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Hacıosman bayırının 
katili • 

esrarengız 

ve uykuda olan Ali ile karısı ken - Belgrada giden Galata1araylılar f Güneıli arkadAtlarile beraber) 
dilerini ve iki çocuklarını alevlerin 
arasından güç hal ile dışarı atabil· Belgrat, 11 (Hususi) - İki üç ~: münasebetile maç yapmak üzere cBeL 
mişlerdir. Halbuki henüz kundakta atlik bir uykudan sonra Yugoslav grad> a gelen ve Türkiyenin en kıdcın
olan çocuklarını hazırhyan kadın dostlarımızın delaletile Ali Sami, diğer !i klübü olan Galatasaray namJna hür
kocasını alevlerin arasına atmış, fa- bir ar~adaş. ve be~ Yu~o~lav Terbiye., ınetlerimizi arzedcriz. Bu ziyaretimizi 
kat Ali küçOk yavruyu kurtaramı- ibedenıye Nezaretıne gıttık. Yugoslav klübümüz namına yaparken aynı za
yarak eli boş dönmüştür. Bunun ü- gençliğinin bütün faaliyetlerini orga. manda Cumhurreisimiz ve halflskarı
zerine fedakar kadın alevlerin a- nize eden ve ona memlekete faydalı mız Kemal Atntürkle Yugo lavların 
rasına atılmı~. kundakdaki çocuğu- olacak direktifleri veren çok ııeıik ,.e b'" "k k 1 ·· ı ff Alc,_ andr n uyu ra mu eve a K-'i ı 

nu ateşin içinden çekip kurtarmış, değerli nazır Viekaslov Miletiç bizi .. 
d d d k ·ı · d d k b 1 . E 14 k kurdukları Turk • Yugo lav dostlu -pençere en ışar a ı ere uzatmış, mesaı o asın a a u ettı. :vve,. a-

tam kendisi de atlıyacağı sırada yı- filemi1.e nezaret eden Ali S::ııni nazıra ğunun Türk sporculuğu içinde de ye; . 

kılan tavanın arasında kalarak can hitaben şu kısa nutku söyledi: ı' ~adığmı gö terınek \'e cidallerin en 
vermiştir. - Yugoslav do t hı-·ıı·"zın b:ıyraını (Sonu 6 ncı sayfada) 
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Sayfa: 2 - YENi SABAH· 

« Yeni Sabah » ın tarihi tefrikuı: 20 ----1121~ 

Türkler karşısında 

apolyon Bonapart 

LEKET 

İngiltere ile Almanya İdamı istenen ka- Bir fabrika bekçisi Suçlara dair 
Londra ile Berlin arasında ne tilin muhakemesi kazanda eritilerek yapılan ihbarla~ 

Yazan : Ziya Şakir ____ ,.,. vakit konu~ulmağa başlanacak su- •• Jd •• •• Jd •• Jll 
ali bugünlerde sık sık mevzuu Kömürcü katil cinayetini o uru u Adliye Vekaletinin ye 

T ı ti ' 1

1 bahsdlmah.-tadır. Geçen sonbahar - l l · t b• t · · Op ar pa ıyor da Berlinde konuşmalar olmuş, nası · an a ıyor ır amımı • 
• f l K Bir lastik kadar yumu- Stırlara daı·ı· yapılan ihb1l. rd" akat netice a ınamamaıştı. ışın Beyoğlunda Mesnun Galip soka - ,. 

• bu müzakereler ilerlememiştir. ğında köıni.ircü dükkanının üzerinde- şak kemikleri gömüldü hakkında . diin ~dliye v~k~~et; 

B h iki K··ı b 1 • Orta Avrupanın vaziyeti aaima ki odada heınşerilerinden Hüseyini Hacıosman bayınnda ve 1ı>sala- vilayete uır tamım gcJmıştıı-. ll' onapart a a o emen ey erı enidşe uyandırıcı olarak kalmış, boğazından ustura ile keserek öldüren da işlenen cinayetlerin iç yüzleri me göre ceza mahkemeler• lt~ 

arasındaki• mu•• naferetten şubatta Almanyada mühim dcği- ve Aliyi de ağır yaralıyan kömürcü anlnşılmadan şehrimizde korkunç kanunu mucibince, hazırlık üt;dt · 

l şiklikler olmuş, martta da Avus -. Abdurrahman ve kaı-dc"-i Emin hak - bir cinayet daha işlenm iştir. katı yapmak münhasıran ın dl 
r . . . B . ·n 1110 

turya alınmıştır. Ondan sonraki kındaki ilk tahkikat bilmiş ve bunlar Hadiseyi anlatalım: umumıye aıttır. unun ıçı . ber · 
İstifade ediyor 1politika hadiseleri malUmdur: İn- idam talebile Ağır Ceza mahkemesine Kantarcılarda Sabunhane soka- iumumi bir suçun işlendiğıne I~ 

. tilterc İtalya müzakereleri oldu verilmişlerdir. ğında Ahmet Nuralın sabun fabri- hangi bir suretle muttali oıur 0 

11ğ• 
Böyle olmakla beraber, lsken-ı lı hükümeti ile de, katiyen düşman ve henüz tatbikatına geçilmemiş o- Katilin dün Ağır ceza ma)lkemcsin- kasında 30 senedir bekçilik yapan hukuku fımme davasını ııçıJI, 

deriye halkı ellerinden gelen feda- değilim. Buraya gelmekten maksa - lan itilaf aktedildi. Oncbın sonra de ilk muhakemesi yapılmıştır. İlk Şevki öldürülmüştür. Cumartesi mahal olup olmadığma knrıır t o• 
karlığı gö~termeye karar vermiş - dım; Kölemen Beylerinin elinde e ·ir Fransız - İngiltere müzakereleri tahkikat evrakı okunduktan sonra gUnü fabrika paydostan sonra bek- mek üzere bir hazırlık tahkik;dd 
ler; kalenin harap burçları kapa- olan zavnllı halkı kurtarmak ve oldu ve arada filen bir ittifak vii- suçlu Abdurrahman i.stic\•ap edildi. çi kapıları kapamış ve henüz fab - giri~ir. Hazırlık tahkikatını 11

\· ,S 
rak kalenin harap burçları üzerine herke i tam bir adalet ve refah için cudc geldi. Londra - Berlin müza- Abdurrahman hadiseyi şöyle anlat- rikada bulunan patronu Ahmet Nu- iumumi bizzat yapabileceği gı 

1

ıır' 
dfailmişlerdi. Topçuluktan anhynn de yaşatmaktan ibarettir. kerelerinden ise bir aralık hemen tı: ral da birkaç saat daha hesaplarını bıtadan ve diğer mülkiye .~efil~o 
birkaç kişi de, topların başına geç- (Frnn ızlar, evvelce Kölemen hiç bahsedilmez oldu. İşte şu son _ Beyoğlunda bir kömürcü dükka- tetkik ettikten sonra saat dört bu - larındnn da istifade edebıJır. 1) 

mişlerdi. Beylerinden gôrdUkleri hakaretin ayların politika alemindeki hadi_ nı açmıştım. İşim iyi idi. Birgün köy _ çukta çıkıp gitmiştir. Fakat Ahmet vazifelerine müteallik hususatBdcf' 
Ceneral Bonapart, elindeki kuv- acısını unutmamışlardır. Bunlar - seleri birbirini böyle takip eder . den amcazadem Hüseyin ile Ali gel _ Nural bir saat sonra fabrikaya dön ir devlet memurları hakkınd.n Jı &f 

veti fiç kola ayırmıştı. İlk hiicuma, dan, haklı olarak intikam alına - ken Çekoslovakyadaki belediye diler. Benden İstanbulda kendilerine müş; knpıyı vurmuştur. içeride bu- rudan doğruya takibat yaprıı~ i~ · 
Ceneral Kleber'in alnyları başl.i- caktır. intihabatı oradaki Almanların iş bulmamı istediler. Onları kapıcı ve lunması lazımgelen bekçiden ses lahiyeti de münhasıran nıild e 
mıştı. Bunlar, kaleye doğru ateş e- (Memurlar, yerlerinde kalacak- milli emellerini tekrar göstenneğe tellal Halile götürdüm. o da onlara sadn çıkmayınca knpıyı itmiş ve ki- mum iliğe verilmiştir. .0111~ • 
derek ileri atılmışlardı. Toplar da, lar, eskisi gibi hükOm~t işle:ine ba- bir vesile olmuş ve bu keyfiyet garsonluk bulmuş, fakat gittikleri gn- litsiz olduğunu hayretle görerek içe- Zabıta memurları müddei bt1 
kalenin bur~larma ateş nçm~şlardı. kacaklardır: Halk, ~~ç kıı:ısed:n ı orta Avrupada bir karışıklık çı _ zinonun sahibi üstlerindeki köylü el_ ri girmiştir. Ahmet Nural fabrika- mnminin malümah olnıadall r~< 

Kaledekıler Oldukça Şiddetle korkup rekınmeden t"ı ve gucü ıle b k yı bekçı·ı.·e seslenerek dolnşmış·, fa- haııgi bir vatandaş hakkındll .. ' . ~ ~ " . . karacak diye korku ile geçen gün· iselcrile garsonluk yapamıyaca lannı ,, ıı 
Fransızların uz.erme kurşun yag.dı- meşgul olacaktır. Camıl~r...' ~escıt- ler gelmi!itir. Fakat artık 0 günler birer kat elbise almalarını söylemiş. kat bekçiden eser görememiştir. Yal ,ahkikat ve takibat yapnttl tıı?' 
ny~rla~dı: Ay.nı .za.m.aııda ellerme ler ~apanmıyacaktır. Rılakıs beş çok uzaklaştı. Ortalıktaki gergin- Gelip benden para istediler. Ben de nız bu sırada zeytinyağı deposunun labıta bir suçun işlendiğine ıtl6 
g~ırebıldıklerı hır ıkı fıçı barutla vakıtte ezanlar okunacak, namaz -}ıik büsbütün kalktığı iddia edile- vermedim. Hadise gecesi hep beraber kapısını açık bulmuş ve içeri girin- ıi olunca ceza u-1uliinün 

15 
ce' 

o ilç topu da kullanıvorlardı lar kılınacaktır ce ı 2 teneke ''.e ...... ı·n'-'ag-ının eksı"k ol- ınaddesi mucibince ancnk 
11 

" . . . " · · mezse de öyle silahlı bir kavganın gidip içtik. Sonra ben kardeşim Emin- " .1" ,, ·r .. 
Toplardan ı.kısı, fa~la bar~t sı- (Ben, Fransız ordu ve do?an- çıkmak üzere olduğunu da kimse le beraber dükkanın üzerindeki oda- duğunu görmüştür. Ahmet Nural .edbirleri almakla mükcJleft1 '41 ' 

kısınn tahammul edcmıyerek ılk a masının başkumandanı sıfntl'-"le ha-dı"se'-·ı· polı"se haber ve_....ıq,. ve tah- ~edlıirler, suçlunun yaKauıntflB ' - . ,, ' söyliyemcmektedir. Londra ile mı.uı döndük. Gece yarısından sonra ,, rnı ., e 
~şte parçalanmışlar; kullnnanları- h.e~kesın mahna, c~nına, ırzına ke- Berlin arasında uzun uzadıya ko _ kapı vuruldu. Amcazadem Hüseyin i- ki kata haşlanmıştır. delillerin ziyadan vikayesirı 'rıı• 
da parçalamışlardı. Fa~at tek ka - fıhm. Buna mukabıl, halktan da, nuşulmuş olması Orta Avrupa sul- le Ali geldiler. Sarhoştular. Mutadları Zabıt.a fabrika içinde bekçiyi miitemndi mnhiyeti haiz i~e t~dd' 
lan top, muka\•emet edıyordu. Bu- Fransızlara karşı dostluk bekle - h h f d ,. il l hilafına elbiselcrile yataklarına yattı aramağa başlamı :;;tır. Nihayet her disine mahal \'erilmemesine·.~c ıf. 

. . . . . unun mu a azasın a am o - • - \~ 1· k k hl• 
tek topu, ıkı emektar yenıçerı kul- rım.) t lar. İki saat sonra Hüseyiııin birdenlıi- taraf arandıktan sonra içinde tam a ı. ayma nm ve na • j~' 
)anıyordu Topun mermis' v kt Siya i bir mak t ve maharetle muş ur. on dokuz sabun hamuru kaynamak dürleri, kendilerine vaki oııırı .... · 
-w.r . • .• · t l ı ,,do ldu.. , 1 1 b b , h'l Fakat asıl mevzuubahsedilmek re üzerime hücum etmesi ile uyandım, sı Jll' 

• J.1 ermı .} cıme, aş parçn arı o u- l azı mış o an u eyanname, ca ı . . elinde bir ustura vardı. Bana: cPara- ta olan kazana sıra gelmiş ve zaval- barları, acele tedbir alınına. )e 
ruluyor böylece topa ateş verili - halkın ruh ve hissiyatını tebdile ka- ıstenen keyfıyet Çekoslovakya do- . . .. - lı bekçi Şevkinin cesedi bu kazan- za ediyor a, bu kaydın ili\vesıYııe~ 
, , . . 1a sile İn i'ltere ve Almanya hü- yı vc.rccck mısın, soyle baknyım?:. dı- b b d d Jıll 
~ordu. fı geldı. yı g k h.. d" d B. d 1. dan çıkarılmıştır. Fnkat ceset çok ıtayn, un an maa a tı . k,. tl · s dak· konuşmalar yere ucum e ıyor u. ır en e ın - . ·ne 

Senelerdenberı devam eden ş h' ükO t · · d d' t 1 · ume en .ara m 1 feci bir manzara arzetmektedir: cumhuriyet nıliddeiumumısı 11c e ır, s ne ıçın ey ı. şga d w·ıa· İle" d l . .. takhel den usturasını kaptım ve karanlıkta d 
harplerde pişmiş; - ve o devre göre- kuvvetleri, ~ehre hflkirn olan nok - e.~• ı\ lı . :v ~~.n ltmu~ -1 usturayı rastgele salladım. Ali de BUtOn etleri erimiş, elbisesinin ku- die mecburdurlar. Zabıtn ıı ' 
en kuvvetli rilfıhlara göğus germiş talara yerleşmişti. Böylece bütün m~na~e elt ;;nı Buz~ e~ o~ kardeşim Eminin üzerine hücum et - maşı. ayakkapları tamamen hamur ~edbirl~~dt~ihaz e.ttikte: ~~;{r. ~ 
olan Fransız ordusu içiıı, kalenin nüfuz, kudret ve kuvvet; Ceneral muza ere; ı1rh:. u~dadr l vruıx.- mişti. Onlan bırakarak aşağı indim. haline gelmiştir. Cesedin küçük ve nrı m eıumumıye g n . (ı ed 
bu şekilde müdafaa edilmesi, pek Bonapartın eline geçivermişti. nın umur~u su une şı ete temas Bu sırada arkamdan birinin indiğini ince kemikleri de bfitün sertliğini suretle hadiseye ke~bi ittıl 1' ~ 
gülünç bir şeyden ibnretti. Nitekim (l\Ierabit) koyundaki ihraç ame- etmektedır. karanlıkta hissettim. O na da bir us- kaybetmiş, taze ceviz içi yumuşaklı- müddeiumumilik işe el koyarıı 
Ceneral Kleber .. kaleye bir müddet liyatı da artık hitama ermişti. Bü _ Herşe~·~en evvel ~ekoslovaky.a tura salladım. Meğer inen Ali imiş ve ğını almıştır. Sabun hamuru kaza - zırlak tahkikatını idare eder 
uzaktan ate~ et~.ıktcn sonrn, der~al tün Fransız. ordusu, İskenderiyeye meselesının m.emnunıyet v~ e!11m- ağır yaralandı. Sonra bağırdım bekçi nında Şevkinin üzerinde taşıdığı a- ---0--

alayla~.ına sung~ t~ktırarnk, gedık- gelerek şehrin kenarında büyük bir yet verec~k bır tarzda hal~ lazı~ geldi ve yakalandık. nah tarı, çakısı \ e bir lira kağıt pa- DENİZ İŞLERİ , 
!ere ,~ucum et~1ıştı. . karargah tesis etmişti. Bunun üze- gelmekte.?ı: .. ~ond:.a ~ B:rlın. mu- Bundan sonra Emin dinlenmiş, o da rası bulunmuştur. ş· k ti t rifeS1 • 

~ ~kıa bu hücum, cıdden ~csur~- rinc artık halktan en kiiçük bir en- zakereleıı ıçın musaıt zemın ve ayni şeyleri söylemiştir. Şahitler de Dün adliye doktoru Salih Haşim . ır. e . n ~az. a ıariftJC 
ııe ıdı. Fakat, derhal gedıklerm dişe ve korkusu kalmayan General zamanın ancak ondan sonra lıa • hadisenin dışarıdan duyulan safhasını cesedi muayene ederek defnine ruh- .~ır:ctılıtyrıy; ıd;rcs~. ya~opııııı'~ 
başları~ı t.u~an kale muhafızı beş Napolyon; tellallar vasıtasiyıe hal- zırlanmış olacağı anlaşılmakta - anlattıktan sonra diğer şahitlerin celbi sat vermiştir. Emektar bek - rı . azır a.mış ~-r ... ~gun sw11" 
on yemç:n ıle bunlara yardım ed.en ka şu iki emri verdi: dır. için muhakeme başka güne bırakılmış- çinin yumuşak olan kemikleri ancak ;neci; tatbıkk.gununu ~far~r: pe.~ 
İskendc~ıye halkı da çok ta~dıre (1 _ Herkes, silAhlarını getirip Avusturyanm borçlarını konuş- tır. bir torbaya konar.ak defnedilmiştir. ır. u sene 1 yaz tarı esın eıı , ... 
Şayan bır nıukavemet gö~ternıışler k L d d B 1· · ır:ıdı"se tahkı"katına mu·· ddeı·umu- behçe ve Beykoza geçen sened .J-"' r . ' " · - Fransız karargahına teslim edecek. ma üzere on ra an er ıne gı- o-- .. oiP' ıf 
dı Fransızlara hatırı snyılıı· dere d hh · d a··kt •• 1i muavinlerinden Orhan Köni el- la olnrnk her gün birt!r vapur ...ııı 

• . . . ~- (2 - Fransızlar, dostlarını ve en mura as gen ön u en son- MüTEF ·RRIK 1A • d'l · t- u·· ki..d çubıııv~ 
cede telefat verclırmışlerdı Hat•.:: hafı! k t k<J'-'mtı~. ve ev•·elkı" gu"nle du··n akşa· 8 "e e ı mış ır. s 1 ar, , 

• • • wı, duşmanlarını tanımak istiyorlar .... ra Londra para ma ı inin çı ar· ,, ' ptıl :J 
Temmuz güneşı~m altında parıldı- Fransız dostları, yarından itibaren <lığı hesaplara bakılırsa A1manya Tuzlada ıslahat ma kadar polis merkezinde tahki- ~beğ~ de fazla pos~lar k:n 1'0ııır 
van \•alın lahcı ıle al 1 .. katla meşgul olmuştur. Fabrı"ka a- Şırketın Salacak plaıında ol 
,, ı: - • ' ay arının °- göğüslerine, {Frana gillU) denilen taksitleri ödeyecek bir mevkide - İnhisarlar idaresi Türkiyedeki bil -
nunde gıden General Kleber· b"I İ h k mclesinden bazılariyle yirmiye ya- biletleri hazırlanuştır. 
b

. . 1 ı e, üç renkli kokard takacaklar. Göğ- dir. Onun için ngiltere Ü O.me- tün Tuzlalarda geniş bir ıslahat ......,._ ı "" 
ır tabanca kurşunu ıle ,_, J k r.. kin adamın ifadeleri alınmış ve bu ' •• •• ---<>--.. •• ..".ıv ,, ara ıyara sün de kokard bulunmıvanlar Fran- tinden Berlin nezdinde israr ede - · · · tatbik. b 1 tı d tl,.v · ı d' · • • ıesının ıne aş am.ış r. tahkikat neticesinde fabrikada ça- Gumruk Baş mu ur yereFaksernuş er ı.. . . sa dO.şmanı telakki edilecek ... ) rek bu alacak meselesinin sağlam Projenin gayesi tuz. istihsalatırun te-

ut Klebcrın pıskın ve muha- E . 1 d h 1 t . . . x t b' ted" uı·· bağ) · . ·-· . lısan amelelerden J\.laksutla diğer tetkı.klen· . k 
1 

. k ' . mır er, er a esırını gvs er- ır ıye us lllle anması ıs- mızlıgını, mazbutiyetni ve az mas - · & 
rıp ns er en, -ısmen bu gedıkler<lcıı a· K t k d b ·w k te ekted' B 1 · b. f k bir amele za.n altına alınmışlardır. t t b 1 a·· .. kl . n3cıt\{l 

k d 
' ı. uvve arşısın a oyun ıgme nm ır. u mese enın ır ra la ço randman alınmasını temin s an u umru erı P ~ -e 

ve ısmen e "l\fenhur,. kaıusmdan ,, . . . h" .1 k kl b ... 1 b 1ki k d 12 teneke yag·ın ek~ik olmasına na- c:a ' . . 
1 

S k k mecuurıyelını ısseuen zavallı hal , şe e ag anması e o a ar u· etmektir. Asri evler yapılmasına da · Mustafa Nuri dün Haydarp!l;-- .,; 
gırmış er.. o a başlarında mu- .. - 0 1 • . k b •. . b'l" F k t · ,. ..,, zaran. cinayetin bu hırsızlık için t b 1 .. "ki . d t tkı'klef ~ • k 

1 
gog s erme mavı - 1rmrzı - eyaz zun surmıye ı ır. a a sıyası çok ehemmiyet verilmektedir ıLK an u gumru erın e e de• 

avemelc ça ışnn hnlkın Ü.lerine a- ki' k 1 d 1 b' h' ttek' .. k l . k A d · yapıldığı tahmin olunmak.tadır. t B ··du . ne ınttı ·- .J' 
t 1 

-..a • • • _ • ren ı umaş ar an yııpı mış ırer ma ıye ı muza ere en anca plan a amelenin sağlığı vardır. Bu a- mış ır. aşmu r yem se Y tJll". 
eş ece \."Ue şehrm ıçıne dogru derle- k k d t k 1 ·ır.hl d . l . . . k bit e rnişlerdi. .o. ar a mış ar; sı u urını a ~e- Orta Avrupa ış erı. ıyıc:_~ yatıştı - rada tuzlalarda tuzların yağmurlardan --o-- pılan ıslahat teferrilatını tcs 

O il k k . • . tırıp Fransız karargahına teslım tan sonra ba~ıyabılecegı ve bu - muhafazası için büyük anbarlar inşa BELEDİYEDE 1tedir. 
g n so n muharebclcrı ıkın- . 1 ..ı · • • v· 

d" kt' k d d .' . l etmış eruı. nun ıçın de epey zaman geçecegı edilecektir. Yeni yapılacak tesisat ile POLiSTE 

kı~ tva fıntae a nr etvı1tm1. t•tmıştı. - • tahmin edilmektedir. de tuz istihsalatırun mümkün olduğu Cenaze otomobilJerİ 
ara , epeyce c c at verml~ - • • K h d k ınaf 

ti ' B d J • • kadar fazlalaştırılmasına çalışılacak - Cenazeler, sı.imdilik ihtiyari o!a- .. .. a Ve e . U r,,,, .. ~ı 
. onap:ırt, ·n ece şe ırın emnıyet B .. ..k "k · ı·hı·ı t v k t .,., .... 

! k 1 · uyu 1 ramıye ta l l e- ır rak beledı"ye cenaze otomob"ıllerı'le Kuçu pazarda Yenihaya Ait s en< erıyeııin Beyleri, servet- ve asa.yişini eline aldı . ITiikOnıctin ·· öJt:-~ 
1 · · • . • d b• • d h Islahatın ilk tatbik c:ekillerini göz- k ld ı ktad B d h b l 30 numarada oturan Ferhal -a" erının yağma edilnıesiııden kork - ıdare tar.ı:ına ~e bılha&ıa mahkeme nn en ırı a a d . k .. . h' 1 .d . a ırı ma ır. u a, cm e e- >'!>' 
muşlnr .. Tcllfı.llar bağırt.arak, ateşi işlerine katiycn müdahalede uuluıı- en ~eçı:nıe .. ~.z~~e ın .ısar ar ı aresı diyenin cenaze ve fen teknik teş- lise müracaat ederek Galata~ı.ıoc ~ 
clurdurmuşlardı. Ve sonra, hnrbe d Bu kcşiclcde 45,000 lirayı kazanan tuz iş.lerı muduru Cavıt bugünlerde kilatını henüz tekemmiil ettirme _ caddesinde Rızanın kahvesın. del' 
nihnyct verilmesi için, Boııaparta ıııa 1'~~·vela, onlu kıırargahıııa gitti. biletlerden birinin sahibi de aradan i- Anad~luya gidecektir. Bu yıl en faz- mesinden, hem de halkın daha bu u- mar oynatılarak 17 liro:ısının cltr) 
üç kişiden mürekkep bir heyet yol - Hutiln askeri tophynruk bir nutuk ki gün geçtikten sonra ancak dün bu- J~n Sıvas tuzlnkınna ehemmiyet ve- sule alışmamasındnndır. 1939 mali lındığını iddia etmiş, atakadnr ~· 
Jamışlar-dı. irat etti. Ve bu nutkunda hulasa 

0
_ lunabilmiştir. rılecek ve burada son sistem tesisat senesine kadar belediye bu teşkilatı kalamırak tahkikata başlnntJllŞ 

Boıınpnrt bu heyeti nezaketle l ak Bilet sahibi Üsküdarda Çamlıcada yapılacaktır. ihtiyaç derecesinde tekemmül etti - Otomobil kazaS1 ~ 
kabul etmişti : ar (~halinin mal ve canına kati- oturan Bay Hilmidir. Kendisi seneler- 1937 ~a?Jranından 1938 Ha7.iranına recek, hemen her belediye dairesin Dün sabah Ak.sarı!.ydan V ıı 1 

- Bu kadar k dökül d k 1 ak H 11.. d' d L-..! b'l t ı kt d ş· d' k kadar bır sene zarfında 120 bin Jon de bı"r cenaze tekfı'n ve teçhı·z ı"stas d v k 1 5 u""'::ıfll an · mesine. yen o unu mıvac .. a run ın enucrı ı e a ma n ır. ım ıye a- • · - ogru gitme tc o an 213 n •·· · 
· b b. ~ • · ' tuz satılmıştır. Bunların büyük bir yonu kurncaktır Bunun için 1939 ı ,.,J& sız se e ıyet verdiniz. Ben buraya mezhep, adet \'e ananelerıne tama- dar da hiç bir ikramiye kazanmamış - k J . U . . ~ . · . . • şoför smailin idaresindeki ..... ~ 

h b V d 1 · · k ·v ı· ısını aponyaya ıhrnç cd mıştır. malı senesı başından ıtıbaren cena 1 iJ}ıl 4 ne ar e.. e ne e, mem eketinizi n:ıyle. nayet olu~aca .. ı er ıler~en tır. Bunun üzerine artık bilet nim.ak- İ . . • ' - mobili 64 yaşında Miha Oe ) 

yağma etmiye gelmedim. Osmanlı- hıç kımseyc kntıyen haknret edıl - tir' F k t . k k'l -· .. ş kanunu tatbıklerı zeler. mecburi olarak b elediye dai- çarpmış ve başından ağır sıırcttıteıı: 
. .. . . . . a a pıynn onun çe ı eccgı gun- rel er ta ·afınd ın k ldı ıla akl d 

larla kntiyen düşman değilim. Halk mıyecek; en kOçuk bır şıkiiyete bıle d . İşknnununu tatbik etmek üzere bü- 1 
'• t a r c ar ır. ralamıştır. Yaralı Cerrahp!!Şa ,,9\ 

. . . d .1 . k kadar bu kararın an vaz gcçememış- 1 ... <tJ" 
evlerıne çekılsın. Ben de her taraf- mey an verı mıyece .. Her vasıta- . . . . .. tün iii bölgelerinde kurulacak iş malı- Sıra Balıkpazarındeki dük- hanesine kaldırılmış, suç \1 ~ 
ta ateşi kestireyim. ya müracaat olunarak, hnlkın hissi- tır. Fakat pıyangonun çckileccğı gun- kemeleri etrafında İktisat ve Adliye kanlara geldi mıştır. 

föye cevap vermLti. yat ve temnyliliıtı. Fran~a ve Fran- den bir gün evvelisi Sirkeciden geçer- VekUletleri arasındaki temaslar neti _ 
· Belediye, Eminönü meydanına ADLI YEDE 

Halk ta bu mukavemetin beyhude sızlar lehine celbedilecek •• : ) ken bir tanıdığına raslamış ~ bera - celenmiştir Yakında mahkemelerin kalbedilmek fizere istimlaki takar - s· k d o··ıu··ın 
olduğunu anlamışb. Boşu boşuna ~0?~partm bu lmre~ctı :. Mısı - berce yürümeğe başlamışlardır. İş ihdası fiiliyat sahasına koncaktır. Bu rür eden Balıkpazarı caddesi üze _ ır a ının J:ıil' 
kan dökmekten hiç bir faydalı neti- nn ıstılasın~ ~arşı buyük .hır m~ - Bankası önlerine geldikleri vakit bu mahkemeler işçilerle patronlar ara - rindcki emlak sahiplerinden yeni- Fenerde Fatma adında ıfl 
ce çıkmayacaktı. Müdafiler, silah- haretl_e a.ttıgı ılk adımdan ıbar~ttı. zat evvelce takip ettiği biletini değiş- sındaki ihtilafları ve anlaşamama:dık- den yedisiyle uyuşmustur. ~unlar d{na hastalıITT dolnyısile ııı' 
lannı bir tarafa atmışlar: evlerine . İkıncı nd. ımı . da, şu mahırane Urmek içini bir gişe.ye girmiştir. İşte lan tetkik edecektir. " · k · 1_,., ~e . .. ıP 

t t k 1 tt B t k istimlak komisyonunun takdir etti- enJe sıyonu yapı ... Uoj cııı~ 
knpanmışlardı. Fransızlar da der- sıyase eş 1 e ı... onapar ' a - o sırada tekrar bir bilet almayı dil - J h• ) ··t k" k d ··ı ·· t .. r J{ıı~' 

' -ht h d t d n ısar memur arı gvi fiyatı kabul etmişlerdir. Bir iki mu ea ıp a ın ° muşu · hal şehri işgal ederek artık vaziye- rargn an şe re av e e er etmez, şünmüş ve almıştır. . ·ı · · ksi f _,_ ·e ~ V 
t k t ıl ~ıı b - k h h la güne kadar bu binaların yıktırılma- 1 esı enıc yonun nz.w ~ • ..... aı te hakim olmuşlardı. e rar e u ar agırtara er ma- Bay Hilıni hiç ümidi olmadığı hal _ In isar rda zam gören ve terfi e- çıı-.:,, f' 
h 11 d h ık t f d ·ı · d sına başlanacaktır. pıldığını ve bunu da eczac .. ı .. ,r:tıe ,ı • .a e en • a .ar& ı.n an seçı mış- de kendisine. piynnko çıktıg· ını işı'ttig·i en memurlar bu ny sonunda belli o- d luP•v !" 

• • b hh d B h k --o- osun yaptığını, kadının o ··- :ele 
ırer mura as ı.ste ı. u rnura - zaman inanmamıştı bile. laca tır. An.karadan dönen Umum K d k .

1
. k J d bcbiyct verdiğini iddia c~#, 

Bonapart, Tahrana bir siyaset- haslara da: Müdür Mithal Yenel'in reisliğinde ar eş atı 1 ya a an 1 Hadiseye Müddiumumi ınunv>""1"~ 
le girmişti. Evvelce Mısır hakkında - Size, tekrar ediyorum. Ben Orta tedrisat muallimliği dün toplanan şefler encümende bu işle lO/ll H.~~an ce.cesi Pendiğc tabi met vaziyet .. etmiş ve cese_t ııı:~ 
tetkikat yaparken, (Halk) ile (Kö- buraya, yalnız (Kölemen Beyleri)- meşgul olm ... uştur. •• Yayalar koyunde hır kadın mesele _ dırılmıştır. Olümün sebebı J11 
lemen Beyleri) arasında şiddetli bir nin size kars::ı yaptıkları zalimane Orta tedrisat muallim muavı·n- Bugday mahsulu · d k d k kard · Zek .,. · sın en avga e ere eşı eri - porundan anlaşılacaktır. 
m~naferet olduğunu öğrenmişti . O- tahakkümü kırmak için geldim. Bu- liği için müracaat edenlerin imti - Bu sene buğday mahsuJU hava- yayı tabanca ile yaralıyan ve hadise-
nun için derhal halka hitaben şu günden itibaren memlekette bu h l b ı ktı T .. k ı k ı -n 11 an arına yarın ~anaca :· . ur arın. ~o. mü.sait gitmesi yüzünden den sonra kaçan brahim dün vskü' - Asfalt yo ar, 

1 
pf 

beyannameyi neşretti: beylerin bütün şah i nüfuzlarına çe kolunda munllım olmak ıstiyen- çok ıyıdır. Bılhassa bu fazlalık ce- darda yakalanınıştlr. Belediye iki senelik ) 0 11~ • (Ey Ahali!... nihn vet veriyorum. Bundan sonra lerı· ı · t'ha'll ı k'"' •rt k tırıJııC " ,, ı ım ı arı yarın yapı aca wr. nup, ı a ve şar ınıntakalarında Yaralı Zekeriya kaldınldığı Nümu - mile asfalt olarak yap w· 
Ben. ne sizinle harbetmek, ve her kim bu beulerden en küçük bir nı·g~ er kollardan · t'h · ı h' dil kt d" R k l • h uri 0 ~~ ,, ım ı ana gı~en .~r, ısse me e ır. e o tenm ge - ne astahanesinde bir müddet sonra lar için sarf edilmesi z:ır . tı' 

ne de memleketinizi yağma eyle - tazyik, haksızlık ve hakaret görür- perşembe, cuma ve cumartesı gun- çen seneden bir buçuk misli kadar ölmüştü. Katil dün Üsküdar Müddeiu. tümü toplu olarak dün bır 
mek için buraya gelmedim. Osman-

1 'ln..AJın \'ar) leri yapılacakt1r. fazla olacağı tahmin edilmektedir. mumiliğinc teslim edilmiştir. de ihale etmiştir. 

sa 
lı: 
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Yeryüzünün hili bilin- Bir medeniyet 
~~~~·_ı:azetede okııdum: miyen yerleri çok Batb!~.0 .• ,,.. F rankocuların taarruzu 

ııleyhtarı u~uphanelerinde Nazi J bi} 
&.Yet b kıtaplar ateşe atılıyor ... Kutupların esrarını iyice an ıya - vik için yazılan yazılar mahdut d d 

olsayd u. vak'a eski devirlerde bir semere hasıl ediyor . .Karade - ev a m e ı· y o r 
&ibi a~·ı tltilı bunu bize bir faeial mek ı·çı·n 2,000 sene beklemek 13.zım nize gidenler bindikleri: vapurdan 

tt atacaktı· f ayrılamıyorlar. Uğranılan iske • 
'n.uı' • · • 

dan agunun Bağdadı istilasın - lelere biraz çıkıp küçük bil'. ceve - B • k h • k b J • J 
~o ~Jlra bütün kütüphanelerde- landan sonra tekrar vapura dön - ır ço şe ır ve asa a arı ışga 
atllarakl'lnetli eserler Dicle nehrine mek ıztırannda kalıyorlar. Çün - •k} • • •dd• d• J 

l'iııe ... )) kü; çünkü o güzel yerlerde tek bir ettı erını ı ıa e ıyor ar 
dlİJn. geçe.nlerd gazetelerde gör.- - otel y~ktur. . Bürgos 13, (li.A.) Frankist'lerin hesin.deki umumi karargahı villafa -
f~ Denı~bankın çok memn~nıyet Knstellon istikametindeki ileri hare - mes'de bulunuyordu. ~:da~. sivil harpta atılan ve te?nkle ka~ılanacak bır ~- keti devam etmektedir. Bir çok kasa- Kastellon, 13 (A.A.) - Lüscno Del 

leti O:J>ul la vucutlan yanmış, göz- reketı, .. Karaderuz kıyıİarına bir bnlar, bilhassa sahildeki Oropezn, Pü- Sid muıt.akasında harekat icra etmek-
~ ••. ı"}h~UŞ kadınlarla çocuk- tenezzuh vapuru knldırmak teşeb- bla X VnJ.afames ve SanJ·uan te l Fraııkist. '-·•--t d'" Kast 1 -

• J:) •• - •• h · ki b · .. l e ormesa, o an ~ , un e ~er b h~lslu _şudp hesı~ . ıze aka guzvesile. ~ ~ kasabalarını ~gal etmişlerdir. lon'un merkezinin hudutları dahiline ~TM.. u da eski de'""rlerde ol 1 en a a ıyı tanım - esını Alb k ' c b .ı_ ·ı · ha · · ı d' D" k kt d 
"141 t ... ..!, "~ k . F-l- b ha . o as<!?' ın enu unua ı erı • gırmış er ır. uşınan, ço mı · ar a lı· -.ı·ın onu .J~ şo""y'- ~'7acak ve.rece dil". 'i.lliat u seva ti ya- ,, . 20 k'l ı·· de 17 '-" tı._.__ , k il R bl 
· ua zt: J ~ - n1ar l . _ el J l A ·ıa da r:t!! ... et~ ı ometre tu un ve roı- ı:;ıcU.a.["ya ccm etme suret c am a 

ık'l:ııgiz· pa . 1ın ~f51 d 0 
gu.\ k aJ r ' lometre derinllğjru:fe bir cephe üzerin- Dö La Viyuda nclır:ini geçmeğe mu -

~ \>eı;JlSYon mahkemesi tarafın- 0 yeşr .v ~ e • yu -se - orman- de devam etmektedir. vaffak ol..muştur. 
ti~ en zalimane kararlar ne- - -::- ç; ~~ bıraz dinlenmek ve kalmak Baniyol ve Vılliafames'de Frankist' Cümhw:iyc.tçilcr mukabil ta.aı:ruza 
ti at-.. e gözleri oyulan ve diri c:fi- PATAfJ(JNYA uA~NL1tNo •c ' ihtiyacını duyacaklar ve bunu tat- ter b- k - lıru Iard k. b" k el falar d"" ta 
ı. ~-ıe "''--'-· v~ cı,.,uP ""·ı Bv .fİ~ _ "4/TBll li":U', . ed ek .. _ı..__ • ır Ç,O esır a ş ır. geçere ır ço c uşmanı r -
'<ti"' n.~ı Y.--.uan biçare kadın - rr_ı:ınrile d~emkl teesstd. u- ve taııa:s- CumPı.uriyetçilerin Kastellon cep - detmeğe muvaffak olmuşlardır. % ~ su onece er ır 
d~-anuna, bu hadiseler bütün Coğrafya kitaplarında geçen m.a!U- bir krt'&r varsa o da Avnıpadrr. Ma-. - Akdeniz kıyılarınm da güzelli- J • •ı • ç k 1 ky d 
~cuıın._gözij önünde apaçtlt du- mata bakıldığı zaman insana dünya.. mafih Rusyanm şımalmde bazı yerle. ğini metedenler çoktur. Fakat yal- on anın 1 o iZ e e os ova a a 
ile ~ dunıe hllc:,c:rünnttn arasında nm artık bilimniyen yeri kalın ri öğrenmek içm dhlr.t ynkm zaman - nız güzellik hiçbir şey temin ede- f ran ı z I r c a ' b ı .. k " ? . '1 kalıyor? gibi bir his gelir. Halbuki sergUzeşt fara ıtaaar beklemclt razım gelecek - miyar. Evvela. otel lazım. Fakat U DaSI SU Ull • 
bır terbi ar, en aşağı bin senelik meraklılan daha b:ışka ve uzak ~ - ~- _ _. bu l~, dediğim ~bi y ~ g~- •• •• _ ----
~ hiedeıı sonra bu uzun ~er- ıeroe neıer olduğunu anlamak ıstı . Dünyanın bu gid r·1~ ıarunman_:~ mek. g~ek ~~ . eğl nnıek ısti. - Protestolara nasıl mu- Gurültu çıkaranlaır ve 
b~~ • "h ~ adıında atlayıverdıler. yenler için dünyada daha pek Ç9k gö- karacak claha Eırrçok yerlen oMugu- yenler ıçıtı degıldır. Memleketın k b l d ... . h l . I I k •k d "'·ı f 
•
1
t la~ı tırasiar bugünkü gı"bi hiç rülme~ yerler vardır. Esrnnm ha.ti nu söylemeğe lüzum yoktur. Şım:ı _ve ya~ayış seviy~sini yükseıt:nek, a e e e ecegı mec u J ara anan ar e Si . ~ _· 

ılJt de . t tanımazsa pek yakında coğrafya kitaplarmrn yaprakları ara - cenup kutupları!. 'Fahmrn edıldrğırre- memlekette genış ve umınm bir~ Hang - Kong 13. (A.A.) - Japon Prag, 13 (A.A.) - Asayış dWl llu-
ill ~~Ieı:e döneceğiz. Elimizde Stna tevdi etmemiş kö§eler~ bucaklar göre buralarını 6ğrenebllmek ıçın ilci mt'deniyet havası yaratmak için • 1 

kO"n&ofn!'iu, Japon tayynref rinin Şa - tün memlekette tekrar teessüs. ctm_iş -
~kalıncı. üsır medeniyetinden nerelerdedir?. Hatıra ilk gelen biç binincı_ seney~ kadar ~kle_ı:ı:ıek ıcabe- dir. f meıı'deki imtiynzh ecnebi mıntaka - tir. Yalnız. Brati~~va'~ ~~ht:nyet 
hı~ ~ hU: kaç milyar bom~ şüphesiz ki Amerikanın cenup m.em.. d_ecektır. Afrikanuı bılmı:ruyen yerip_ İnkilahm marldi: · matta değiL lan ~rinden uçmalannı protssto e - t:ıraftarları~~an. _dc.>rt kışı gurultu çı -
~~~hın tank ve birkaç bin leketleridir. Orada nala gidil.ip. gürül- °:. ~~'~· Okyaruı-~ :~·l~cb~ cm kökü ve temeli ruhlarda olduğunu den 1~~liz ve Fransı~ notalarına ceva~ ~ı·dı~1::1"ı ıçuı hır saat kadar polis ko-

liu11ı gaz kalacak! memiş yerler ve bilinnıiyen ~ ku.çugu bile arlık olçülmüş ~ biliyoruz. Türkiyenin • yavas ya _ vermıştır. Bu cevabı notanın metnı mıserligındc alıkonulınuşlard.ır. 
~·e Oğu arla llledeni insanlarız, di- vardır. Sonra Asyn geliyor. Asyanın tanınmıştır. Fakat kutup r? Bmıla:r- vaş her t..'lrafma teş_mil edil~k ii- malum d ·ildir. Rcibcnbcrğdc 5 kŞ hafif~ yaralan 

'~e~ içi.~ .~e~dar hakkı • gökyüzüne çıkan dağlarının te~sine sa gizle~e~i es.raı:ı ~ ~ 'Ven~ek zere. şimdilik_ en lüzumlu tarafla- t . J~~ konsol.osu,. lımgman üniver- mıştır. 
' ~ dUŞUnun! daha çıktlaınamı::;tır. Sonra bu dağla - olan yerlerdir. Neden. Oral.ara gµ - ımda tesi~ cdılecek oteTIPr memle- sıtesmm borob:u-dımaruru protesto e -

Orhan Seyfi ORHON rın arkasmd2 hariblara hala geçmi - ~ek içln c~t.~e~ rnı yok.? F~l ke. bi:r de'Vreden yakalayıp bir d~n _Amerıka_ not.asma cb cc..ıap , .. er- Hamı·dı·ue MtS'rda 
8 yeaı yerler vardır. Cenubi Amerika - msan ku..wetını. acı.z: bırak.an soguk namlede modem. çağ ra getire _ mıştır. l\Iuruaileyh, bu nouısında t,..lef . . J l ı 
• il Mecl's'ıınde nın, Asyanın meçhul köşe~ine git - h:r türLü azim ve U~lll.~ ~- cek hir manive.la kudretini göre - ofmuş o:an a~tı miist~l ~e~1i~ ziyaı k~r İskcnderye. 13 (.A. A.) - Hami • ~~ IVJı 1 mek teşebb lcri. olmuyor mu~ Olu • çıyor. 7~ dereu arz dairesu:ı.ıı_ &~ik- cek.lerd1r~ şısındak1 dcnn teess~ırumı ız~ı~r c~~uş diye mektep gemisi dün dörtte İsken. 
~ ~· 13 

(A. A.) - B. M. Mecnsi yor. Fak llM.mb.r dalıaı ziyade spor ten :;;onr~ huı sey~tın ~ti ıml an - Şimdi PskLc;i gibi dcğili7_ Bir ve Jap~n t~y~are.ll!~·ıne _bu gıLı m~e.s- derıycyc vasıl olmuştur. Ha.midiye li-
~~~ Canrtezin başkanlığında he'ftSile o:lan hareketlerdir-. Halbuki su o~u • ~endiru gosteım:ıem::~· şehir ve kasabaycı yapısık ve ba<iJı sesel~ır? ~t1~ı30etmı. gostermek ıçın mana girerken topla selfunlııımış ve 
~Uıı" lt lnhisarlar Umum Müdür _ tarihten eski devirlere ait bttçok ha - Kuthuşiııı.aliyı tıaıum kta: dahaı lııüyuk yaşamıyorU?:. Yeni hayat icapları d..,ha ıyr gorunecek ışaretler konulma- sahil batan-aları tnrafındmı bu selim 
lı'ı~~~ ~93~ Yılı it.re tütün, tuz ~ kik&tları me}:dana çıkaracak t~~ki~at, ad:ıınla.r atı!~a ş~he yoktı.ır. Fa - bizi v~tan hndutlnr~ dahilinde do· sı lüzumunu ileri sürmüştür. iade olunmuştur. 
~ ilit ıtıhısarıarı idarelerinin 933 coğrafyanı.ıı bilgi hududunu busbu - kat birçok l_ erler hala meçhU:~ur- Ce- kışmaga mecbur edıyor. Fakat ye- F k l b• h • Lrmn medhalinde halk motör.lerle 
~ ~esabı kat'ilerine ait mazba- tün genişletecek maHimat ve- keşfiyat ı:ıup kutbu ıse ~aha .'.neçhul.<lur.~rad:a rimizden kt:mıTdayıp ta kendimizi ran OCU ar ır şe ır Hamiary~yi karşıhy;ırak güverlcde 

~ ~~ e.~ ve as1ted memur. daha pek azd:r. Mesela Til>el... Az ~~ ot~ -~enelilı.: ırıııutcrz:~ı.dıı tetkika~a yah-.ncı bir kasabada bullınca ilk daha alıyorlar toplanan af:ırmnanlanmı2 ile şnh 
~ 0~dak.i kanuna bir madde ila- çok herkeste burnya dair. biıraz malU.. ltwım gunılmektcttir. ~yadah! t~"l2 adımda bedbaht oluyon:rz. Çünkü Sarogos, 13 {A. A.) - Frnnkist'ler bayrağımrzı alk~bmış ve cY 
~ ltrti kil Ve ıabitan heyeüne mah- mat vardır değil mi? .. Halbuki Tibe- telgnıl, tayyare, t~rr~ te . ~ - yatacak: rahat ve temİ2 bir oda bu- K..astclkın şehrinin dış mahall~lerine Atatürk> diye bağıı-.rınştır. 
lıı detıw ~nununun bazı maddeleri- tin çıkılamrunış biııçok tepeleri. tırma- ym:ı va:·. Buna ~ 00 -~ ~ - fıaınıyoınız.. Hele bu mahrumi •etle girmi-..leırdir.. Düşman, şehir <Jva~ -o--
~i llıU tılınesine ait kanunlan da atlamamış dağlan cblıa pek çoktur. fuplar ıçm ~ ıstifııde. edilir gib o- i:arşılaşan adam ecneh.i olursa daki :rınanlnrda muka,·emet etmek- AFYON TİCARETi VE JAPOı.tl'A 
~tir. Z..kerelerini yaparak kabul Hindistandaki Tnf'>C:htrr llimalaya da- la.mıyar_ yalnız hu müşahedevi memleketi- t.edir. 11,E çlN 
~ ···-~ ~k çok masr.ıflnra ve pelt çok · h kk d f b' k 

t:lıın..:11 hınunu k '-- ı~ "h ğında tetkikat yapmağa. gitmiş olan fedakarlıklara ihtiy,a g,öı:ülmektediT. drr:ız ak. ~n ka Afıenaa·· ırı..·ı~n~Tat e_ - Hükumetçiler gÖree .ce~~·re, _ı3n (.Ab.A.) -b h Jafypon t."e 
-...ıtt??e na e ırumın cıyt a. b ~ d kt V: lt . - 1 ru-· ··ı- .. .. . d'a ınme rçın a ı l'>nrcuı ır. emı7., rın murnesıs erı u sa a a on ı -~ edilmiştir. :_y ettcibn . 

0 
ortL.. ~ _e:~ s~.: e g::-le Hu asa. _du~yarun lıl2t!T'Ul1J ha muntazam ve- medeni miiessesele- Val:ans, 13 ( A. A.) - Vaziyet knv- (~retini kontrnia memur komisyon • 

ha . gore- Tı etin mer..-1:zını ıyıce ogrencuı • pek çok rulı.nmıverı tanı~.,,. '""'!'" - • • •• • . • - _,,_ •-hk' edilin' -'- K t 11 'da • Yranı ve genel tatiller . _ A •• .Jl ~J'~ J'':, l'ln muhit uzennde terhıye verın V-== ... ım tş Wiln as e on ~ cl-ın ~iddet.lc istiznhlarda bulunmuş • ~ i~ .kaıınna bir fıkra \,'e bir mek için 19~5 senesını beklemek la. le~ vardm. D.unyada bo suret.le bıl~- tesU-le:rini kim inkaır edebilir! Ha- nurrualdir_ Vil fames ile Borriol a - ]ardır. 
"n.h"esıııe ait lii·.;ı..~.ı-. müz::ıke- zım geiecektır. mıyen yerlcrın mesalrası S.,QO(lOOO kı- rap tozlu topraklı intizamsız bir rasuıda anud:ıne muhare.beler cereyan ç· - 'li lloo Japon iı;;gali 

lh ~ U} .,~ •~ b hmin . . • • rn n1umcssı • " 
~lı Sonu edilın.i.~ir. . Artık oflinmiyen tarafı kalmamış wmelre m.ura bat ta eG.iliyo;-. odada çalı~an ı;ı:emu~lıır ~ kılı~- ~tmektedir. Franki.st'lerı.n ıayiatı a - altında l\fanç_ukı.ıo'm.ı.~ı afyo~_.d:ğı~n 
~~ Ulll!Usu ile geııçlık ve spor y . V lef h J nl tal b• . sız, traşs1z, rnuseyvıp, ıhmalkar gırdır. genis bir merkez Jıalıne gclôıgını soy-
~ ha~U olan 19 Mayıs günü u. em a e anı apo arın e mı ve tembel olurlar. Tesadüfen uğ - CİHAN HARBb:U H TIRASJ Ieye;ek Jnponya'yı Çin hall::ını zchir-

"e t?di} lar arasına niınmaktadır. Evkaf müdürlüğU, Yeni ırostz - devletler reddedecekler radıkları bir otel odasında sade, Brüksel, 13 'A.A..) _ ~lli Milda- lemr.kk! ittihnm etmi~1.ir. 
. . ._ etn tndda hükmüne göre de hane lı::a~nda. l>:aptı.ı:mağa karar Şa fı. 13 (AA) H k . . _ fakat temiz bir yatak bulan bir a- faa Naz.iri 1914 de. Belçika toprakla _ Japı:m mümessili Aman ise koınis -

llyfn ed'll n ·...:-· ~ g ,a, . . - an ov ısti da . - de h'"l ...__ Y... • • l 1:.._ f . ık. So ı en genel tatı giin- Terdig-i Ye.ııi Valde nınını planı - k t--.ı • ı T. k - h Tc!!t m evmt o a e- SOl'\:maa ıçm nna yapılan Alınan t~vüzü yıldöoü- yonrlan uzak. Şarkta yapıl<Ul a y,on tı --... ~:,.. nu C ame ıııue 'apı aca... as erı areJUt ı . . d b' d "'I . . . ~, ~ umartesi gününe tesa- nı hn.z.a:h;parak BHedi;ye im.a.r mü- . . ıçın e ır arzu uyar. münün hatırasını yadetmck üzere 4 careti vaziyetinin tedkik cuı mesını ıs-
tı hUtun ta~dirde müteehp Cumal°'" düı:l~e vumi ti. 1maı. Tll!ildürl~ nkazalrı dılklk~:c. ~~ndJatpo~ı·de.ruz.Ama - Muhtelif şehirlerde y:ıp1lacak Ağuı;;tos günü sabahleyin saat 9,30 da teıni~tir. 

'

\. gun tatil 1 -~-. . U" .. am arı nazıran a ngı ız şe a:ııe- mod"'rn tnlI · 'Jiwl'°'·ye L-'-- l ' "" yapı ın. ğü plam aynen k.a.bul oı:wııışti:r. w. u- . . . "' o "' er yenı tr. l\.t rl<!A- topçu alay1an gamfmnlannrn bulun-L 4114Ccl.isi C"n---'- .. _ _ nkan denız makamlarından k.endı - ı:. d t · ı· '--]'"- tı· h" · · •~sJ j'\lır ya.aı~ııua gunuı top. diiriyeti umurııı.i,y~ de planı. kabul e- . . . aın a en esır ı ve J1'C ""6a ı ır• dtığu 'bütün evalet ~.rke-zlerind 21 AD&U l\IÜDAIIALE ~ 
. . lerıne aıt ganbotiann Yagtze ctchlı - ekla hlzmeti ·· lıı:I dir T" · • 

bit 
-- - derse evkaf idaresi ruhsatiye ala - l'teli mıntakasından geri çekiTrncsiru ~. d~! .. .. gdu~ .. er . ur- pare top atılması için enır vermi~r- Londra, 13 (A.A.) - Diploması ma-
--v- rak derhal inşaata lın.şlcyac.aktıır. . . m;.ıye e.-.ı jı?Oru .. ·~.. tısun1 ış ve ycşı- 1 ·ı· k ı · · . . . _ _ . 

~t . . . Gerek evka!uı yap.tıracağı. bu. bina, ıstemışferaır. yış de!?işikli.ğini desbal göze carp- ngı JZ ra ıçesı Iı.:ıfilı, talı ademı ınüdı:iha~ konn~t -
~ ~illi.in.. eplerde ımtiftan gcreks.e yeni planla. Yeıti postalu.ne Röyter. ajansını_n muhabiri lngiliz tıracaklardır. Bundan dolavıdır ki Londra. lJ (A: A:J -:-- Soğu~ a: - nin en er::en önfimilzdekr haf~a ~ -
t~ il;ktnekte.plerde yarm im- önünden sebze haline kadar imti _ ve Amcrıkan dem;ı: ımrkamlarının he- bu iş bir medenivet borcudur; bir mı~ olan knılrçenm şnndı tamamı le ıa- mmd:ın e' vel toplanmn_smıı. ıhtimal 
te e ~~-nlhayet. verilecektir. Per- dat edecek caddenin he rikiı tara- nw Japonlar cevap verm~c:hkkrini fuiiJap ve kültür meselesi olarak dei afiyet ehniŞ' oJdtığu bildin1mckt.c- vermeme~tedı~erLord Phmut nn mev-

t.l ~u de · b · ·· b'ld' ktedir t\Al..L-L.:_ J-ı- -ı ı cfıw - h • · · --rt h- dı'r cut tezlerı telıf etmek husu~da bdli tt\~!~e. son defa olmak Uz.e- fında yapılacak renı mc anı por- ı .erme . Pol:ı.wauu:::. . 4j'U•l.Ld~ eıt- a rn gı gun eoımıZJ mu a n· . . • . .. 
•t~ \'e lnekte.plerinde to.plana - tükfü olacaktır. Yani caddenin kal- talebi reddedileceğjni n Fngiliz n A· edecek surette hallonulmuş sayr - Kr.ılıçe bu hnfta Ascot da yapılacak ~~lı .a~aka~n~ ol:.n da'e~ler_ı:, mum~ 

11.tbıa k.arnelerin.i aldı.kta:u son- dırım kısmının üstü kapalı olacak- meı-ikan gan?~mın yerleriı:ıd ka • labilir. olan dört at yarışına kral ılc bırfıktc sıllerı ılc goruşmuş oldugn ılave olnn-
~klardır. tır l~ını zaı:wetmekt~diT. ~~tiır. maktndır. 
~ . ·---
-..; ır kem~lere ~evkeyfer. Bal'ıtiyarhk de- reti ja\'aş yavaş unutuyorum zan-~be haber almadıktan s.onra. bundan lem ek uygunsuz elaeak ... Bu defa 
' l!!m s A D o F nine~ zevç, zevce evlat, bunlarrn bi- necliyordu. rne fenalık çıkalıilirL bir düğünı iea.t etti. İhrnn hatırın -

liiİİİİr ribirine rabıtaları, anlaşılmaz mı? Bir ikinci tesadüf hu hakikati Sabah oluyor. Gitmek isliyor. Fa- dan çıkarnıyacağını._ Kma gecesin
MaH muhakemesini ?şte bu Pıakfkat- meydaııa koydu. Bir ak~m katemin-tkat gönlünü yine bu koı·ku sarıyor- de sabahlıyacağıııı anlattı... Biri-

~- MAHALLE KARILARI ten aı:ıırıy01', ze~sinin çoeujunun den konağına avdet. ttfevke-n k~n ·r du. Kanya ~iddeUi bir iptira pey - birini takip eden bu sünnet düğün-
~tı: fi·· saadetlerini tınutuyor, sıl'f ke-ndini dinden hirkAı.ç adım ilerde- bir araba, dası.ndan tor uyor, ilkin şöyle ken lcri Saibeye tuhaf görü.nıuekle bera-

'ttiı· Useyin Rahmi GÜRPINAR No. 40 düşünüyordu. dardu. Bir ladm ba!il ar badan u- dini bir tartıyoı, bu meyli geçiei bir ber kocası ale.ylrinde yin şüphesini 
) 

1 

'hde .. Mail lrayatmm, sn'ft ile ara n- zandı. Maile eliyle bazı işar~tler heves şeklinclc buluyordu_ Bir haf- tahrik etmedi. Çünkü evgj:]i l\lai-
>ot ~~ 6 ~~~en gönlünü muka-(i!tedikleri yerlerde ıeziyodar, Bey- da geçmesin-den şikayet Ye d?ğtt etti. Arnba yüriidii. Bu kadın Şöh- ta kadar bu arzu iyle cenkle~ti. Za- Une Öl re -reyi yormaz. ilzerine toz 
'ılı i((k

0 bır sık.ınt1 istila edi- oğhma ve b a yerlere ıridiyOl'la.r, eğlenee~eırden mahrumiyeUrre tee ·- retti.. Zavallı delik hy:r dnrdağtr ten son ayrılışı da yine görüşmek kcmdurmazdı. 
~ 1:! b0~Ul arısını, evlii.dıru, gör - gece kaJıyorLa.r, arzu ettıiklei saat- süf ediyordu. Fakati böyle bi:r şı1t8- yer e başta baş& bir ra aldı.. O için Şöhr e -z v rmişti. Güya öy- l.\f 

8 
k h t kal 

> ~'(l'•ttıaı;r gibi bir iç sıkıntısı- hırda avdet ediy-orlar.. Bunların yet .. S ibe de- hJJt.sa ne denecek?' görmiyeli Şöhret ı1e kadar güzelleş- le bir kadına kllr!;l yalancı çıkmak at. 0 a Ş1l~ ma 11 yere • e7 
' ~· lfa an kendini kurtaramı- hepsi bekar değil... İçlerinde evli- O zavallı kadın için de zevcinden, mi adeta bir fıfet kesilmiş .. Araba.- istemiyordu. Söz. 'llerdiği lıaita ge.ç- refiklermden hırkaçını toplıyaraı< 
tt,~i~ :e~~ ~endine tek renk gjbi !er de var._ Alemin kanlan kocata- evladından y.ani aile. zevkinden baş- gözden kayboldu. Man bulunduğu nıişti. Fakat geçen müd.det içi~~'e kalabalıkla gitmedi. Yanına yalnız 
~~ \<>tıafttr~ordu. Kalemden ko- nnı kıskıınmıyorlar mı? Bu zevce- ka bir eğlence v r mıydı? Yoktu. yerde öyle donakaldı. bir mazeret uydurarak, nıhayet soı- Jia.yatiyi aldı. Ba eğlerırı;Je.rine dnir 
t l\.edi'r? an kaleme ... l\!aile "ö- Ier arasında Saibe kadar hassas O kadar yoktu ki eğlencenin başka O ak.ş m eve geldi. Kınklığı ol- de sebat.mı göstermek: i:ı\iyordu. Bil kim eye bir şey öslememesi hak _ 
~ it l}e k;~n~esefer, devan: ettiği <Nam y~k mu? . . _ bir türlüsünü aklına g&tirmeğe za- duğondan bahisle H en yattı.. Çün-- tün bu mücadeleler neticesinde son kında da yemir. ettirdi. Hayati Hint 
'~,,ibaret gl ın ... arasındaki mcsa- Bütün zevklere bedel Maılın o- vallının vakti olmıyor, Iezzetçe o kü J tmasa, dalgmh~rmdnn, sükü- defa olarak bi?r da.ha gitmeğe karar b ·· · 

1 
• • ·ıe · . ~1 '~ 0 duıru ·· 1:.. kt~ ·· b" k d 1 b. k ik oroz11 gıoı omuz arını sı-vn ıp. ııqt• evt!e • eı nu soy....,,ece ı. nune ır n ın a ır çocu ame iki eğlence ile mukayese. edilecek tıından, garabetinden Saibe şüphe- ver.dL Bu gidişinin hakil:ate.n sonun .. 

~qı '>'ard~;_sre çocuğunun ne ka.- etmişler ... "Olanca saadetini bun- başka hazların \"iicudüne bile ihti- ye ~araoak... cu olacağına kendini temin için ye- -- Anam ~aham. ~şte boyle dah_a 
'eı- ·•· l3u ...... ?nlardan ne sıkılı- Iarda anyacaksın.... Bu iki mahhl- mal vermiYord • y: tt d du ., N ? min ett.i_ Ba.demaı arzud n, hevesten şık kaçar. Bır sen, bır ben, neye la->· ... h ıJ1.1sı herhald k:u h .. d •. h -ı . a 1 a nyu mu.re gezr.... f 

1 
.. ültü' 

~ ı. .~tı- ın e masum n -arıcın e ~ıra ve eg ence a- Bu husu-ta Maili şaşırtan Şöh- Zaten u umak ni eti le de-il iste- helaki ta:ha.klru etse ahdini b6zmı- zım az n ~ur . :- . ~t·Ql'iııe ı.. fiddet onların masu- ramıya kalkışır ısen betbaht olur- et" h bb ti -d· K ıll.· _ . Y Y Y g . Evden ıçerı g)rdıler. 1Jn:nm, a-
ı b ~an old s · 1 · r ın mu a e 1 1• n .uıne l enı diği gibi düşünmek için yatını ·tı yac:l!ktı. ŞöhEeUe mülakr..ta bır da- _ . .. . rı,, tı i}{· u. onra her ka- sun .•. ,, demışler.... Kaleme, evı t b t b ı...... ... b" d • :;; · . gırlama kıyamet... Maıl Şohreti 

illtı\u h l. zavaJJıya yükletti. arasında mahdut bir çizgi çiz -
0 

um a ~. ıra:":: ır e,~ a ki Kendi kendine o geceki düşüncesi ha ziyarete öz vcrmıycrek oradan sordu. Ev sahibesi ellerini oğuştura-
~~lellıirı:~ atının ~geçişini böy- mişler_. ~elikanlı gidiyor geliyor bunun te~ı ve istila_sı ne d~recele- şu oldu: . . çrka~akt~··· . . . r.ak maatteessüf Şöhreti:'l orada bu-

dottuın konagı arasında ama bahtıyar olamıyordıı.·Erken ev- re varacagmdan henuz keneli de ha.- - Ben Şöhretı sevmıyorum. Bu Şımdı bır gecelik gayoubet ıçın Junmadığını haber verdı. Şöhret ol-
~a aebe adan ibaret bir tarza lenmiş olduğuna nedamet etti. berdar değildi. Hatta bu yanlış mu- kari hoşuma gidiyor işte o kadar .. bir vesile hazırlamak, Saibeye lıirlmadıktan sonra o gcee Maile dün-
1 tarııcıı~ 0 

iki can değil mi?. Aşk in anı bazan hodbin eder. hakemelerin a.şkile ol'duğunu bile Yine gizlice bir akşam gitsem gö- yalan uydurmak lazımdı. Artık yaları bahşetseler memnun olmak 
~1 

Pek çok delikanlılar İşte böyle hakikatten uzak muha- daha lfiyıkirle farkedemiyor, Şöh- rüş em ne ahır? Bu hareketimi Sai- sünnet cemiyeti yalanını tekrar ey- - Daha ftl' -
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, BUyUk Deniz Facialan: 

Sisler arasında dehşetli 
tüyler ürpertici çarpışma 

t-._ 
Katırcı Çankınlı Huan çavauş, 

Hulusi paşanın konağınn gittiğ: 
vakit, Zeynep beş, altı yaşında ka
dardı. 

Ya.ratana kurban olayım, lüle 
lüle saçlı, kara kara . gözler, al al 
yanaklı, miniminicik ai'ız.. Beyaz 
mı beyaz, tombul mu tombul... O 
kadar sokulgan, cana yakın ki.. 

Yazan : Sermet Muhtar ALU~ 

Hafif bir sis tabakası sahilden denize doğru yayılırke; 
iki vapur da birbirine yaklaşıyorlardı ve (14,500) tonl~ 

koca transatlantik 1~ dakika içinde sulara gömü1~11 

Gören duramıyor, hemen yaka
lıyor: 

- Kız, ne şeker, ne minnoş teY
sin sen 1 •• diyerek kucağına alıp, ,a
pır şupur yanaklarını öpüyor. 

Katırcı Hasan çavuş, vaktiyle 
Serasker kapısında, HulQsi paşanın 
perde çavuşluğunu yapmış; tezke
re aldıktan sonra memleketiyle ci
, ·ar kasabalar arasında katırcılık e
den bir adamdı ... 

"Empree! of 1reland - İrlanda. 
İmparatoriçesi,, Transatlantiğinin 

batması me~hur "Titanik,. faciası • 

nın tam bir zıddı olmakla beraber 

bu kazad.a da birçok kimseler bo • 
y ulmuştur. "Titanik,, sahilden uzak 

bir noktada ve sakin bir denizde 
buz kütlesiyle çarpışarak batmıştı. 
Geminin batması pek uzun sürmüş
tü, yolcuları kurtarmak için bol bol 
vakit vardı. Lakin kaderin acı bir 
cilvesi diyebileceğimiz bir talihsiz
lik eseri olarak gemide mevcut fi
lika. ve can kurtaranları yolcula-

Arada bir 1stanbula gelir, pek
mez, bulama, pestil getirerek ko -
nakta bir iki gece kalırdı. rın hepsini kurtarmıya kafi gelme-

Bundan evvelki gelişinde paşa- mişti. Yani meydan vardı, at yoktu. 
mn karısiyle kızı, mabeyin kapısına Halbuki "Empress of !reland,, 

Hacı Ozeyl·r t t ti hail esinde elde istenildiğinden faz. inip, a aç an a ıyor A • • 

- Kuzum Hasan "avuş, demiş- k f 1 · · t 1 i U . f d" b" 1. d .. la can kurtaran mevcuttu. Lakın yı-... gezer, pencere a es erıru eme ç - zeyır e en ı, ır e ın e asa, o-
lerdi, gel git için eli yüzü dUzgUn vileriyle mıhlayor; tahta boşun ka- bürilnde tesbfö; (vakti asır geçi- ne kaderin acı bir istihzası olarak 
bir ahretlik getir. Sen de bilirsin ki pu;ıına payanda vuruyor; kansına: d• d . H koca gemi pek çabuk batmış yol • 

yor, namazımı e o e eyım... am- k k . k.:ı b 1 biz ahretlikleri hiç horlamayız, on- - Hanım, kademhaneye gider- . . . . . cuları urtarma ım nnı u una • 
lar.a evlat gibi bakarız. Vakti gel- ken bile bunun peşini bırakma ... de- den slimme şükren nıyetlıyım de, üç mamıştı. Bu Hfer at vardı JAkin mey 
sin, hayırlı bir kısmeti çıksın, çeyl- a·~· h ld z 1.. b 1.. • x.· ayları tutuyorum ... ) deyip durarak dan bulunamadı 

ıaı a e eynep .a a.çıçe.ı.. . • MQ1ad ed aoD N ·ı b" 
zile, çlmenile gelin de ederiz 1 - Çocuklar aokakta l "k vapurda bıle namazını kıldı. Bu iki transatlantitin her ikisi- em en ra orveç fı e ı ~ 

Hasan çavu(I, h f d' ıx.· mak oynarlarken kırdılar.~e ~ey~;~ Yalının köşkilne gelir a-elmez de sabahleyin erkenden kazaya meldi. Biraz sonra Norveç bandrah bir f.aydası görülmedi ve ıcoe•Jt 
Baışüstüne . an en ıc 1§ ım, kapının önüne bir post getirtti; üs- uğramak suretiyle battılar. bir geminin "Kebek,, limanına in - transatlantik kuvvetli darbe' 

h f d. ! d k le mıhlı kafeslerin üstündeki camlan ı k u kt l kt ld ·s.Jle küçük an e ım .. ıyere mem • tüne çöktü. Dili işliyor: 0 Empress,, 0 kadar çabuk a a- me zere açı an re me e o u- suları dövüp köpürten per\ J 
ketine yollanmış, birkaç ay sonra kırarak delikanlılara çiçekler, men . bura olarak ıulara gömüldü ki yol- fu görüldü. .t t .

1 
•
1 

• d v u Jcıt)'Jll 
- Zınhar merak etme Hacı bi- . . . ne ı aa ı e ı erıye ogr işte bu Zeynebi getirmişti. . diller, kordeJeye bağlı saçlar atma - • . . culardan büyük bir kısmı kamara1a- "Empress,, fn ıüvarısı kaptan <ıile 

Hanfendiler, Hasan çavuşu yıne lar... rader; ışbu Berutlu zımmi barımi- rından fırlayıp güverteye çıkmaya "Kendall,, Norveç ,nebinin kendi vakit bulamadan Norveç ~ ıı 
mabeyin kapmn.a çağırtıp, . Erışad Efendi Boğaziçine gelip mize uzaktan bile nigehendaz ola- bile vakit bulamadılar, JUks v~ , isinden iki mil ötede ve kendisine baş tarafı tilyleri ürperten ~ıı 

- Ne güzel ~ey bu .. Eksık olma, sekte olduğu için, taş1ara sandalya maz. Hüda şahit, &'Özlerini oyarım mildebdep aalonlarda, geçitlerde muvazi bir rota takip ettiğini gö- bir gürültü ile "Empre8~ .. in :ı 
istediğimiz böylesiydi işte ... derler- koyup üstüne çıkmalar; dekolte ge- oun... biribirine aarılmı.ş bir halde gemi i- rüyordu. Binaenaleyh ortada kü - borduına saplanıyordu. 
ken, Zeynebi karşısına çekip, adet celik gömleğiyle gözükmeler.. • • • • • • • , , • le birlikte denizin dibini boyladı - çük bir endişeye bile sebep olacak Ana, Baba Günü 
üzere, boiaz bezlerinde şişkinlik, Geldiğinin üçüncü günü Zeynep lar. bir ,ey yoktu. ·rı \$ 

parmak aralarında uyuzluk, ayak- le ve Zimmi ile uyus,mamış mı?.. " Em prese ,, Norveç bandıralı Fakat "Saint Lavrens,, ha valisi- "Stor:stad,, ın başı İng. 1 1 • "' 

l d b l k ı Ok mu d iye Hacı dayı, iAin farkına varmış- S d .1 1 1
11 " 

arın a zor a ı var m Y "f Kıza gizlice: " torsta ,, isimli bir 'ı ep e müsa- ne has ant bir sis tabakası kara ta- runun böğrüne on be:;;, yırı ııe 
bakan, konağın ektilerinden Hilr- tı ... Bu diyardan kapağı atmak; deme etmek suretiyle batmıştı. Nor rafından yavaş yavaş denize doğru kadar girmişti. "Empress., ri1 
muz hanım, çığlığı kopardı: Hulfisl paşaların EmirgAndaki ya- .. -.Ş~h~eşindeki eağ pencerenin veç gemisi sis içinde "Empres!!l,,in yayılıyordu. Sis kalın1aştıkça iki ge- makinelerini durdurlu ve J11 ıe 

- Eyvah1ar olsun ı.:, K~~ınım, lıJ.arının bahçe köşküne atlamak, ve çıvılerını so~; bu gec_e nısfılleylde sancak bordasına bindirmiş ve mi de, yavaş yavaş eriyip hayalle- la Norveç vapuruna mal<İJle 
bunun başı cılk yara... Sesını ya - yazı geçirmek... Alber efendı kuru agaçtan atlayıp "14500" tonluk koca gemi on beş şiyorlarmış gibi, tedricen biribirini • 

11 
•
1 

•· • • 
1 

t 'li cıJlr' 
1 t k ı }I 1. uhıı·s kel Hem . d k"k i · d 1 1 bil .. k tam )O a ı eıı)e ı~ eme. .ı• vaş a ara .,, a 15 m • · Taşındılar oraya... sana gelecek ... demez mı? a ı a çın e yo cu arının yu görmez oldular. . ' 

111
os'"' 

de bu On On ı·kı· takkeliklerden.. bi k . 1 b b b t it . t• dı. Bundan maksat da 'b • • E Ef ğ · Gece yarısı olmuş, herkes uyu - r ısmıy e era er a ıp g mış ı. Kaptan "Kendall,, kazadan son- . "t k" .k. . . biri , Hiç işimiz gücilmüz yok da Şerif rşet ' endi Bo azıçine gelip . . yı mu ea ıp ı ı gemının " 

hanıma mı +oaınıp duracag-ız? geleceğine bin kere pişman oldu. muştu. Zeynep pencerede bekliyor- Transatlantık, hır çeyrek sa.at ra tahkikat heyetine verdiği ifade- d 
1 

. lmııldı. • 
~ içinde batmış olmakla beraber ge- d · 1 1 ~ k. 1 · en açı maııına manı o . (5 

Şerif hanım, tstanbulun en meş- iki adım ilerideki ııelamlık bölüğün du. Yarı gece horozları öter- . . . . . . ' . e sıe yayı ınca evve a ma ıne erı- . . . fı tngilıı 
• v • .. mının telsız cihazı vazıfesını mties- ni istaper ettiğini ve ıonra "torr.h~tan, veç şılebının baş tara icl 

hur kelcisi. Evi Davutpaşa iskelesin- d~, HulOsı paşanın m.ahtumunun ken, çam agacından hır golge bal- sir bir surette ifa etti, sekiz daki - kumandasını verdiA"ini ve makinesi- runun bordasında açtığı yarB i~t 
de. Keli karşısına alıyor; başını zif- hır Fransız hoca!!lı var kı medet Al- kona atladı. ka müddetle "S 0 S cankurtara . . • N kaldıkça bu yara kendi keııd 
le'-'İP üstüne takke geçiriyor; tam 1 h 1 A .. .. - z ( 1 k . 1 • • • - - nın tornıstana çalıştıgını orveç etıl 

., a .. yna .g~z m. u ayna. .goz... • .eynep,
1 

ge te erım. ge , Benı nı yok mu?,, işaretini verdi durdu. aemisine bildirmek için de üç defa kanmış olacak, bu ~uretle g.'
011 bir hafta sonra çıkarıp, saçları deri- _ • .. 

siyle beraber parça parça yoluyor. Berut vılayetı katohklerınden bekhyorum ... ) derken bır de ne Kazayı müteakip bu facia hak- düdük çalmış elduğunu yeminle te- batması teehhür edecek ve) 
O kadar vehimli bir şey ki za - 2~, 25 yaş~arında. Necip melheme- görsün? Uzeyir efendi... kında tahldkat yapmış olan heyet min etmittir. kurtarılabilecekti. ~ 

valh kekiğin deprenmemesi için tı- nın iltimasıyle lstanbula gelmiş; Sarığını, cübbesini atıp fesle reisi Lord "Mersey,, (Empress) in İngiliz transatlantiğinin düdük- Lakin iki gemi biribirind:~ 
rabzan babasına veya bahçedeki e- gümrüğe, lisanı Fransevi sansörü ceket giymiş; çenesini sarmış ve ak telsiz memuru "Roland Fergueon,, Jerine Norveç vapuru da cevap ver- rıldılar ve "Empress,, de <1ür11 

1 rik, incir ağacına sımsıkı bağlan- tayin edilmiş; fakat uçarı mı uça- sakalını sakl.amış; ne yardımcısı "Bamford,, dan tak- mekte geclkmeml~ti. Bu müddet zar cak bordasına meylederek sı.ı 
ması da şart. rı... - Ben Alberim, ben Alberim 1 .. dlrle, sitayişle bahsetmit ve kendi- fında "Empress,, hemen hareket~iz b 

1 
d 

ya a~ a ı. 
Kafasında yine fiske fiske cera- Hacı dayı, vazifeli adam. (Eve, deyip duruyor.. . . . !erine: bir halde duruyordu. Belki de Norveç 

hat mevcutsa, ikinci takke, üçüncü, d h d ğ z b b. b k 1A Yaygara evın ıçını çınlattı: - Sizler iki genç "centilmen,, Biraz sonra, sancak cihetinden .. a a o rusu eyne e ır as ı o- oeının . 
dördilncü, onuncm on ikinci takke.. ) d" t tt 

0 1 
dil - Hacı baba!... Hanım anne t. a'ibi vazifenizi mükemmelen yaptı - yüz geminin baş tarafına mütevec- - · . . J{ ıt11ıı 

Tiulfısi paşanın karısiyle kızı, z~·m·· ıye u urmuş, g n erce - Uyanın, koşun, Üzeyir efendi aın- nız. Sizlere memleket namına te - cih durulduA'u zaman eağa isabet e- - Tam yolla ılerı !.. \.se~tıl 
sa'-· hayı kopardılar: şunup taşındıktan sonra, 30 sene ev- ~ t b ti d 1 ,ek kür ederim, demiAtlr. den taraf) Norv~ gemisinin iki sı mü. ademenin tesiriyle sen· ., cam agaç an ura.ya a a ı. "' ..... ıa 

- Aman sus Hürmüz hanım, vel Hacca beraber gittiği, (Muallim . •. düdüğü işitildi. Bu iki düdüğün ma- miş olması muhtemel o . ı·tıtl 
Kazamn Başı f d · etır aylarca, senelerce kim uğraşacak, hanci Nüvvab) sabık katibi, elye- • • nası: tara ın an geç yP.rıne g · ıce~ 

bu tabanı yarı~ın kelile? ... Getir - vm açıkta, Safranbolulu elhac U- Hacı dayının Babıa1ide müdür- "Empress of İreland,, 1914 yı~ _ İskeleye yol veriyorum! de • _ Sabahle;E·in \'akit ~ek .~;etil 
eliği gibi alıp götürsün Hasan ça - zeyir efendiyi buldu. lüğe kadar çıkmış, kimseleri beğen- mayısının yirmi yedinci gilnü öğle- mekti. Bunu müteakip sis arasında dugundan ' mpress,, ın .) dl 
vuş ı İşi anlattı; kulağını iyice bük- miyen ve elan bekar, buruni, ku- den sonr.a "Kebek,, limanından Li- Norveç şilebinin direk fenerleri dan çoğu henüz kamnrnl:ır~tl t 

Zeynebi hemen selamlığa yol- tükten sonra: runt oğlu herkesten evvel koştu: verpool'a müteveccihen . Yola çık - meydana çıkıyordu. "Storstad,, kor- lunuyorlardı. Müt:.:.ıdernen~:ıe 
lar1arken, o gün tesadüfen konakta - İcap ederse şeyhislam efen- - Patırdıyı kesin, kızın adını mıştı. Gemide "1057,, yolcu vardı kunç bir suretle hareket~iz vatan ile yataklarından fırlıyan · 

.J ··~ c bulunan Hacı dayı, ilmiyeden ve fet di hazretlerine bile çıkacağım, mu- ağızlara düşürmeyin; onu ben ala- ki bunların arasında (Londra) da İngiliz transatlantiğine yaklaşıyor- elektrik ışıkları da söıın•ll·, 
va hane (Arzuhal_ muavini sanisi) hakkak _seni. işe ko.yduracağım bi-

1 
cağım. Yarın imam gelsin, nikahı _ bir konferans~ iştirak etmek üzere du. Ve aradaki mesafe de pek azdı. ğundan, öteye beriye )<cŞtl~r 

Hacı Erşed Efendı: rader dıye agzına bır parmak bal, I mızı kıysın... yola çıkmış hır Kanadalı heyet de Bu korkunç vaziyeti gören ve başlamışlar ve süratle bntll 11 ıf. 
- Usbur, dedi ve atıldı: yanına alıp vapura getirdi. Sermed Muhtar Alus bulunuyordu. Norveç şilebinin tam yolla kendi de bir ana, bab~ g'.inü başltır-~ 
·- Bu fukarayı ben evlat edece- "Empress., (14500) tonilatoluk gemisinin sancak borda!'ına bindir- Bir fena tes..ıdüf eseri olıı d' 

yirn ! .. sekiz yaşında bir gemi idi. Yalnız mek üzere bulunduğunu kavrıyan giliz ıemisi yarasını kaıarı d' 

Hacı Erşed Efendi, 55 lik bir 
hocafendiydi. tık karısından otu

DÜNYADAN AKİSLER 
zunu aşkın, Babıilide mümeyyiz bır ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

oglu vardı. Hatun rahmetine kavu;.- ç o c u K s E v DA s 
1 tuktan sonra birkaç kere daha ev-

l enm1ş, başka zürriyeti olmamıştı. . 
Son hare;ııi (evlat. evlat) diye ken- Pireli tüccar Kostantin Istanbula 
dini helak ediyor, evlatlığa bile ra- g:-l?iği zaman güzel bir Rum di!beri 
zı oluyordu. ı!e bundan 40 yıl evvel evlenmişti. 

yaklaştığını söylemıv. Ve karnına da 
büyük bezler koyarak kendisini gebe 

göstermiş. Koca memnun. Kadının is 

tediğini yapmış, paralar vermiş. Fa
kat 9 ay 10 ay birıey ölinayınca şüp. 
helenmiş mahkemeye gitmiş ve dava 
yı ikame etmiştir. 

İşi dü üp de evden erken çıktı Fııkat karısı 40 yıldır bir çocuk bile 
mı, haman, cami kapılarına çeğme drğurmanuştı. Biçare tüccar baba ol· 
yanlarına göz gezdirmeden geçe - mak için elinden gelen her şeyi yap ·· 
ıniyı,rdu. Bırakıl ,11ş bir masum bu- nııı; kendisini, kansını muayenu eUir
layıın da evlat edeyim diye.... miş, nihayet kabahatin hdmclrı oldu-

ğunu anlamıştır. Kadın mahkemeye çağırılnuş ıahit-
ler dinlenip hesaplar meydana çıkınca 

Zevnep, on dördünü bulmuştu. Çocuk doğuramadığı ıçin karısını 1 be . . . Ad v ba 
. b. b d ne o sa yenırsınız... amcagız _ 

Ekdi Hürmüz hanımın tl.haf ettiği o Atinada terketmış ve ır aşka ka ın b . . . . 
ktl nerede? Mübalagası yok, topuk- aramıştır. Atinada bir gece tesadüf a olmak ıçın kadına ıkı senede tam 
tara kadar kolan gibi saçlar; yüzü cttiğı güzel bir kadın ile anlaşarak ~iz- bizim paramızla 18 bin lira sarf et. 
ayııı on dördu; bir çitlembik ki sor- lice evlenmek ve bir çocuk baba8ı ol- miş .. 
may:nız... mak hevesine düşmüştür. Mahkeme kadını mahkum etmiş 

Ele avuca sığarlardan da de- Aksııik bu ya ... Bu kadından da ço. amma .. Adam yine memnun olmamış. 
ğil.. Hncı dayı sofu, son dere- cuk olmayormuş. Fakat akıllı kadın Kapıdan çıkarken: 
ce mutaas.:cıp ad&m. Sokağa mo- kocasına gebe kaldığını ~ocuğunun - Keşke bir 18 bin liram daha gitse 1 
kağa, ç-::~ya marşıya çıkarr.ıa1< ne 1 iki aylık, üç aylık derken ... günlerin .idi de bir çocuğum olsa idi .. dyormu . 

mürettebatının aayısı (420) ye va- ' kaptan "Kendall,, hemen telgrafa hizasından almış olduğull ge 
ran bu çifte bacalı, iki direkli gü- koşarak: daireler su ile dolar dolmaz ~L 
zel gemi zamanının en lüks posta va -:- Ta~ yol ileri 1 Kumandasını !abura oluvermi~ti. Vapurtıılbit< 
purları arasında aayıhyorlu. verdı. Aynı zamanda megafonıa tertibatının kapılarından Jıı 

"Eınpress,, yola çıktık.tan sonra Norveç şilebine seslenmiş ve makinile- ile Jombozları da açık old~!< 
rahat rahat "Saint Lavrens., nehrini rini "Tam yol reri 1,. işletmesini söy- "Emjress,, bir çeyrekten aı b1' •• • 

takip etti. Hava açık, rUyet mükem- !emişti. Llkin bütün bu tedbirlerin det zarfında kaynamış, g~tııı~tf 

r 

... 

Empreaı of lrelaad Ya' 

Müsademeyi müteakıP ~ 
gemi de filikalarını nıaY1111 ~ıı' 
kazazedelerini kurtarmı.)'B ı:fi>! 
mışlarsa da, yukarda da w pe~ 
olduğumuz gibi, yolcuların iti~ 
§'u henüz kamaralarında bt1

1
5J1 

)arından "1057 yolcudaıı ( ef~ 
.. 1) 

cuk, (269) kadın \'e ( 43 dııt1 
boğulmuştu. Mürettebat.ı 11 Cı 
ekseriyeti gemi ile battılıı_r·. 1e • 
zabitlerinden yalnız süvaıı ~ti~ 
zabiti ve iki telsiz memurll tıı 
bildiler. Hulasa bu faciııd~jllı' 
(1024) kişi Kanada 51\ 1i. 1 
korkunç sularında can veı ıııf'; 

"Empress of lreland,, stl iJI 1 
mlildUkten biraz ~onra jı:;e ' 01-
rıvor ve bu hail<>~·e sebeP ,.J 

• J 1 ,.,, 
, .ıbakası hafif hafif daırı 1

• 



• 
iki bine yakın muallimin 

Pazar günkü gezintisi 
~tanbuldan Y alovad3: Çınarcığa 
adar gittiler ve Boğazda mehtap 

saf ası yaptılar 
Pazar .. . 

tim gunu .... İstanbulun öğre-
Ve eğ'r 

laıı iki b' 
1 ım vazifesini üzerine a-

Çaııtalar ıne Yakın muallim ellerinde 
74 11 , sepetler, paketlerle 71 ile 

urnaral 
ediy0 

1 vapurlara doğru akın 
l',. 

d Atektebpte mu 11' k" .... e Çatık k aa ım ursusun -
alliını aşlı bulunmağa alışık mu-
' er, bu gezı· t' ·· il · · ıe su n ı gun ıçın neşe-

sarnış 'b· 
llOkteler gı ı ... Şakalar, alaylar, 

daha Köprüden başladı .. 
Celıned-:-l Vapurlar yok .. Geldiler .. 
ı... ı er l{ 
~nbuı .... ayboldular.. Derken 
Yet b kültur direktörü ve cemi-

aşlcanı 'Ti • 
- 1 ıevfık Kut: 

kaııtan tte getirdim.. diye 7 4 ün 
"ı arnarasınd ·· ··kt"' b o raz a gozu u. 

~ el'i ll'ıUte~onr~ Tevfik Kut, çoktan Muallimler ~Çmarcıkta, aofra batında 
avutın assır bulunduğu dostuna · 

Birleşik Amerika donanmasında 

70 Milyon Dolara Bir Zırhlı 
Amerikalılar Avrupa devletlerinin, 
Japonların hızla silahlanmalarına 

derhal mukabeleye başladılar 
Büyük devlet bahriyeleri arasın

da yine amansız bir yarış ~aşladı; 
Okyanuslarda hüküm yürütmek is
tiyen her millet büyüklük, sür.at, si
lah bakımından biribirini gölgede 
bırakmak için var kuvvetiyle didini-
yor .. 

Toplar büyüyor, hacmi hıtiabi
leri yükseliyor, süratler artıyor. Ci
han harbinden sonra ancak yirmi 
sene devam edebilen "terki tesli-

hat,, devresi sanki, o yirmi yıllık sü
kun vakfesinden hınç almak isti
yen, bir azgın silahlanma faaliyeti-

' ne yerini vermiştir. Her bahriye ku-

durmuş gibi silahlanıyor. 
: İşte bu müsahabemde, var kuv-

1 

vetile silah yarışına çıkmış bahriye
ler arasında mühim bir yer tutan 

Birleşik Amerika bahriye harbiye-
sinden bahsedeceğim: 

, 

l~e uş ev sahib' .. 1 kaptan kamarasının üstüne çık - lerini ~larmaranm derınliklerine 
l' ka ı neşesı ı e ge - . . .. 

. Dır rşılanmağa başladı.. mış ell,erıyle ışaret ed~rek_ haykırı- çevirerek okuyorlar. İşte Daruşşefe- YENi FAKAT KUVVETLi 

bıre.. b taraftan gelenlerin ellerini yor .. Fakat anlamak ımkanı yok .. ka müdürü Ali Karni Akyüz .. Bir BiR DENiZ DEVLETİ 
~ ı.. iter sıkıy h . d • eBreket versin 71 in hoparlöründen . .. .. 1 d B ğ 

11.eJirne ... or ve . epsıne . e bır , taraftan eskı mudur er en eyo lu Amerikan bahriyesi, Amerikan 
_ ı. Söylıyerek ıltıfat edl':or çıkan ses bUtQn Marmara)ı doldur- 15 . . k 1 .. d .... Şazı'ye İstan 

qoş J • ıncı o u mu uru .. - ·ıı t' k d 'd' U b' Son aiatem bir Amerikan hatbharp zırbhıı (Panama) kanalında 
- 8 f lteldiniz.. du da biz de anladık. b l k""ltil .. f tt' leri İsmail Hak mı e ı a ar yenı ır. zun ır ma-

a a reldi · 74 d b ı n 71 yolcuları- u u r mu e ış - zisi ve tarihi hemen hemen yok - vıllarında yapılmı• fakat hepsi derer h§.rika halinde ıuya atacakla-- ç 1 nız.. - e u una . 1 • t .1 H k J v 
b.. o uk ,. k b. . . bul kültür müfettış erı smaı a - t B 1 b b "1 t'kl-ı "b . dil' "b' d ü h d · S · ~.. \"ocu hep bir arada nı ıze verınız.. . .. .. . . ur. unun a era er s ı a mu- yem aştan ınşa e ıyormuş gı ı ye- nn a. ş p e e emeyız. on neşrıya-

'l<tdın Bay Şevkinin sözlerini anlamak kı .. E~km~~· ~aarıf mudur .mu~vını harebesi" nde İngilizlere karşı, ve nileştirilmiş olan (16) saftı harp ta bakılacak olursa yeni Amerikan 

ttlıc, ltu ' erkek, genç, ihtiyar, bü- istiyen vapur halkı sol tarafa doldu. Ruştu, Mufettış Mehm.et A.lı. mufe~- "Santiyago dö Kuba,, denizciliğin- zırhlısından başka Amerikalılar hattı zırhlılarının beheri (70) bin 

U,t ._t tllk bir an içinde alt katı, Eyvah tehlike var .. Bu sefer 74 ün tiş Ahmet Hamdi, ~ufettış, B~drı, de de lspanyollar.a karşı Amerikan son silahlanma yan~ları başlar baş- dolara mal olacakmış, yani bizim 

durdu 
1 

kaptan k d ı kaptanı hoparlörde emir vermeğe müfettiş Recep ... Bırçok muallım • bahrı·yesı· kudret ve klfayetini isbat ı (N th C ı· ) (V · paramızla (84) milyon Türk lirası .. t ..• il' amarasına o - . • . amaz or aro ına , aşıng-

lltaeak ıraz geç kalanlara o - başladı. ler .. Bırer tarafa dagılmış olan mı- etmistir. ton) isimli ve (No: 67) ve (No :58) Bu buş döndürücü rakamlar, in-
~er "oL deği) ayakta duracak bile - Aman devriliyoru. z .. Sağa.. safirler bandonun (Ti .. ) borusu ile ı'ıeıe Amerikan "d hT muha 
l'e~ il., llereket v . b d Bay Şevki mütemadıyen haykı- toplandı.. a 

1 1 
• numaralı (Bu yeni gemilerin isim~ sanhğın refahına, muhtaçların se-

l "11z k 1 ersın caz an a.. d' rebeleri" nde Amerikan deniz kuv- leri sonra koııacaktır) dört büyük vindirilme~ine ~arfedilse, hiç şüphe 
1\ taı:ı a anların imdadına yetişti.. nyor. 71 in hoparlörü mütema ı- 1 - lstha.nbulad .g~tir~le.n kbüyük vetlerinin cesurane çarpışmaları r (74 74) d' b • F k o ü t vahidiharp inşasına başladılar. yok ki "yüzen çelik kaleler,, yarat-1" 0 ÇaJ~ı yen .. ıye agırıyor.. a - çe en na ıye m rıye ının arşısın deniz tarihinin bir faslının açılma-
lııuaı~ltat l'lld "b' t kat dinliyen yok... Herkes yerini daki Atatürk heykeline konacak... .

1 
b 

1 
t F'I k. b Zaten d.aha (1921) senelerinde maktan daha ha.} ırh bir iş görül-

lıta .. b'll'llerıni ab. ır kere stalnbul bulmuş .. Genç mua1limler çoktan Çelenk maarif müdürü Tevfik shına bl ı ed s~lkepd of mulş urk . . ! v.a ~'Du inşa ettirmiq olduğu vahidiharpler müş olur . 
... uı ır araya top ıyan . K .1 b ··r . k ' . r d arp er e ı e a o ma uzere e "' 

t~~: ınuaııı· 1 • d . cazbant namelerıne ayak uydurmuş ut ı e aş mu ettış şev ının e ın e . h . . k 11 1 de ( 40) b k t' t d Lakin bir tarafta Avrupa deniz 
-ıııiıı t m erı yar ım cemı- B d k k d 2000 1 mırden arp gemısı., u anı mış, uçu san ıme re çapın a 

t~ııç erup etrı:.· • . 1ar .. Biraz daha yaşlılar sohbetin en an o mızı a ar asın a mua - . 1 1 b d top yerleşt' m· 1 A .k d devletleri, diğer tarafta .Tapoıı\'a 
'l ilt' .ne ihtiyar hı~ı bb~ gezınt!ded, ne tatlı yerlerine geldiler .. Her taraf- lim. Mızıkanın çınarlar arasında a- vl e o zal~kanl kıhkal va! t~pt~lrUın or.Ja- . . h dı~ lış o an merı an e- var kuvvetlerivle dişlerine k.adar. si-
d' ıfat ıç ır muallım an t k hk h M ·r ··a·· .. kisler yapan sesine ayak uydurarak arı çe ı ev a ara or u gemı e- nız mll en ıs eri beheri (35000) • 
ıy0l' etrniy B . a a a a var.. aarı mu uru . . ·ı~ h . . . _ . Jahlanırken Birleşik Amerika bahri-

.. or. fr (o) dur gı- Tevfik Kut dansa bakıyor .. İmren _ ılerlıyorlar... re hiç bir te~ir yapamadıkları sabit tonı ato acmı 18tilbısınde olacak yesinin bu fedakarlıklarına şaşma-
' Sen deh diği de belli. Tam dan~a niyet etti- Atatürk heykeline. merasimle çe- olmuş ve bugünün heybetli deniz bu gemileri muaııır fennin ve son ih- mak icap eder. 

'Se al.. ği zaman Bay Besim göründü Ve lenk kondu. Ve büyük Atamız se- devlerinin doğma~ına o harp sebep tiraların birleşme~inden doğmuş bi- A. Cemalettin Saracoğlu 
ı. n de b d .. l ~ ı d 

ııı· vıun ura asın.. gelip bir şeyler sordu .. Hepsi bera- am an ı.. olmuştur. 
1~e .. ı zanıand b' ·b· · f ö • · b;.. •• er b' . ır ırı ırın g r- ber aşagı ... Bır aşağı, bir yukarı... · " 
-cet ırıknıi 1 bi • • 

haı •ıılat""a" !) mevzu arı rer Bay Tevfik yine dans yerine doğru 
CiHAN HARBiNDEN EVVEt 

Cihan harbinin arifesine kadar at "' ga başl d ı K hk - Aman vapura gidelim .. Yer 
'e o kad a 1 ar.. a a- gidiyor .. Fakat dostu o kadar çok 

'1; i ar fazla. ki C b t bulalım.. Amerikan donanması çok hatı-
'1ıı tten " az an ki.. G""'erken birisi kolundan tu -d, bo1:. telen kahkahalar ara _ -~ . ~ Vapurun kalkmasına daha bir 
o •Ulup k ld tuyor ... Ayrılmak ımkanı yok... saat var.. Fakat vapur hıncahınç 

ıı~ ;: leadıköyij a ı. . . Nihayet her şey oluruna bağ - doldu .. Bay Besimin helecanı yine 
.ı ""'ltıa ne gelmıışız Vapur . . . "lr. n kalktı N " Ü ' land .. Kırmızı rozetlı tertıp heyetı başladı .. 
111_ ~ t 1 .. e zaman skü- s b'J ·1 b'I ti 
·"'ille .' ereıc Ü k-d d k' _ bile bilet kontrolünden vazgeçti... - arı ı etler 74, yeşı ı e er 
)Q ti llld 8 u ar a ı ögret - . . . 71,.. 

rı sayılır bir kuvvet olmakla bera
ber harpten &onraki devrede elde 
ettiği kudret ve ehemmiyetten çok 

uzak bir haldeydi. 
Yukarda da söylemiş olduğu -

muz gibi, ateı, tecrübesini muvaffa-t,.lldeı.1• l"kık. Ve nihayet Kadıko··- Vapur komıserı Bay Besım Gürün 
11~ 1( • Muharrir muallim Esat Mah · 
l l la~ 1 adaşlara kavu•tuk Fa de kahverengi beresini başına yer - t "b" d h b" k ıı· 1 kiyetle ve muzafferane geçirmiş o-
bıı e ed . v .. - • d. V b' d .1 hb mu gı ı a a ırço mua ım er 
d Olu e ÖYie dolu k' Y b leştır ı.. e ır ostu 1 e so ete · t· ı · · 74 kt d" · lan, Amerikan filoları cihan harbi et ranı ı... er u - d ld y 1 d mısa ır erını e a arma e ıncıye 

tih· ar (Eyvah aıkışacag·ız) a ı.. anız yanın an geçen sert k d c f t -k tt"l patladıı:.ı zaman Japon deniz kuv -llıh ı dud b k 1 1• . _ _ b . a ar epey e ne es u e ı er.. a 
~~•ltınııe . ak bükerken Kadıköy ~ ışı po ısı gorunce ere gıyme- Vapur kalktı .. Bu bilet yoklama vetlerine cüz'i faik bir halde bulu-

Japonlarla Ruslar 
Anlaşabilir mi? 

Japonyadaki Alman zabitlerinin 
geri çağrılması Japonların teşeb

büsü ile olmuştur. 
bı. l:>- rınden ve te t' h t• - nın yasak olduğunu hatırlamış ola- sı idarecil<?rin çok hoşuna gitmiş o- nuyordu. 
·"'il ~~an r ıp eye ın k k. B · f k k 1 lif "-ıtd. .z. ahide neşeli neşeli ca ı... _erenın ön t_ar.a mı as e- lacak ki .. Bu sefer de \'apur içinde G 1 k . Pariste çıkan (Tan) gazetesinde U- ha şayanı dikkat olan bir cihet varsa 

.,,~ U erek materya , gere se perso- k ş k . 1 . . k . · b"l D .. 
t
1 

......_ha rune anlatıyor: te be_ nzettı .. A.rtık gıdıyoruz .. Caz kontrol basladı. Bay Tevfik Kut ço- 1 b k d k · ı 'd 1 k za ar ış ennı ço ıyı ı en u - o da Japon Harıcıye Nazırı General 
11 11 ~ y"' . na a ımın an ço ı en e o ma · , . . k ç· 

lı. 'l' 1.evfik M' r· le • b makıne seslerıne karıştı ve bun - cukları bile yakalayıp bilet isti - t . . bosk un bır makalesı çı nuştır. ın -,Hgaki'nin Sovyet Rusya ile muallak 
"· anıa .. ısa ır rıme a 1 d k hk h 1 d b • 1 la beraber meseli ngılız, Alman J . 1 . . . .. 1 . d . k 

ille QUtQıı .. tn 850 kişi.. ar a a a a ar arasın a - ogu ~- yor .. Göz açıp kapayıncıya kadar deniz kuvvetleriyle boy ölçüşemiye- apon ış erını~ ıçyuz erme aır ço olan bütün meseleleri halletmek iste-
~ ll l't un vapur kom' . ··- t rak dalga dalga ta Çınarcıga dog- Yalovaya da yanaştık.. k b' d b 

1 
A "k kere şayanı dıkkat yazılar yazan bu jmesi de Rusyanın dahili vaziyetinden 

•. ıınn ı..~lardirektör Bay ısBeerı. ogGre .. - ru uzandı... Banyoları Otel Termolü ve yeni ce ır hal e u unan merı an 
•ıııe uı ~ti sım u- • bahriyei harbiyesi asıl cihan harbi siyasi mecmua bu seferki makalesinde istifade ile Çindeki harekatı şiddetlen-
ı.. ta:ı:."" eri sıkı kontrol ettirme- r ., işleri görmiyenler otobii!\ dolusu ta- lr 1 k d d 1 "'U~ g.,,en t> • • J içinde büyümüş, gelişmi!'I,, kudret ve şun ı söy eme te ir: cÇin e bu un - dirmek maksadı Tokyo hükumet 
~ affe . .l\.adıköylüler vapura şınıyor ar .. 
a1,11 r bı.. Çınarcık.,.. Çınarların arasında Sayılı "aatlar 1. d k"k kemalini bulmuştur. makta olan Alman zabitlerinin geni mahafilinde takip edildiği söyleni -

t " • ordu gı'b· · d. B " ve neşe ı a ı a-
a d .rerı.. 1 gır 1·• oş k b 1 k .. ··k · · b. h. o k d · r· ~ lm 1 · ·· 1 ı · · ·· l y 

1 Ur.. "r kapandı A t k k ay o an uçu , şırın ır na ıye lar da ne çabuk geçer? Yalovayı da kadar ki Alman açı • enız ı- çagırı ası mese esı şoy e ge ışı guze or. 
8~ "caıc " r 1 aya - k · İ k 1 d · J d k ld t ·ı· 1 N 1 l h "k· eltıl 

1 
Yer Yok D . . mer ezı.. s e e başın a toplanan gerıde bırakıyoruz.. osunu orta an a ıran ve n~ı ız mütalealarla geçiştirildi. Ayni zaman- . e o ursa o sun e~ ı ı cereyan ay~ 

~ıı~i e _er Ve Paket.ler~ns yerı bıle mektepliler, muallimler, halk.. (Ya- Yalova bandosunun selam hava- filolarını bir hayli yıpratan cıhan da söylendi ki, Almanya Çine gön _ 1n~ zamanda •. de~aın ~~ıyor. B~ da yenı 
it h/illclendi~ · " e doldu. 

7 4 şasın .. ) diye bağırarak misafirleri 81 bizlere kadar geliyor .. Önde 7 4.. harbi sona erdiği vakit Amerikan dermekte olduğu silah ve mühimma- hır şey degıldır. Bılıyoruz kı, Japon-
d~lldı ba,viiit ~1 .agır yükü tartan karşıladı .. (Hoşgeldiniz) yazıh tak Arkada 71 .. Gece oldu .. Sabahtan- deniz kuvveti İngiliz kuvvetinden d k 11 k . . yada Sovyet Rusya ile anlaşmak isti-
~-, Ve lcesk~ıbı .sağa sola kımıl- beri dansa doyamıyanlar durmadan tı a artı yo ama tan vazgeçmıştır. f k k . .. 
"'1lıı tıd ın b altından geçen misafirlere mtitema- üstün değilse bile muadil bir kud B beb' ld E d yen, a at ses çı arınıyan bır zumre 

arı ır dutluk sesi ar- dönüyorlar .. Vapurlar Kadıko··yu··ne, , . unun se ı araştırı ı . n sa e o - . . dah d 'l k b' 7 Yola k diyen çiçekler veriyorlar •. Köylü • rette idi. • . ıçın a arzu e ı ece ır şey görün-
,,~ 4 ile b· çı tı.. Üsküdara yanaştı .. Boğaziçine ka- B "" .. . . lan sebep en dogru olanıdır. Yanı Ja- mektedir 
11 a b· ırJikt k ler yük yük getirdiği kirazları dağı- t uyuk Brıtanya - Amerıka ve . . : 
ttı· 11e b k e alkan 71; arka- tıyor .. Çanak çanak yoğurt ikram e- dar gidilecek.. skelelere çıkan yok Japonya aragında ilk tahdidi testi- ponlar artık Almanyanın her ıki taraf- Fakat Çındeki Alman zabitlerinin geri 

•n,%r. ıı:k~adan Adaya doğru diyor.. ki.. Binlerce şaire ilham veren Bo - hat formülü olan (S+ 5+ 5) nazari- ta oynamasından bıkmışlardı. onun i- çağırılması için Japonya tarafından e
t~~l 111

ca1c le· ı da var.. Hava da 2000 muallim çoluğu çocuğu ile ğaziçi, bu gece de güzel mehtabın yesi elan hatırlardadır. çin buna devam etmemesini istediler. dilen teşebbüsün bu politikanın tesi-

~ ~:~tdan 
1

hı::~~~rzagn,:n engi
1
n u- Çınarcığın ulu çınarları gölgesin • :f:s~~a:·ı~=ğ~ı~:~~müş bakanları ken- Bu formülle a-enç Amerikan bab- Çünkü Japonlarla Almanlar arasında rHe olduğuna daha ihtimal verilir . 

.. ,, Çın 11r esm yor. d h ı l r B' · · d riyesi kendisine İngiliz deniz kuv- k • tliw k .. d 1 . k Bugün için Japon hUkumeti Mos • ı... ot11 arcıkt Ç e asır ara yer eş ı. ır an ıçın e Boiaziçi dönü•ü çok heyecanlı omonıs ge arşı muca e e mısa ı 
.. ,~li rul> b' a.. ınarların al- v vetlerine müsavi ve muadil bir mcv d lm . d . kova ile anaşmak istiyenlerin tesiri 

.. •llur gibi akan cuyu ı'ç. yemekler yendi.. Şarkılar başladı .. oldu .. Sabahın 9 undan gece yarısı- k' . . k" var ır. A anya Çıne yar un etsın ltı d k ı b"l' F k b 
• ı ıstemış ve o mev ıı almakta da a n a a mıy:ı ı ır. a at u cereyan 

,1 butn :. 
~ • babanını b' 
'tıtı1 asının ıle kaybettiğimiz 

da b ş ~ara anasının yanından 
~it .. Uylilcter·tn.az çocukların durup 
i ""~· ını b k ~ 74 llııııı111 e lediği gibi maa-
l'~t d (l beleli Ve ekabirin bulundu

O~tdu. Yor. Yavaşladı. Niha
Uıı .ı 

Ilı 71 j \lQ bü 'Ü ''tit ıı \1aPur ~ k derdi varmış. 
h,~ . komiseri İstanbul 

llıüfett· · lfı Bay şevki; 

Dans meraklıları yerlerinde dura • na kadar bir arada gillen, neşete - gecikmemişti. diye bunu akdetmediler. Sovyetler Alınanla-ra karşı istimal edileblir Ja-
mıyorlar .. Tango, vals takip etti.. nen, kahkahalar atan öğretmenler 0921 ) yılından (1937 ) yılına Çine zaten ~ar.~ım ediy~rlar. Mayısın pon!ar heyeti umumiyesile bUgün 
Ufacık pistte duracak yer yok .. artık ayrılık dakikalarına yakla - kadar süren (silahsızlanma) dev - başındanberı donen şayıalara nazaran Roma - Berlin, Tokyo müsellesinin 
Çiftler biribirlerini ite kaka eg- le • şıyorl.ardı.. · d t , ·ı · d Japonlar buna mukabil Alınanyaya 1 

N h t k resın e, ay~ are a-emı erın en ma- . • . . . • . daha kuvvetlenmesini ve Milletler a-
niyorlar.. ı aye ışı ları parhyan kam- .ada büyük gemi tezgaha koymı ... ·an Şımalı Çınde bır takım ıktısadı menafı b. b . 

bur ko'"pril aözilkt·· ç t ı 11 ' . . J • • • _ .. • •• .. rası ır :ışkasının da daha genışleme-
C - kü " k t 1 b l . d e u. an a ar e er- Amerıkalılar son sılııhlanma ...,.arışı verılmı .. tır. Hatta soylendıgıne gore ... t kt d" 1 ç· d ld __,ınarcıgın çu a e e erı e d H k bi 'bJ . . " J y mesını ıs eme e ır er. ın e e e e-

İstanbullulnra mahalli oyunlarını e.. er es. . : 1 ı:ne veda edı • başlar başlamaz gayretle kolları sı- 1Almanya harpten yani 914 den evelki d"l . 1 r · d h 1 . 1 t:1 
.. t d'I ş·· 1 k d 1 B yor ve gayrı ıhtıyarı şunları da ila- 1 ı mış o an mena un er a ı ş e ı me-

gos er ı er.. ıır er o u u ar.. un- d' 1 vadılar ve bu korkunç maça bütün vaziyeti iade edilecektir. Eğer Japon- si düşünülmektedir. 
1 H d 1. . f ' 'k 11· ve e ıyor ar: h. t t 1 1 ki . l . ara ay arpaşa ısesı ızı mua ı- .. . .. ı~me ve a ı gan ı arıy e ıştirak lar Alınanlar bu menafii temin ediyor- Bununla beraber Uzak Şarkın si -
mi Kenan (Hayat pokeri) ni söyli- - Guz~l hır gun yaşadık .. Hem ettıler. larsa bunu Almanlar' Çine karşı o - yasi ahlakında bir taraftan diplomat· 
verek cevap verdi. de dos!ları. rördOk. Tertip heyetine BUGONKO AMERiKAN 
J t kkü b b t lan vaziyetlerini değiştirmeleri içindir. lığa devam etmek, diğer taraftan da 

Ağırbaşlılar çınar d iplerinde ki- eşe r ır orç ur.. BAHRiYESi Bu takdirde ise onlar daha başka şey- kavgayı bırakmamak pek çok görül-
taplarını açmı~lar .. İkide birde .wöz- Zeki Cemal F.n <>ski si (J !ll 1). en yenisi '921) !er araytıraklaı dır. Fakat bundan da- ınüş şeylerdendir. 
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Hacıosmanbayınnda Zamanenin büyük cinayetleri: 
esrarengiz katil ~E l ~d ~k t ·ız · ,_ .. \J t 

IİY• •m•••td::i:::1~i:i~.:;::ıh V a lna a l lR ogre e11 
ceza bakimi huzurunda açılarak k •ı b • 
muhteviyatı t e!'hit edilmiştir. Katil ve atı yapan ır anne 
Ali Rızanın sandığından elli çift 
kadın çorabı, bir fotoğraf makinesi, 
bazı kadın eşya ı ile kendi çamaşır- • 

Vahyi ~~~~:b~•dın reoimteri, mektuplar 16 yaşındaki çocuk "72,, yaşındaki piyano muallimesİııl 

Galatasarayhlarla beraber 
Belgratta ilk gün: Beden terbiyesi 

nazırı n ı ziyaret 
Yayan: Galatasaray kaptanı 

Arabacı Ahmet Yakalandı anneSJ•lll•fi teşvikile DaSJI öldu•• rmüş oldug"" UDU anlatıyd Baş tarafı 1 inci sayfada bizim çocukların yol yorgunluğu, mu. Katil Ali Rıza Hacıosman bayı- . . t-r 
medenisi ve en sulhpcrveri olan spor h it, gıda ve hayat şartlarının her sa- rıdan şoför Lütfinin cesedıni at - c:Prag> ın en işlek caddelerinden bi- duğundan kendisi Hl20 yılında cBu - sallıya çekilip gidiyor. Zabıta ı§l;e cf' 
hareketi yolu ile sporcu gençlen bir- basındaki dt>gişıklığın onlar ~zerinde tıklan sonra l~enikapı cıvarmcla o- r.isinde sıralanan büyük apartmanlar- dapeşe:t deki Çek konsoloshanesinin kına bile varamıyor, şayet sen 1' 
birine tanıttırmak ve sevdinnek eme- yaptığı tesiri hesaba katmak laz.ım ge. turan arabacı Ahmet adın ela hirini dan birisinin önündeyiz. Genç bir baş katibi idi. Orada konsoloshane baş saret edip bir erkeklik eder de .. pı 
linin beslenmekte olduğunu arzede - lir. Teknik oynamayı bilen çocuktan- de otomobile aldıktan ı;onra. Trak - delikanlı sürntli adımlarla bu bina - kfıtibi ile ~vlenıneğc muvaffak olmuş no hocası ihtiyar «Malats~ ı öld~ 
rim. mız ferdi oyunu bırak"ır ve yük.:ck bir ya\•a yollanmış ve A hmech Uzun- lardan birisinin kapısından içeri giri- Jakin bu izdivaç uzun sürmemiş, ko- lirsen sefaletten kurtuluruz, ı 

Terbiyeibcdcniye Nazırı bize şu ce. ı enerji ile mücadeleye atılırsa k~ bü • köprüde inrlirn1iştir. Bu vnziyet te~- yor, merdivenleri ikişer, ikişer atlı- cası, evlendikten sonra gürültülü ına- oluruz. ,. ır 
vahı verdi: tün ümıdımız onlann bu ga~Tetlı ham. bit edilince ~zunköprClde. Ah~et yarak ikinci kata çıkıyor. Üzerinde ccralarla dolu hayatı yaşamak istiyen Annemi çok severdim. ~~~ ~ 

- Galatasaray sporcularının bu tc- lelerindedir. ynkalanmış ve lstanbula gönderıl - «Piyano öğretmeni (Julic Malats)> bu kadından ayrılmıştır. diği şeylerin ve tavsiye ettıgı bi' 
zahüratından fevkalade mütehassis Gayemiz yarınki maçı kazanmak i- mesi bi~dirilmiştir ... Uzunköprüden levhası asılı bir kapının önünde duru-I Biraz r50nra Marie Hindistandaki tin kötü olduğunu bilmekle .. ~r' f' 
oldum. Kemalist rejimi gençliği ile çin olanca kuvvetimizle uğraşmaktır. gel~n ~ır. habere gore,. ~hmet or~- yor. Ve bir saniye tereddüt ettikten Çek konsoloshanelerinden birisine onun ıstırap çekmesine bir tu.rlii ~ 
Yugoslav gençliği arasında dahi iki Yannı kurtarmak turnuvada iyi mev. c~a ılk ~~tıc~abın<l? katılı~ o.t~.m.obı- sonra zile dokunuyor. memur olarak tayin edilmiş ise de o- lüm razı almıyordu. Maamafih ti 
milleti birbirine rapteden bağların kie sahip olmak için icabedcn manc- Jıııe mu.~terı sı fatıylf' hındıgını ve Kapıyı çalan delikanlı henüz ço - rada da rahat durmadığından Çek ha- leri bu cinayet teklifini şiddetle 
mevcut olması tabiidir. Belgratta ya. vi vasıtaları bize verecektir. Bütün bindiği zaman da otomobilde Ali cuk denilecek bir çağdadır. Ancak iri riciyesi bu güzel fakat haris ve iffetsiz dettim ... > ~ 
pılan spor hareketlerile yakından al;- dikkatimizi bu iki maç üzerinde top- H.ı:t.:anın yalnız olduğunu, sarışın bir yarı bir çocuk. memurunu azletmek mecburiyetinde Canavar anne, zat~n iyilik, fe~. 
kadar oluyorıım. Bu itibarla bu vesi- lamaş bulunuyoruz. Yann kazan~~k ka<.lın bulunmadığını ve kendisinin Kapıyı çocuğa bizzat .,Julie Malats> kalmıştır. mefhumunu layıkile öğretmediği rl 
leden istifade ederek Tfükiyede spo- için oyruyacağız. Fakat kazanmak ıçın Uzunköprüde indiğini, otomobilin açtı. Bayan Julie ak saçlı, yaşlı bir cMarie Rohlan:t diplomatlık haya - lunun bu imtinaı karşısında on°. ~ ,t 
run piştan olan Galatasarayı tebrik e. de çall§tnak lazım geldiğini hatırdan de nereye gittiğini bilmediğini söy- kadındı. Çocuk piyano dersi almak is- tından çekilince bir müddet Avrupa- kaklık ve alçaklıkla itham e~ 
derim. Aynı zamanda spor hareketle- çıkarmıyoruz. lemiştir. Ahmet bugün şehrimize ge tediğini anlattı ve kapıyı kapıyarak nin büyük şehirlerini gezip dolaşmış, hatta onu dövmüştür. . 
rinin bugünkü cereyanlar içinde milü <Bu mektup maçtan bir gün evvel tiri~ecek, b~rada daha esaslı bir bayanın peşi sıra dehlizi geçti ve ka- bu şehirlerde ı-ayLc;ız sergüzeştler ge- Bunun üz.erine çocuk, ihtiyat' pı); 
duyguları taşıyan iki memleket genç. yazılmıştır. Malumdur ki Belg~at.ta şekılde tahkıkat yap~lacaktır. dın önde çocuk arkada tamam sal\)- çirmiş ve nihayet bir gün beş parasız no hocasını öldürmeğc iki kerl! tef 
liği arasında samimi bağlantılar vücu- takımımız ilk maçı 3 - 1 kaybetmıştır. Sarı,ın Kadın Kun Ve Ne nun eşiğini atlamak üzere iken deli - kalmak tehlikesi ile karşılaşmıştır . büs etmiş lakin kurbanının aP3~ 
de getirmek temas ve tanışmadan do- Binaenaleyh kaptan Vahyinin ümit • , ~ Oldu~ .. . kanlı bir yıldırım süratile kadının ü- Bir zevk ve sefa; debdebe ve sefahat nma gidemeden fikrinden caynll~ ,-. 
ğan iyilikleri meydana getirmek için leri maalesef boşa çıkmıştır.) ?•ger~ tarafta.n .yı~e .dun ılk de- zerine atıldı, cebinden çıkardığı ka - hayatı yaşamaya alışmış bu kadın pa- Nihayet annesmın mütcıııa~J' 
en müsait bir vasıtadır. Bu vasıtayı --<>--- fa S azdıgımız gı~ı kat:ııe ~eralıer lın bir sicim parçasını kadının boynu- rasu: kalınca başlıca eğlencelerinden mütevali ısrarları kaqısında yok ıııif 
olanca kuvvetimizle takviye etmek Bu Pazar yapılacak lstanbuJdan çıktıgı t<:sbıt edı~en sa- na geçirdi ve zavallı piyano hocasını birini teşkil eden zabıta romanlarında anlattığımız şekilde cinayeti iş~ 
!Azım geldiğini unutmamak icabedcr. rışın kadınn~ a.dı S~vım .. ~ldtıg~v :a: boğ111aya başladı. okuduğu şeyleri tatbika kalkışmış ve annesinin borçlarını ,·ermiş ve c' 

• • • atletizm mÜsabakalan ~akk.'.ık etmı!tır. Yıne ogre~dıgı~ı- Dulikanlı bileklerindeki genç er bu suretle 72 yaşındaki piyano hocası polisin incelemeleri sayesinde her . 
Atletizm federasyonu 1938 se- z.e ~~re, s.evımden oturd.ugu evın kuvvetinin fazlalığına rağmen işlediği .,Julie Malats-,ı parasına tama' ede- niye mukadder olan akibetle ~8~4 

Ondan sonra ikinci mühim ziyare- nesi için ecnebilerle birçok temas- suhıb_ıne .bır mektup gelmış ve bu- cürmün dehşetinden o kadar ürkmüş rek öldürmeğe karar vermiştir. laşarak yakasını adaletin deınır Y' 

timizi yapıyoruz. Saat birde bütün ar- lar hazırlamıştır. nu~ uzerıne bu kadı~ın İ:ıtanbuldan göriinüyordu ki, ihtiyar ve zayıf k& - Anne mi, canavar mı'r çesine kaptırmıştır. ıır 
kadaşlar otelde toplanarak al bayra - Bu pazar günü Takı:ıim stadında P~. uzakta olmadıgı anlaşılmı~tır. dının debelenmesine mani olamıyor, Ancak bu vicdansız anne tasavvur Vicdansiz anne, mahkemede 0feıl' 
ğımızın dalgalandığı sefarcthanemizi lıtanbul atletizm ajanlığı tarafın- Dun ~~şa~ yakal~nması lıeklen~y~r ona tamamile haklın bir mevkie g~- ettiği cinayeti kuvveden file çıkarmak nu cinayete teşvik eylediğini ~i~~ 
ziyaret~ c.ittik. . . dan tertip edilen gül kupası mü sa- d u .• G u ~1 ~.ı denbP.rı ara.~an . ve cın.ı- çemiyordu. cesaretini kendinde göremediğinden inknr ederek onu yalancılıkla ı 

Scfirımız ve refıkalan ıle sefaret - baknları yapılacaktır Bu rnilsa- yctın butuıı eRrarını çozcbılecek o- N'h 'h - l b henüz on altı Y""ında olmasına gmv n t - d k vlı k so)'l~ 
h ı b. . b.. - b ' y b k d b , t 1 k ,, ı ayet ı tıyar pıyano ıocası ze un -s ra e e mışse e çocu ag yara 1' • 

nne memur nnmız ızı uyuk ir bakalar bütün Trakvadaki atletle- an u a mm u sa ır ar o unuu- 1" .. D ı·ı l d l d b' . . içki tütün içen annesi gı'bi sergu" l . . d v ld v tekt8r . " - d k . cıuştu. e ı ;:an ı per e er en ırısı - ' , - - erının ogru o ugunu 
şefkat ''e muhabbetle karşıladılar. Dır re a,.ılc olacaktır. Aşağı yukarı bu gu sıra a ya alanmış olması bUyük · · k d k dı K d ze.:tçi bir havat geçiren o""lundan ist·ı- tı . .ı 

· · · ,.. _ .• b. 'ht· 1 d hT d . sının or onunu opar . a ını mut- "' • 6 mış r. .,. 
saatı g~en. samımt hasbıhallcrm ar • müsabakalardan sonra, Turk mılh ır 1 ıma a 1 ın edır. fağa sürükledi ve kordonu bir halka- fadeyi düşünmüş ve ihtiyar piyano Müddei umumi doktor «Stebrıl' geıı' 
kası kcsılmıyor. ~k yorgun ve uyku. takımı namzetleri de meydana çı • Katil Çok Eararengiz Bir ya geçirerek hareketsiz vücudü boy- hocasını ö!dürmeğe kendi evladıni saat süren ithamnamesinde gerc1' ,t 
suz olmamıza ragmen vatan parçası k kt Adamdır t · · c· · b fh · · . d -'"'~ 

aca ır. Bat·· b 1 d d 1 1 nundan astı. Bu suretle cinayetine bir memur e mıştır. ınayetin u sa ası- katılı ve gerekse onun vıc aIP"'" .~ 
demek olan bu sıcnk muhitten a'-·rıl- n B lk 1 d · · un uıı ar an a an a.şı aca- . . k t 'l k mahk d .. 1 . . . . . . . .,e l " u sene a an OYt\n arın a ıyı ~ 'b' . t' ,, . ıntıhar süsü vermek ıstiyordu nı ::ı ı çocu eme e şoy e an- nesı ıçın şıddetli ceza lliteınış • ._ı.r 
mak istemiyoruz. Nıhayet yarıııki bil- 1 k . . ·ıı· t· k d· 1(1 gı ı emaye ın seuebı henüz meç · · 1 t . . diV' 

derece a ma ıçın mı ı a ıma a- h Jd "" V l 1 d . . Çocuk bu korkunç cinayetten sonra a mıştır. heyı cJaroslav> ı yaşını nazarı ': ~' 
yük maçımıza dinlenmiş bir vaziyet- . 1 1 1 • • · 1 • k u ur. e ıısa a a bıçare bır me- An b b' .. d d' ki ·cdP'. 

hıl O an at et erın ızın erı ço er - d "ld .. d "k - piyano hocasırun parasını aldı ve kim- - nE>m ana ır gun e ı : Ja- te alarak 5 sene ağır hapse, vı - .. d 
te çıkmamız için sefirirnizden milsaade ken alınacak ve son günlere bıra • kmut~lu Al~ Ro ur ukten sonra. olbe.n seye görünıneden apartmandan sı - roslav, çok meraklı bir zabıta romanı annesini de 25 sene kürek cctP' 
· ttik T kr ·· ·· k arzusil a ı ı ıza ço e·rarengız ır rıca e . · e ar goruşmc e kılmıyaeaktır. ada d B d h k::ık d _ cl' vıştı. okudum. Bu romanda ihtiyar bir .ka- mahkQm eylemiştir. ...ıJ 

bize izın verdiler ld _ .b. m ır. u a am a ın a sım ı- dm · 1 bo w ldukta t t M . R hl .. ijitl"'. 
S "ki y. kJ . . . ed'k Atletler geçen sene o ugıı gı ı ye kadar sarf edilen bütün g~yret- İşte henüz on alt1 yaşında iken bu ıp e_ ~~ n sonra cese mu - c arıe o an> hükmünu t İ 

Ç 
a~~ ı .. h . e;:ı crım~t.ı .. Y ı . bu sene de Modada veya Kadıköy- ler neticesinde alınan malümat pek tüyler ürpertici cinayeti islemiş olan fakta hır çıvıye asılıyor ve bu suretle düşüp bayılmış ve halkın "Ilırıe n"I' 

d
olcu arınk elpsı Aı :nmd e yuzerelo. de kurulacak olan hazırlık kampı- azdır l\faJUm olan şey Al. Rı a cJaroslav Rohlam geçen gün {Prag) cinayete bir intihar süsü verilmiş o - sun böyle vicdansız anneye! .. > fe 
a nnna çı tı ar şngı a ugos av 1 d B d d.. d · 1 Z nın luyo K d "ld" ·· 1 ı d ah 1 d8" 

kı .. b.. . 1 . b: . l k . . na alınacak ar ır. u ara a un e Eski~ehir tayyare alavıncl k' daki Cinayet mahkemesinde yapılan r. a mı o urup parayı e e ge - an arasın a m keme sa onuıı 
u u reıs en ızım e omışmak ıçın - . . . t k · " - . a ma 1 - • • ) d d k ll sallı k k 

b kı. . • yazdıgımız gıbı hır Macar a ımı nıs· tlı'k Devlet Dem· il t 1 mahkemesinde cinayetiru yukarıda çırmış o an a am a o arını ya şarıya uca ta çıkarılmıştır~ A e ıyorlar. Bıraz da yarın yapacagı- . • • . . ıryo arı a eye- • ~-
mız maçlar hakkında izahat vereyim. getırılerek mılli takımla ıkı müsa - sinde şeflik yaptığı \'C bundan on yazdığımız. şekilde, itiraf etmiştir. • r 

baka yapılacaktır. 1 K t J·' t d ~ d ı'ht' . b "ld" d"k Al ad ki 1 b' I' h .. kA f 1 kar• Yarınki maçların galip ve mağlOp. ·. • sen~ .evve. ara ua o ur ugu ur. ıyar pıyano ocasını o ur u ten many a ce ere n 1 iZ u ume 1 p 
l kd.• .1 t · ·· .. 'k' · Atletızm federasyonu beş şehır Katılın bılhassa son zamanlarda sonra yakayı ele verip hapse tıkılmış arı ye • ıgerı e pazar esı gunu ı ıncı . . _ • 1 

1 ki Y ı f t arasında hır atletızm nıusabakası birçok kal'l!;tk ve esrarlı işlerle meş olan bu genç irisi çocuk hapisanede 'f ' d 
maç arını yapaca ar. ugos av u - . . . .. ·. . - . 'dd ti h'' . d'ld' arı esın e bolunun klymetini biz memleketçe ya- dıa t.ertıp etmıştırı. B~ mlsusabakalara gul bulunduğu sanılmaktadır. Bu cinayeti anasının teşvikile işlemiş ol- Si e e ucum e 1 1 
k b· ı· · F tbol 1 d b' zmır. Ankara. zmıt, tanbul, ve ihtimali doğuran sebep de kendisi duğunu da ağzmdrm kaçırmış ve za . f .111) 

men ı ırız. u sa ıasın a ıze B t l 1 • . k . - • - (Baştarafı 1 n.cı. sa1/ OP f 
f 'k fl k ş· d' k d ursa a et en gırece tır. nin mütemadiyen hüviyetini sakla vallı ihtiyar kurbanmm hayalınin bir A aı tara arı ço ... ını ıye ::ı ar . • ' - iman ordusunun 1 
yaptığımız hususi v~ resmi temasla • Bu· Yunan takımı gelıyor mak istemesidir. türlü gözünün önlinclen gitmediğini ettiğine göre İspanya'daki ecrıeb dl 
rın mühim bir kısmını onlar kazanrn~ Yunanislanın kuvvetli takımla- Katil Ali Rıza hadiseden bir de söylemiştır. kuvveti metho)undu nüllülerinin geri alınması hak1'1~ 
vaziyettedirler. Son defa Belgratt.a rından Enosis bu cdma günü şehri- gün evvelki perşembe g il n ü Bu itiraf iızerıne genç katilin anası İngiliz planuun esasına göre btJ 
oynanan Yugoslav _ Türk maçlarını mize gelerek cumartesi ve pazar ö ğ l e d en Mnra Tepebaşındaki Bayan dv1arie Rohb::ın~ da mahkeme- . Berlin, 13 IA. A.! - Stet~n'de N.a- ctanu bir anlaşma hasıl olacalctı~ 
3 • ı, 3 _ ı yine onlar kazanmışlardı. gfinleri Şişli ve Pera takımlariyle şoförlerin oturduklnn Kahire kra- ye verilmiştir. zı fırkasının mahalli kongresınde, Hit- Bu gazeteye göre, bugün baŞ\"' ff 

Şimdi mi:ıa!iri olduğumuz Yugos- iki maç yapacaktır. athanesine gelmiş ve orada hiç ta- cMarie Rohlanı> mahkeme huzuru- 1~.r ~e hazır olduğu halde bir nutuk diresinde toplanacak olan nM'Jrl~~~ıl 
lavya takımı da İstanbula geldiği za - Balkan atletizm müsabakalan mmadığı şoförlerin rnilkalemelerine na allıklı, podralı Lir sima ve şatafatlı so~lıye~ B. Ro~~lf Hes, ?e~oslovak- giliz gemilerine karşı yapılan hilJ 
man takviyeli olmasına rağmen bizim Yugoslavya atletizm federaByo- karışarak onlarla konuşmuş, 12 se- bir tuvaletle çıkını:;; ve hayatında bir ya ya .~ıddetle huc.um etmiştir • lar devam ettiği takdirde ittihaı ti 
takımımızla 1 - 1 berabere kalmı~lar- nu, bu seneki Balkan oyunlannı ne e;vel kendisinin. de şoförlük kaç erkekle tanı~ıp gayrı meşru mü- Hatıp, VAlınan .zımamda_rlarının so - mesi lhınıgelecek olan tedbirle' 
dı. Fakat bu neticeye bakarak burada yapmayı üstüne almıştır. Bu sene- yaptıg'lnı, Malatya - Dıyarbakır hat- nascbette bulundug-unu ve oenç kati- ukkanlılıgı sayesınde halihazırda suL kınd "rli - -Ll-rd' ıtl. 

t · d b l d - 0 h .. ld v • • 1 · · a go şe"'~ ır. 
daha iyi netice alacağımw zannetmek Balkan atletizm müsabakaları Bel- ı mşaatm. a . u un .~gunu, mezu- lin bu gayrı mc.şru münasebetlerden un muemınen o ugunu soy emıştır. Daily Mayl gazetesi hUkO -ıl 
yanlış olur kanaatindeyim. Bir kere gratta yapılacaktır. nen tedavı edılmek uzere İstanbula birisinin mahsulü oldu"unu sö 1 - Mumaileyh, Çeka-..1\ovakya'daki ekal- . ' da toı>", 

geldiğini söylemiştir. Gözlerinde si- miştir. g Ye liyetlerin muhalefetlerini takbih et - meseleyı, bu haftanın sonun ~ 
=============================~y~birg6zlilk tqıyanbu adam, . tik~nwnra~*riM~wre~~-m~~hl~~a~~m~~~w 

b d b . b k k d 1 « Mrıe Rohlan:t hususi hayatında am t 'st'ı· mitesine tevdi edeceğini z.anrı t P" 

NE IRU un an ır uçu ay a ar evve k .. . . v e mı~ . . . re 
de Tepe başında Britan,ya otelinden çobcsergul zcştçı bı.r kadın olmakla be- cÇek devletinin sulh ve niz.amı mu. ve Çmnberlayn'in Ingiliz tie11 ttıl 

ra r ça ışmayı bever bir tabiatta ol- ka ı l"'ra u çıkarken Nuri adında birisi tarafın- hafozaya ve vatandaşlannın himaye suna rşı yapı an taarruz.. sbtl'.J 
dan görülmüş, Nuri daha evvel Ali ve emniyetini temine ehil olmadığı maha etmemekle beraber ınuk ·tıti" 
Rızaya münasip bir pansiyon aramış mobile at1ıyarak Bfıyükdereye Be- aşikardır. Çekoslovakya, Avrupa'nın bilmisil tedbirleri aknasına 1 

fakat bulduğu pansiyonu ona be - yazparka gitmiştir. Orada da içkiye en tehlikeli noktası haline gelmiştir. vermemekteir. 
ğendirememiş olduğu 1Çın katile devam etmiş, bir aralık şoföre de Führer'in sakin ve sağlam sinirleri ve 
böyle bin yer bulup bulmadığını garsonla iki şişe bira göndermiş, sulheuyane hissiyatı, Avrupayı bir f . ---<>- • de 
sormuştur. Katil buna Gamsiz cad- sonra Lütfiye rakı ikram etmek is- felaketten kurtarmıştır. Halbuki di • ntıhabat aleyhıJ1 I 
desinde Yeniçeri sokağında 4 nu- temiştir. Fakat maktul Lütfi o sıra- ğer büyük devletler, Çekoslovakya'yı p . 

13 
(A A ) _ p uıer 

marada Madam Eleninin evinde o- da yanında bulunan Halit adında itidale davet etmek için hiçbir şey yap. . arıs, · · ap 
t d - b · f b · f" k d · ı b b . tesı yazıyor: 1' 
ur Bu'gl~hceva ın1ı velrd~ış ır. .. l' t ır. ş.o .or ar a a

1 
şıyk e d:ı:a er mil~- mıyorlar. clntihabat usulü artık maziye, 

ı a ara an aşı ıgına gore A ı erısının garson a en ısıne yaptıgı B. Hes, bundan ı;onra Alman or -
1 

. . 
8
rete _,; 

R b d k d -· t - t b t kı·r· dd t · ı· B " mıştır. ntıhaplar gerçı eJTl ıiY' ıza u ev e anca or gun o ur- u e ı ı re e mış ır. unun uze- duc;unun kuvvetini meth ve sena et - . . . .. . vB 
t Ç·- k" k a· · d h .. · · b' h l' · Al' R lırtıyor meyıllcr gosterıyor. ti muş ur. un u en ısın en uvıye- rıne ır ay ı ıçen ı ıza Beyaz miştir. ' . . çel< f1l 

t . · t b't' · tt•ğ· ·· l · kt k · k · · · ler takvıye ediyor fakat ..ıı ının es ı ı ıcap e ı ı soy enmış par an çı mış ve yıne endısını Hatip demiştir ki: ' _ _, 1w 
b t 1 1 k ~ J Al" R. b b ki' L " tf' · t b'J" ti lesinin halini ooska planlaru9 11 u a ep e ar.:;;ı aşan ı ıza azı e ıyen u ının o omo ı ıne a ı- «Hiç kimse AJmanya'va karc;ı ya- ,. e&c 
e~yasını da evde bırakarak çıkmıs yarak Büyilkdereden ayrılmıştıı· 1 k b' t ' 1 -1.d b".... lıdır. Bu memleket, bir sen ıı 

-ı • pı aca ır aanvzun a e a e ır as . . . . . de 
bir daha görünmemiştir Katilin şoföre bira ve sonra ra- k • t "h 1 v "b' b" d" ün devam eden gergınlik ıçın • · . erı enez.zu o acagı g1 ı ır uş - . b t ı;ı 

Ali Rıza Tepebaşındaki kahve- kı ikram etmek istemesi, kendisinin ceye kapılmamalıdır>. müddet yaşıyamaz. lntiho ::ı eri 
den perşembe günü saat dörde doğ- herhangi ağır bir suç dolayısiyle 

0
__ tikten sonra hıidiscler d~hn ~i!N 

ru çıkmış ve Maviköşe birahanesin- huduttan kaçmağa karar verdiği ve tempo ile cereyan edecektır. , 
de bir hayli içmiştir. Fakat içki pa- bunun için de şoför Lütfiyi sarhoş Askeri temyiz mahk~mesi ler statüsünün belli başlı )latl~e' 
rasını ödeyememiş, garsona bir o- ederek bir biçimine getirip otomo - Askeri muhakeme usulü kanu - kında malum olacak ve p::ırtileJ' ~ 
tomobile atlıynrak Havyar hanına bilden dışarı atmak ve sonr:ı araba- nunun 41 inci maddesini tadil eden pılan müzakereler kat'i bit s91'1 
kadar gidip verdiği pusla ile oradan yı alarak kaçmak istediği yolunda kanun <lün vilayete tebliğ edilmiş- girecektir. Çekoslovakya'nın 9c# 
para alıp getirmesini söylemiştir. tefsir edilmektedir. Şoförü sarhoş tir. Bu kanuna göre a akeri temyiz gelecek haftalar içinde belli olıı 
Gar~on çıkmış, civarda ilk rastla- edemiyen katilin onu öldürmek su- mahkemesi iki daireden teşekkül -o-- (il 
dığı 2972 numaralı taksiye atlamış, retiyle maksadına eriştiği hatıra eder. Her iki dairede dört ad. v rı1'İ 

1 
Havyar hanına giderek katilin \'er- gelmektedir. Bu takdirde Ali Rıza- li, dört askeri nza bulunur. Asker! Tuggeneral ve daha yuk~ cJe ' 
diği puslay1 muhatabına vermiş ve ya şoförü öldürmeği ve hatta İpsa _ temyiz mahkemesinde iki askeri, belerdcn, aza mi.ılfızimJcrı ı,r-J 
paraları alarak getirmiı;.tir. Ali Rı- lada ikinci bir cinayet işlemeği gö- iki adli aza ınü!azimi bulunur. As- baylardan intihap olunur. 

1
iilj 

za, hesabını görerek çıkmış ve yine ze aldıran ilk suçun \'eya saikin ne kcri temyiz mahkemesinin, askeri halinde azanın Albay, .ıtZll Jl 0"ı1 
kapıda bekliyen maktul şoför Lüt- olduğu üzerinde derin derin dOşlln- azaları ve aza millazimleri iki sene !erinin de yrbay rütbesinde 
finiıı kullandığı 2!)72 numaralı oto- menıek kabil deüi\dir. müddetJe <tayin olunurlar. Azal'ar sı daca.izdir. 
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ötı. aeıriJ•tı: 12.80 - Plakla Türk 
muslkiııi. 12.60 - H&Tadlıı. 18.05 - Plakla 
Türk musikisi. 18.30 - Muhtelif, plik net· 
rlyatı. 14.00 - Son. 

Alı.tam netri7ah: 18.30 ... Pli.kla dans 
m1111ikisl: 19.15 - Konferans: Fatih Halke
vi namına: Burhan Felek (Olimplyadlar). 
19.56 - Borsa haberleri. 20.00 - Gremriç 
raaathaneıinden naklen aaat ayarı. 20.02· 
Vedia Rıza ve arkada~larl tarafından Türk 
muaikiııi ve halk prkıları. 20.45 - Hava 
raporu. 20.48 • Ömer Rıza tarafından a • 

rapça ıöylev. 21.00 .. Tahsin Karaku9 •e 
arkadafları tarafından Türk musikisi Te 
balk prkıları. 21.45 - ORKESTRA: 1 - Lu 
ijlni: Bale ejibsiyen. 2 • Dcfose: Seren.ad. 
8 - Pleaov: Rev dö mariyaj. 21.16 - Ajana 
haberleri. 21.30 - Plikla ıololar, Opera ve 
operet parçaları. 22.60 • Son haberler Te 

ertui &"Ünün programı. 23.00 • SON. 

Avrupa Radyosu 

b drada geçen hafta moda kraliçelerin -
Oaş teti (19.30 devamı) 22.45 Berlin 

l ·. nası} yapılır? den Mis Barbington'un giydiği elbise- da\a'aaı: Küçük oda musikisi konseri. 
kısa 

arada (Romeo ve Julyet) ile nhneleri 
mukayese ıedilmiş (Mayerling) daha 
üstün görillmüştilr. 

\;J . Cundüz . . !er ve bir de •yyareli ppltası çok tak- Ruitollero 
1, "tı ica ıçın hafif bir saç tu- . 9.30 Berlin kısa dalgası: Çocuk t•rk>-

İkinci Şirley 
~1~•tin;p ~der. Resim saçların tabii dir kazanmıştır. ları, 9.45 Halk t•rkıları. (10.30 Robert 
2 &osteriyor. 

Şirleyin ,Ameökadaki rakipıerin -

'"1, .._ S"çlar 
" '"nra b· şampuvanla ıslatıldık -
ı. ilıqk Ve /r müddet havlu ile yumu-
~ ııı., 11 azla ıslaklığı giderilmek il-
3 ır. 

'-ıı, .._ 'l' 
'· llrak]a ilk kıvrımlar hazır -

4 .._ 

Müslinin, Dantel, 
Tül rolleri 

Çiçeksiz bir ev, dostsuz bir adama 

benzer. İşte kadın da böyledfr. Ne 

kadar güzel olursa olsun üzerindeki 

giydiği elbise modaya uygun olmadı 

Suman'ın piyano eserleri) 16.30 Berlin den birinln adı Darla Hovd'tur. Hint.
kuıa dalgası: Keman solo 18 Peşte: Eski illerin İrachesi ismini verdikleri damı 
~!acar tarkıları. 18.80 Roma kısa dalgası 
Yeni İtalyan prkıları. 18.40 Bratialava: fevkalade oynadığından şimdiden 
• 

Piyano kon•eri. 19.15 Berlin kısa dalgası (Hint Yıldızı) ismini alml§tır. 
Piyano konaeri (Mozart). 19.10 Varşova: Metro _ Goldvin _ Mayer şirkeü bu 
Haendel ve Bach'ın eserlerinden viyolonael 
sonatları. 19.20 Lilypzig: Şarkılar. 20 Var- küçük arüsü yetiştirmek için son de-

g 

Ame Şerldab 
l<urut 

S , :ıı ma ileti işler. 

~n .ailr~c:ı~~da, kurutulma işi biraz 
~ltı];, gınden meselll tırnaklar 

9ova: Şarkı resitali (Schubert, llrahms). rece gayret sarfetmekte, büyük 
mı güzelliği bir yanda kalır. 20.15 Bükreş: Mandolin musikisi. 20.30 fedakarlıklara katlanmaktadır Darla mlf oldukları bir yıldız da Ann Scheri-

Bugünkü modaya hAklm olan şey_ R~ma, Bari: Ş~rkılı konser. 22 Belgrat: Hovd şimdiden haftada 100 do _ dan'dır. Hoüvudun en klAaik çehreli 

6 . 

~~ta~ç:r iYice eli\stikiyetini ka-

!er: Tül, dantel ve müslindirler. Bil- Pıyano (Portekız eserlerinden). 
Dano Muoildoi: !ar, bizim para ile 1250 lira kazanma-

hassa bunlar gece tuvaletlerinde bil- 18: Varto•• 19.25 Pette. 21.30 Flo- ğa başlamıştır. Şirleyin pek yakında 
yük bir yer işgal etmektedirler. Şim- rans, Napoli. 23.30 Lilyipzig. yerini terkedeceği bu yıldıza bütün 
di gece tuvaletleri muhtelif şeklllerde Muhtelif: • . Holivut' büyük bir kıymet vennekte-

sayılan buyıldızı (Brooklyn Cowboy) 

adlı bir film çevirmef:e başlamıştır. 

Askeri akademi 

SaY,fa: 7 
:ıs 

Bugihıkn bilmece 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan ••fa: 

1 - Katil, ayaklarını kaldırmadan gi· 
den. 2 - Nida ftareti. memur, notada bir 
•••· 8 - Şarkta bir vfllyet, kadın olmıyan 
4 - Btiyilk kız kardq, talihi bildirir, 5 -
Yii%6niin rengini söyliyen, kabul etmiyen. 
8 - AJçak, mmıtazam fekilde, 7 - Kazın 
konufması, suyun gidişi. 8 - Büyük, edat. 
9 - Alimeti farık.a, deniz ölçüsü. 10 -
Son harf, zamanın me)'-valar1ndan biri, e· 
mir siyguı. 

Yulı:arıdan At•i•: 

1 - Hokkabaz, çok olnnyan, 2 - Kl
.ti, 8 - Evli değil beklr da deği~ menfi 
edatı, 4 - Çalışma, sebep olan, Güzel ~•· 
nat, B - Rüzgir. 6 - Sözleşme. Temiz. 
'l - Su hendeği, yeni olmıyan, 8 - ?tieı,-. 

hur bir papaz, menfi edatı. 9 - Sırt, 
dans. 10 - Sorgu ipreti. fikir. 

Dünkü Bilmecenin halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KISA HABERLER 

§ Denizbank bütün Anadolu ve A -
dalar iskelelerinde elektrik tesisatı 

yapmaktadır. Bilhassa bu arada Yalo
va kaplıaclarının her iskelede elek -
trikli afişlerle güzel bir surette propa
ııandası yapılacaktır. 

§ İç fındık satışları çok iyi Jitmek
tedir. Şimdiye kadar 320 bin çuvalı 

satıimlştır. 

Fiyatlar 48 - 49 arasındadır. 

Türkiye Romanya - Mısır 
atletleri müsabakası 

İki ve üç temmuzda İstanbulda 

Romanya - Türkiye milli atletizm 

temasları yapılacaktır. Evvelce kü

çük bir ihtiliıftan dolayı yapıla -

mıyan bu müsabakalar kat'i olarakı 

Temmuzda olacaktır. 
l -kil nra kıvrımlara son ve 

\, Verilir 
ı a~ı k . 
ıı,llıa,. ı kumaş renkleri 
~ Y<Q~ 5Porcular için hazırlanmış 
~ ltı; lıfak kumaşlar açık renkli ve 

.':1-lc,di Y•praklı motifli olan em
"lııı'- r. 

yapılıyor. Beyaz organdiden elbise, .. 19·10 Roma kısa dalgası: Arapça mu- dir. 
ön tarafı çiçek motiflerle işlemeli el- sıkilı neenyat. (Tiyatro Arap musikisi). 

20.30 Bari: Barbcrler ve Türkçe konuf-
bise. malar. 21.15 Bari: Haber ve Elen musiki· 

Ann Scheridan 
Robert Toylar ,Askeri Akademi) de 1 Ayni günde Yunanbtanda müsa

adlı bir film çevirmeğe başlamıştır. baka yaparak memleketlerine dön
Wamesr Bros'ların yeni angaje et- Bu filin renkli olacaktır. 

Beyaz ipek müslin üzerine başka •=i=. ============== 
ipek müsliııden eşarp. • ============================== mekte olan llı~ır atletleri de bu 

~~,. "'tın d 
'' esen] · ç· 't • erı ın manzarası 

~"'•k ar ve ~~ ın d k"a ceketlere gelince 
Y;ı ı •senı . 

•oy\i erı de çok çiçekli. açık 
'•nk.Jid' ır. 

Beyaz ipek müslin ilzerine yaıun
parlak ve tropan kumaşlarla zil • 
refavari çizgiler. 

Kül rengi dantel üzerine beyaz çi
çek motifler. 

Siyah müslin üzerine vişne çürü
ğü müslinden çiçekler. 

'<elli "SA 
BAH., ın romanı: - 20 -

l("DINLAR GÖLD 
~trc:u:-...... .;~:.:~:.::;;:.:._.;:.;:~:~;...Ji! 
~ llıe ed . 
d~daı.:ıa en: Nebahat PEYAMİ SAFA yazan: VICKI BAUM 
'tin· tının b 
~~ '. hissetr aşka dudaklarda eı:i-ı Toplantıdan iki gün evvel Hel 
'~ra~'r tepe~· Ruv\'eti kesildi, yük- şöyle bir mektup aldı: 
d~\Qle bir en ha, dönd üriıcü bir Sevgili çocuğum, 
)e d-~Unu ıruçu;uma yuvarlanarak Bana gönderdiğin elli iki şiline 
llıı)J~Undu. 0~dü. İçinden hayır! di- teşekkür ederim. Faizleri vereme
tuıd e ltendin· ayı~! Hayır! Tama _ diğimiz için, altı hafta evvel, maa -
•ene~· Yaldı \Çektı: Sallanarak doğ !esef smokini satmışlar; yolladığın 
biııın hı.fifç: ı .kordonları ucunda para ile. bisikl:ti rehinden kurtar -
ll ·''ddeıı ırıdıp geldi. He! kal- dım. İyı yaptıgımı zannedıyorum .. 

Iııe~Jan i'oı~ ç~rptığını duyuyordu. Baloda güzel güzel eğlen, soğuk al
.,nuniyet :rı. kapalı pek 0 kadar mamağa dikkat et. Dans ederek ter 
liço]( ~u~'Zlık göstermeksizin: lediğin vak't " ' -u içme. Binler-

laı- eı elind ilr !., dedi. ce defa seni öperl& 
o~,J0P!adı en Yere dökülen para- ::>eni aeven annen 

''ti ,an Çıl;tıorl)aya buraya çarparak VIII 
• ••arı · ışard k :Marf ile He! denize atlanacak 
•e b 1Yarak · 3 aplan göz-
ben e1tıil'ora canı sıkılmıs bir hal-
~ eJtı· u. lieı b ' 
•nı 1 der· . aşını hayvanın 

ı,ı an, ısıne d 
, ne ·• .ııı. ben· ayıyarak, "Koca -u ıııı .. 

Şıııek d h •çın ısırganların 
a a iyi idi.., dedi. 

yerde oturmuş kavga ediyorlardı. 

En tepeye, on kadar yüksekliğinde, 
yere çıkmışlardı; çfinkü burada ra
hatsız edilmek korkusu yoktu. Aşa
ğıdan, yukarda yanyana oturarak 
bacaklarını boşlukta sallıyan ince 

Büyükada iskelesi Dün sabahki sis Gümrük teşkilah için 10 
müsabakalarda yer alacaktır. Ro -

manya milli takımı 20 kişilik, l\Iı -
Köprüdeki Büyükada iskelesinde .. . . . . 

yapılan tadilllt ile vapurların buraya Dun sabah limanda kesif bır sıs ol- otomebil geldi I sırlılar ise 14 kişiden mürekkep 
iki çıkış yerlerile birden yanaşmaları ~uştu~. Bu _yüzden ilk va:ur seferle- Gümrük muhafaza teşkilatı için , sporcu kafilesi jle geleceklerdir. 
temin edilmiştir. Bundan sonra bir rı inkitaa ugramış ve Bogazdan ilk Avrupadan yeniden 10 kadar zırhlı o- Romanya ile olan temas gelecek 
kapıdan yolcular diğerinden de yük - vapur ancak 9,15 te Köprilye gelebil- tomobil gelmiştir. Bunlar bugünlerde sene ayni tarihlerde Türk milli takı
ler çıkacaktır. miştir. hudut ınıntakalanna gönderileceJ;:tir. mı Bilkreşe giderek iade edecektir. 

sporcu siluetleri küçücük görünü -
yordu. İki kat aşağıda, üç metre 
yilksekliğindeki tahtanın üstünde 
Karla arkaüstü denize atlamağa ça
lışıyordu. Esasen öğleden sonra sa
at bir ile iki arası banyoların tenha 
zamanı idi. Sağır ve dilsiz genç kız 
arka üstü kumlara uzanmış, gözle
rini yukarıya kaldırarak onlara gü
lilmsiyordu. Madam Mayreder he -
yecanla yüzerek merdivenin etra
fında küçük daireler çiziyordu. 
Matz da ufacık çocuk vücudiyle 

suyun içindeydi. He! ona yilzmeği 
öğretmişti. Bundan başka plajda 
her şey sakindi. Ve hatta yukarda 
kavga şiddetli fakat yavaş sesle de
vam ediyordu . 

l\Iay Lissen hop hidetten titri
yerek: "Sen bir zalimsin, diyordu. 
Sen kendi kendine meftun ve mfis

tebitsin ve bana tahakküm etmek 
istiyorsun.,, 

İkisinin de hiddetten sesleri ka- - Aman yarabbi! dedi May. E-
lınla~mıştı. ğer bana söylemek istemediğin se -

"Niçin toplantıya ııelmedin? Sa- hepleri ben biliyorsam! Kadın me
na rica etmiştim. Yalnız seninde selesi değil m;? 
dans edecektim, yemin ederim, bil- - Alla hım! Ne kadını? Bunu 
tün gece yalnız seninle.... da nereden çıkarıyorsun? 

- Peki sen neye toplantıya git- - Ben bilir miyim? Senin bil -
tin. Sana gitmemeni rica etmemiş tün kadın ahbaplarını tanımıyorum. 
miydim ?Söyle, evet mi, hayır mı? llepsi çılgın gibi etrafında dönü -
Benim sana bunu rica etmemde ıe- yorlar. Küçük Baron, aktris yahut 
bep vardı, halbuki sen bunu sırf ina- kontes. Daha ne bileyim. Böyle ka -
dına, bana meydan okumak için dınların etrafında döndüğü bir ada
yaptın.. • mı tanımak ne feliket. lnsan kendi 

- Kim inatçı? Sen daima, sen. 
Sen şimdiye kadar gördüğüm insan
ların en inatçısısın !. 

- Peki, olabilir. Eğer inatçı ol
masaydım çoktanberi mahvolur

dum. Fakat sen beni anlamıyorsun .. 

kardeşinden bile emin olamıyor .. 
- .M ay, yemin ederim sana hiç 

birine elimi silrmiyoruı'l; yUzlerine 
bile bakmıyorum. Sana :Jç bir kadı
na bakmıyacağımı vadetmedim mi? 
Söz verdim. İşte sdzümü tutuyo
rum, fakat sen bana hiç yardım et
miyorsun. - Nasıl anlıyayım? Hiç bana i~

lerinde nbahsettiğin var mı? Dişle
rini gıcırdatıncıya kadar çıkıyorsun. 
Ne olduğunu ben nereden bileyim? 

"O, peki, ben bir zalim.im ha ı 1 Niçin toplantıya gelmedin? Söyle 
Peki ben ... Ha, ben 1 Ben mi bir za- bana, belki o zaman anlarım .. 

- Ah! Görüyor mn•un. Sana 
yardım etmiyorum. Yine benim ka
bahatim! Bunun!il beraber her is
tediğini yapıyorum ... 

!imim. Ben de senin ne olduğunu 1 - Sebebi vardJ. Sana söyliye-
söyliyeyim mi? Sen de hafif kendini yemem. 
beğenmiş bir kızsın . ., diye cevap! - Bu kadar inadın karşısında 
verdı He!. ellerini oğuşturarak: 

- Bazan May küçük bir çocuk
tan daha budala oluyorsun 1 Hiç hiç 
bir şey anlamıyorsun. Evveli birçok 
endişelerim var. Bazan delirecek gi 
bi oluyorum. Küçüğüm seni seviyo -

rum değil mi fakat sen beni yakı • 
yorsun, çıldırtıyorsun. Ekseriya ba
şımı duvarlara çarpmak istiyorum .. 

- Allah aşkına ne demek isti
yorsun ? 

- Ne demek mi istiyorum? Şu
nu demek istiyorum : Seni istiyo
rum! diye bağırdı He!. Bütün kede
ri, geçen haftaların biltüıı aşk hid
dertleri birdenbire sesinde fışkırıyor
du. Paslı bir se~le: "seni istiyorum!,. 
diyordu. Bunun üzerine May ağzını 
kapattı. Yavaşça elleri oynıyor ve a
yaklariyle tahtaııın ü?erindeki çu
valı dürtüyordu. 

Sonra yavaş sesle: 
- Peki canım, niçin bunu bana 

cöylemedin? 

- Nasıl söyliyebilirdim? Ben 
sana fenalık yapabilecek bir adam 

mıyım? Ne halde olduğumu bili -
yorsun. Senin bana gelmen !Azımdı. 

- Fakat ben sana geldim. Seni

nim ... 
- Tamamiyle? 

- Tamamiyle. Benden kıırtul • 
mak için çok güçlük çekersin. Ebe

diyen seninim ... 
(Dc\·amı var) 
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-Sayıfa: 8 

Hastalık, ölüm, ve pislik getiren fareleri 

~---- .:.,..~ f' .. 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup bUyUk ve kDçUk ber nevi rareleri 

sıçunlurı derhal öldUrllr. Tesiri kat'tdir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarinı yağlı bir ekmeğe ve 
her hangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Macun ve buğday 10 büyük 25 kuruştur. 

Kültür Bakanlığından: 
Harf inkılabımızın onuncu yıldön ümü dolayısile Kültür Bakanlığı ta • 

rafından Aı.karada açılması kararlaşan .On Yıllık Ttirk Neşriyat Sergisi> 
ve bu sergide açılacak müşterek satış mağazası hakkında görüşülmek üzere 
her türlü neşir müesseselerimizin birer selahiyetli mümessillerini 16 Hazi
rin 1938 Perşembe günü saat on beşte Basma yazı resimleri derleme direk-
tüı·düğünde bulundurmalal'l rica olunur. c1776> c3506> 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğnden: 
1294 sayılı arttırma kağıdında yazılı kanuni safi sikleti 1365 kilo ağırlı

ğında 125597 lira değerinde R E F (W) 865 ID maı ka 1/15 No. Safi ipek 
mensucat 20 6/938 günü <•aat 13 de Sirkecide Reşadiye • ~addesindeki 

gLimrük satı< salonunda 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde pazarlık
la aktarmaya satılacaktır. İsteklilerdee % 7 buçuk pey akçası makbuzile 
Ticaret odası ,;esikası aranır. Pey akçalarının saat 12 ye kadar yatırılması 
mecburidir. (3455) 

YENi 

Af 
LALELİ ve AKSARAY 

Yangın yerinde satılık arsa arı

yorum. Bu muhitte arsası olup da 

satmak isteyenler Tapu senedi ve 

Çaplarının birer kopyasını (Gala

tada Mehmet Ali paşa hanında 42 

numaralı Afif TUrel yazıhanesine 

göndermeleri ve ikametgah adres-

!erile son fiatlerini 

rica olunur. 

blldirnrnleri 

Satılık arsa 
Suadiyede, Asfaltta, plajın karşısın

da büyük bir arsa satılıktır. 

Beyoglunda Tarlabaşında Basmatu

lumba sokağında 2 numaralı evde ma

daın Seı·posa müracaat edilmesi. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 
Ankara Caddesinde: Hergün 
öğleden sonra TelPfon · 23899 

SABAH 

1 

Kulağınıza olsun 

l<ahildir. 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti suratle dllştlrl r, 

Baş, diş, sinir, marsa!, adale ağrıları ancak GRIPIN alın , 

su retile çarçabuk dererlilebilir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat 
Taklidlerinden sakinınız. 

• 

/İ4 Haziran - ~ 
Yeni neşriyat: 

• 
Halk bilgisi haberler•~ 

ih , .. 
Eminönü Halkevi Dil, Tar (!' 

debiyat Komitesi tarahndan her ~!el' 
karılmakta olan Halkbilgisi f!abe ~ 

O ·cis8Y 
adlı folklor mecmuasının 8 ın 

çıkmıştu-. Bu sayıda: • , 
,. ııW 

Bulgaristanda Halk Bilgısı 11~ 
zesi (Ziyaettin Fahri), GazianteP ,,. 

şairleri (Ali Riza Yalman). M~) 
da Cenaze adetleri (Halis po t:r 
Çatalca Manileri (Bedri Günerı), fr 
zurunda ev teşkilatı (Sırrı 13ilg~ 
tanbul Masalları (Naki Tezel) # 

Bütün okuyucularımıza tavsiY•J{il'f 

riz. Ankara caddesinde iokılliP 
evinde satılmaktadır. 

Yeni Türk 
Eminönü Halkevinin ayda bir çık~ 
ğı Yeni Türk mecmuasının 66 ınc• 
yısı intişar etmiştir. Bu sayıda: # 

Dahiliye vekili ve C. H. p. ~"'°'ı 
Sekreteri Şükrü Kayanın (19 fi ,. 

y•r 
Aziz Oğanın (Resmt ruhsat ile ~ 

orkııt' 
lan hafriyat) , H. Namık rıft~ 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

K d 1 i;l• Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Behiye varislerine ilan yolile 

a ın ar ıçın ıebliğ: 
· Bekir kızı Bayan Behıye Fatih Katipmuslahadclin mahallesinde Fet -1 

(Hiung-nular). M. Halit ~~yfel 
(Büyük savaşa ait maznun bil 11~ 
yat), Zahir Sıtkı GüvemliniD ( (Jiı • 
ik-al-HakAik). Naci Yüngünl(ill t>ıl 

(ist•ll 
zans). Hikmet Turhanın 1 
Bibliyoğrafyası). Sadi Yaver ~t•;, 
nın (Bizde Musiki hareketlerı).ıs1' 
yaz Fegarın (Son asır FransıZ ~ 
ri). Naki Tezelin (Gül nazik) ve 

1 

Nöbetçi Eczaneler 
Beyoğlu cihetinde: İstiklô.I cadde 

hiye caddesinde eski 38 yeni 30 numaralı ahşap bir evin tamamını birinci 
derecede ipotek göstererek 1/51'934 tarihinde 18589 hesap numarasile San -
dığımızdan aldığı (184) lira borcu 14.12,937 tarihine kadar ödemediğinden 

faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç (291) lira 53 kuruşa varmıştır. 
Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlan- !erin yazıları vardır. 0 ı t 
mak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdi- Gençlerle münevverleri alaJ<a ~ 
ği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Behiye yukarıda yazılı den yazıları toplamış bulunan bO Jt 
adresde öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. MezkOr kanunun 45 muayı okuyucularımıza tavsiye 
inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan SW'etile yapılmasını amirdir. riz. , 
Borçlu ölü Behiye mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay için- I Ankara caddesinde İnkılap J{itd 
de Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen 

k b 1 b · 1 b'Jd. 1 · !' d M' 1 . t - . evinde satılmaktadır. a u e şayan ır ıtıraz arı var ıse ı ırme erı ıazım ır ırasçı ar ıpo egı 
sinde (Dellasuda), Galatada (Hüse • ı kurtamıazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipo
yin Hsnü). Taksimde (Limonciyan) • tekli gayri menkul mezkür kanuna göre Sandıkça satılacaktır Bu cihetler 
Şişli Halaskar Gazi caddesinde (Nar- alakadarlarca bilinip ona göre hareket edılmek ve her bırıne ayrı ayl'l ib -
gileciyan) Kasımpaşada (Müeyyet), barname tebliği makamına kaım olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

Kırmızı Beyaı 
1 

Memleketimizin tanınmış spOf gı ı 
telerinden olan Kırmızı - J3eY'ı 

1 ·tir 
üncü sayısı ile birinci yılını 1ıı Jiasköyde (Nesim Aseo), Beşiktaşta 

(Süleyman Recep), Sarıyerde (Vasıf), 

Ortaköy, Arnavutköy, Bebek eczane

leri. 

İstanbul cihetinde: Eminönünde 

(Hüseyin Hüsnti), Alemdarda (Ah -

dülkadir), Kwnkapıda (Belkis), Fa • 

tihte ( Asaf ), Aksarayda (Ethem 

Pertev), Şehremininde (Nazım Sa -

dık), Karagümrükte (Suat). Samatya

da (Halk), Heybelide (Tanaş). Kuz

yüpte (Arif Beşir), Küçükpazarda 

(Bensason). Bakırköyde (lstepan). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda: Üs· 

(3403) 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Fatma Zehra varislerine ilAn yo
lile tebliğ: 

ve 2 inci yaşına basmıştır. ' , .... 
Bu münasebetle 12 sahife .~ıY 

renkli intişaı· eden Kırmızı - JlC) / 
memlekete ve bütün dünyaya sıl 
havadisleri vardır. 

.. rl<' 
Kırmızı - Beyaz'a uzun öınO el 

ler ve okuyucularımıza tavsiye 
riz. 

/ 

İ t 
• küdarda lskelebaşında (Merkez), Ka-

-- AD E M K T 1 D A R - dıköyünde (Osman Hulüsı), İskele 
• .. • caddesinde (Çubukçıyan), Büyükada-

Abdülkerim kızı Bayan Fatma Zehra Kadıköy eski Osmanağa yeni Ra
simpaşa mahallesinde Ayrılıkçeşme sokağınd" eskı 26 No, yeni 52 numaralı 
ahşap bir evin tamamını bırıncı derecede ıpotek göstererek 12/2/935 tari -
hinde 20759 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı (100) lira borcu 
27 / 12 '937 tarihine kadar ödemediğinden fa?., komisyon ve masarifi ile bera
ber borç (121) lira (21) kuruşa varmıştır Bu sebeple 3202 nı.amralı ka
nun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbar
name borçlunun mukavelenamede gösterdigı ikametgahına gonderilmış ise 
de borçlu Bayan Fatma Zehranın öld ügü anlaşılını~ ve tebliğ yapılamamış· 

tır. Mezku kanunun 45 inci maddesi vefat halinde teblıgatın ilan suretlle 
1 

yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Fatma Zehra mirasçıları işbu il~n tarihin • 
den itibaren bir buçuk ay ıçinde Sandığımıza müracaatla murislerinin bor- ı 

cunu ödeıneleri veya kanunen kabule şayan bır itirazları var Lse bildırme

leri lazımdır Mira<;<;ılar ıpoteği kurtarmazlar veyahuı başlıyan takıbi usul 
dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrı menkul mezkür kanuna göre 
Sandıkça satılacaktı ... Bu cihetler alilkadarlarca bilinıp ona göl'e hareket 
edilmek ve her birine ayr1 ayrı ıhbarnaıne teblıği mc.kaınına. kaım olmak 

Londra 
Nev·york 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterd. 
Beri in 
BrUksel 
Ati na 
Sorya 
Prag 
Maılrid 

VE BEL GEVŞEKLfGfNE KARŞI da (aHlk), Heybelide (anaş), Kuz . 

H 
Tabletleri, her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata lstanbul 

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçotlu !hami Sa.fa 

· Neşriyat mUdUrU: lıha.mi Safa 

Basıldığ yer: Matbaai Ebuzzlya 

- Lord Fontleye her gelişinde Şimdi borsa acentesi süt dök 

kendisinden sizi de beraber getir-ı müş kedi gibi ses~iz bir v~ziye'.~~ 
me<ini rica etmiştim. Daima peki! duruyordu. Mamerıng son soyledıgı 
dedi. Fakat, yine siz kendiliğiniz-1 sozlerın Teven,; üzerındekı tesırle
deıı geldiniz ... Mamering, Tevensin rini g.özuçla~iyle süzüyordu. Teven
kendisine gösterdiği büyük alakaya sın gosterd~.gı güler çehre artık yok 
asla inanmıyordu: olmuştu. Donerek: 

_ Esasen ben Lord Fon ti ey ta- - Siz bunun için mi geldiniz? de-
rafından gönderildim ı demekle ik- di. Mamering hiç istifini bozmadan: 
tifa etti. - Evet ... 

Bu sözlerle Tevens bir taş ke -
silmişti. Artık ne konuşmak ve ne 
de oturmak istiyordu. Salon birden
bire derin bir sükunete boğulmuş
tu. Aptallaşmış bir vaziyette duran, 
borsa acentesi mavi gözlerini kapa
tarak: 

- Şimdi anladım ... 

Mamering elindeki sigaranın du-

Tevens bir beygir gibi şahlan
dı. Ve: 

- Bu sizi alakadar etmez. An
cak Lord Fontleyi alakadar eden 
bir meseledir ... 

- Siz beni alakadar etmediği-
ne emin misiniz? 

Tevens: 
- Bir de beni alakadar eder! 
Bir lahza durdu. Sonra devam 

manlannı savurarak: etti: 

- Tevens, Fontleyt yapmış ol- - Ben Lord Fontleye çok yar-
-0.uğunuz fenalıklardan d'Olayı size dım ettim. Her f4imde ona deUUet 
çok kızgınım dedi. j göqtermekten geri kalmadım. Onun 

ııuncuk, Beylerbeyi, Hiçar ve Beykoz 

NİŞAN 

lstanbul, Polis müdüriyeti sivil ko

miserlerinden Emin Ertekinin kızı 

Nimetle, İsl. Dumlupınar Şehir Yatı

okulu öğretımenlerinden Halil Duru • 

nun nişan tören}eri bu pazar gecesi 

Beşiktaştaki evlerinde yapılmıştır. 

Her ikı tarafa saadetler dilcrız 

la lıenim aramda olan hususi ve ti
cari işlere bir üçüncü şahsın müda
hele etmesi doğru değildir sanırım. 
Belki bu hatanızı siz de anlamış o
lacaksınız ... 

Mamering kahkaha ile gülerken 
Tevensin gözleri büsbütün kapanı

yordu. Öteki gayet açık bir lisanla: 
- Benim müdahalemi ancak 

polise he;ıap vermeji'e gittiğiniz va
kit anlıyacaksınız Mösyö- Tevens 1 
dedi. 

Mamering polis meselesini or -
taya atmakla Tevensi sonsuz bir sı
kıntıya sokmuş olduğuna seviniyor
du. Acente ağzını açarak bir kere 
esnedikten sonra: 

- Siz bir deli ve hilekarsınız ! 
Polise giderek her istediğinizi ya -
pabilirsiniz. Ben Lord Fontleyi bu
günkü vaziyetinden daha fena bir 
hale sokarak Britanya toprakların
dan uzaklaştırıncıya kadar çalışa

cağım. Anladınız mı? Maamafih bü
tün bu sözler size çok pahalıya mal 
olacaktır ... 

Gece canavarı tamamiyle mak
sadına muvaffak olmuştu: 

- Polisten korkuyorsunuz d ... 
itil mi? 

üzere keyfiyet ılan ol<ınur. (3402) 

Or. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

Dahilıye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde ö0 leden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) l<ad«r ls

tanbul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabınesınde hastolarını 

sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane n• ev t~le· 

- Korkmak mı? Siz delisiniz 
galiba! Bana hiç kimse bır şey ya. 
pamaz. 

Mamering: 
- Çok kurnaz olduğunuz ıçin 

değil mi? dedi. 
Tevens gözlerini dört açarak et

li yumruklarını göstermeğe başla

dı. Bir lahza düşündükten sonra 
tekrar soğukkanlılığını muhafaza 
etmek ister gibi güler bir çehre ile: 

- Dostum Mamering; münaka
şayı bir tarafa bırakalım. Bu çok 
manasız bir şey. Ben de asfıbınıa 

hakim olamıyorum. Ben Lord Font
leye her türlü fedakarlığı göster
dim. Ne kadar yazık ki, şansı yaver 
değilmiş. Çok kaybetti. Her kime 
sorsanız size bu meseleyi olduğu gi
bi söyliyecektir. Sonra, Lord Font
ley gibi namusu mücessem ve bor
cuna sadık bir adama hiç bir şey de 
olmaz. Artık bu meseleleri bir tafa
fa bırakarak buyurunuz birer viski 
çekelim! 

Elini viski dolabına uzattı. Ge-

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Ôğlei-•n sonra 8<'yo::ıu Ağacami 
çar~ısında No. 133 Telefon: 435 

kabul eder Sah, cumartesi 

fon· 22398 · 21044. 

ı;ünlerı 

tiyorum: Gerek Lord Fontley ve ge· 
rekse Madam Alis Purmala karıp 

oynamış olduğunuz oyunlar beni 
cidden müteessir etti 1 

işte, Tevensin beynini alt-
Ust eden son sözler Purnal is-
mi olmuştu. Bilhassa, paha biçile -
miyen gerdanlığın pisi pisine ken
disinden aşırılmış olduğu aklına 

gelmiş, yine yüreği parçalanmağa 

başlamıştı. Akıl erdiremediği bir 
şey de Mameringin Madam Purna
lın gerdanlığın elinden nasıl gitmiş 
olduğunu bilmesi idi. 

Gittikçe 111 amering borsa acen
tesinin gözlerinde korkunç bir ha
yali andırıyordu. 

Bir gün evvelisi yemiş olduğu 

yumruğun izlerini taşıyan çenesi ve 
burnu kıpkırmızı olan Tevens yum
ruklarını sıkarak: 

- Çıkınız, çıkınız buradan ..... 
Yoksa sizi yok edeceğim. Hem de 
Lord Fonlley gibi! diye haykırdı. 

l\Iamering, Tevensin bu tarzda 
hareketini kP.ndisine bir hakaret te-

ce canavarı uzanılan viskiyi reddet- liikki etmişti: 
miyerek içti. Ve sonra: - Tevens kendinize geliniz, yok-

- Nasıl Tevens sinirleriniz ya- sa sonunuz fena olur! dedi. Ve yum 
tıştı mı? Ben size şunu söylemek is- ruğunu kaldırarak Tevensin şi,man 

Varşovıı. 

Budııpe-ıte 

Rnkreş 

Belg-racl 
YokohHmfl 
Stokholm 
Moskova 
Viyana 

- ·- i 
karnı üzerine yapıştırdı. Bu ı:~~ 
o kadar ani ve kuvvetli idi ki· 
acentesi oturduğu kanapede~; 
yıkılmıştı. Gece canavarı •. 

·P' 
koştu. Onun nabızlarını ) ·• 
Nabzı iyi idi. Bileklerini ~.0; 1 ı, 
rince Tevens içten gelen bll 01 
"Ah!,. diyerek inledi. y.;:eı• rı'' 
yarı geçmiş bir vaziyette bit' ed 
det sallandı. Sonra cebriııef'. (1 
ve birtakım deruni he;apP' 
rak: .

1
,t 

Mameı·iııg, .Mameriııg 1111 

.Jıl· 
ediniz dışarı çıkayım! diyot 

1 
,~I 

·a' ce canavarı ise, onun bu >_' .
11 

rını müstehziyane bir edıı. ı 
şılayordu: 1 J 

- Nereye? Burada ralı9~ J 
misiniz? Oturunuz! diyerr.

0
, 

rıya çıkma'lna mani oluY01.~11 ı 
te'ı t taraftan da borsa acen d~9 

ziyetine acıyordu. Kolların ... ı' 
k•' 

rak yerden kaldırdı. Ve te ·i 11 ı11 
tuğa oturttu. Çenesinin uzel ~-~ t 
miş olduğu kuvvetli yuııır~i9, 
!eri sezi!iyı;ı du. Kendi kCJI 
!erek: 


