbnı~tı : ıı#' 

- Unuttum adını .. Dur bakayım ... hud pazar günleri ÖPlecien sonı·a gi- 4.2.5TJ.OOO lira tahsis edilmi~ti. ler işletilmek üzere bankaya devre- mm.lik toplarla silahlanmış her bi- Nezih. Huan, Şülcrii, Osrrı~"· ~.ı~ 
Ha adı Jaklindi.. dcccgım söyledi. Bu.na mecbur oldu- Bu defa Türkiye Cumhuriyeti Zi - dilerek hasılatı bankanın temin ettiği risi l O.OOO ton olmak üzere iki kru- Rifat.Rıza. Şadan. lsmail. Saı~ô~ 

- Güzel mi? ğunu uzun uzun anl:ıtlı. ıaat bankası tarafından hükfunete krediyi itfaya tahsıs edilecek ve kre- vazör, bundan başka her birinde Birinci devre tam8men ~erf ~,1 11" 
- Pek dikkat etmedim .. Galıba sa- Karı~ı öncelcn buna in ndı. Fakat ınüracaat edilerek 3132 sayılı kanun- di bmamen itfa edildikten sonra te - 152 milimetrelik toplar bulunan altı rin hakimiyeti alhnda geçtn_~~~ıP 

rışın olacak.. gece işi bıraz sıklaşınca müthiş bir ela sayılan su işlerinin, bu kanundan sisat hükümete intikal edecektir. yedi bin tonluk 8 kruvazör daha ik- gin ar1'alarına alan Akyeşıl jpİ fi' 
_ Sarışın mı sen sar.ışuılara ba - kıt.kmıçhk ılt• lmrranmağa b<ışlı:dı. sonra çıkan 3202 sayılı Türkiye cwn- Hasılatın kredıyı itfaya müsaid ol- m al edilecektir. Her biri 

19
.250 ton bir hücum esnasında ilk golfer 

1 

}ı 
yılırsın .. Nıye bir sarışınla evlenme - Akşam yerr,"gın ı 01 ısuz yemek! lia- hunycti Zır..at bankası kanununun maması halınde itfa şekli aynca tcs _ mı~lardı k!eV' 

tuk olmak üzere iki tayyare ana ge- · . . . da •:alecİ ,. dinde de benim gibi bir esmt"ri al - yır buna tahammul t>demı:>ıdı! 19 cu maddcsile bankannı ştiga! mev bil edılecektir. Bankanın su işlerini misi 
1625 

_ 
1800 

arasında 
22 

torpi- Otuz beşıncı dakıka • ·rııP 
dm? Kocası bır akşanı yemeğe gelmedı. zuları arasına alınmış olmaıuna ikmal için açacağı kredinin. mevcud do ~uhribi 1000 er tonluk SO tane cüze} bir kurtarış yapmr~ ~e. bı ııJefı! 

- Canımşimdi bu laflara ne liı - Genç kadın artık aldatılmakta oldu - ıstinadcn, su programının tahakkuk sermayesile temin edebileceği mık- torpil gemi~i, 
740 

a r tonluk olmak ra da devre bir sıfır Akyeşılın 8 

zum var? ğunıı tam bıı kanaat getirdı . cttırılmesi işinin Bankaya verilmesi tardan fazlasını karşılamak üzere, üzere 
10 

ve 
517 

tonluk 
21 

adet, 
250 

le bitmiştir. 
Genç adam gülümsedi \'e kucakla- Sekiz gün s nra koca!:.1 yine ak~.ım teklif edilmiştir. Bu teklif bilhassa gene 3202 savılı Türkiye cumhuriye- ikinci Devre ...... ~ f' 

• J tonluk 30 adet de denizaltı gemi i k l.aı ·" muk üzere karısına yaklaştı. yemcğınc gelmiyeceğır ıı söylcy ınce tirıuıı mıı.n işinin bütçe imkanları ile ti Ziraat bankası kanwıunun 22 inci ikinci devrede rüzgarı ar. nd ... ~,'l<' 
d · · · ka d l\"ük ı b. ı · kt d inşa -edilecektir. • .,. Kadın sesini çıkarma ı amma yu - sesıııı çı rma ı. ı emme ır p an mukayyed kalmaması no asın an su maddesinin 4 numaralı fıkrasiyle ve- . . lan Feriköylüler on he,ınc• . 

zü altüst olmuştu. Hele kocasının kurmuştu. 'fam saat altıda koca mın programının daha kısa bir zamanda rilen selahiyete müsteniden tahvil Bu yenj gemilere daha bır mild: kadar hakim oynamışlar ve ~il' P'' r 
gülmesi büsbütün sinirine dokuna - daireden çıkacağı saı.ıttr> gıdip bekle - tahakkukunu kolaylaştıracağı cihetle rıkarmag-a ıu-zum görüldüg~ü takdir _ det hizmet edebilecek olan eskı d 1 ild inde bıt ~ 

:ıı • • •1• d·ı· ema'ın a sma en yer ut· 
rak: di. hükı1metçe memnuniyetle kabul e - de bunlara hazinece kefalet edilmesi harp gemılerı de 1 ave e ı ıyor. lan Şadan da ille golü yaprrılf ~h' 

- Niye gülüyorsun? Diyf' bağırdı.. Altıyı vurunca kocası Çlktı ve yu- dilmiştir de faydalı görülmüştür.,, ~u._~5.000 er tonluk . zırhlıları~ golle beraber Akycşilliler canla .. ol"rl' 
Ben üzülürken sen gülüyon."lln! rüdü .. O d arkasından . k' k. b' d t . . .b. - d - Bu kanunwı hükümlerine göre, genışhgı 35 metre 87 dır. Halbukı ve üat üste bir kıtç hücum da~ ·ııi<" 

Erkek bir dakika taksı durak ... e • ı es ı ır os u ımış gı ı mu ure N l R d hl 1 d . . . oUetl - Canım karıcığım bu yaptığın ,J uht lif · 1 · ·çın· 3l32 say lı ka e son ve o ney zır ı ann a ıse bunlardan h"ın·nde _Ie 1·k'ıncı g neler \.'ektiğini anlatmağa başladı. m e su lŞ erı ı ı • 0 

manasız değil mi ? Kıskançlıkların rinde bekledi. Bir saniye sonra uzun nunla sarfına izin verilen 31 milyon genişlik ancak 32 metre 80 dur. karmı,.Jardır. . 1# 
b ı b" k d ı · ti - Onları öldüreceğim, evet vura - v ~ 

boşuna .. Altı senedir evliyiz. Hiç geç oy u sarışın ır a m ona ye ış · liradan şimdiye kadar sarfedilmiyen Hud muharebe kruvazörünün her Fakat aradan fazla geçrııerrı~ , i ( 
"'"ldım mı?. Ne vakı"l bı·r yere, ar - Bir arabaya binip kut.-aklasıp uzak - cağım ildsıni de.. d 5 · ı ik•ll 
...... 1 1 ' _ Yok canım. yapmayın, vaz ge • kısmı, 1938 mali yılı başından itiba- ne kadar hacmi 42 bin ton ise e ilden güzel hir pas alan aı 
lmdaşlanmın bir davetine gittim. Ev- aşuı ar. k k ren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban- genişliği 33 metre 63 tür. li de yapmıştır. 

0 
... ,.,f 

Jcn dal.rey"', daı'reden eve .. M"'kul ol- Genç kadın orada hıddet ve asa - çin! Düşünlın bir defa opaca ıeza - 1 "ı,_.. ( " .. ı t kası tarafından açılacak kredi ile te- Alman gemilerinin bu genişlik- Ar1'asından, Ferilcöylü er k ıf" 
malı değil misin carum? Bu halin biyet içinde bir dakıka kaldı. Mu · e ~ h M hk H mın olunacaktır. Bu 31 milyon lira - leri denizaltı gemilerinin hücumla - taııile üçüncü gollerini de at• ra 
gülünç vallahi.. hakkak intikam alacaktı. Çantasının nrab_ apids.. a ld:~~.. emksev - dan şimdiye kadar sarfcdilmiyen kıs- rına karşı himayeyi arttırır. 3M-2 keazrankmıeşlazrdlır. AvrtlPıı irinde duran tabancaya elini atlı. O . diğiniz ır a amı ö urunce çe ece - V 

- Gülünç, mülünç •. Ben makul de- :ıı ğ " · t bl s· ld ma tekabül edecek mıktarda banka Ayni veçhile 26000 tonluk zırh radaydı. Hainleri takip etmek üzer" ıru;,: ız ıra ar.. ız çı ır mışsınız . -
ğilim. Yapamam .. İnsan sevdiği va - a m K~anız sı"zı· aldatıyor Pekı" tarafından çıkarılacak tahvillerin it- hlar i"in 280 milimetrelik toplar 

bir otomobllin yanına yaklaşırken, Y vru · "" · · " J (J 
kit ve aldatılırsa malruJ olamaz. Se- birisi koluna geçerek: 1''akal l>u ölümle halledilmez. Hayat fasına, kuponlarının tediyesine kefa- hafif ise de bu vaziyet saffıharb k ç 8 
viyorum. Bunun için kıskanıyorum. - Böyle acele acele nereye gıdi - güzel ve ~tlı~ır_. Daha ço~- gençsiniz, let etmeye maliye vekili mezun ol - gemileri için himayeye elverişlidir. upaSJ ma 1et-etl~d' 
Sen benim için her şeysin anladın yorırunuz madam? dedi. pek de guzelsmız. Zevk, luks, saadet maktadır. Ancak bankanın bir sene Almanlar bunda Fransız deniz Prai: 4 - Muhtelif ınerrı • p.'1" 
mı? Beni aldatırsan da ne yapacağı- Bu oldukra genç ve fc\'kalade şık sı_zm ıçındir. Bir ço_k adamlar vard_ır ıçinde çıkaracağı tahvil 7 milyonu mühendislerinin 26.500 tonluk Dün- devam edilmekte olaıı Me~. Aıl 
mı biliyorsun: Evvela kadını, sonra :ıı k ı... 1 t k.l b ht ge""mivecektir · ıeıı F" 

gı·yinmiş bir adamdı. Onu tanıdı. Ko- 1 •JtJn arı sız.e tem_ın_ e. me .e. a .. __ 1 - :ıı- • • kerk ve Strazburg zırhlılarında kul- pa kupau maçlarının netıce 
seni daha sonra da kendimı öldürü - ı k d 1 s Ik d - 3132 numaralı kanunun hükümleri- d .JJ<' 

casının çalıştığı dairenin müdürli. Bir y~r 1 uyar ~r. . ~ı .1 gor ~gum }andıkları sistemi takip etmişlerdir. ır : 1-lıJl"' 
rüm. Uif dıyc söylemiyorum. Sen be- kaç defa onu görmüştü. Heyecan ve g.un~erıberı guzellıgınız ban~ tcsır et- ne göre inşaat hitam bularak işletme- 10.000 tonluk yeni kruvazörlere Torinoda: No Juventu• , ' 
ni se\·medikten sonra hayatın hiç bir hı.ddet ı' --'ndc hakı"katı' so- vlemckt."'n tı. Sızm kadar cana yakın bır kadına ye açılacak olan sulamaların sulama Ll 
k k be ... .. f 1 gelince, bunlarda da 203 milimetr e u- • z. 1·. ~ ıymeti yo nce.. ba<>ka Ç" .... bulama..ı·. - rastlamadığımı yeminle temin ede • ücretlerine ait tari eler, nafıa, ma i- A d H L Kl dııo _.ilır 

Ş. dilik ı-- k b k d -ı ""'A.... uı çapında 8 er top ve 4 er adet de ı-ram a: u". · • bf'P' - un \UUm yo u a ar e- rim ye ve ziraat vekaletleri tarafından • B d d u· t . Artı 
ki S - Kocamı öldüreceğim .. Benı al - .. İ çifte kule mevcuttur. Bunlar da sa- u apeşte e: Js>et _'./I· , ziyete.. Görüyorsun · sakinim. fl· datıyor. Ccvab vermeksizin onu dinliyordu. müştereken tesbit ve cra Veki!Jeri efl'' 

dece seni seviyorum. Seni seveceğim Il ı· hı"ddet · geç emı"ştı' Fakat ona he.yetinin tasdikiyle tatbik mevkiine rate çok ehemmjyet verilmjştir. l -1. •• t id 
ve hiç bir vakit alclatmıyacağım.. Müdür dikkat edince kadının doğ - 4 

a ı m · Söylendiğine nazar an denizaltı Budapeıtede: Frençvaro~ ,.ı 
ru söylediğine kanaat getirdi. Kolunu güzelliğinden bahsedildiği için biı konulacaktJr. 3 O 

- Hele bir aldat! Seniöldürürüm... h" d şa benzı"yordu Bu tarifeye göre Nafia vekaleti, iş- gemilerinin inşasında Almanlar, - · RiP • .,.,iJ: 
Yavnşca tuttu: .. ı. uymu · M'I d F Mil ... 1 

Genç kadın bu son sözü bağırarak Müdür sözü bırakmadı: letme idaresince tanzim ve Maliye Fransızları taklid etmişlerdir. 'ano a~ c. ano: . 0·"· 
·· } d ·kı b" h kı k f Haydi yavrucuğum vaz gerin 1 Bükreş·te: Rapid - Uıpest·. ı · I· !!oy e ı en sonra ır ıç rı tu anı - :ıı • _ İntikam almak mı istiyorsunuz .. vekaletince verilecek cedvellere göre, İnsan sayısına gelince 10.000 ki- Prag'da· Spaıta _ Geno"•· 

i · d -ı ~ b 1 dı Sakin olun, kendinize gelin! taliiniz ı .. tl · b k· 1 f r.t çın e ag amaga aş a · Daha pratik ve kocanız için daha su ama ucre en u ve a et tara ın- şinin artmasiyle Alman filosun da su Al · "d f!" 
K ı varmış. Karşınıza Çlktım. Burada d t hsili' al kan h .. manya a : tıt ocası biraz şaşkın bir tavır a müthiş gelecek bir sureti hal, bir in- an a emv ununun u - bay. erbaş ve e:r adedi 60.000 i bul- Be !' 

4 
C h fta ı,er' ~f 

<>muzlarını silkti. Karısının hu kıs - durmıyalım. Çok asabısiniz; herkes tikam tarzı var. Sizi aldattı, ve bir kümlerine göre tahsil , .e hususi bir t r ın. - eçen a bDI f' I' 
k l ;; eli l d b · b 1 bize bakıyor. Bir otomobile atlaya - h b ka d l kt muş ur.. le neticeJcnen Almanya fut bifj, anç ı~ı iz ·vaç arın an en aşa - kadınla yemek yedi değil mi? Alil... esa a · Y o unaca ır. Velhasıl durmadan Almanlar f 

1 
.. b·ııi buJşrı d~ 

mıştı. Filvaki sevgı·der. ileri geliyordu lım. Si• de benimle yemek '-·iyı·n! Eski i- 'l'oplanan sulama ücretleri varidat d · k ti · · · k.ld rt yonaııı ına maÇ1, yuz 1 ,ı• .i 
.. " enız uvve erını azım şe ı e a - . . k-tl . - .. d rmpiy•t tf'1 

Taksiye binince dırcktör şoföre: ki dı:>st gibi bir kaç laf atarız . Canını- bütçesinde sulama varidah namiyle tırmaktadırlar. ~rcı u ~~ o_~unŞa~ko ı ara•ıflds , "f ama artık canına tak demişti. 
Kansına sadıktı. Onu seviyordu. 

Fakat bu sahneler, bu hırçınlıklar git
gide canını sıkıyordu. Bununla bera -
bcr karısına acıyor ve saadetlerinin 
bu hallerle sarsıldığına kızıyordu. 

Ona doğru yaklaştı. Kansı ellerini 
yüzüne kapamıştı. 

- Haydi yavrucuğum bırak bun -
lan şimdi .. Haydi yemek yiyelim .• 
Kadın kalktı. Yemek odasına doğ-

cŞöyle Polonya onnarıına doğru çek! ;.:1 sıkmıyacağıma emin olabilirsiniz .. açılacak bir fasla varidat ve Nafia anover 1 e e · JdıJğı.t / 
diye emretti. Bana itimad edin yavrucuğum. Ne vckfılcti bütç~indc açılacak hususi ~~"!1111....,!l!'ll!!!m.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ mıştrr. Maç, seçen hafta .0 de / 

Genç kadınıb sesi çıkmıyordu. Ak- katlar sehharsınız! Fena şeyleri kafa- bir fasla da tahsisat kaydolunacaktır. min etmediği takdirde bankaya her beraberltkle neticelenmiş ,,e 3 • .4 :,/' 
h fikri hainlerdeydi. nızdan kovun; hayat size gülecektir. Tesislerin işletilmesi, daimi bakımı, sene vukubulacak tediye mıktan, ve ditten sonra Hanover t~kı::: olı1' 

- Iztırablarınızı anlatın bakalım ? Böyle diyerek bay direktör taban - tamir ve genişletilmesi gibi işlere aid bu tediyenin şekli maliye vekaletfy - gelerek. Almanya pmpıyo .. e-" 
Ne oldu? Kocanızın sizi aldantlığma cnyı kaldırdı. Sonra ellerini tuttu ... masraflar bu paradan ödendikten le banka arasında aynca tesbit olu - Daıümarlcada : ~J 
emin misiniz? Daha sonra onu kucakladı. sonra geri kalan kısmı, Türkiye cum- nacaktır. Ancak her sene bu kredileri Kopenhag. '4 - M~h:u~ ,er'#' 

- Onu yeni daktilografla gördüm.. Mukavemet etmiyor ve bu pratik huriyeti Ziraat bankasınca aç1lacak odemek iizere aynca maliye bülce - yan Ragnhild Hegerbir 
0 

fl/Jiı>" 
Öpüştüler ve uzaklaştılar. , ve korkosuz intikama kendisini bırak- kredinin itfasına tahsis edilecektir. sine konacak mıktar üç milyon lirayı yijzmede 23 dakika 11 5/2 

Böyle diyerek hıçkırmağa ve san - mağa hazırlanıyordu. Bu bakiye, kredinin itfasını te - geçmiyecektir. d ünya rekorunu kırmıştır. ~ ~ 

------ . . . . f d mevccleriılı/ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lhaberede bir mahrem~et kalma - lamaınn.İlküçmahrutiboru i~ebu j veliherçmevce~nyle~~onumu- ~mı ı~ı~~ e en acn~ ~f 

mıştır; bu da bıiyük bir mahzur keyfiyeti temin ediyorlar. Uz.unluk zu haberdar ettikten sonra mah - tıgı yol uzennde b~~un "' il fili~ 
değil mi'!... genişlik ve derinlik bakımın - rem mevcelerle aramızda istediği - mevceleri ~a~tedebılı: d::ğildif\• 

'YESiL KUM 
YAZAN : T. V allerey Tefrika No. 16 

Halbuki şurada gördiığüoüz a - dan "Kanalize,, edilen mevceler miz gibi gizli muhaberemize devam - Bu ıhtımal varı~-· ıiZ ıııc , 
!etler işte bu mahzuru ortadan kal- bpkl bir mermi gibi ancak muayyen edebiliriz. kü tesadüfen gônd~rdıgınbtılıJ!lıı'\ 
dırmış ve telsiz muhaberesinin mah- bir noktaya erişir ve etra:a yayıl - - __ Bu ciheti de .. anladı_m azi_z lerin_ yolunun ?:_erınde bt1ıııııll~ • 
remiyetini temin etmiştir, bu siste- maz. Yalnız bu mevcelerı alacak profesor. Yalnız _ musaade.1ız~e bıı: ge~nıde bu ~evı aletıera ılillıı~ <)!,,. 
min r:ıuhterii olmadığım için keşfin telsiz postasının de mahrutla.nnı sual daha soracagım: Bu :renı usu! cagından hırt.akım .ani ş ;şitıle ,6, 
esası hakkında sizlere daha fazla buradaki şekilde tanzim etmiş ol - telsizle muhabere u3ulilnde posta - zazlardan trışka bır şeY d iitı!° 
tafsilat vermeğe kendimde bir sa - ması lazımdır. lardan birisinin gemide yani seyyar Bu nevi telsiz postasınd~Jl bil'i91 ~ 

Yemekten sonra Profesör Jakob- yollamak ve alm~k- esas~~a .i~tinat lilhiyet görmiyorum. Bu sistemi keş- Profeösrün sözünü keserek de _ bir noktada olması dolayısiy le mü- ancak iki tane vardır .~ı i dil J 

son ayağa kalkarak ~aatine baktı ve eder ve ~unu he~ı!1ız :~bı~ ?ılıy~r - feden zat dostlarımdan lsviçreli bir dim ki: temadiyen mevki değiştirmesi ve karşınızda duruyor, dıg~ ıe.rCe 
hep birli.~e ~~minin. telsi~ dairesini sunuz. Yıne he.pı~ız ~~lırs!nız dun - fen adamıdır. Kendim telsizciliğe _ Şu takdirde profesör bu tel- dolayuıiyle mesafenin daima değiş- cak bence malum ,.e. ~ııı i.Ştit·" ~r 
gezmeklıg~mızı ~klıf etti. . yanın herhangı bır koşesınden yol- yeni nazariyelerini tatbik etmiş ve siz ileti ile alıcı merkeze mevce mesi muhabereyi güçleştirnıiyor mesaf ede vücude getır:ılı:rjrl<e~ 

liepimız telaız kamarasına gır - )anacak bu herç dalgalarını diğer - ' t dilm· c k neticeler elde et- göndermek pek 0 kadar kolay bir mu? Profesör bu iza_hatJ v ne(İ f 
d.k f .. k k . • • umı e ıye e }deJl ı:ı ,ı: 

ı ten .. so_nrn pro esor apıyı. a~a- bır telsız ıstasyonu a.l~b'.Ji.". Binaen- miştir. Şu kadarını söyliyeyim ki şey olmasa gerek. _ Evet biraz güçleştirir a ma zile birlikte iletlen e ıcrP' fi' 
dı ve. ust~d 0 yza'Jla:.a k~d~r ~~ıçtlgo~- aleyh bu dalgaJa~ b~n:ı:.mden ~yır dostumun yeni nazariyeleıi (mesa- - Görüşünilz doğrudur. Meseli elektrik mevcelerinin intişar sOrati buılarılll yerlerinden çı ıı ıe~ 41 
memış 0 ugum ır suru .. a e ~~. e ~ıya yarıyan. ve s_e e tor., denıl~n fe) ve (fezaı.) nın mahiyetine isti- alıcı ve verici po!'taların evvelce a. karşısında bir geminin sürati hiç yarlarını yaptıktan so~re. (~9~v 
dolu masaya yaklaşarak: şoyle soze cıhaz keşfedılmcmı~ olsaydı bOttln t d 1 d .. ü ki . .. mesabesı'nde t-~ıacag-ından bu ne- yerlerine koyuyordu. He e ""'"}l h~ 

d . . . . .. . . . na e er, ra arın a gor şece erı zamanı gu- 1\-4' t ve. w ı1' ~ başla ı. telsız me\•celerını butun tel.sız ıstas- ş d .. t h t• b h t . d ~. . ü ü d h 1 bunlan o kadar dikkn . tJ1 J~' 
u or ma ru ı oru er ara- nü gününe, dakikası dakikasına hat vı egıştırme y z n en usu e ge - eli ·nıP 0111 

- Bu madeni illetlerin çerçive- yontan kaydedeceklerinden telsiz fa tevcih edilebilir ve burada mesa- ~ . . . . k 1 tı lecek a~rıza}ar da pek cüz't ve adeta le elleyordu ki ken .51 • ·ııı1iŞ "r 
lerin, enbubclerin, kordonların ma- ahizeleri bir gürültü menbaı olmak- ta sanıyesı sanıyesıne arar aş rmış makinist olarak yetiştırı tr jcJlr 

re ve fezanın dört cesametini temsil ı ı ı · d M ı - k b. h · ts. k 1 B · t ka Cı> hiyetJerini öğrenmeyi merak edi - tnn kurtulamazlardı. Ancak mevcs- o ma arı azım ır. ese a gere ız e emmıye ız a ır. u vazıye r- ğuna derhal hüküm verJll .•• ~· 
yorsanız siz e kısaca izah edeyim: lerin Seleksiyonu yani seçilip biri _ ediyorlar. Evvelce tayin edilmiş oh- gerekse tel.sizimizi rı.la cak ista ~yonu şısında da mahruti boru !arın isti - diyordu. . lJCP s;ıe~ 

Den hemen atıldım : birlerinden aynim al arı sayesinde- cı bir telsiz postasına mevceler gön muz bilmeliyiz ki ikincikanununun kıımetlerini biraz değiştirmek sure- Mösyö (Prospero) ı l ~i1' ~ıe ~. 
- Ben kendi hesabıma bDyOk dir ki telsizle muhabere imkan da- derilmek istenildiği zaman bu mev - birinci gilnü, onikiye beş dakika, on tiyle bu mahzurun da önüne geçilir. yor ve baba kızın bu dn. yotl"'~ır 

bir merak içinde olduğumu B6yliye- biline girmiştir. Lakin bir telsiz ma- celerin intişar noktasından itibaren dört saniye geçe aramızda muhabe- Burada l\lösyö (Prospero) sö- sanki incitmekten ~or~UoıclW 
bilirim. kinesi istediği z«man herhangi bir dairevi bir surette etrafa intişar et- re edeceğiz. Bu alet bu hususi mev- ze karıştı: gibi dikkat ve itina ıle ~1 

- Pekala! Şa halde dinleyiniz: mevceyi alabilecek bir kabiliyette mel erinin önüne geçmek lazımdır ki çelerden başka ayni zamanda herç - Evet ama şayet alıcı bir tel- rini seyrerliyorduk. ( pıılıll 
Telsiz teigraf "herç,, dalgalarını olduğundan her~ dalgalariyle mu - o mevceleri başka telsiz postaları a- mevc"leri de neşredebildiğinden ev- sj., p()stası bulunduran bir gemi, bir 



Müşterek b~~~~name 
O!ı:ııetk· ·· J 1 R d liile h ı .Y~n Ankarada Fransız elçi- zami kafi tedabir ittihaz olunacaktır. stanbu a YOSU 
~ll<l arıcıye vekilimiz arasında im - Bu .. eşhas Türk.iye veya Suriye ve -

1 
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•·, .. ,., tı mü."terek beyanatın du··nku·· L b sinde mutasarnf ol '""ıı•.,, :r ya u nan ar~zı . . - Öile netriyatn 12.80 - Pllkla Türk 
lıdan mabadi ue sonu) duldan emvali gayrı menkuleyı mu- musikisi. ı 2.50 - Havadis. 18.05 - Plakla 

2 - ~ d hafazada serbest olacaklardır. Türk musikisi. 18.30 - :Muhtelif plik ne,-
~li an a rejimi altında 30 mayıs Bunlar her türlü emvali menkule- riyatı. ı.ı.oo SON. 

tİirki ~kara mukavelenamesile lerini beraber götürebilecekler ve Aktam netriyatı: 18.30 - Plakla dans 
~ ıe:e.~ıe Suriye ve Lübnan arasın- bundan dolayı kendilerine giriş veya musikisi. 18.50 - Kadıköy hnlkevi namı-
§q}llk ~~setmiş dostluk ve iyi kom - . . . .. . . na konferans: iffet Halim (Kadın ve ço-
"' •ııuna" b tl h çkışları ıçm bır guna vergı ve rcsım k) 19 20 ,, "b u ·ar e k d ~ın~ 
·ııeı. ~e e erini mu afaza et - cu . . - ... ezı e ~ v ar a a'j>ML' ı 

"ı tahmil edilmiyccektir. Kürdili hicazkar, Nehavent ve U\'&k. 19.55 

~Ve bu ın k Maruzzikir ahkamın tatbikine mü - Hava haberleri. 20. - Grenviç rasathanesin . u avelenin ve onu tamam -
ı..._. ltillfıuun tedair kaffei hususata evli kadınlar den naklen saat aynrı, Şehir bandosu, Bay 
"lllii d 1 elerin vadelerinin ka- kocalarının ve 18 yaşından küçük ço- Cemil Dölener idarcıılnde. 1-Anlevöman 
~Ua 0 ayis~le bu münasebetlerde cuklar ebeveynlerinin tabi oldukları ve Seray: ?ıloznrt, uvertüı· .. 2-Tvo ~lavo-
~ ı!.elebılecek her türlü inkıtaa •t tab"di nlç dans: Dvorak. 3-Lcmılyon Darloken: 
hir seo'lll.lk. için, bunların meriyetini şera~ e _ ı r. Dıigo, Screnad. 4-Kas Nuvaut, dans a-
, .. ~elık bir müddet için temdid İkı nusha olarak Ankarada 4 tem- rap. Çnlkovııky. 6-Ş:ırı nihavent. 6--Mart 

'"' muz 1938 de yapılmıştır. Gladiyntoren: Jülyüs Fuçik. 20.45 - Hava 
~~ K D~ 

\'e ll'l;dar ki bu anlaşmaların otlak T k k raporu. 20.48 vmer Rıza oa;•ul tarafm-
llıı b ha hakıanna müteallik ahka _ Ür iye uvvet. dan nrapçn söylev. 2'. S. A. ORKESTRA: 
~d '-Verdi: Ln Forza del Dcstino. 2-Ned-

3..... .. en itibaren mtllgadır. 1 H d bal: Yalıı Trist. 3-Artemiyef: İn Dorfe 
~bat ~rkiye ile Fransa arasında 3 eri ata y a Potpuri. 4-I'\aşcz: Şan dö suvar. 21.30 • 
\>!!hak 30 tarihli dostluk, uzlaşma Tahsin ve arkadaeları: Uşşak faslı. 22.10 -
lcık01 i~rn ~uahedesine merbut pro- (Başta rafı 1 nci sayfada) Tcpebaeı belediye bahçesinden nakil: Mü -
'liri rn~esses Türkiye ile Fransa Ekselsiyor ıöyle yazıyor: zik ve varyete. 22.50 - Son haberler ve er-
Ilı~ Ol Yetı otoritesi altına konul _ cBu muahedenin ehemmiyetini ta- tcsi günün programı. 23.00 - Saat ayan: 
' an lllernleketler arasındaki uz- mamile ölçmek için. ı 913 de böyle bir SON. 

~t ~e hakeın usullerini ayni müd- muahede aktedilmif olsaydı bunu bü· AVRUPA RADYOSU 
i lneriyete bırakmak yük harpte Fransayı ve müttefiklerini SENFONİLER: 

h -~·"' ' L t' ~ıu-kiye hariciye vekili ile ner aabada ne gibi zararlardan koru- 15.30 Parla Mondiyal: Senfonik kon -
hı l13? büy~k. elçisi arasında 29 ma- rnuı olacağını tahmin etmek kafidir. Bu ıer. (Schubert, D'İndy, moussorgsky). 21 
\ııııı..... ta.rih. ınde teati olunan rnek- muahede. yakın tarkta yalnız Türkiy~ Viyana. Senfonik orkestra (Reznicek, L~z. 
ab.~ bı il F d h .. 1.. . Pehm, Strauss). 

'"\1llt • rınci fıkrası yerine kainı e ranııa araıın a er tur u nıza se- HAFİF KONSERLER: 

ltı~les~ Yeni protokol ile optanlar beplerini ortadan kaldırmak ve feci bir '1.lO Berlin kısa dalgası. Kımf1]c kon _ 
~bit~n halli için son usulleri tarihi hatayı tamir etmekle kalmıyoT ıer (8.15 devamı) 8.50 Paris :Mondlyal; 
tİfrnesi ek, bu protokolün meriyete aynı zamanda şarki Akdenizde su1hcu plak. 9.15, 9.45, 10.35: Plak. 12 Keza. 13 

5 ...._ ~Ukarrerdir. kuvvetler arasında muvazene husulüne B~rlin kısa dalıcası: Hafif musiki konse-

Sevgi modası yerine 
Çocukluk hatıraları 

Artık modaaı geçen •tk aahnelerfnden : Loretta Yung 
ve Ripr Grecu ~~ -~, Srk.tebaasını Suriye ve Lüb- en faide1i şekilde yard~ım etmiııı olu- rl. 14.15: Keza). 13.15 P:ıris mondiyal 

l~" ' ~ Konseı· nakli. 17.46 Bedin kl!'a dalgası: 
lll\iy Urıye ve Lübnan tebaasını yor.> tponu konseri (18.60 devamı). 19 Brüno. Son zamanlarda büyük Fransız raları zevkleri okşıyor? Galiba bu 
b'ede i~aınet hukuk ve şeraiti ve ÖVr gazetesinde madam Tabouis, Halk kon.seri. 19.80 Prağ:Kanı,11k enstü - filmlerinin bir çoğunda çocuklann da bir moda meselesi 1 
~j>'de rı:ı~dlı selfihiyet hususunda en ıöyle diyor: mantal konseri. 20.15 BUkrcş: P..adyo or- veya çocuk denecek gençlerin baş _ Muhakkak ki aı·tık gönill desise
t!ııtı.es· Usaadeye mazhar millet mu- cFransız • Türk dostluk muahedesi- kestrası 20·30 \'areovn: Küçük orkestra. lıca rolleri aldıkları görülmektedir. terinden ihanetlerden halk zaman 
L ıİkind_en .. is.itfade ettirmek,_ • . L d d b"" .. k b" t . 22,45 Peşte opera orkestrası (Çaykovsky, 
~ nın ımzası on ra a uyu ır esır 'o lb ") 45 B-k Loka tad k Dün (Tom Savyerin sergüzeştleri) zaman usanıyor. Gençlerin duvgu-~ h k . . . . . . e ilsı . 22. u rcş. n an on - J 

~bil u umet, Suriye hükumeti husule getırmı~tır. Bu muahedenın, ıyı ser nakli. 23 Varşo,•a: Halk mu"ikisi, 25l0 filmini çocuklar çeviriyorlardı. Bu- lannı duymak, onlann tazeliğini 
~S~ mevkide olunca, işbu be- bir tekilde tefsir edildiği taktirde, ha- Peşte Çigan orkcstrnsı. gün (Hindistanda teliiş) filminde i- görmek istiyor. Şüphe yok ki beyaz 
~ enın ikinci fıkrasında tasrih kikt bir mütekabil yardım mahiyetinde se baş rolün yine bir çocukta oldu- perdenin koketleri, jikololan, Don 
~te ip:lan ~rait dairesinde meri - olduğuna hükmediliyor.,, yın kumandanı miralay Şükrü Ka- ğunu, A. Daudet'nin "Küçük şey,, Joanlan, emsalsiz Jön Prömiyeleri 

~..._:"IŞıuUka edılrnkiş 0 ™:1 ~ugünkü iyi Yugoslav gazetelerinin takdiri natlıya hatıra olarak üzeri yazılı inin çok genç bir sanatkann muva- tabiatiyle ölmiyecek ve hayallerde 
ınu avelesını mandanın · h d" d·ıa· f k t· ı t ·ı d"ld·-· · ·- · lG~ ının Yeni .. , Belgrad: 5 - (A. A.) - lskende- hır altın saat e ıye e ı ı. a a ıy e emsı e ı ıg}nı ogrenıyo- yaşıyacaktır. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
.-.-.. .......... -ı---ı .... ı-

1 1 

1 

Soldan saia: 

1 - Sonuna bir (i) gelirae en güzel 
aylar, 2 - Türk~tanda eskiden Çinli
lerin merkezi olan bir ıehir, beraber, 
3 - Gün, ııözle görülür, dle tutulmaz, 
4 - Çok değil, olmıyan, 5 - ilk had 
yok (ııenişlik), 6 - Parlaklık, hende· 
ıede bir ıstılah, 7 - Eser bırakmak, 

hürriyeti alınmış, 8 - Bir avuç boyu, 
9 - En güzel sahillerden (sonuna A 
ııelirae) beygir, t O - Garaz, prt. 

Yukandan aşaiı: 
1 - Ealci ideal, 2 - Eski ıiirde öl

çü, 3 - Tat veren, ıiş, 4 - Birinci şa· 
hıs işareti, ilet, kayık, 5 - Edat, bir 
hayvan, 6 - Cemiyet azaaa, 7 - Edat, 
8 - Parça, boru 8Cai, 1 - T alwnlar, 
nefer, •taiı, f O - A vrupada bir ne• 
hir, aüzel san'at, sonuna le. gelirse elbt. 
senin ucu. 

Dünkn Bilmecem halli 

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 

ta ... ::Ye S · şeraıtıne udurarak run sancağı hakkındaki Fransız-Türk Kurbanlar kesildi. Evvela aske ruz. Ancak şimdi bir müddet istira-
,,"llllt b· urıye ve Fransa arasında üç · ·1·rı d · f · l d b ı s r·ı tabirı"yle rakı gibi mızraklı süva- Bunların yanında (Beşizler) in hata rekildilcr. Zaten ayni muvak- =;;~~~~~~~~~~~~~ ·~ t~ .. ır dostluk muahedesine kalb ıtı a na aır te sır er e u unan a- Y .., 

7 .. rı:ı et muprava gazeteei, Türk Efkarı umumi- ri, müteakiben motörlii kıtalar, pi- Shirley Temple'in, Freddie Bartho- kat gaybubiyet tiyatro kolislerinde Yeni eserler 
i ....... 3Q meyi kararlaştırmıştır. d k t l t hh" l ,. r·1 ı . . il b" ı de tebe'lilr etmektedı'r. Yı ~o tn.ayıs 1926 tarihli dostluk ve yeainin yirmi aenelik. milli emelleri tem- ya e, genç ı a arı, opçu ve sı ıye emer m ı rn erının y z ın erce ı 

ltiiı.:'0lll§uluk ınuka 1 . T .. k" ıiI eden bu me.olenin halline kartı gös- teşkiHitı kıtaları girdi. hayranı var. Sinemadaki seyirci filmin yarat- Birinci kitap: 
K...~ • ve esı ur ıye d d 1 k k · ı · h 'ı.._ti ile Suriye ve Lübnan üze- termit .. olduiu alak~yı kaydettikten Bando mey anda yer la ı ve önde Esas o ara çocu artıst erın a- tığı havaya kendi mevcudiyetini, ço Başvekilimiz 
'lt ıa .. ':Ynelmilel senedlerle kendisi- ıonra foyle demektedır: sancak geçerken bUUln halk nefes al zırladıkları bu filmlerde clseri bil- cukluk ve gençlik senelerini katar. 
'~lf olan selihiyetlere tev- cFransa ile aktettiği ıiyasi ve askeri mıyan bir kütle halinde şanlı sanca- yük filmlerde görmcğe alıştığımız Böylece betbaht yavrulardan, ök - Celal Bayar 
~i lı.~et ede Fra h . _ itilaftan dolayı bu aralık memnun olan ğımızı huşu ile selfimhyordu. Sicak sevda oyunları hemen hemen hiç süz çocuklardan bahsolunduğunu Yazan: uıvı 019•ç 
llı..t. .. IÜtilfneti a n d nsakt cud.mlm.urıl yalnız Türkiye değildir. Onun bütün derecesi gölgede 42 idi. Buna rağ- yoktur veyahut pek azdır. gören ana babanın yüreğinin acıma- . . 
~ııiA- rasın a a e ı ış o· . .. · d k d ta t H lb k" k" k d k d ·ı Başvekıl Cemi Bayarw ıdarJ ve .. ~ -n1 alıkfunın L""b ala doıtları ve bütun sulh taraftarları da men pıya e ar asın a çan , epe- a u ı ya ın zama!la a aı· ma ·ı, sızlamaması milm ün eğı • " 
~ b ~~lerinin ın u nA~~·ğ· - bu basiretli hareketi müttefikan selam- den tırnağa kadar terden sırsıklam beynelmilel sinemacılığın pirleri dir. siyasi icraatı Ye programı hak· 
~i bir anlaş:::ı~v:~u ıt:~i~ lamaltadırlar. Bu suretle Cenevre bü- olduğu halde fevkalade muntazam, aşk ma alları bulunmıyan filmlerin Birgün halkın ·bundan da usan- kında Bilgi matbaası sahibi UlYi 
L.biğer rtıt 'Ukarerdir. rolannda ve arşivlerinde pek uzun bir inzibatı mükemmel, dinç adşmlarla aclemi muvaffakıyete uğradıklarını dığım gören sinema üstadları tabii Olgaç tarafından yazılmış ve re-
'li: araftan oı:u d k d zaman sürüklenmiş olan bir ihtilafın geçiyordu. Bütün Aktepeliler, ci- ve halkm daima romans, gitar, sev- . l l t 'k 1 muş gu-zel 

'S a mu arrer ir başka mevzular, anyacaklardır. Bu sım ere evsı o un t.... . kat'I surette hallini intaç edecek nihai var köyliller ve bilhassa kürtler ve gili, metre8 ve tehvet beklediğini id- d . il . t" 
""il.itan d sefer belki senaryolarında ihtiyari•· bir eı:;er vücu e getır mış ır. J've t hasıl olun T"' k" S . bir safhaya girilmiştir. Yugoslavya da bunların daha bir ay evveline kadar ia ediyorlardı. 
,ı. _ librıan aralarıncadakiu:ü~ye. u~~- Türkiyeye tebriklerini göndermektedir. muhalif olan Kocoağa:;ı başında bü- Ne oldu, halk değişti mi? ~asıl ra. rol vereceklerdir ki bu da bizi Yakında ınevkii intişara çıka· 
ı.ı vetı · carı mu- · ·· · · ··k k k 1 d b · k1 b" · 1 kt kt r """er erın inkişafını teminen mü _ Bu tebrıkler, Turkıyenın meşru emelle- yu şap ası ve sırma elbis~iyle a- o uyor a ugun çocu arın mace- ır mevsım oya ıyaca ır. ca ı . 
1 :~~çılacaktır. rinin memn~~.iyete şayan bir §ekilde gınca askeri alkışlıyordu. 

~~tle..:hay~t, Türk ve Fransız hü- tahakkuk ettıgı ıu.sır~da =u~osla~y~d!l dm erkek çocuk binlerce halk çıl- Aslı .varsa ço ... k .• ayıp Tu .. rkı'ye Cu .. mhurı'yetı' Nafı'a Veka" letı• 
·•, 'l'ürklerin Fransada ve duyulan memnunıyetm bar ıfadesıdır.> Askşere bol şerbet ve ayran ik-

~İl iç- Türkiyedeki vaziyetini o doku yıl ram edildi. Karşılıyanlar ıırasında Dut Silkme yuzunden 1 . 1 1 • u 
~ b:n bir ikamet mukavelesini n z ermeni kardeşlerimiz na?.an dikka- 8 tan bu I E I ek t r ık ş e rı mum 
tt~Utı: Zcınıanda müzakere etmek hasretten SOnra ti celbediyordu. Bandomuzun Türk c'ırkı•n bı'r hadı'se cıktı , 

trıı~ ır· a nıutabık kalmışlardır. marşından sonra marseyyezi çalma-
~ ~ ola ak Ankar da 4 sı Fransızları çok mütehassis etti. ' ' M .. d il ı ·· v il d n to a ~aPılmış; a tem- Dün Hatay Türk hayra- Bu satırları yazarken askerleri- Evv~lki gün Mevlanekapıdaki u u r u g un e 
~.~~ tn.uah dır. g"' ına kavnctu miz Kırıkhanda istirahat ediyor. Merkezefendi jandarma kaı·akolun 
b~ltı tt · e esinin 31 inci mad - -Y Yarın sabah Bedirgeye hareket da bir hadise olmuş ve iddiaya göre Hilkfımetçe sı.;.tın alınan lat-bal Elelctn"'k Şirketinin muamelio 
a~ ha1t~biki dolayisiyle Türkiye le- İskenderun, 5 (A.A.) - Bugün d kf Silivri müddeiumumisi l\Iu8tafa Nu- 1 ı Temmuz 1938 tarihinden itiı..ren "l•tanbul Elektrik itleri Umum 
t ~ hi!arlarını istimal etmiş şafakla beraber Hatay tarihinin en e ece ır. . • . . ri, emniyet derektörlüğü baş hekim Müdürlüğü,, tarafından filen İfletilmektedir. GMek Beyotlunda Met• 
ti) ~!tara er ile JO mayıs 1926 tarih- mutlu safhası açıldı. Kahraman Askerlerımı:ı yerlerme yerleşh liğinde sivil memur Kenan VP. İsmail ro Hanındaki Umum Müdürlüğe Ye aerek Beyazıt ve Kadıköy Şube-
" ltıqdd _lllukavelenamesinin 3 ün- Türk kıtaları saat beşte hassadan . .. İskenderun, ö ( A.A.) - Payas- ·1cr ,, esı n\.ı_ 1 isimli diğer bir devlet memuru jan- lerimize yazı ile vuku bulacak m6racaatlarda tirket kelimesi zı e-
h..~ l::.ı..__ -u""aınına tevfikan Suri- ve Pavastan hududu germis ve Ha- tan ge en Türk kıtaatı tam saat beş . . .. . ~ 1 h 
"qı • 1.1urıan l hin . J ~ •• t h d d · h l .k. darına Fehmıyı doverek sılah teş- dilmiyerek yukarda derc:edilen ureain aynen yazı maaı mu terem 
~~ ~ e e hakkı hıyarla - tay on dokuz yıldır hasret ve ü~ti- e u u u geçmış ve ur utta ı ı bi t . l d' mü,terilcı-imizdcn rica olunur. (4184). 
~ ~ 'l'~ eden kimselerden bir ta - yakla beklediği sevgilisini bağr;na Fransız 7.abiti tarafından sel5.rolan r e mış er ır. 
~.., lirlciyıı:> d"ğ ıştı Müddeiumuroilig-e yapılan bu UMUM MODORLOK tı ... ~ l.ub -, . ı er ~aftan Suri - basmı~tır. m ~-
~ hL.~ikamtg=~ı-- h Bırazsonı·aİsk d k ı ihbarffidfüailzerinetahhlk~ya-IPmm~m••••••••••••••••••••••ı lb..... ·_"'<it.( e AIUAl.mı e - Hatayın uzun ve karanlık bir en erun onso o • 
~Ctr ~~:etrniş. ol~nlar aşağı?a geceden sonra sabahı bu şafakla s~ F~t~i Den_li ile.Hata_y halk_ parti- pılmış ve şikayet edilen memurlar ı·stanbul Belediyesi ilanları 
~'•rı .. daıresmde hakkı hı - başlamış bulunuyor. sı reısı Abdülganı. vah, partı erka- adliyeye gctrilerek isticvap olun-

~ k ~~~~n ~~n clti~ Ak l ... b hl nındanb~~upbfilüncemaatlerin muşlard~ I••~~~-~~-----------~~-~~-~· ~bir atı surette kaybedecekler ve S er erımızı sa a ara mümessilleri askere hoş geldin etti- Şikayetçilere ve bazı şahitlerin Senelik mUhammea ilk te-
)~ ~Uy ta~~n Suriye veya Lüb- kadar uyumadan ler. iddialarına göre hadisenin mahiyetj kiruı minab 

l %iiye~nı. diğer taraftan Türki- b ki d•J 1skenderun şehrinin kapısında şudur: Kapalıçarşıda Hacı Hasan sokağm 
~' tğer iktisap edeceklerdir. e e 1 er Fransız askeri bandosu temposu- Evvelki gün bazı kadın ve çocuk- ela 14 No. dükkan • 
~evvel g~Iecek ağustosun beşin- Kırıkhan, 6 (A.A.) - Anadolu na ayak uyduran asker, daha ileri. lar beraberce Mevlilnakapıclal<i Arnnyutköyünde Lütfiye mahalle-
>'t ~ ~lahiyettar makamat nez- ajansının husust muhabiri bildiri- de Antakya spor kliilıüniln bandosu Kemalin dutluğuna gil'rnişler, izin sinde Elçi sokağında 23/47 No. ev. 

86 2, 70 

42 3, 15 
~ ,11~ ce Yapmış oldukları hi - yor: nu önüne kattı ve resmi geçit için istem eğe lüzum görmen en dut ağa- Tepebaşınt.la Meşrutiyet caddesinde 
l 'V,/r1n .. ı teyit etmezlerse, l~asBaten gelen Türk kıtaatı hu- tayin edilmiş olan meydana doğru çından dut silkelemeğe başlamışlar- 12 No. dükkan. 136 10, 20 
~~cı: ;.ger derpiş edilen müh- dudu saat altıda geçmiştir. ilerledi. Burada albay Bengüç ve dır. Kemal ve ikansı bu davetsiz Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 
l~ ita ~llikıe . ıyar beyanlannı usulen Antakya halkının bir kısmı ile Kole, konsoloslar parti ileri gelen- misafirlerin söz dinlemediklerini gö ayrı ayrı kira) a verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart
~~ tıııtıUs 11

• halde, ikametgahlarını bütün Kırıkhan ve civar köylerin hal leri, Fransız yüksek mmeurları bek rünce kaı·akola şikayet ctmi ler, nameleri levazım müuürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gös-
~~~lal'rlı ı:~1• 1939 tarihinden evvel kı otomobiller kamyonlarla daha er liyordu. jandarmalar da bu kadınlardan ba- teı·ilen ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 14 - 7 - 938 per-
~ llakle~ne kullandıkları mem- kenden yo11nrı doldurmuş ve ahali Şehir methalinde İskenderun zılarını knrnkola getirmişlerdir. İş- şembe günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmı:ılıdırlar. 

tııı ttı~gah ezl~rse, geceyi uykusuz geçirmiştir. halk parti::;i reisi kısa, güzel bir hi- te bu vaziyeti çocuklardan haber a- (1.) (4051) 
~~ltiğt haklı şartile hiyarm te- Asker. hudutta, halkevi milmes- tabede bulundu. Askeri geçit ye lan Kenan ve İsmail zevcelerinin 
~~Çiıı, rı:ı:e~fü ınuhafaza edebil- sill~ri, K_ır:khan knymaka.mı ve .. b~- rinde kurulmuş ve üzerinde "Hatay karakolda mevkuf bulunduğunu işi- İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
~U~ lçin taz~ beyanlar Türk op - ledıyc reısı ve Aktepe nahıye mutlu- kurtuldu, yaşa, varol Atatürk,, ya- tince yanlarında bulunan Silivri Mezat Kaime No. sı %18 E V marka 5288 No. lı kanuni safi sik-
lfııı~Y~ ko Surıy• ve Lübnandaki rii tarafından karşılandı. zıh büyük takm altından geçerken müdueiumumisi l\fu3tafa Nuri ile l lcti 168 kilo ağırlığındn 662 Jira 63 kuru' eğerinde fasoneli kasarlı 
~l Yıtı>ıtsoıosluk makamatı nez - Asker bando ile muntazam yürü meydanı civar sokakları ve bUtün beraber bir otomolıile atlıyarak ka- pamuk mensucat MKN 9135 LHCll' 1/2 .ı:i \·e No. ırn 160 f>7 L 31 Kd 
~ ~k ~taktır. yüşle ilerledi. evlerin pencerelerini, tarasa] arını rakoln gelmişler, İsmail ve Kenan 1 demir kapaklı boş ş"şe MKN 1068 M N 1/·1 :\!ve N Ks 496 K 171 L 72 
ı:-,l~~ olan a~ustos tarihinde ka - . Hududa 12 ~ilometre mesafede- dolduran _h_inlerce Iı_.alk, yaşa ve al- k~r~ılarma ilk çıkan ja~clarm~ Ji'eh- K~ kurulmnm!ş ç ma...,ır y1kama :e kuru~ma makin:sı. 1\IK~. 7875/1 
~~ ~ lıs_teler diğer tarafa ı kı Aktepeye gelınceye kadar halk kı~ seslen Jle ortalıgı çınlatıyor, fo- mıyı ynkalıyarak dövıniişlerdır. Ge- bla mnrka ve .. :ro. h K. S. 18723 kılo 866 hra 34 k. degenndc kohne de

~~1-·~e h el bıldirilecektir. çılgın bir halde orduyu alkışlıyor, tograflar durmedan işliyordu. ne şikfıyetçilcrin iddiala.nna görr mir halat hurdası MKN 7875+2 bili M veN Ks. 12482 K 922 lı 58 KD 
~~ trı.eak.'!n hiyarlanru istimal birçokları süvarilerin önüne yatı- A~~eri davul zurna ve belki Kenan Kemal ve karısını silfıhla teh. ;lemir halat lıu hrılafüır umuryerinde mevcut olup 1549 sa.~~ ka~un 
~~ecek lnlekete ikametgahlarını yordu. beş yuze yakın bayrak ile on bini dit ederek davalarından vazgeçme, mu ibincc 8 - 7 - 938 günü saat 13 de 24!30 sayılı kanun hukumlerı da 
t!ıı~ ltıe tı~lan optanlara emval ve Aktepede Antakya baş konsolo- mütecaviz muazzam bir halk alayı )erini istemi fr. iıe.;nde Sirkecide Reşadiye caddesintleki gümrük satış salonunda 
~t\irı\ind ay~t gelecek cyHilün bi- su Celal Karasavan, albay Feyzi takip etti. Kurbanlar kesildi ve as- Dernm etmekte olan tahkilrnt açık arttlrma ile dahile ve harice satılacaktu- isteklilerden % 7 bu-

edeb·ı'n ıtibaren serbestçe ta- Mengiiç, kolonel Kolo ve yaveri ker yerine y-erleşerek i~tirahate çe- ve muhakeme net"cec;inc'e hadit.enin çuk pey akçası makbuziyle maliye unvan tezkeresi aranır pey akçala-
1 llleleri için idari ve ni- kıtaatı selamladılar. Burada ala- kildi. hakikati ani~·~ .. •. rının sant 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburidir. (4202). 
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Midevi - Müştehi, Müleyyindir, Limon - Portakal - Çilek - Mandalina - Ağaç çileği - Ananas - Frenk uzumü _ Sinalko _ Şeftali 

Muz - Kayısı - Armut ŞİŞESİ 25 - 40 - 60 Kr. 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Büyük bir tebeddül 
Mübalağalı " Makiyaj,. ka lmadı 

CiLDE SÜRÜLECEK GAYET 

Ve 
ADEMİ İKTİDAR 

BEL GEVŞEKLİGİNE 

HORMOBi 
Karşı 

N 
JNCE BiR PUDRA, TABlf BiR GÜ· --== 
ZELLIK VERiR. 

.... tabletler i her eczanede arayınız. (Posta k utusu 1255 Hormobin) -----------------0. 
Parisin şık ve kibar kadınları, 

yeni bir moda meydana atmışlardır. 
Onlar, bütün gün zarfında hiç par
laklık izi vermeksizin şeftali çiçeği 
bir ten temin eden yeni bir pudra 
keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve huausi bir usul 
ile en ince bir pudrayı ipekli elek
ten üç defa geçirilmiş ve hakikaten 
krem köpüğü ile karıştırılmış pud
radır. Fransız kimyagerleri tara
fından uzun araştırmalar neticesin
de elde ettikleri bu en son usul To
kalon müessesesi tarafından imti
yazı alınmıştır. Tokalon pudrası, 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Nişantaşı Gilzelbahçe sokak İzzettin Paşa Ap. 2 No. dairede Sedat 

oğlu Vedat Güler 13 - 9 - 937 tarihin<le Sandığımıza bıraktığı para 
için verilen 94421 numaralı cüzdanı kaybettiğini söylemiştir. Yenisi ve
rileceğinden eskisinin htikmil olmıyacağı ilan olunur. 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder, 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bl · Karbonattan ve toz karbonat allllaktaki müşkülat göz 

Önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

MESHUR "·FRA .NSİZ MA"RIC'ASINl ·N ' . . - ...... ' . : ~ 

GÜZELLiK MUSTAHZARATLARINI -~ KULLANINIZ 

Sıhat ve içtim ai muavenet müdür
lüğünden: 

(İnsulin N. V.) adındaki müs 
tahzara ait 1/32 sayılı ruhsatname
nin ziyaa uğradığına dair sahipleri 
tarafından gazetelere yapılan ilan 
üzerine yeniden 7 /15 sayılı ruhsat 
name verildiği cihetle zayı olduğu 

anlaşılan 1/32 sayılı ruhsatname 
nin hükmü kalmamış olduğu ilan 
olunur. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 

Ankara Caddesinde: Her gün 
Öğleden sonra Telefon; 23899 

Hayrı Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
Ç8r{l5lnda No. 133 Telefon: 4358 

1 

Kulağınıza küpe olsun! 
t'*'' 

TAM Nt.~'E 
v'E S\HHATE 
KAVUŞMAK 

kullanmakla kabildir· 
1 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle duşurnr. I 
Baş, diş, sinir, marsa!, adale ağrıları ancak GRIPIN aınıalC 

1 

suretile çarçabuk detedilebilir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine ı 
dikkat. Taklitlerinden sakınınız. , 

parlak bir buruna ve yağlı manza- ____ _ 
• • • ·~ • J'· : 

ralı bir cilde nihayet verecek ve si- ı 
ze nefis ve 8 saat zarfında "Mat,, 
bir ten temin edecektir. "Fini Mat,, 
Tokalon pudrasını kullandığınızda 

ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 
cildinizin güzrlliğini bozmaz. Seh
har gilzelliğinizi arttıran bir tazelik 
ve bir cazibe verir. 8 cazip ve yeni 
rengi olan Tokalon pudrasını isteyi
niz ve kullanınız. J 

DIKKA T: 30 haziran 938 de çe
kilmesi mukarrer olan piyango bazı 
teknik sebepler dolayısiyle 15 tem
muza talik edilmiştir. 

Betiktaf icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze a
lınıp paraya çevrilmesine karar ve
rilen zemini kırmızı az kullanılmış 

taban halısı üzeri kırmızı kadife ku 
maşlı koltuk üzeri dallı sarı yaldızlı 
ayna ve sair eşya bilmüzayede 
ve açık arttırma suretiyle Beyoğ

lunda lliristaki hanında 4 numaralı 
dairede 8-7-938 cuma günü saat 9 
dan saat 10 a kadar satılacaktır. 

Satış peşindir. Alıcıların yevmi mez 
kOr ve saatte mahallinde hazır bu-
ulnacak memuruna 
ilan olunur. (8867) 

müracaatl arı 

Sahipleri : A. Cemalettin Saraçoğlu 
!!hami Safa 

• 
TÜRK TiCA RET B ANKASI A. Ş. 

MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ANKARA: 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Telefon ; 2316 Bolu 

SU BELER 
Buna 

Eskifehir 

1 
1 

Gemlik 
lzmit 
Safranboltı 
Tekirdağ 

ISTANBUL 
Telefon : 24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
T E LG RAF AD R E S 1 

Dr. Nihad TözOB 
abıali 

16-1 
cad. No. 11. saat 

TeL 2t94Z 

DOKTOR 

Besim Ruşen 
KANATLI 

v~· 
Cerrahpaşa Hastaha nesi 

biliye Müteh assısı 19' 
Hergiln öğleden sonra h8 gta 
rını kabul eder. ğı 
Çarçıkapı Tramvay dur9 

2 
Ahunbey apartmanı N'0• "# 

------~ 
Satılık arsa 

r"~ 
Suadiyede, Asfaltta, plajın )<a ' 

da büyük bir arsa satılıktır· 1ı-J' ~sı11 
Beyoğlunda Tarlabaşında , ,ıı" 

l '"'e Netr iyat müdürü: Macit Çetin c _. -1 lumba sokağında 2 numara ı e . 
dil es•· Basıldığı yer : Matbaai Ebüzziya dam Serpo•a müracaat e rn / 

'!"!"-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!'!!!~~"o~·· 

TÜRKBANK - Şubeler : TİCARET U mum Müdürlük: 

• . •e'· . ·• 
1 amcamdan başka kimsem yok. O da Ben sizin dostluğunuzu muhafaza - Orasını bana sorma. Benim - Şimdilik daha bır ·· · pfllw 
çok yaşıyamaz. Ondan sonra karni- edebilmek için, sizi tahtı tasarru - bileceğim şey değil. Ancak bir hizmetçi eve ~ııpıl:0 ,ııı• 
len yalnız kalacag"ım . fakat ora a ı en bizım .,p· · fum altına almak sizi bülün sevgi- - Sen a l danmıssın h:ılbukı o Y yer eş ıc ~· 

-: Madam, sadık bir dostunuz Jerinizden mahru~ etmek istiyo - senin gibi değil. Bi; de~a Gribuvali Kahyanın gözüne girmiş artı d~ ·~· 
oldugunu unutmayın. 1 d k 1 ş· di sana , • 

B ·ı· •ı·· .. ı F k t h' rum. Haydi şimdi bunları bırakalım. Siso mevkiine kadar takip etmis birj an sonrası o ay. ını · J<!İ'' - ı ıyorum " osyo. a a ıç " . .. ktıı r ., 
olmazsa beni terkedeceğiniz zama- Siz yarın neler yapacaksınız. Ge- defada Sisoda gözden yok olmuş. tıyacım var. (Golen eme. ·ııi ~" 

ÖLÜM ÇEMBERİ 
nakadar sizi sıkça görebilecek mi- !in de içerde bunları konuşalım .... Birkaç defalar da Arigül yolu üze- yasından maada hiznıetçı l ı•rı•e ~p· 

Tefrika No. 16 yim? diyerek (Litsyen) e elini uza- Bu aralık Lüsyen kendi ken<li _ . d v·ı . "fd B d· k b t talandıkları vakit hastahnı'.e) rııBP' 
rın e ı eıovı e, ayno ,ı ay e -

1 
·nııze ,a· Yazan : Edgar Monte 

tır. ne: . dererek tedavi ettirir. şı tP o 
- Madam!.. çiçeklerle süslü, akasyaların gölge- . mış.. . . . 1 htı' ., 
- Emniyet altında olmak için Jendirdiği bir kana peye oturdular. - Terketmek mı? - Gözlerime ne oluyor. Birak - Libigo Gribuvalin geçtiği yeri keş olan hızmetçı bır an evv.e. or'l 

Ş h ı S l b" · · O ··tekını d• sizinle beraber bulunmalıyım. Ko _ Düşes <ledi ki: - üp esiz. iz genç asi , ır sam ağlıyacaklar. dedi. fettiği sırada Gribuva l onu Sen De- şermıyız. zaman o 
camın sizi takip ettirmesinden fena _ Ne olur, benim kocam bir dük insansınız. Elbette evlenmeyi ister- CANiYANE PLANLAR nise, Asinere, Modone, l\ianta ve sokabiliriz. ıııelC J<Ot'l 

bir netice çıkacaktır. Korkuyorum. olacağına ve orta halli memur ol • siniz. O zaman karınız, eskiden Ka- Döviledyo Hermana sıırdu: dört gün sonra ta Vildavri, Versaya - Hizmetçiyi hasta et . ıırıfll• . 
d k. · · d h f tt'" · E h ? ş· d' 1° ı ·ıaçları a bı O her şeyi yapmıya muktedir bir a- saydı da bahtiyar bir yuvada, bu - şan a ı evınız e mu a aza c ıgı- - v azır mı. kadar takip ederek dar st•kaklarda ım ı azım ge en ı . f{B• • 

damdır. Belki nerede olduğumu ble günleri görmeseydim. Para saade:t niz _benim gibi biçare mahlüku bir - H~zır. (Pon Nof). geçidinin izini kaybetmiş . Maamafih Libigo, j - Ôyl~ is_e hemeni:·:~hir lj 
keşfet".'i~tir. Beni muhafaza ve mü- g~tirmez, derler. Ne kadar doğru i- dakıka. olsun hatırlamanızı mene - yanınd~kı Mazran sokagında tut - delikanlı ne kadar ihtiyat üzere ha-ı de çabuk oldurecek b 

dafaa ıçın her halde yanımda bu _ mış. . dccektır. .. .. . tum: Cıvarda _bulu~an mektepler - reket ederse etsin, ikametgahının zım. , t' 

Junmalısınız. - Hakıkaten Madam çok acı -· Madam; bunları duşunmeyın dekı talebelerın sesı etrafı tutuyor. Siso civarında olduğunu anlamıs 01 _1 - Ne yapacaksın· irlifec 
- Merak etmeyiniz casusun izi- görmüşsünüz. Kocanız dünyada te- Hatıranızı hiç kimse, hiç bir zaman Herkesin derdi başından aşkın, kim- duğundan daha ziyade takibe h~cet - Belki dört kişiyi zeh 

1 
mi kaybettiğine eminim. Kimse bu - sadüf olunabilecek en hain, en al- içimden çıkaramaz. se komşusiyle uğraşacak bir halde görmeyip Sisonun en gizli yerlerin- ğiz. ,ıı Lı97ı~ 
rayı keşfedemez. Lakin büsbütün çak adamlardan biridir. Lakin ha - Madam Döviledyo sevinçle Gri- değil. Bu evde her şey yapılabilir. de beklemiş, ve elan bekliyor. El _ Bu sözleri işiten He1;:~ gitti·$' 
emniyet altında bulunmanız için her yatta birçok kimse feliiket içinde buvalin ellerini ellerine alcrak: Adam boğsan sesi çıkmaz. Fiyatı bette şu birkaç güntin içinde Gribu- kaldırarak cevap verrn~ ·stıııı ~Jİ 
gece evi göz altında bulunduraca- yaşamışlardır. İyi giin ilerdedir. - Sahi mi söylüyorsunuz? 12.882 frank işte kontrat. va! oralardan geçeceğinden Libigo 1\fosyö Viledyo odada ) . ~c11 

ğım. - Mösyö, hayatta dayanacak Dedikten sonra acı bir tebes _ - Yalnız kuş eksik. Nasıl baba dört gözle öğrenmesini arzu ettiği- Jınca dolaşmağa başlıyarn1' 
Sonra ikisi birlikte ~ahçeye in -

1 
kimsesi olmamak, seven bir kocası sümle: (Libigo) düşesi bulamıyacak mı der miz şeyi bize bildirecektir. kendine: ,.,f / 

diler. Bahçenin nihayetinde Ptrafı olmamak az felaket midir? İhtiyar - İn•an 'le kadar egoist oluyor. sin? J __ Büyük iş ne oldu? - l)ob9 


