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YEN 1 . 
HERYERDE, 

Tayyarecimiz Yugoslavyada 
hararetle ve büyük merasimle 

karşılandı 

Sabiha Gökçen dün sabah saat 9. 40 da Sofyadan 
ayrılmış Yugoslav tayyareleri kendisini karşıladı 

================ yare meydanına 

Sarı Nehir 
150,000 Japon 

dinç ve zinde bir 
halde inmiş ve 
Yugoslav Harici
ye Nazırı namı

na teşrifat müdür 
muavini ile aske-
ri ve sivil hava 
te~kilatları mil-

Ali Rızayı katil eden kadının ihaneti 
olduğu anlaşılıyor 
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Sayfa: 2 

«Yeni Sabah" ın tarihi tefrikası: 25 -----• 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan : Zıya Şakir 

Talih yine Bonapartın 
gülüyor! •• •• yuzune 

Murat bey kabına sığamayacak 
kadar hiddetlenmiş, işler azıtmıştı 

Sıcak, istırap, açlık, kuvvetsizlik Murat Bey, kabına sığamıyacak 
artık son dereceye gelmişti. HattA, bir halde idi. Evveli, umuma karşı 
General Mora ile General Lan bile, İskenderiyeden aldığı haberi anla
atlarmın üzerinde bitap ve bimecal tarak vaziyeti izah ettikten sonra, 
görünmektelerdi. vali Ebubekir paşaya dönerek: 

Güneş çarpmasına uğrıyan as - - Ya, Başa! ... Fransızların bu -
kerler, bir yıldırımla vurulmuş gibi raya gelişleri, hükümetinizin izni i
bir anda yere seriliyorlar .. Yüzleri- le imi~. Şüphesiz ki, bu işten, senin 
ne bakmağa lüzum bile görmeden, de baberin vardır ... Pekiiliı ... Var
ağır ağır yanlarından geçen arka - sın, öyle olsun. Bizim kuvvetimiz, 
daşlarını melül nazarlariyle süze Fransızlara da, size de yeter. 
süze can veriyorlardı. Demişti. 

Bazıları da, artık şuurlarını kay Vali Ebubekir Pa..~a o kadar ka-
bederek deli gibi kendi kendilerine !abalık arasında, bu acı hakarete 
söylemiyorlardı. Birkaç asker, te- güçlükte tahammül edebilmişti. Mü
cennün etmişti. Birkaç asker de, cadele ve münakaşa edecek zaman 
Bonaparta kadar yaklaşarak: değildi. Onun için zavallı vali, bu 

- Nasıl.. Yaptığın işi beğeni - hakarete mukabeleyi zamanına 

yor musun?.. sakhyarak mülayim bir liMnta; 
Diye bağırdıktan ·onra, tüfekle- - Bak, Marat Bey! .. Senin gilıi 

YENi S A BAH 

Uzak Şarkta. 
Bir Çin şehrinde 
harp manzarası 

Gençlerin göğsünde 
" Z a f ere kadar mü d a : 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 
Şehrimizde yeni 

tenvirat 
Camdan adam 

Bütün talebeye 
Karısını keserkell 
yakalanan koca 

gösterilecek ete 116 Bin lira ile ne Mahkeme merha111 

yapılacak? f . f d h" • d y e r bulmadı fJ' 
faa ,, rozetleri zmır uann a teş ırı e s··ı . d t Ali 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya, İstan u e.rmanıye e o urıııı d''i ~şrı' 
(Hongkong) tan yazılıyor: bula ait tenvirat işleri için, elektrik t e min ediliyor 

1 

mer, altı ~ene evvel evlen ıg 'tibl' 
B . b N' - ı d b .. ·· .. ydan ı ır aydan eri Çinin yeni hükil- işletmesi erkaruna direktifler vermiş- Galatasarayda 22 temmuzda a- sı ıgar a a a uçuncu a ıııütt 

met merkezi olan Hanku'dayız .. tir. Son zamanlara kadar belediye, çılacak onuncu yerli mallar sergisi- ren geçinememeğe baş!anıış,·ıe ~·· 
B h · · d J b' J macli ka ga v ·· "Jtu" bu aı · urası arp ıçın e o an ır nıem e- şehrin muhteLf semtlerinde olmak ü- ne getirileceğini yazdığımız fennin v e guru . if' 
ketin ruıkeri bir merkezi olduğu ka- zere yeniden 1000 lamba koydurmuş- harikası camdan adam modelinin yatını çekllmez bir hale getır~fl 
dar mesut ve neşeli. dah.a _ doğrusu tu. Şirket devlete intikal ettiği için İzmir beynelmilel fuarında da teş _ .. Ali Esmer ~vvelki akr;en ~ı· 
muzaffer memleketın hukıımet mer bu mikdar çoğaltılacaktır. Bundan biri kararlaşmıştır. Bunun için de bıı az geç gelmış, ve bu Y ~ıo' 
kezi gibi yaşıyor. Yüzbinlerce as - başka milli bayramlar için §<'hirde ya- Alman ricaliyle temaslar yapılmak • rısiyle arasında yine ka~ga çı fef 

k b. · tıı· Ali karısın ·· JerındcJl fi er, za ıt şehırde dolaşıyor, sokak- yapılacak sabit tenvirata ait belediye tadır. · _ . m s?z ınt yı 
larda birçok kumandanlann büyü- bütçesine konulan 116 bin lira ile tek-1 Maarif vekaleti bu hu~usta çok kalade hıddetlenmış, kad_ jillıJI 
tülmüş re•imleri asılı. Hemen her- rar ~ehirde esaslı tenvirat yapılacak- 1 mühim bir ta•avvurda bulunmakta- ya~ırarak cebinde~ çık~r~ıgı f.>". 
gün gelen yeni bir havadis şehri bir tır. dır. Buna göre camdan adam ayrı bogazını ~esmek ıstemışt~· }( ~ 
an içinde harekete geçiliyor. Bir Geçen seneki bütçeye para konul . 1 ayrı günlerde bütün mektep talebe- kadının: ~an ~uı·tara~ ,' 0

terf'd> 
zafer müjdesi üzerine bayraklar a- mıışken, elektrik şirketinin satın alın- : !erine gösterilecek ve kendilerine Kocam beııı ke~ıyor!,, dı) ~ar yeri 
sıhyor, şarkılar söyleniyor ve resmi - ınası mevzuubahs olunca sarf olunması 1 vticudü beşerin nasıl ça!L~tığt bu başlaması uzerme komşu ın el 
geçitler yapılıyor. bir müddet tehir edilmişti. canlı misalle anlatılmış ~lacaktır. miş ve kadını hiddetli koc~ 11 

Bütün bu esnada arada bir ses --<>-- 1 Bunun için bir program hazırlan- den kurtarmışlardır. ıı~~r 
dalgalanıyor. Japon düşmanlığı... İzmitte kimya fabrika- maktadır. :>ün !lçü~cü s~lh ceza Jı:di;ıÖ' 
Çin gençleri arasında bu 0 kadar ---0- mesınde tetkık edılen bu ,.~, 

1 t •• • h-k· K" ·ı k' ""le ar 
kuvvetli ki... Hemen hepsinin göğ- sının açı ma orenı MOTEFE.RRl.K a .'m a~ı va ayı 4' ili 
sünde ufacık bayraklarda Çin ya- Bugün lzmitte yapılması evvel- Ç kir .

1 
.. dakı rahmu şefkatle kab ·ıe ~ 

sısiyle şu kelimeler yazıtı: "Zafe _ ce kararlaştırılmış otan büyük kim- ! e g e ı e mucadele olmıyacak mahiyette,, ve vıızı ~ıl 
re kadar müdafaa .. ,, ya fabrikasının temel atma merasi- İstanbul viJ.ayetine tabi Yalova, Ça- ricinde görmüştür. Atinin cnulı~eııı 

Eli silah tutan gençler çoktan mi 15 gün .<onraya kalmıştır. talca ve Silivri kazalarında son gün- s~ dördU.n.~ü asli~e ceza ıııab 
gönüllü olarak yazılmışlar ve cep- Bu fabrika kimya sanayii fab- ler<:lc çekirge görülmü.ş ve bunların sınde gorulecektır. 
heye gitmişlerdir. Bunların arasın- rikalarının ilki olacaktır. Kimya n-.ezruala zarar verecek derecede ço- BELEDİYEDE 
da en ziyade nazarı dikkati celue _ sanayiini teşkil edecek fabrikalar üç galmak istidadında bulunduğu vilayet ..;;==.....;;..;;;.;;...;;;; 

den Çinli kızlardır. Askeri ünifor - tane olacaktır. Bunlar Asid Sulfü- ziraat müdürlüğüne bildirmiştir. Zi - Emı· no·· nu·· ban• ' 
malar sırtlarında öyle dola~ıyorlar. rik, Stiperfoofat ve Sud ko,tik ve raat müdürlüğü, imha edilmesi için i- • 

• "oP0' ~ 
beyinlerini parçalayıp, kanlar için- sızları, bir İslam beldesini işgale Çungtang gibi büyük sanayi merke- klor fubrikalarıdır. cap eden hazırlı.klan ikmal ctmL~ ve Belediye istimlfil< kornıs, b~ 
de yerlere yuvarlanmışlardı. razı olmasının ihtimali yoktur Böy- zinde (Şang Kay Çek} iıı taraftar- Bu maddelerden her sene yarım :nücadcleye girişilmesini alakadar minönü hanı için 80 bin Jiralıl<_ ,{<' 

rini doldurmuşlar .. Namluları ağız- bir adama, böyle söz söylemek ya
larına ~okmuşlar .. Tetikleri çekerek kışmaz. Osmanlı hük{lmetinin Fran-

Bonapart, acı bir teessüre ka - le sözlerden vazgeçınız. Hemen, !arından sivil halk toplanmıştır. milyon liralık ilhalal yapılmakta- ın .. murlara bildirmiştir. yat takdir etmişti. Han sohipJcrı f 
pılmı.ştı. Çünkü, bu gidL~Je ordusu, merdane davranınız. Cenge hazırla- (Şang Kay Çek) in karısı da bu şeh dır. İzmit fabrikası senede 2000 ton Elektrik işletmesindeki la bu fiyata razı olmuşlarken 50~.;ııf 
elinden çıkacak .. Ve bütün hayal- nınız.. re gelip yerleşti. Fabrikalarda klor ve 2450 ton da sut kostik istih- !erde caymışlardır. Bund~n lfl-r'ıf 
!eri de mahvolacaktı. Diye cevap verdi. bilhassa harp sanayiine ehemmiyet sal edecek ve memleket ihtiyacını t adilat projesi han, yanındaki Bektaş h~nıle b~ 1 

Bereket ver.<in ki, (Rahmaniye) Valinin bu kısa ve kat'i cevabı, verildiği için fazla ameliye ihtiyaç tamamen temin etmiş olacaktır. Yeni elektrik işletmesinde yapıla - yıktırılmıyacaktır. Şimdılıl< 1J 
uzak değildi. Gece yansına kadar bütün dinliyenlerle beraber, Murat var. Esasen Japonlardan kaçanlar Fabrika l .400.000 liraya çıkacak- c•k .,,Jahat dolayısile alakadarlar bir üzerinde yalnız Bektaı hanı Y'~ 
askere mola verildikten sonra tek - Beyin üzerinde de iyi bir tesir hıı- b h d Jd ı h b' b lır. proje hazırlıyarak Nafia Vekaletine kt • u şe re o u ar ve ar ın a~ın- ca ır. ,1 

rar hareket edilmiş. Güneş doğar - sule getirdi. Derhal müzakerata gi- dan bugüne kadar yarım milyon nü --o-- göndermişlerdir. Bu proje yalnız te - H r . . 1 nJJll='" 
ken, fırkanın kolbaşı Rahmaniyeye rişildi. Derhal ou karar verildi. fustu şehir birdenbire bir buçuk mil si•at, tenvirat ve fabrika meselesine Y ~ bıcın temız e.ı.ıic:iJI '• 

Nı·ı Bir kadının vücuduna em ır proı g e P" • girmişti. Burada; sahilin - Evveıa .. Şehirdeki Fransız kon- yonluk oldu. aıt olmayıp şirket ve fabrikadaki me- eye or . . Jıt' 1 
de, sık hurmahklann ve büyük a - solosu ile Fransız tüccarlarının bir sarıJı 25 metre kumaş murlar ve müstahdemlerin kadroqına mizlenmesi masrafına, sah;J.iıı r<,;ıııl 
ğaçlann serin gölgeliklerinde as - hile ve hiyanetine maruz kalınma- da taalluk etmektedir. tarafında yerleşmi~ bulunan . ~ I 
kerler adeta yeniden dünyaya gel - mak için bunlar derhal tevkif olu- Sıhhat afişleri l<kend<>riyedeıı gelen Romanya N f" V k"J• • gayri resmi müesseler de ~,ti' 1 

mis,lerdi. Günlerdenberi kunı peksı·- narak katede hapsedilecek. vapuru yolcularından bir kadının a ıa e I IDlll ceklerdir. Proje bugilnlerde ,.- Jtl 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve- · · d k 'kl • _.ı;Jt"'"' < 

metle y•<ıyan askere sıcak çorbalar Sonra .. Eti silah tutan herkes. vazıy.etııı en şüı>he.leııen gümctlk t et 1 erı İktisat Vekaletlerine ar..,...•. ı.ı .,.., kaleti, sağlık propagandası için alt- h r ı Y" 
etli pilavlar verilmi•,ti. harbe hazır olacak. mu 3 aza memuı arı araştırma Şehrimizde bulunmakta olan Nafia tasvip edilirse icap eden tar8 '~ 

mış bin resimli propaganda afişi ı d B ıJ k f' 
Bonapart, geride kalan hastala- Daha sonra ... Vali ite İbrahim h 

1 
. . , yapnıı.~ ar ır. u ara.~tırnıa a a- Vekili Ali Çetinkaya dün Nafia teknik darik edilerek derhal faaliyet& 

n ve ayaklan yaralanarak yürüye- Bey, Kahirede kalacaklar .. Sefer- 'hat~ır amdıştır. dBu afışdtdPrl, .proteın •ıdının lizerinde vücudüııe sarılmış okuluna giderek tetkiklerde bulun - lecek.tir. Je~ 
. .. _ .•. . ı ıva e en gı a ma e en sıtma olarak 25 metre ipekli kumaş bu- .. · T k ak' e / mıyen efradı, kasabanın buyuk ve berlıgı ıkmale çahşacaklar. - d 1 1 . k • . . . muş, okulun profesor ve talebelerıle er os su m lfl 

umumi binalanna yerleştirmişti. Murat Bey; hazır bulunan köle- muca e e en ve orunma çarelerı, , lunmuş ve lahkıkata başlanmıştır. görüşmiiJtür. Terkos idareoiain İngiltere<'"" /, 
Sağlam efrada da iki gün mola ver- men atlıları ile hük{lmet kuvvetle- veremle mücadele ve korunma çarele- Son gllnlerde bu şekilde ufak te- ş· 1· H lk • aldığ . -· I . !!"b / 

' - l k ı· hü h.. · f k k k 1· - 1 ·· ış 1 a evı 1 yeru su makıne erı ·:1.· 
dikten •onra tekrar yürüyüşe geç - rini alacak .. Derhal hareket ede - rı, e. e 1 ma ve umayı racıadan e aça çı arın ~~ga masını go- . . . . . . . . . ctirilmiştr Makin le in moP"" 
m·1,...ı· k F k 

1 
• · k 

1 
tahaffuz, mektep hıfzıssıhhasıı dis ' ren muhafaz.a teşkılatı yeniden sıkı Şişli Halkevı, şimdilik kira ıle bır g · . e ! ·~~·· 

'1' . re , ranslz as er erını arşı a - _ " . - . . b. da bulunmak dır B bi d 2:i Haziranda Ingiltereden "" 
Artık Nil !ahili takip edilecekti ~acak apselerinden kana karışan mikrop- tedbırler almaga karar vermışbr. "'" ta · u na a e - le . . · j 

' . • 1 · . vin faaliyetine kMi gelmediği için ye ge cek ve maltinelerı kur• CV 
Ayni zamanda, Nil üzerinde ilerli- Bu karar, orada bulunanlar ta- arın, beyın, göz, akcığer, yürek, --o-- . b' b' . . . . - ç- 1 d . d-kiilt 
yen ince donanma ile birle~ilmişti. n.fından kabul edilmi~; ve derhal karaciğer, mide, böbrek, kalıııbağır Çiniciliği himaye ;:, ır . ı~ınşa edılınc:ıye kadar, da- op ~r enıze o "°"' 

Sahilde, ~ık !ık köylere ve ka- tatbikine geçilmi~ti. sak ve mafsallara verdikleri zarar- . . ~ ~ tırtmaia. karar ver- Belediye İstanbul ve üsl<". r 
~abalan. tesadüf ediliyordu. Bura • :. Jar ve bu uı:mrlarda hasıl ettikleri :-ı•clı~c sevkcdil~~k üzere olan mıştır. H~kev'., ye?' hına •çın gel~cek ti~~ki çöp "'.keleler~n'. ta~~~ 
!arda da askere sıcak yemek teda. ISTANBUL VAK'ADAN NASIL hastalıklar; karasineğin umumi sıh- yenı muamele vergısı kanununda seneki lıütçeillne ı<ap eden tahsısatı mıştir. Ççplerın neklinı de rJJ ,el"J 
ı·ik etmek imkanı bulunuyordu. HABERDAR OLDU?... hata zararı ve bu mahlUkun fena_ çdin!ci~kiğ1 '. .. 11ıiınaye 1 

maksadiyhltee baz
1 

ı koyacTaktır. ki I h de ihale ettiğinden bu .ilci ·~ııı 
Talih, yine Bonapartın yüzüne . . hğından kurtulmak için alınac"k tet egışı ı,. er yapı nuısı mu me - avu arın ıs a l çöpler, yarından itibarell e.51".iY 

.. 1.. rt.. 'd . t' Demenhur çolterınde General b" 1 · ki • • dir Günden glıne eski mevkiini ka t b 1 .,. · d · d"k··ı ' etil• gu uyor; a ı.. yeıu en m ızama B rtı rd b k K h' ı.r er ıç nın umu mı sıhhata zararı · - stan u vıillyetinin, Halk ziraat yıne enıze o u me..: sur 

. . 1 f 1•• onapa n o usu ata çı a a ı· d . . zanmag·a ba•lıyan K"tah · · 'Ji" . . . · · gırmış o an e rat, ...,t"abırını boz - d _ .
1 

' . erecesı, freııgıden korunma, ve te- v u ya çınıcı gı mektebınm bir tavukçuluk enstitüsü dilecektir. 
d 

.
1 1

. d reye ogru ı erlerken... Kahırede d . . 1 . nin canlanmasına yardım 1·çı·n mua ·----'--ma an yavaş yavaş ı er ıyor u. . . . . avısı çare erı hakkında kısa birta- me ™· Bu enstitü son zamanlanl.a fa - -o--
Nil ı>ahilleri serin olduğu için, harp. haz~rl~kta:ına gırı~ılırken'. bu kım bilgileri ihtiva etmektedir. Du le vergi~inden istisna edilmesi is - aliyetini ceni§letm.iş, viliyet dahilin- KÜLTÜR "'LERI 

. . . mübım hadısenın lıaberı de şoylc- . _ t kted· . '41 ' yalnız zeval vaktı mola venlıyor; İ b 
1 

k . . ' afışler, koylere, mekteplere, ve hal- enme ır. ılek.i tavulı:.lan ısUUı etmeğe kanır uş1-"' 
... 1 d 1 d .. .. .. ce stan u a a setmıştı. k k k . _.,___ . . ""-~' M "f üf t • ~ og e en evve ve sonra a, yuruyu - F d 1 k d . ın sı sı geçeceğı kalabalık yer - vermiştır . ....,,,.,,.t.ü köylülerin ellerinde aan m e 

. . ransa onanmasının s en erı- · 1 ••~ I 
şe devam edıhyordn. .. .. Jd'" il 

1
. d b' !ere asılacaktır. POLiSTE bulunan sor.ruz tavuklan toplatarak Anadolunun muhtelif V"*' 1 

B t bö
. 

1 
.. .. . d ye onune ge ıgı g n, ıman a ır 1 . . ~ 

onapar y ece yuruyuşe evam R .. b 
1 

d G . . yer erıne Ligorin, Rot cinsinden ta - deki lise ve orta ınektepJel"" 
ederken, Kah re ~hrinde de mühim k umt gemık. 1

1 
~ unduy

1
.0k' b~··· demındın D enize d ö k üle n ç o cukla r ""kla.r -rmektedir. makta olan imtihanlarda bulıııı' 

h-d· 1 r d ap anı, u agı e ı ır a am ı.. M • f ..eJıfl 
a ıse er cereyan ec ıyor u. . Fransızların böyle muazzam bir do- a a r 1 t e Tophanede oturan 11 yaşında . B"':'dan başka köylülere kuluçka i- zere bir ınilddettenberi , ~••' 
Fransız donanmasının İskenderı- ır çın cıns tavuklardan alınm•• aynim•• bulunan Maarif ıfer-.. .. . . .. . .. nanma ile gelişinin, hayırlı bir neti- ~a,an ve arkadaşı Abdurrahman ........, yumur- ~ .. 

ye onune gelmesını muteakıp, gum- . . . . 
1 

G 
1 

du· n •andalta K" .. .. H li . k tal3r da tevzi etmektedir Düne kadar muml Müfet~leri o;ehrııni#' 
.. k e .. S 't M h t K . ce vermıyecegını an amıştı. öz e- · oprunun a ç ıs e- b. .. . · _ • ' . ercJıe~ 

ru . mını ey~ e me erım e - rini ve kulaklarını etrafta dola.,tır- lesinde gezerlerken biribirleriyle p ır çok koylerin tavukları toplatıla- ge başlamışlar. Mü.fettşl bil' 
f~~dı ~e~hal. ~ır mektu.p yazmış;. en maya başlamıotı. Edirnede kıdem zammı aJaıı. kalaşnıı~lar ve sarsıntıdan sanda- rak yerlerine cins tavuk verilmişti. rı dün şehrimize gelmişler, 
suıatlı bır hıcın po,.tasıyle Kahıre- . .. tın muvazenesi bozularak devril _ Bu hafta Avans köyile Telli köyü da Salı günü gelecektir. ,1,t 
de (Murat Bey) e göndermişti. Mu- Fransızlar, ertes1 gnn karaya as öğretmenlerin isimleri . . . _ .. tavukları deiiştirileceklerdir Ü . . }.,.,. 

t b Köl B 1 
. . . . ker çıkanp da İskenderiye •ehrini Ed' 16 (H mıştır. Denıze dokulen çocuklar . Bazı nıversıte 

ra ey emen ey erının reısı, • v ıme, ususi) - iVlayetimiz t ft t• d 1 1 ta p La S 'lef 
ve adeta Ml..iır ülkesinin diktatör" basar basmaz; o da derhal gemisi- dahilindeki ilkokullar öğretmenlerin- e ra an ye ışen san a cı ar ra- a mut taııdardizasyoııu Edime e «itti . ~ 

u . lk 1 . . f d k r fından k.ırtarılmışlardır y l!> " ··ı p 
mevkiinde idi. Halk ve hükumet me- nın ye en erını ora e ere ıman- den kıdem zammı alanlann isimlerini B" w • • • _ Palamut standardisasyonn için Trakya umumi mufett:-~ıı 
m_urlan ~u. taraf~. d~r.ıun, O ·"'..anlı ~a"; ~:şarı fırlamış .. Kaçmıy" baş- bildiri~orum: . . ır çocuk agaçtan duştü hazır~~n_m':' olan nizamnamede ba- Dirik'in daveti üzerine, ~it~ 
~ukti~~tının val~sı. bıle onun n~fuz ı.ş · lG lira~n 17,51'.""ya terfi ed~.nle~: 1 Şehremini Uzunyusufta Kara _ zı degı~ı~Jıkle'. yapılmıştır. Pala- Edebiyat fakültesi profe~l:i rl'' 
\C t_e•ır~ altında ıdı. lşte buna hına- _ !~lihi.ne, .~üs~~t bir hava oldu- . Ethem Otan, Ali Kaya, Hayrunrusa göz çeşmesi kar~ısmda oturan Mu- mutun ıçındekı ecnebi maddelerin Şerafettin ile doçent .Ah ı~rl 
endir kı, lakenderlye gümrük eminı gu ıçın, üç dort gun zarfında, Ra - Özkan, Cavit Talay, Nebiye Ardan, rat ı;ğlu ıo ya~ında Hilmi salkıma- miktarı evvelce yüzde yarım olarak Cafer oğln Ahmedin ııe. 61 
Seyit Kerim efendi ile valiyi hiçe dos adasına kaçmıştı. Saniye Meçik, Hulusi Yalçın, Aziı: j ğacına çıkmış muvazeneeini kay be- kabul ediliyordu. Halbuki bu usu • Edebiyat fakültesi taJebC51 ~. 
sayarak, İıkenderiyenin Fransızlar Akdeniz boğazında bulunan Os- Doğan, Mustafa Gücüyener, Murat derek düşmüş. başından yaralandı- !ün tatbikatta imkansızlığı görüldü- kişilik bir talebe grupu daııi,.t 
tarafından l9galinl en evvel ona ha- manh donanma~ından, Fransız do- Demir, Mahmut .Ağum,. Nedret Kara- ğı için Cerrahpasa hastahanesine ğünden miktarın bir ve hattii bir bu- de Edirneye gitmiştir. ~ıı ~ 
b . t' t . . h . ı•' er vermış ı. nanmaeını ara~sut etmek ıçın etra- m.an, Ra na Urunç, Nazmiye Çeşme- kaldırılmıştır. çuğa çıkarılması kararlaşmıştır. gençler Kazım Dirik'in en -dJ 

Murat Bey; bu haberi alır al- fa gönderilen gemilerden biri, tesa- ci, Zehra Karahan, Nedime Öge, Sa- T k b h l KISA HABERLER rak ve dört giln Trakyııd3 ıe 
maz, .öfkesinden ~de~ _ate~ pü~_kü- düfen o gün. R_ados 1'.manına girer- di Ozan, Fuat M~kara, Emine Özcan, er OS orusu ırsız arı Galibin tan sonra şehrimize geıeeel' 
ren bır volkan kesılmıştı. Bır mud - ken, cenup ıstıkametınden gelen o Sabrı tolga. Kasımpaşada Aşıklar mezarlığı . bir kı :ı:ı ~oğ.ı:lu . y • d 'h Je 
det Fransızlara karşı ağız doluları Rlım gemisine tesadüf etmiş .. Der- 17.5() liradan 20 liraya terfi edenler: karşısında oturan 15 yaşında Mu- G Ş;~ır ~y~rosun~n degerlı a~ı~ti C~ID e ~arı. talebe 
kııt?r •avurduktan _sonra, (Çize) hat gemiyi durdurup yanına soku- Hasi~. Yayalar, Hidayet Özkurt, rat ve arkadaşları Salahattinle Veh _ B: 8~~· bır ızı dünyaya g'.'.lm~tır. Edeb.ıya~ ~akülte~~!'in ~ 
dekı sarayından ata bınerek, mutad !arak; Fransız donanmasını görüp Fahire üzgün, Mustafa Tunalı, Nebi- bi, Bedrettin mahallesinde İranlı ist yavrusuna uzun omUrler çent ı.ı;ük.rımm Ha üyil~de 

h ·ı k 1 b 1 k b' . ö a··· d . 1·' . . H P-'-' .. dileriz. olmak üzere bugiln B ·ıı veç ı e a a a ı ır maıyet alayı g rme ıgıne sır ma umat ı!temı~- ye unver, ......,ze Işık, Hüsnü Oztrak, bakkal İsmailin evinin kapısını açık .. 131
•. 

t af d t k' d·ıd·-· h ld ti SUr E · derek (God Furva do tı ar ın an a ıp e ı ıgı a e, · eyya vren, Sadıye Zorlutuna bulmu•lar ve alt kata girerek bir . ·yıı.'e 
(Kas il . ) d b 1 (Ş h!ltb S b . p . F . - . , • 450 f ")' h kardeşı (Botvan) ın rı ·r9 
1 t} trıb yıh~ Be ~ unan ey ~ - Rum kaptan; Fransız donanma- -~'-~ıilye a'."baır, aık Oguz, Salını Tu- metre uzunluğunda kurşun terkos ngı iZ seyya ı rinci Ehli Salip seferine işi•~ 
e ra ım eyın sarayına gelmış. sının İskenderiye ön!lne nasıl gel- wwg , Ferı Baykal borusunu kesip kaçmışlar ve yaka- Dün İngiliz bandralı Strat'her d glilı 

Ve onun vasıtasiyle •ehrin büt!l d'"-' · v t k d 1 1 d Loren fırkasının or u 0119 , , n ı,.,nı... e s en erlyeyi ne suret- 20 liradan 22 liraya terfi edenler: anmış ar ır. vapuriyle 450 seyyah gelmi~tir. t k 1 d t tk'kat Y'' 
beylerine, ulema•ına, il.yan ve e~ra- le işgal eylediğini söyler söylemez, Liltfi Sunarel, Emin Çetin, Hatice S M M • Seyyahlar müzeleri ve camileri gez- mın 8 

a ar a e ı · 
fına, vali Ebubekir paşaya, Osman. Osmanlı Beylik gemisinin kaptanı Serim, Münevver Urunç, Cemal Tu- UÇ u s tün de bır hırsız mişlerdir. dır. . . . . hli ı;~I• 
it hükOmeti tarafından go"nderı·tmı·•. d h ı Mükrımın Halı!, E ı ., er a Rum gemicisini yanma ala- na, Reoep Özgün, Vehbi Çoker, Aziz Tophanede Karabaş mahallesin Yoldan ç k t eııe 
olan kadıya, ve O manlı vatı·sı'nı·n k Ç kk 1 d 1 an ramvay sunun Bizansta. bir s •ıl ra ana a eye götürmüş, donan- Yılmazel, A. Fehmi Gök.sel, ZeyneP. e oturan ve Galatada Tahmil tah- ş 1 1 Jl8" 1 maiyetini te•kil eden yeniçerı'JArı·ıı k d 1 (K d · • iş i i e Tünel arasında işleyen 95 ten sonra Anadoluya "' 

v ~ ma uman anı o an apu ane bey) Akbaşak, Ibrahim Tolgalı. Jiye işlerinde çatışan sabıkalı Sadet- ı cl9,,.. 
Yediocak ag" al arına haberler go··nde- ·ı (D t . numara ı tramvay Hamamda yoldan n! ve Yalova dağların -t·~ 

ı e erya ercümanı) na teslim et- 22 liradan 23 liraya terfi edenler: t' d.. ı· d k ı ı • • rerek bunları umumi bir içtı'maa da. ın un gece 'a 1 i.iy "" -~C•indeki çıkmış ve Artinin evine kadar dayan- kilmdarlarmdan Kıtıç 9 '. 1j mişti. Hilmi Özsoy, Sıtkı Astaon, Rabia Ö- G 'd 't b kk J düLJ - dl-"ıl rı ora aı a a <:anına gi- ınıştır. Başka bir kaza olmamış yalnız dan nuıl imha edil 11 

rerkcn suç üstünde ·''r. ka.anmıstır. 1- 0 • 0 "°'"" hazı yayları kırılmıştır. wlllere izah edecektir· 



r 

' 

Çeosıovakykay ı Bir fen harikası : 

adamın protesto . Camdan 
Al .. b 1 a ı (Baştarafı 1 'tıci sayfada) 

inanlar komşularına aş ıca esr r Sonra, mesele sürüklendi, gitti. 

ne:~eş püskürüyorlar Nihayet, Türkiye ile Fransa bir 

Hatay 
meselesi 

ltr ın; 18 (A.A.) _Lokal Anzei. b b• gentleman agreement yaptılar, 
kll- gaıetesinin bildirdiğine göre hü • (( ••• Birdenbire garip ir ses ıze centilmence anlaştılar. Fransa 
"'ilet d" hükumeti Franklin Bouillon an • 

• 
Çine ve ispanyaya 

bir komisyon gidecek 
)""·~ un askeri bir Çekoslovak tay- k devranı ı·zaha başladı. )) }aşmasına riayet etmeyi kabul ve inesi . n Alınan topraklarından geç- aDJ, 
test nı Prag nezdinde şiddetle pro- teyit etti. Hatta iş bununla da kal- Komisyon halkın havadan bomba-
la,, 

0 etmiştir. Bu gazete şunları i. Cam adam ... 20 inci asır sanat ha - şı karşıya getiren bu fen mucizesi kar- matlı. Buna riayet edeceği hak -

'~eylemektedir: rikasının en muazzam eseri onuncu şısında gözlerin kamaşmaması imkanı kında bize tahriri surette taahhüt landıg" ını yerinde tahkik edecek 
Jlıal~~dut nuntakasının üzerinde uç- Yerli Mallar Sergisi münasebetile İs- var mı? VUcudün etrafındaki raflar- de etti. 
td,'4lll!lı kendi tayyarecHerine yasak tanbula getirilecek. da ayrı ayrı bütün cihaz canlandırıl - İşte işin filiyat bakımından ve . . . . 
)a tılaPrag özür dilemek ve tahkikat Dresden hıfzıssıhha müzesinde bü - mıştı. İşte bir göz.. İşte dimağ.. İşte hukuk bakımından vaziyeti bu - Londra: 18. - (A.A) bombardıman edılmesının takbihe şa-

pı rak k.o. ı mesane... Cam adamın bu esrarengiz dur. İşi hukuk bakımından mu _ İngiliz gazeteleri, ~ükümetin sivil ahaw yan olduğuna ve bu halin Burgos ve det cez.a tertip edileceğini va - tün doktorlarla birlikte sanat dr arın _ b d 
1 ~~ekle iktifa etmemeli, verdiği e _ tam beş yıl müddetle çalışarak ortaya tertibatı hakkında malumat almak is- hakeme edersek: Bir muahede, i- linin maruz kaldıgı bom ar ıman ar Tokyo ile mevcut münasebetlere zarar 

-ere k t' I ı D sd dik tilaf ve taahhüt ya vardır, ya yok- hakkında tahkikat yapmağa memur getireceğine dair beyanat yapılması l~ği .. _ 
1 ~ arı tarafından itaat edi - koydukları es~ri i~ yıl ~.vve.. .~e en te .. la d 

C -~ daır teminat vermelidir.• hıfzıssıhha muzesınde gormuştum. Memur hakiki maksadı anlama - tur. Varsa iki taraf için de ayni bitaraf komisyonun P nına evam e- muhtemeldir. 
tuğu ilete, tayyarelerin üzerinden uç - Müzenin alt kat salonunda büyük mış gibi göri.indü ve yavaş yavaş: kuvvette mevcut olmak iktiza e - deceğini teyit etmektedirler. Bundan başka bu beyanat esnasında 
ancak llltntakaların Çek ordusu için bir mevki alan (Cam adam) hakkınw Baylar .. dedi.. Sütunun etrafında der. Fransız mevcut anlaşmanın Taymis gazetesi, Vaşington hüku- Vaşingtondan kat' bir cevap alına. 
lulld _laaruz etmek tasav\rurunda bu- da evvelce duymuş olduğum sözleri bir çok düğmeler vardır. Her düğ - bazı hükümlerine riayet etmez, bu metinin bu plana muariz olduğunu madığı takdirde bile mahalline bi. 
llu ~gu tak~rde enteresan olduğu- fazla mübalağalandırılmış bir eseı me üzerinde neyi gösterdiğini bildi - anlaşmanın tatbikatında hüsnüni- fakat İngilterenin buna rağmen planın 
~ l~uki Almanya için bu mınta - telakki ettiğim için ehemmiyet verme- ren levhalar bulunmaktadır. Üniversiw yet eseri göstermezse artık bizi de tatbikine devam edeceğini yazmakta- t:U-~f . bir k.omisyon gönderileceği 
lltı ka bır :rnUdafaa mıntakası olduğu- den geçecektim. te talebeleri, doktorlar buraya etüd ayni anlaşmalardaki aleyhimize dır. bıl~~rılecektır. • 
~ektedir. Benden daha meraklı üç beş zfıt cam için geldikleri zaman istedikleri düğ- şartlarla bağlı telakki edemez. Bir Pazartesi günü Avam Kamarasında Dıger gazeteler, daha az hır sara • 

Is·~- - adamın karşısında durup bakıyorlardı. meye basarlar. O kısım üzerindeki takım diplomasi oyunlarile Fran- Japonya \'e İspanya'da sivil ahalinin hatle ayni haberleri vermekte~irler. 
Panya _ J falya Bir kaç kişinin top~a~dığını gören me- mü:e~adi izahatı dinlerler .. YarYlar- sanın bu taahhütler şebekesi için

mur derhal elektirığı yaktı. Salon ay- <lakı cıhazda da parça parça bunların den sıyrılıp kurtulmasına müsaa-
lal'iat (Başta>·afı 1 ncı sayfada) dınlandı. şekıllerini görüyoruz.• de etmiyeceğimizi ve hakkımızı 
1-t<ıs ~~;rniştir. Deperrista ve Gal - Memur cam adam hakkında izahat Dresden hıfzıssıhha mü7esnin ka -ı büyük bir metanetle arıyacağı~ı-

.\iL- garı zaptedilmiştir. , d" ranJık salonunda duran bu len bari - zı tahmin etmeleri iktiza ederdı. 
'-· 'ill'a :rn tak · k • \er ı. l ·ı l P · ı b h k k d · h "'ltj~ ı~ asında, hır ıt amız _ Ya ı ·an bir adamın gözle görül- kası geçen sene Beyne mı e ans ser- Bahusus, u a , yu arı a ıza. 

Avrupa yahudileri 
ve lngiltere 

Alman toprağında 
çek tayyaresi Yoıu:a n~~~ı.ni aşmış. ve halen ?n.da miycn i~ ~hareketlerini görmek bizim gisinde tevhir edildi. Fransız hükCıme- ettiğimiz gibi, .. bizim için haya~i hı~ 

Cuma .... ım vazıyet~ geçmışttr. için enteresandır. Herkesi bilmediği - tınin ricası üzerine Alman devlctı, caın zarurete tercuman oluyor. İkı de Almanyadakiler malla- Bu "Küstahlıg"" ın son,, 
ltıiktar gu?U burada dü~manın ne . b' ı-kadar eder İşte size adaının yabancı memlekete gitmesine fa Alman istilasına uğramış olan 
d~ğild' esır verdiği henüz malfım mb iZ dır uzuv a u • 'b'. .. "'k müsaade etti Paris ser~isini gcz~n Fransanın kapısını Alman ordu - rını bildirmeğe mecbur derecesi imiş k . ır. Yalnı .. .. u a amın esrarengız gı ı gozu en · : .. 
Işı esir d' ~ ~erşembe gunu 

254 
1 .. b' er birer meydana "ıka _ milyonlarca ınsanı tamam 2 ay hny· larına kapamak ıçın ne hararet ve Londra 18 (A.A.) _ Londra Berlin, 18 (A.A.) - Dün Lam 

\11 e ılmıştır yer ermı ır :. f k 1 ki d v •• .. , • t . . d b' Ç k slovak 
lJarea} · . racağım.» retler içinde bırakan (Cam adam) eda ar ı a çırpın ıgmı go:.uy? - matbuatı bu sabah Almanya ve A- ıs asyon~ ~ıva.rın. a ı: . we· o .. 

ta duitna mıntakasmda sahıl boyun- bundan sonra Romanya kralının ta- ruz. Biz de Fransızların Turkıye • . . . . tayyaresının, ıdclıa edıldıgıne gore, 
"llıl 'bne~ rn~kabil ~aarruzlarına de- Karşısında durduğum (Cam adam) ,·assutile Bükrcşe göndcrıldi. 1 topraklarını istila için ellerinde vustu.rya 1 a~udılerı .meselesını b.ey- hududu geçmesi bütün matbuatı.n 
~ ll\ı.ı.. b' tedir. Kıt alarımız, burada bir buçuk metre kadar yüks:kliktc C ad ı1 onuncu "erli mallar tutmak istedikleri bir Tiirk lilke- nelmılel şeklıle tetkık etmektedır. bu hadiseye uzun makaleler tahsıs 
lil, ~a ıl h" b' "t il · konmuş Uıbıi ce w am amı ' . . . 
·"<(!}bir ucumlara başlamış ve ır su un zerın~ .. 1 k d . . . .. b t 1 lstanbulda t _ sinden kendilerini uzaklaştırmak Taymıs, anşlustanbcrı Avustur- etmesıne sebep olmuştur. ~ sevk l h k . . .. sametten dnha buyuk o ara cam an scrgısı munase e ı e eş - ~ . b 
~ip dii~ u ceyş are ctını mu - . . .. d" 'd' lhirine Alman hükumeti müsaade et. istersek bu çok fazla bir şey sayı- yalı Yahudilerin maruz kaldıkları "Kustahlıgın son derece:-;ı,, aş-durrıa -.,uıanın karşısına çıkarak yapılmış hır ınsan vucu u ı 1

• ·~. • • • • 1 ,· · ·· d lığı altında Esen' de çıkan nasyonal 
l'ebes·n kıt'alarını bir ric'at muha_ Memur salonu aydınlatan elektrıgı tıği içın yakında memleketımıze de ge- amaz. . . . taz.} ıkler hakkında uzun bır etu Zaytung Prağ hükumetine bundan 
ltıt• lı Vermeg' e mecbur etmiştir söndürerek dedi ki: leceği anlaşılıyor. Bu suretle müba - İşte şu kısa ızahat ıle meseleyı neşretmektedir. Nevs Kronikl gaze- Ik' ' t t 

1 
r .t.bara 

j a a · ~ . . w k tt rta a koymuş oluyo- . . . evve ı pro es o arı naza ı ı ı ~es tın:ıız, Almajorıı'da Mi • _ Şimdi .. size bir insanın kan da - !ağalı hır meth halınde okudugunuz açı sure e 0 dy b" 
1 

h k lesinde Bartlett, İngılterenın Berlın almadığından dolayı çıkışmakta ve \ıt' l'lehrın· . . .. k lb' 1 .. ) h k'k· . h .. 1· ruz. Fransa ne en oy e are et . . , b' y h d. a1aı, l geçmışlerdır. Duşman marlarını ve a ın ça ışmasını gos - (cam adam ın a l l JÇe reı.ını s - d. ? H ta d 'b' b' r- sefırı Henderson un ecne ı a u ı- şöyle yazmaktadır: 
~e 'l• Çevril · .d f 1 . w . D" w b ld el .. .. 1 w e ıyor. a y a ne gı ı ır po ı . . . . . . 

""'tn.k. mış, yem en aza esır terecegım. ugmeye asıyorum.. tanbu a a gormuş o acagız. 'k t k. 1. 1 M l _ leri Almaııyadaki mallarını bıldır.- "Almanya enerjık ve tesırı serı ~ı-.. · ·1c1 ınaı t"f k 1 b h · y f k' d"w b b k b" .. f ı·ı b. l"kt 8 tı a a ıp ey ıyor. ese e ne şe ~ ı u e i e ir ucum a- an tara ta ı ugmeye asar as - Fa at utun te errua ı e ır ı e k'ld h il d') b'l' 1 B"t" b l . e w e icbar eden kararnamenin te- tedbirler ittihaz edilmesini bekle -
lk. "e hu "k h k k' .. - 1 • la d ı e a e ı e ı ır. u un un a m g ··~t eld Yti mıktarda mühim - maz koyu siya ren te ı cam vucu • tondan fazla agır ıgı o n cam a a • l k l d . 

1 
• h kk d t hk'k t k mektedir Çekoslovakyada otorite 1'11~. · e ed'l · . . . . 1 b'• k . .. . . . rı ge ece yazı arımız a ayrı ayrı sır erı a ın a a ı a yapma · """lla 

1 rnıştır. Alkaradan Kas • diın ıçındeı kan damar arı ta u ren w mın nakit muhım bır meseledır. Ne- 1 v • yok mudur? 
' &iden ld k Ik b' lo l ·1 .. "k .. K lb' ı b k' 0 d h f hh .. · · araştıracagız. için talimat aldığını bildirmektedır. · " . g-ı do. arı~--Yop and . a and 1 ır ti - 1edrı e gozu ·tu. a ın ça ışması aş - te 1ıkm 1 

ers ~~ ı z1ı_ssı 1
a mVu1~eds.ını_n Hiisevin Cahid YALCIN Halbuki İngiltere sefiri Fransa ve Zvölf Uhrbl~~t .gaze!.es~, Alma~-

. e~ --'4ln er rızas ağ annı ş- a ı. Ba an ar mumessı ı o an a ımır . . . . . .. . yanın sulh ~evgısının suııstımal edıl-
tılrıi~e . ~e burada cenah kuvvetle- Herkes susmuştu. Birdenbire garip Careadaf İstanbulda bilhassa bu nok. Bugünkü spor Amerıka sefırlerı gıbı ~enu~ bır ce- diğini iddia eden doktor Göbelsin 

A. lrtibatı temin eylemiştir. b~ ses. bu s~kCit~ y.ırttı .... Ses hiç .~ir ta üzerinde etüdler yap~akta ve cam m Üs aba k a 1ar1 vap a~a~amış~ır. Sarıh bır cev.a~ dün .Königs~erg'?e . söylediği b~ 
~ı ~ kımsenın sesı degıldı. Bızzat cam vu - adamın kırılmadan sergıye konması a~an .} egane dıplomat İtalya sefırı sözlerı tebarüz ettırdıkten sonra dı-

••ı a b ta z y) k) cutten çıkıyordu .. ve Almanca olarak ve tekrar Almanyaya götürülmesi i - Saat dır. yor ki: 

Vı <Bıı,ıa f . f d ) kanın ne olduğunu, damarların ne • çin lazım olan tertibat almaktadır. 9 20 Şişli - Galataspor kupa fi- Bu gazete diyor ki: "Alman topraklarının bir manev-
~ı ... lıtıaııl'a b ra ı ! . ncı BaJI a a den ibaret bulunduğunu kalbin ehem- Zeki Cemal nal maçı (Taksimde). "İngiltere hükumeti İtalyan Ya- ra sahası addedilme!'.\ine mii~amaha 
L Vllt . ' noma ıçın olduğu kadar . . . G k ı · -
ııt0tı,. ıçiıı d . . . . mıyetını ve çalışmasını muntazaman 14 00 ül upası at etızm mu- hudilerine karşı istisnai bir muame- edemeyiz. ,, 

."'~\ı ol e en endışe verıcı hır .. ı·· d N't k' ö b 'tt' F k "· a•·akaları (Tak,_·ı·mde). k · · l k bi· ll'ıtıstur soy uyor u. ı e ım s z ı ı ve me • ran 0 ile ticaret ., u .. le yapılmasının hi metını an ama - --o.._-
,~~t cihetı n'i d . .. tnur elektriği söndürdü. Düğmeyi çe- 14 00 Ylizme teı;ıvik mi.isab~ka· ta ve Almanyada bulunan İngiliz 
~.~ ll'ıeııeıe~ spda~yaByla a epmı ~ıu- virirken: anlaşması ları (Modada) Yahudilerinin de ayni muameleden ispanyada Almanya ve 

-.:sı· ... .:ı ne aır um, opu er . d' d c1· t k .. 1 b' . 17 30 F b h E . . . . k f 
t)' ·"'e ŞÖ 1 - Şım ı.. e ı. ç ısmımızı gore- spanya ile aramızda yeni ır tı- ener a çe - • nosıs - a - istifade edeceklerını ümıt etme te- talya elele! ~ "'~l'lsa do~ ed yazm:ktadır: . . ceksiniz. Bu hicabıhaclzin üst kısmı - caret anlaşması yapılması için An- çı (Beşiktaşta) . dir. ,, 

'
~}r.ı a•U an dogruya kendısı- .• . 17 00 F ~. h E . p Foma, 18 (A.A.) - halya:ı A!mnn ~ ...ı.. dır. Cıgerler" vesaıre . karada müzakerelere başlanmıştır. eneru~ çe - nosıs - a _ _,

0 
__ 

q,ı"n meselelerde daun· a a kt"ıltu"r senesinin soııu do1ayısile, halk b\Urı~.._ 1 - Sözünü tamamlamamıştı. Gö - Bu müzakereler Franko mümessili natinakyos muhteliti maçı A d"k • 1 • • -ııa e taahhütlerine riayet vrupa 1 tatÔr erının kültür nazırı Dion Alfier'nin riyase-~ lf " ·· .. ·· ·· d 'g"erler canlandı ile yapılmaktadır. AnlaQma imza - Kadıköyde). 
' Ilı .... · • er ne denirse densin Fran· zum~zm o~un e .c:ı l dı 8" v •• •• •• •• d ! tinde Milan'da Alman sefiri Von Ma-~- ...... ~t \>• k. ve yıne garıp ses ızahata başa . u !andıktan sonra İspanya ile ticari Fene:rbahçenin yıldönümü me- gozu onun e manevra 

·ı~ oL " sev ıyatına her zaman . . d h · · 16 d b 1 k kensen'in huzuru ile yapılan merasim 1
" d_ ll?ltı"tur F k la ses bıtınce adaleler kısmını, a a son- münasebetlerimiz tekrar bas,lıyacak rasımıııe saat a aş anaca - N k 

18 
(AA ) N k 

~ "' t b d f evyor • · · - evyor esnasında, Alman - İtalyan dostlugwu 'ı-L. llliL • a a un an az sı · · 1 · 'h t k f kı k t B h b b'lh t "h tır 
h ~cb.ı -ııtadar olmamıştır. Komünist ra. sını~ erı ve nı aye a a. ~~nı e· ır. u a er ı assa yumur a ı ra- B k. k 8 b d Taymis gazeteginin bildirdiğine gö- \'e tesanüdü tesid ~dilmiştir. 
bıtaıı~n aç:rnakta bu kadar sa _ mık.lerı .. velhasıl y~lruz bırb'l o t~run catcılarını çok memnun etmiştir. a ır öy arutgücü sa asm a re, 1939 senesinin büyük deniz ma- Alfieri, İspanyada Almanya ile t _ 
~li~l.ıltt v &österdikleri müzakereler değıl yaş'.yan ~er ı~~n -~ me~· ve Alman generalı bugün yapılacak maçlar nevraları yazm yapılacaktır. talyanın komünizme karşı tesanüdle 
ııı tetirrrı aıiyette bir değişiklik husu- t~nıma~'. ıcadp. eGen. un. cıhazt.ıl ıbr~lr M • t d 1 - Barutgücü genç 3 - Bark oh· 155 Geminin iştirak edeceği bu hareket ettiklerini bir kere daha teba-

lid11l eıdi. Çü k" . . bırer goster 1
• arıp ses ıza a 1 e ı - acarıs an a ba genç 1 ı;aat 14 de, manevralar ağlebi ihtimal Asor a-~ıl •ıele . n u meclıste ademı . . d t 1 d rüz ettirmiştir. 

Ilı bir el.- itilafının feshine mütema- gıyı e amam a 
1
• Budapeşte, 18 (A.A.) - Gene- 2 - Barutgücü genç 1 - Barkoh- dalarına da teşmil edilecektir. Y it d t ) b 

~o~t ~riyet tem' t · 'mka Memur elektriği açtı. Karanlıkta; ral Keitel maiyeti ile birlikte refa- ba B saat 16 da. Bu gazete, şunları ilave etmek- era 10 a pe rO OrUSU lir b ın e menın ı a- . 
1 ı... . · QU rnu .. ~k ı d . il içindeki cihazları bilmeden sahıp o • katinde harbiye nazırı Ratz bulun - 3 - Barutgi.ıcü B - Barkohba A tedir: Kudüs, 18 (A.A.) - Petrol "il ıtiJa .... ere er, a emı m - _ .. .. .. 

it ~et, lam ~l'lndan tam bir müteka- duğumuz ve taşıdıgımız -~uc~d~muz - duğu halde bir gezinti yapmış, ve saat 18 de. "Bu manevralar Amerikanın kumpanyaları, petrolü tethişçilerin 
'llıiıt ~iL hı~ adalet ve tam bir tesir le kar~ı karşıya gelen gozlerımız ta - bir geyik avına iştirak etmiştir. 4 - Barutgücü - Barkohba gü - harp zamanında neler yapabileceği- tecavüzlerinden kurtarmak için Fi-

~ lllledık b k maşmıştı Ratz akşam misafirlerinin ~.erefine res, takımları saat 17 de. nı· ögwrenmek isti\.·en Avrupa dikta- Ji·tin arazisi boyunca yeraltından ~ ,. Çc, izim idame ettir- mamen a " "' 1 
eti leh;~~ buı.~~~uğumuz fiili va- İnsan zekasını~ . insa~ v.ücudünü bir ziyafet vermiş, ve ziyafeti bir 5 - Barutgücü - Barkohba bas- törlerinin gözleri öniinde yapılacak- hir petrol boru ·u geçirmeğe karar 
~§U<milş olacakbu canlanfaan ve hm hakıkat ıle ku • kabul resmi takip etmiş~__ ketbol takımları 'Saat 17,30 da. tır. ,, ermişlerdir. 

) I!: S A D O F 
madıklarını anla ... Hayır benim ak- bizim mahallt!de ırzı lisana gelmiş i Naçar avdet ettiler. Mail arka- yordu. Hayati beş on defa Macmt
lıma hiç öyle ıvır zıvır gelmedi. Di- karı yoktur dedim, cabbar inkar et- daşı Hayatinin bu vaadiyle bir türlti cudaki mahut eve gitti. Ev sahibesi
vanelik ettim de börülceyi övme - tim.... mutmain olamadı. Utanmasa ye.;in- le kavgalar etti. Karıdan alabildiği 

1 
ğe kalktım. Delikanlının biri elimi Bakkal o akşam mahalleyi zen- ; den ağlıyacaktı. Şöhretin diğer bir ma!Umat : 

\> MAHALLE KARIL ARI yakaladı ortalık yerine bir mecidiye dost beyler aleyhinde böyle koşku- 1 erkek tarafından kapatılmış olması - Ben sizi aldatmadım. Dostu olan 
f~ sıkı~tırdı. Yumruğumu yumdu. Ku- !andırdı. Mail ile Hayati hangi so- gururuna dokanıyor, şiddetle sevdi- delikanlı Şöhreti Hobyar tarafların 

il: liUaey· R h GÜRPINAR N 45 lağıma yanaşarak: "Malın iyise se- kağa girseler ya kola tesadüf etti •
1 ği bir kadının başka bir zatın inhi- da bir e\'e kapatmı~. Bunun böyle t~ ıı-~ ın a mi o. ninle gizli bir aksataya girişelim,, de- ter, rahut öksüre ttiküre karşıları-' sarı altında kalmasını kabil değil olduğunu nasıl isterseniı size is -~~tırl'll'le;

1

~ 0.Yle darndan düşer gibilde. İşin mesuliyetini anlat ... Fakat di. içimde bir kötülük olsa mecidi- na çıkan mahalle to::-ıunlarına ... j hazmedemiyor, buna tahammül ge- bat edebilirim. Lakin Şöhret tek 
~-~~ beıa1ı :~kar. Şöhreti kapatan lafa börülceyi karıştırma ... Onu ba· yeyi alır nabzına göre bir şerbet ve- Mümkün değil o gece oralarda diki~ tiremiyordu. Bir kere Şöhreti görse, durmamı~. o mahallede iplikleri ça
~~tt ll hlc ıt kabadayı ise sonra na bırak ki tadiyle anlatayım ... Son ririm geçer gider. - Soy köpek yerin tutturamadılar. Dolambaç sokakta ı onunla dertleşse, işin hakikatini an- buk pazara çıkmış. Epey gürültüler 

'l'•bilir~'1 nı onun elinden nasıl ra mahallenin kabadayılarından de havlar· namus damarım depren- büyük bahçeli ev tabirine gelince Ja8a !... Mail meraktan çatlıyordu olmuş. Orada dikiş tutturamamış-
' ty ti~· . birkaç zorlusunu bul... Ustam se • di. Mecidiyeyi geri ittim. Böyle giz- bu tarife uyacak pek çok ev gördü-1 arna 0 nazenini nerede ele geçirme - !ar. Delikanlı Şöhreti almış diğer 

~'lı~ Sokakı dı ne. Yapalım? tim etti buyursunlar. Dükkanın hah li hardalı aksa taya girişemiyeceği - Jer. Bunlardan birinde Şöhretin bu-, li?.. bir mahalleye götürmüı,. Fakat ne. 
~li b·doı,Jrıb arı bır doıa,alım ba - çesinde size ziyafet verecek di. Hay- mi anlattım. Bey hiddetlendi sonra lunduiunu keşfetmek bakıcıhğa Zavalli Mail Hayatinin hiç peşi- reye götürdüğünü bilen yok. Karı 
%'1

1

" '" 1 .. •c; sokakta büyük bah di çabuk ol... Yolda sana bezelye, bana bir karı ismi verdi. Onu tanı - muhtaçtı. Biraz daha dolaşsalar ni bırakmıyarak o hafta için verdiği bir yere çıkamıyormuş. Herif pek 
~ııı ~Utacao::~!~i.ı:, .m~yiz ..• Yoksa nohut, börülce soran olursa cevaba Y?n mu: dedi... Ta~ımıyorum de. - mahalleli ile derde girmek ~eme~ ı vaadin en~azini dörtgözle bekliy.or. kı~kanıyormıı~. Şöhret pencereden 

1 d . e tar·r 
1r1 mız bakkal ka kalkışma avurdunu patlatırım... dım ... Agalar efendıler mahallemız muhakkak olduğun lan Hayatı dedı Muvaffakıyet her ne fedakarlıga sokağll bile bakamıyormus. Böyle 

~~11ltıi?
1 

etmek istediği bak- Biraz sonra jandarma onbaşısı de hiç ırzı çürüğe çıkmış karı var ki: bağlı ise onu göze aldırmaktan ge- 'dd ti' b' b k it d '
1 

d 
~~•'· k b şı e ı ır a~ ı a ın a o ma~av ı , !la ,.;ları d ve onu müteakiben mahalle a a. mı? - Bey baba, artık buralarda ri durmıyacağını bildiriyordu. • k b . d' k d k d 1~daıı~~aı be ~la.şma;a başladılar. dayıları bakkal dükkanında isbatı Kabadayılardan biri: dolaşmıyalım, ıidelim. o geçmişi Hayati yanına kendi hempa la- 0 arı ana şım ıye a ar aç e-

\, toıetı{ erı dükklnın kapı w vücut ederler. Bakkal mütehaşiya- - Var .. Fenarcının kızı için fe- kınalı karı bize giillüm atmış. Anlı- rından birkaç ki~i alarak Şöhretin fa gelirdi. Fakat bu naze-ninleri ev, 
~ bir llu herrr~relc çıraiına: ne bir çehre ile: na söylüyorlar... yorsun ya buralarda Şöhret yok ... kapatıldığı e\'i ke~f için durmayıp !ere kapayan onları alemden kıska-
~~ i' ~ır Çık er hu akşam bura- - Hırlımıdırlar? Hırsız mıdır- Bakkal - (Dövünerek) Gör - Sen mahzun olma bu gece buradan dolaşıyor, araştırmalarına dair ma- nan beylerin akıllarına şaşayım. A-
~ '~ili 01

ur ba:tacak1ar, Dövüş olur Jar? Ne idüklerini daha da }ayıklı dün mil bir kerek olan işi... Eğer gidelim. Bu hafta içinde ben seni liimat soran Maile her gün ihtiyat, lışmış kudurmuştan beterdir. derl
t ~"'et l.tatdir ırnız belaya girer ... bildiğim yoh a ... Üstleri başları te- buralarda öyle bir karı varsa benim Şöhretle görüştürürüm. İşte söz ve- sabır tavfil.resinde bulunuyordu. er. Karı üç gUıı sabreder dört gün 
~~tır .. ~n lcara~z taban.larını yaila. miz bey kıyafetli iki delikanlı idi.. işim tükendi demek ... O delikanlı - riyorum. Sen bu hafta Şöhreti ben- Hafta ba~ı geldi geçti. Hayati sabreder beşinci günü bir kolayını 
~~i l1stanı :la seyırt. Onbaşıyı Benden pişkin börülce istediler. !ar gideriz etrafı ararız. Öyle bir den i!lte ... Ben o direktör karıya do- \'aadini yerine getiremedi. Çünkü bulur. Görürsünüz bu da öyle ola

rıı b<>'a le endi gelecekti ama Bende de kabahat a suratlarına bir kötii bulur~ak gelir dükkanım boy- lanıbac ~okakta biiyiik hahçcli e\'İ Şöhreti bulmak değil ne olduğuna caktır. Azıcık 11abrediniz Ya karı 
oyacak akşam değil, bak da börülce yiyecek hoydan ol - ııuııa ge<'ir:· iz declil~r ... f'iinkii ben g(i tr.ril'inı. rl:ıir haber almak bile kabil olmıw - Daha var -



t'.EMl SABAH 

Sıhhi bahisler: 

.~im müsabakaları 
,uül kupası) 

Damar sertlikleri ve 
tansiyon yükselmesi 

Eski Fransız Başvekili 
aleyhine bir delil 

Blum'un bir emri ile İspanyaya bin
lerce ton harp malzemesi geçirilıniŞ • oüyük bir ciddiyet- Fenerbabçe spor klübüııün otu-

• atletlerini çalıştıran ve zııncu yıldönilmü pnar günil Kadı- Gittikçe artan ve orta yaşlı ve ihti-
J,)'an (Naili l\loran) bize ilk köyünde Fener stadında icra kılına- Paris: 18 (A.A} 1 geçirilmesine iz.in vermiş bulu~duı.;~ 

.cfa şahit olacağımız bazı müsa - caktır.. yar herkesi telaşa düşüren hastalık Ö~enildiğine göre sabık başvekil nu bildirmiştir. B. Leo'.' Bl~ un Jıill-
!bakalar hazırlıyor. 1 - Gişeler saat l<& de açıla • B. Flanden, hariciye encümenine ver. emirnameleri üzerine Ispany~ya. tit· 

Bugün Taksim stadında yapıla... caktır. diği bir raporda B. Leon Blumun 16 !erce ton harp malzemesi geçır~ 
ok bı.ı mü•abakaların ismi (Gül) ı 2 - l\Iera•im tam saat 16 da Yazan: Doktor Mehmet İ.:ı:zet ve 17 mart tarihleri.ı:ıde imzaladığı iki B. Flanden, Fransaııın ispanya~ 
kupası müsabakalarıdır. başlıyacaktır. . . . emirname ih!, ademi müdahale pren- kındaki po1ıt.ikasının 1ngılter 

Bu müsabakalara (Gül) kupa- j 3 - Kapalı tribünler tamamen - 2 • f~r mev~ut olu~ sır_f ~a~ıfevt bır ~e- sipine muhalif olarak, bükilınetçi İs- ayni meslekteki politikasına ınut.a· 
B1 müsaba.kalan ismi verilme!Unin numaralı olduğundan gişelerden a- fırden ıbaret ıse tutunun terkedıl - panyaya serbestçe sil~h ve mühiırunat bulunmasını talep etmektedr. 
sebebi ııudur: j lınacak biletler üzerindeki numa - lıerıemiş olan kalp ve damar mesi tecrübe edilmelidir. Şayet tü- ~ 

Bu müsabakalarda kazananlara raya -Oikkat edilmesi rica olunur. bastıılarında vücutta fazla bi- tün terkedilince hastalık arazı zail 

(Gül) biçiminde madeni madalya- ı " - Davetlilerin bu i şe ~emur riknıiş olan suyu kalp defe ga)'rİ olur veya hafifler ise tütünden ka- Sa bı· ha Go-kçen 
!ar verilecektir. edilenler refakatınde davetiyeler muktedir olacağından husus! kalbi- tiyetle vazgeçmek zaruri olur. E-

Bu müsabakaların asıl büyük bu- üzerinde yazılı yerleri işgal etme- laçlarisle birlikte ve behe:n<!hal ğ er hastalığın seyrinde hiç bir ha -
susiyeti bu değildir. (Gül) müsaba- lerL mayi gıdaların tahdidi perhizi el - fiflik görülmez ise tütünün terki has- B ı t d 1 
kab.nnda atletle1· bizde ilk defa ol- 5 - Saat tam 17.30 da Yunanlı zemdir. Yani yirmi dört saat zarfın ta için çok müz'iç olacağından a - e g ra a var 
mak üzere birçok katagorilere ay- misafirlerimizle Fenerbahçe birin- da hastanın alacağı bi.ilıin ma)i zalttırmalı ve fakat tamamen t er - . 
rılmışlardır. ci takımı arasında maç yapılacaktır. bir litreyi katiyen geçmiyecektir .. kinden sarfınazar etmelidir. (Baştarafı ı nci sayfada) hararetli ve samimi bir kabul ;·aP 

Yani (Gül) müsabakal.annda her Maçın hakemi Şazi Tezcandır. Mide ademi tahammü~ü veya fazla Tasallübü serayin ile mütera· _ Bayan Sabiha Gökçen burada mıştır. . h•· 
atlet kendi ayarındaki atletle yarı - • üremi ile müterafik agır kalb has- ' bulundug"•u müddetçe refakatine Tayyare meydanında askerı1, •. 

1
.; • • . . _ fik olmıyan uzvi kalb hastalarında .. 

~acaktır. İstanbul, 18 (A.A.) - Okspor talannda bu su perbizınden çok ıs- hasta çok tiryaki ve tütünün ter _ memur edilmiş olan Onyüzbaşı va kuvvetleri kumandan nııı nıP 
Bu yüzden (Gül) kupası nıüsa- kurumundan tebliğ edilmiştir: tifade ediliyor. k" k ;; .ı, 

1 
l . k bü Kosta Hosiç ile tayyare meydanın- General Yankoviç, hava kurın11'.ı• r '• 

bakalarında •imdiye kadar hiç gö- Kurumumuz 12 - 6 - 938 pazar Ba:zı hastalarda bu perhizlerden 1 ço m;;.,..ü 0 ur ıse eza - da nelçilig;e gitmis,tir. bütün yüksek rütbeli sub•Y
1
:.._ 

Y b" tün bütün terkinde i ·rar edilmeme- b y "'-rülmemiş bir atlet ordusu kalabalı- günü Türkün tarihi ve en eski ır iki veya üçünün birlikte tatbiki i - Bugün saat 13 de Yugoslav hava Belgrat tayyare alayı Su a .ı..-
lidir. Fakat bu hastalarda vazifevi r.,.. ğı rekor yapacaktır. stadı olan Okmeydanında ilk faa - cap edebiüyor. Faraza hem ihtibas kuvvetleri namına general Yankoviç Yugoslav bava teşkilatlarının ·~· 

· ı· d li ı d araz mevcııt ve tütünün muvakka - 1 · · e IJJı Her atlet kendi akran ve ayari- liyetine geçmı~ ır. azotu ve hem de ö em o an a - tarafından Avala dağındaki otelde !eri ile Türkiye orta e çı~ı v ~ 
le karşılaşacağından bütün atlet- 19 - 6 - 938 pazar gününden iti- mar sertliklerinde hem tuz.suz ve ten terki bu arazı izale ediyor is;ı bir öğle yemeği ve bu akşam elçi- nı, Türkiye elçilik erkanı, Yunıııı ri
lerin hakiki kıymetleri ölçiilebile - haren sporcular arasında bu sene - hem de az azotlu iki perhizin bir - veya zayıflatıyorsa keza tütünün miz tarafmdan ııaym bayan Sabiha Romen elçileri ve başvekil ,.e ~·tel 
cektir. (Gül) müsabakalarında at- nin rekorunu tesbit için birkaç haf- leştirilmesi icap eder, ve kalb has tamamen ter.ki lıi.zın:ıdır. Gökçen ııerefinc elçilikte bir akşam ciye nazırı namına da protokOord~· 
!etler dört lı:atagoriye ayrılmışlar- ta devam etmek suretiyle milsaba- talığı ile birlikte olan fazla damar Fakat tasallhibu şerayin ile mü- yemeği ve onu müteakip büyük bir muavini Franges hazır buluııııY lf' 

dır: katar yapılacaktır. sertliklerinde sütlü ve sebze perhi- terafik uzvi kalb hastalannda tü suvare verilecektir. Yemekte harbi- Saat 10 da Yugosla..- avc ı ts~ıl' 
Birinci katagori: l\Iilli takım at- zi ile mayi gıdaların tahdidi per- tünün behemehal terki lazımdır. ye ve bahriye nazın general Mariç relerinden mürekkep bir filo b~1,ı 

!etleri ve namzetleri. d hizioin birlikte tatbiki elzem olur .. Çünkü her sigara içilince tansiyo - Hariciye nazırı muavini, Yugoslav Gökçeni istikbale çı.J.:mı~nr. ·ıt' 
!kinci katagori: Milli takım nam- çı·n e Bn hastalarda bağınaklann iyi nun muvakkaten yükseleceği mu - hava kuvvetleri komutaıu ve muavi- 10.45 de Bayan Gökçen şehit_ 11 ıs· 

sef. l · · d b" d · h · sel•111 
zetleri olmağa namzet atletler. vazife görmesi gayet mühimdir. O- hakkaktır. Ve bu muvakkat yük - ui, Yunan, Romen, Bulgar ır en rın e ır evu yapıp şe rı a iO' 

Üçüncü gatagori: Henüz tecrü - nun için bilhassa bu hastalarda bo _ selmeler tekerrür edince bu yüksel- ve suvarede de birçok Yugoslav ha- dıktan sonra tayyare meydafllıı_ ;ı-
beli birkaç senelik atletler. Japon zayiatı zukluk ile mücadele elzemdir. Çünkü menin daimi olması tabiidir. Bir de va, kar~, deniz yüksek erka~le a- ":'iş. ve aslı:eı:ı mw.kanın çald•~eıt" 

Dördüncü katagori: ~Iüptedi - bozukluk dahili unsurlanıı itıtikanını damar sertliği olan hastalar e•asen taşcmılıterler, hava ata.'l'!len, Bal- tıklal marşı ile wşılanm~r._ tif· 
ve yeni başlıyanlar. _ Hankov, 18 (A.A.) - Çin aske- mucip olarak deveran cihazı üzeri - entoksike olup buna birde nikotiniı> · k~n sefaretl~r.i erkim ve Belgrat disine birçok _büketler verılıU:ııt'• 

Bu suretle (Gill) kupa<1 musaba- ri makamatı tarafından yapılan is- ne meşum bir tesir icra eder. Keza inzimamı tabiat;Jle meş'umdur. kıbar mahafılı mensupları buluna - Mutat sela~aşmalardan "l<(eof 
kalannda büyükten, küçüğe kadar tatistiklere göre muhasamatın bi - asabi olan kalb rahatsızlıklarında caklardır. general Yankovıç Bayan Go rıoı 
b~tü1: atletizm ~apa~ g~n~ler düşü- dayetindenberi ;Japonların askere da ekseriya obzukluk ve bağırsak ilti- M k , k d , Türkk~şu başpilotunun tek ba- :Belg~t tal?'a:e alayı subaflB 
nulmuş ve tatmı~ edılnuştır. . . aldığı kuvvet, yaptığı masraf ve uğ- ha plan müterafik bulunur. Bütün e s J a a 1 s yan ~'.na yaptıgı .. b~ Ba~kan_hava turn~- takdım etmı~. e,-d9 • 

Her katagorıde kazanmak ıçın, r&dığı zayiat şudur: bu hallerde sebze ve men·n perhi- sı burada buyük bır alaka ve samı- Bayan Gokçen tayyare ın ."·jiOı 
birinci olmak için çok yorulmak ve Çinde harbeden Japon kuvvet- tb"k d"I 1. h" l . . h f devam edı'yor mi bir sempati uyandırmıştır. Yer- nından doğruca Türkiye elçı lı ,,, _ . ta ı e ı me ı ve ıç o maz ıse a - • . . . - # •· 
terlemek lazım gelecektır. feri. 600 000 Seferber edilen kuv- tad ile' d f ( d ··r·ıı li matbuat Bayan Sabiba'nın bu se- gıtmış ve saat 11.45 de de s ... - . ... · · a ı e a raven , poro ı en, . ~tıt' · 

Mesela: vet: 1.675.000 Zayiat: 410.000 bu- k k ) "b" .. 1 ·n ·ııa·çıar ve_ Meksika, 18 (A.A.) - Oaksaca yahati etrafında çok dostane maka... ]erek hususi defteri imzaıarrı • .:&· 
B. · · k t · · (800) t as ara gı ı mu eyyı d l t· · · d k'· Y d hin ka · da ~· ırıncı a agorının me - nun 100 bini maktuldür. Harp mas . . . eve ı arazısın e aın o o o - leler neşretmektedır. Sofya ne Belgrat arasın . 

k d . d"d ki . k rılmelıdır. ıı ~ r e ~nsun a şım ı en mm aza- rafı: 5 milyar 300 milyon. Batan sahasında iki rakib çete arasında vu- Eelgrat, 18 (A.A..) - Yugosjav detli bir rüzgarla karşılaşan • , 
• k ti k .. t- . . Kalb ve damar hastalarının sanat . .1 .•. T .. k ta .. B .. b" te'" nacagını es rme guç ur. harp gemisi 35. Tahrıp edılen tay- . _ h" b" , kubulan bir çarpışma esnasında 19 kı- tayyarecı ıgı ur yyarecısı a- yan Gökçen :Belgrata hafif ı r 

Ankara 19 Mayıs müsahakala- yare 629. İstihsal tenakusn yüzde: ve '.°eşgulıyde~lerıkmfü '
1
m ır me>e - şi ölmüş ve 56 kişi yaralanmıştır. Ka- yae Sabiha Gökçene bu sabah çok hürle gelmiştir. .../, 

n d (800) tr k d T- ki . • d • ledır. Vilcu u ço az a yornn ve · ~ 
~ a (Em~ e) 

0~d.u a G~r Y1~ 22. Japonyanın Çınde tıgra ıgı e- adalelere çok kuvvet sarfını icap saba yagma edilmiştir. 36 kişi tevkif =============================::;;. 
re orunu ga er e en uneş ı konomik zarar 500.000 yen. . .. .. . . edilmiştir. Arbedenin hiçbir siyasi ma- H ı •• 
~~e~ep) bugün de ayni fevkal~del'. Ayni müddet zarfında Çin ettiren buton ~~atlar mühlık~r: Ke hiyeti olınıyan mahalli bir rekaber yü atayda zu um ve tazyı•k 
rı gösteremezse Ankaralı (Galip) ı kuvvetleri ;Japonlar yir iki bin za boyacılık gıbı vücudu tedrıcı su- .. d L _ . d'!m-'-tedır 
(k. · d f ğl' d . 1• ti d d"I zun en çıdıgt temın e ' =. . 

ıncı e a ma up e emez. BG8 silah ve saire iğtinam etmişler rette zehır ıyen sana ar a mene ı S A . 18 (AA) S a.ı·ıı , dol' 
Antakya, 17 (A.A.) - .ı\ 1•1~ıi • Çünkü Ankaralı (Galip) Anka- ve Japonlann bin 51 harp malzeme melidir. Fazla -Oimağ yorgunluğunu an fd
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(Baştamfı 1 nci sayfada) 

d k . "l'b" t' d"" .. k h . 1 ti nun tara ar arı enera ın c sasa ı - S . d 1 a tele~ı·n ne• ra a ı mag u ıye ı uşunere sini tahrip etmi !erdir. ve eyecam mucıp o an sana ar ve . k da b 
1 

d _ urıye en ge en g ze •. ,,- Ajansının hususi muhabiri b 11 

(G ··ıı ·· b k k · · h tıca etme tasavvurun u un ugu · t k mı·s uu u'ya ger· aldıg"ı u m1133 a ası upasına ıyı a- bu meyanda kumar ibtilası meşum . . rıya ı o yo u g ı yor: ' 
--<>-- hakkında dol•=n ıalan tekzip et ] 4 · 1 t bl"" · · · T"" k ıı~fll zırlanmış bir halde gelecektir. bir tesir icra edeceğinden bunlar da . -.-~ . .. - ~um.aıa 1 e _ ıgını .!ayrı --~r. Komisyon, neşrettiği (16 ) 

11
,. 

İşte size ııimdiden heyecanlı ola- Müzakereler menedilmeli ve ona göre hafif bir rnektedırler. Radyn ıle bir nutuk soy- partı1erın şeflerıne teblıg ettigını ralı tebliğde nüfus Wıireleı·indt ,e 
cağına yüzde yüz emin olacağınız meslek intihap edilmelidir. !iyen general, taraftlMlannın Los meydana çıkarmaktadır. .. . . . . . . plılfl• , 
bir müsabaka. OOSfane O ldU Kalb ve damar hastalarının tü _ Croces'de bulunan federal garnizonu Esasen komisyonun bu tebliği nuz ışlerını bıtinnemış ola ill ııı0 

Yine bı"rı"ncı· katagorı"de (200) pt ıt·kı · · bild" ·şt· iptal etmedig-i sonra çıkan teblig"le- nebi memleketlerden gelenl. et ~adi tiln içmesi menedilip edilmemesi za e 1 erını ınnı ır. l ka "h e ,. 
metreyi kim kazanacak? t,te dört Roma, 18 (A.A.) - Yugoslav- rin numaralarından anlaşılıyor. ame e 'ğıtlannı 18 tarı ııı dit 

Ya b aşvekili Stoyadinoviç ile 1tal"a hakkında meşhur kalb hastalıkla - F"lh k "k . d·ı -1 k" tevdi etmelerini bildirmekte · r 
namzet: , Ut h 1 uhtel"f kanaat F h b .. . ı a ı a ne~re ı en mu ea ıp ~ştı 

Gören, İrfan, Ielib, Raif. Hariciye ~azırı Kont Çiano arasın- rı ~ . e. assıs arı nı 1 
• •• . l ransanın a Va utçesı tPbliğin numara'ı 15 dir. Suriye ga- . Bin~erce ~ni~ mü,_ d•r ı~ 

Bugün bu dördün galibi belli o- da Ve~edıkte. yapılan konuşmalar sahıbıd~rler. B_u mesele fıkıımızce Pari,, l8 (Hu susi) _Fransız or- zeteleri, Suriye hükümetinin artık ç.ın verilen b.u ~uhletin bP lc~e1li (ı 
lacak. Diğer bütün müsabakalar da fevkalade samımi ve dostane olmuş- hastalıgm _nevıne v: hastanın_ şah dusıı 1933 bü•ne.-inde hava kuvvet.- Fransaya değil, kontrol komisyonu- tutulması Turkun hakkına'. b'' tef' 

B ·· k t b - ·k· sına ve mızacına gore halledılme - "" T b kat • b" d b "' çünkU t• bu ,ek ilde biri birine çok yalan ra- t~r. u. muza era ııgun ı ı ~aat . . .. . . .. ferine fazla tahsi,at ayırnu.~tır. Ka - n.~~ mevzuubahs 14 numaralı .. e - .• a~ır. ır ar. eUJr. , ıı 'f~t· 
kipler arasında cereyan edecektir. suren bır konuşmadan sonra nıha- lıdır. Ç.unkü tütünun mazarratı ge. bul edilen kanuna göre Fransanın lıgıne dayanarak Cenevreye mura- lıgd~ ısti.hdaf edilenler yaln 

Diğer taraftan Yunanistandan av yet bulmuştur. rek salı~ ve ge.:ek hasta l ~_rda ş~?: hava bütçesi hazerde 3085 zabit caat etmesini tavsiye ediyorlar. lerdır. ıı~t•~ 
det eden bazı atletler de gelirse Giornale Ditalya iki devlet ada- seve mızaca gore t:ıhavvul ettıgı , 54 ,10 k"" .. k b"tt _ kk Süveydiye, 17 (A.A.) _ Anado- Antakya. 17 (A.A.) - ,,.iif~ 

1 "b' h t 1 - . e gö e de a . çe ~ uçu za ı en mure ep S . t 1 . San gı· ıı ' ·r' müsabakalar daha canlı ve hararet- mının Yugoslavya ve talyayı ala- gı ı asa ıgın nevın r ynı . . . . lu ajansının hususi muhabiTi bildi- urıye gaze e en ca . de4' 
li olacakhr. kadar eden bütün meselelerde tam ,·aziyet mevcuttur. E~asen tütün iç- tır. 1 Hazırau 938 den ıtıbaren bu riyor: !ere teslim edildiği kana.ati" 

F Kl b bir noktai nazar mutabakatı müşa- meyenler de veya az içip tiryaki ol kadronun tatbikine başlanmı.ştır. Büro rehinin bu sabah kayıt mu- !er. ,.,.~"' 
ener U unun otu- hede eylediklerini kaydetmektedir. mıyanlarda tütünü katiyen menet - Hava kuvveUeri için ayrıca 47 amelesini tatil etmeden önce elı:al- (Eko dö Sici) gazetesi, bU lgP'f 
zuncu yıl danÜmÜ Kont Çiano, Mussolininin bulun- mek tabii müreccahtır. milyon 545.000 franklık gredj temfo liyet mümessilleriyle 15 dakika ka- ile hlç olmazsa Türklerde bllıedil' 

İstanbul, 18 (A.A.) - Feııerbah- makta olduğu R eccione'ye gitmiş - Fakat çok tiryaki olanlarda kalb edilmiştir. Bu para yalnız ba11a dar müzakerede bulunduğu anla - Suriye emlaki meselesinin h•
1 

çe klübünden: l tir. ve damar hastalıkları teşrihi bir ne- kuvvetlerine sarfedilecekti.r. ş.ılmL5tır. mesini tavszye ediyor. 

!!!!"!!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!'!!!!!!""'!!!!'!'!!!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!""'!!'!!!!"!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!""'!!!!!!!!~~:,~~· 
"Allah, aldırış etmiyen insanların ı !erini c;ıkudıklarını görmek beni para veren insanlar, otel sahipleri etel.:liğinin ü tünde elleriııi .. ,de ~f' 
yardımcısıdır . ., der. Ve en büyük o- ı son derece eğlendfriyordu. Fakat Peterman her zaman benimle son turdu ve Hel'e baktı .. YüZ'"rd' ıJ 

Yeni "SABAH,. ın romanı: - 25 -

' 

- 1••••••11111!
1
! 1 tele indik. Ferdinan para bulmak bazan korkuror ve bunun böyle de- derece nazik olan mösyö Li!!Senho- le bir saflık ve emnıyet vn 

1 KADINLAR Go•• LU 1 için Viy.ana.ya, Budapeştey~ yazdı. 11a~ etmi;•eceğiıu diışıiuiıy~rdum. pa varıncaya .kadar hepsi ~e.rdi~a~ Hel'in_.mukavemetini kırdı. bor~ 
Fakat hıç hır cevap gelı;ıedı. O za- S~nı bur~da. gorunce. bırdenbıre en- ~a hucum ettıler. ~abersızce. ıkı "Guzel ! ~u~da.sı.n ve btD 1 

llİılı••••••••••••••••••••••••••llliil l man bana "Etrafındakı insanlara dı.şeye du~tum; belki mesele mey- ıanduma gelip Ferdın-ıını tevkif et- };alacaksın ve L"iın ıçmden ac''~' 

Tercüme eden: N ebaha t PEYAMİ SAFA VICKİ BAUM sevimli davran. Kontes ünvanına dana çıkabilirdi. Artık Ferdinan 1 tiler ve sandıkları mühürliyerek gö- kurtaracağını! Nasıl kur~~'. ~ ,. ,,. 
yazan : dayan, bize yardım etmeği kendi- na da tahammülüm Juılmamı.ştı. Ben türdüler. Böyle maskaralık gö1·ül- rica ederim onn söyler ın1:111 9yv~ 

"Onunla rernda numara yapar-ı dığını, eğer istemiyorsam bırakıp !erine şeref sayarlar... Bu beni e- den bu suretle fatifade etme·i hoş ' müş şey mi? Tam o sırada _o~~n~n - ~iç kimse. be~i bura~~oıı'' f 
ken tanL'jbm. Hemen ho.,uma gitti. gitmemi söyledi , Onu çok seviyor- pey güldürdü. Ve kontes rolümü bir şey değildi. Mütemadiyen kav- yamnda banyodaydım, hepsını ışıt- geçe Vıyana.ya bır tiren vaı b.0r~ ~ 
Kibar bir hali var. O zamanlar pa- dum, böyle bir kol saati meselesi yü oynıyarak erkeklerle flört" ettim. ga ediyorduk. Ba7'an bırakıp kaç- tim. Hemen giyindim ve balkondan rassnt edeceklerini zaıınct:uı•' lı'J 
rası vardı. Beni görünce hemen aşık zünden bırakıp gidemezdim. Toni Macaristandaki emlakim müsadere nıak istiyordum. Beni Lissenhop'a atlıyarak küçük Peterman otelinin Belki onunla kaçabilm~ fır ·rt ~ı" 

ld k t ld k B - 1 G' r t ··ç ile do 0 u ve ço mesu o u · ana gu- onu para istikraz eden Sobe! ismin- edildiği için şikayet ettim, üzüldü- hücum ettirdi ve bu adamcağızın a- ı bodrumuna saklandım. Bütiln gün urum. ız ıce saa u . iJll· ı1 
zel elbiseler aldı, küçük seyahatlar de bir adama gönderdL Klüpten bir g"ümü söyledim Bu insanlar hepsi d k 11 b d- d" d"" O orada kaldım . Kapıcının gelip be kimse görmeden gara gı~errı:el· .. ı 
"aptık Se . g' •ttık h tti . ama ı ı aşını on ur um. za- ı . d b l d k k • - Bak bu ala ı dedı . v 
' · mmerın e gı ve a adam ve arkadaşı kefil oldular; fa- portföylerini çıkardılar ve sonra F d- . "B d k ı m ora a u masın an or u~ or- . · · ıne1' lı' 
tak.sitle aldıg"ı bir de otomobilimiz j man er ınan · ura a a ıyoruz, d M "te ad' d d" mek geceyı burada geçır ·~· k t f · ı Oth' t t d t b"' d h • b 1 d .. .. . um. u m, ıyen ua e ıyor ve ·,ru• . vardı. Sonra otomobili bırakmağa a aız er m ış para u uyor u. a ıı . a a cesur olmaga aşa ılar, çunku otel paramızı verecek bır bu- ah! Bulli burada olsa diyordum, yorsun1 Diyecek yok doı: .oliLJ) 

Ben bu islerden hiç bir şey anla - k t k t d kt 1 l d ı b ld k j ti e ""' - .• ~ mecbur oldu. Zaten o meselede bir ..., 0 va 1 on mey nna çı ı, on ar a a a u u ,, dedi. Bulli beni bu işin içinden kurtarır. ni çok güzel vaziye er 9ı>~ı 
karışıklık vardı, çünkü, taksitle o- marn. Kağıt oyunlarında çok şans1 düello edecekmi~ yahut dövecekmiş Her yerde üç dört günden fazla ı Para olmadığı için tevkif edilme- sun ... ., He! çakısını atdı gibi PJ 
lonca satmağa hakkı yoktu. Değil olduğu için hazan eline para geçi- gibi hırslı göründü. Fena halde kalmadık ve daima kendimizi baş- mi istemem. Parası olmamak gü- dönerek bir küçük çocuk p~'11 

mi! Fakat arkadaşı Toni onu teş - yordu. Ve nihayet bana kol saatini korktular ve bana ödünç verdikleri ka başka isimlerle tanıtıyorduk, son nah mı? Fırtına başlayıp herkes sayı yontmağa başladı. 
Vlik etti. Ve tam o sırada b'ır küçu··k t• a· B" gü b "Buradan k d k F k t b d · 1 yag" mur devam ediyordu. · ge ır ı. ır n ana: para hakkında ağızlanna bir keli- ra açıyor u · a a ura a ış e- içeri girince hemen odadan çıktım . . . 
saatı almMını o kadar arzu ediyor- kaçalım, Anyuş dedi. Sobe! hiddet- · · · · •tt• 1 h ft Bıraz sonra Anıka · di 

me bile almadılar. Ve hesabı öde- rımız ıyı gı 1 yanız geçen a a ve buraya geldim. Kimse beni bu- _İlk defa değil, ... de ,~e 5 
dum ki ... Pliitinden etrafı elmaslı ten çıldırmış bir halde . ., O zaman meden oradan ayrıldık. Sonra öde- meteliğimiz yoktu. O zaman Peterman rada aramaz ve bulamaz. Bura- _ Ne ilk defa değil? " 
küçük bir kol saati. Zaten elzem onu eskisi kadar sevmiyordum fa- rim demişti Ferdinan. Evvela on- sabırsızlandı, ve nasıl oldu bilmiyo- dayım ve burada kalacağım. Bul- du Hel. bi' 
bir şeydi de. Bana bunu hediye et- kat ne yapabilirdim? Yaz mevsimi !ara bu komediyi oynamak hoşuma rum. Sahte isimlerimize rağmen, linin beni bu işin içinden kurtarma- Anika biraz daha nıaııcuP 
mediği için canım sıkılmıştı, hırs- için hiç bir yere angaje olmuş de- gidiyordu. Hepisinin nasıl benim ve 1 bir yerden bizi ihbar ettiler zanne- sı lizım . ., vırla: eçirdili 
!anmıştım .. leavga ettik. O zaman ğildim. Seyahat etmek güzel bir kontun önünde eğildiklerini ve kon j diyorum. O vakit otomobil mesele- Sözlerini bitirince tasdik eder _ Bu senin yanında g 
bana fakir olduğunu, parası olma- şey, kaçalım. Ferdi nan her vakit: 1 tes sıkıntıda olunca nasıl portföy- si için Sobe! senetleriyle bana ödünç gibi üç defa başını salladı . Islak ilk ırece değil. dedi. 



Tepeden hrnağa kadcır sade 
• • • • ve cazıp gıyınış 
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lstanbul Radyosu cli~S i llEJı j~ 
19 Haziran 938 Pazar Pro•ramı 

Öile netriyatı: Saat 12130 Plakla Türk 
musikisi, 12,50 havadis, 13,06 pliıkla Tfirk 
musikisi, 13,:lO muhtelif pllk n~yatı,. 

14 aon. 
Bir kaç yeni film 

Aktam nepiyah: 18,30 Plakla dans 
mulliki!i, 18,50 konfel'ans: Prf. Salih Mu
rat (Radyo dersleri), 19,20 Nihal ve aı·

kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
,arkıları, Hl,57 Saat ayarı Grenviç ra· 
sathanesinden naklen, 20,02 kon~ervatu

var profesörlerinden Viyolnnist Liko A
mar; piyanoda Bayan Sabo, 1 - Konserş

(Ufa) film kumpanyası tarafın 
dan (Üç vuruş) ismiyle hazırlanan 
film tamamlanmış büyük merasim
le ilk gö~tcriş yapılmıştır. 

Filmde baş rolü Lil Dagover ile 
tGk: Şubcı t, 2 - Konser ?'\o. 22: Viotti. Paul Hartman, Rolf .Möbius almış -
20,(6 hava rapoı u, 20,48 Ömer Rıza Dot- ]ardır. Kürt Şröder tarafından mü
rul taarfından araııç:ı söylev, 21 Kliaik ziği hazırJanan e erin rejisörü Hans 
Türk musikisi; Nuri Halil ve arkadatlan H' "h' r 
tarafından. ınrı c ır. 

2 - Beste - Serıle havayi kakGl dilde ha-
Bizim Küçük Karimiz! 1 - Peşrev: 

1 yali canan: Zekai Dedenin. Köthe von Nagy tarafından çe\'• 
a - Ş:rkı - Vakf.ı r~hı -~kın em.işken bü- 1 rilmekte olan filmde (Albert Mater 

tun canı tcnı: Zckaı Dedcnın. ştok Greta Vayser gibi tanınmıs 
4 - Şarkı · Camı aşkın içtim oldum der- ' ' • 

dinak: Şevkinin. yıldızlar vardır. (Köthe) filmde baş 
4 - Şarkı - Dedim ey g-üııül Sultanı aman 1 rolü almaktadır. Bu film Romada 

ey canımın canı: Dedenin. çevrilmekte olup müziği Bixio tara-
6 - Şarkı • Ho, değildir sevdiğim naz. j f d 

etUtim: M.Ozfknlı nay ll::ılit. ın an hazırlanmıştır. 
7 - Şarkı - Alınca göynQmü mihri ce

malin: Hacı Arifin. 
Cenuba Seyahat 

8 - Şarkı - Yeni moda bir güzelsin niçin Herman Südermanın meşhur hi -
sen beni Qzersin: Mızıkalı cenap. kayesi lıu i~imle filme alınmakta-

9 - Yür(lk aemai • Ey dil havcsi vuılatı 
canan aana dü,mez: Kiicük ıtehmce 
ağa. 

1 O - Saz semaisi. 
21 ORKESTRA: 

1 - Andran: La maskot. 

dır. Esasen bu roman daha evvel 

sesaiz film zamanında (Gün doğu -

şu) ismiyle hazırlanmıştı. 

Robenson Krozte ! 
Leyi Dagover ve Rolf Mobius 

2 - Çaykovsky: Şan do ton. 
3 - Delibes: l\fazudat. 

.. • min bu reni hazırlanışında sinema 
Dunyanın bu meşhur eserı dok- tekniğinin en .Bon eserlerinden isti-

4 - Sgabati: Serena<l - Valse. 
22, 15 Ajans haberleri, 22,30 Plakla ııo 

lolnr, opera ve operet parçaları, 22,50 so 

tor Arnold Fank tarafından Şili sa- fade edilerek (Robenson Krozoc) 
hillerinde filme alınmaktadır. Fil - tam manasiyle yaşatılacakmış. 

haberler ve ertesi gilniln pro~ramı. 23, ================================================ 

trıOQ\-. Tam 1938 lik bir fantezi bone• 2 - Yeni 
ber•e ~ır bilezik• 3 - Gece elbisesi için bir milcev
tif 

8 
Gınger Rogersin giydiği bir kasket• 15 - Za-

4......, andallar* 6 - Spor kuvaförti.* 7 - Pek ei
~er Roa-ers'in giydiği bir kasket• 6 - Za-

lenceli bir ilik• 8 - Sade bir yaka ve zarif bir 

fiyonga• 9 - İki kat deriden bir kemer~ Ka

rold Lombar'ın rengarenk bir mendili çenesinden 

bağlıyarak uydurduğu başlık. 

Katil Ali Rıza ve çocukları 
ne oldu? 

Son ... 
19 Haziran 938 pazar proıramı 

Öile netriyatı: 12,30 Karı~ık plak neş
ıiyatı, 12,50 plak, Türk musikisi ve halk 

Sarı nehir 
şarkılnn, 13,15 dahili ve harici haberler. JSO 

Aktam netri1atı: 18,30 kanflk pllk 
nepiyatı, 18,60 Çocuklara maııal (mual 

bin Japon ölüm 
tehdidi altında dede), 19,15 Türk masikui ve halk şar· 

kıları (Makbule Çakar ve arkadaşları), 

20saat ayarı ve arapça ne~riyat, 20,15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Salihat

(Ba.ştarafı 1 ııci sayfada) 

Bu facia 1935 deki Yang - Çek -
tin ve arkada9ları), 2ledebi konQfmA Yank'ın taşmasının aynıdır. O za
(Behçet Kemal Çağlar), 21, 15 ıtudyo aa-
lon orkestrası: man da böyle bir felaket olmuş, su 

1 - Sıede Die Liebesbotııcaft. taşmış on binlerce halk !!U altında 

2 - Drıgo Es~cralda No. ı kalmıştı. Fakat bu seferki su taşma-
3 - Paul Lıncke Ouvertur zu ebmer 

4 - Lcopold Hungaria. ıı GOk feci olmuş, ve binlerce ceset 
22 Ajan~ haberleri, 22,ı6 yarınki prog.. aahflde toplanmıştır. 

nm ve İstiklal mar,ı. 
Avrupa Radyoau Franaayı Alakadar Eden 

Bugtnkl bilmece 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

1 ll6 (B4fta.rafı 1 tlOi •vtflM) kadatından bele aizdeo böyle bir rinde müthiş bir tesir yapmış. onu SENFONİLER: Bir Au Ve Japonp 
tiıı ~ Ylece başlıyan bu aşk Muhit- mektup aJabilecejimJ biç tahmin et- tamamen gayri tabii bir adam hali- 21 Uyipzig: Senfonik lleyet, alto te- Tokyo, 18 (A.A.) - Dün, Ge- SoW• sağa: 
~lu danada meteoroloji memuru mezdim. Yazık doğrusu ve ayıp. ne gtirmiştir. İşte bunun üzerinedir nor. neral Ugaki tarafından Hainan a-
'-kı llduğu ırıöddet,.e Ali Rızadan Beni rahat bırakınız. Neticede ki Ali Rıza Muhittinden hesap sor- KONSER~ER: l 1 - Zengin olanlar, 2 - Olur şey. 
ı..···anab·ı s vermek k · t · t b"l" fö Lütf" · 7 10 Berlın kıla dalpaı· Hafif pazar dası hakkında yapı an beyanatın manıa,· 3 _ Bir "-ey koyınağa ınhsus 
~I 1 miştir. Fakat Muhittinio mektuplarınızı kocama ve ma ıs emış, o omo ı ı şo r ıyı k ' . . · . • ~ 
4-rı •ta tayininden sonra i• ~ın-ı. vaziyeti ona bildirmek mecburiye - sarhoş ederek ele geçiremiyeceğini ~;~~;ıı· (B~f16. XcM:k> ·..ı.11,,135 BBerı~ ~~ resmi metru ıyi haber alan Tokyo - yer, hayat suyu, kadm.ların kocaları-
! t!'ıt.... Y w o • • ar~ musı ı • ., er ın ..,. b. hf 11 • d bU .. k b. 
İııi i;ınış ve Ali Rıza karısının ha- tinde kalacaiım. ,, anl~yınca . şoförü d:_ öldürmekten clalıası: Hafif musiki ( 14, 11: devamı), 13 nun ecne 1 ma e erın e . yu. ır m çağırırlarken kullandıkları ses, 4 
~ ketıniştir. ÇilnkQ Adanada .Muhittin, bu mektubu alınca, çekınme~ış. ~e solugu İp.sala~a ~1- nv Bükre~. Pred~ orkmtraaı (H,30: alAka uyandırm)ftır. Dorneı aJansı _ Memleket. 5 _ Soyu 11<>pu belli o. 
~<le Yle kalan Yanola lpsalaya Yanolanın bunu kocasının gözflö- mış, Muhıttını malOm şekılde oldür- de amı), 16•16 Bertin k- 4alaut: ranta- tarafından gazetelere dağıtılan fn- ı k d 6 M'. · d 7 l\.ia-
ııı •11 ~Uh'tt• . . ' .. . . . - milştür al musiki aeriıi, 17,SO Berlln kısa dalgası: an a ın, - uraı a am, -
b:t~ başı 1 ınle gızlice mektuplq- nund~ ~e onu_n te_hdıdi ile yazd.ıiını • AU.ert 'bando. 17,u nqeli konHr. 18 Pet- iilizce metne göre, beyanatın Hai- pra, sual ipreti, zehir. 8 _ Çoculıı: 
"~ · amışlardır. Yanola mey- sezmıştir. Nıtekım bu mektuptan Yanola Nerede? te: Çıgan orkestrası. 18,60 Osrava: Hafif nana alt kısmı Aöyledir: .. 1 .1 nl. • B"ır hu.'kt'· 
-- Olıııa.:1.ıı:. • • u hit•.:~· b. - y 1 u k ., pır erı c mc~_.ur şaır 9 - ..._ 

~:tıA.lt... --.ı ıçın .-u ı.ü&ln o- ll' iUll aonra Kene ano anın .-u- . . • . . . or utra kon.eri. 18,60 Bertin. ım. dalra- . 
~'-ı ... :'"rg-J ınelrtvplar Jtenlz bulu- hittfne r~nderdiji llrinei bir mektup Şımdı hadısenın anlaşılmıyan ~ e- .. nefeli akpm muıdkiıf. 20,10 Liyipzig: " Hükumet şimdilik bu adanın met merkczı, notada bir ses, 10 -
':ııe~ır. Fakat Yanolanın Muhit vaziyeti aydınlatmıttır. Yanola bu gine tarafı Yanolamn ne olduf#.- prkı hankoneon, Ballllybı, Jrsflofon, pf. fşga!ini derpiş etmemektedir. İş- Deniz efradı. 
lal'~ l'azdığı destelerle mektup or- mektubunda da f()yle diyor: dur. Kendisini, .Muhittinden hesap ya~o, 20•30 Pe,t•=. ?rkestra kenscri, 21•10 ıral etse bHe bu hareketin 1987 ta-
t~ .. Çı)( ..... t . . . . . . sorma~& •ötflrecek t m bil" ele Bruno halk muıfkıın, 21,10 Bükre, aktam Yukarıdan aşağıya: 
"'<lıııtı.l'!·<UŞ ır. Muhıttinın eşyası a- "Muhıttın 1 Senı ne kadar sevdı- • • .•. . 0 .. 0 • ~ .. ı . konııeri. rihli Fransız Japon muahedesiyle 

~l'i ı.."'t·· ~an bu mektuplar, hAdi- ğimi bllfrsin. Bundan evvel sana hi- geçırmek ıç.m •.oför L. utfıyı oldUr- • h. b. 1.k kt 1 - Demircilikte bir sanat şubesi 
!)! ,. u kt k Al R k y · ıç ır a a ası yo ur • ., 
bşttıt n ~Plaklıfiyle ortaya koy- taben yazdığım hakaret dola mek- ~e. e~ çe ınmıyen 1 ızanın~ en enı nqnyat İyi haber alan mahfeller bu ile uğraşanlar, 2 - Yüksek, kıymetli 

ııaıı • l\hıhittini "'Ok sevdig~i anla- tubum eamiml deüildi. Onu kocam dısıne ıbanet eden karısını sag bı- · 3 'C'-ki -----1--da h b. \> a w • k ğ k . . . k E ) d . J il . . l • H . ış, - ~ . ~ ıneş ur ır \ ''öıu no~a ona bir mektubunda: Ali Rıza başımda durarak tehditle ra aca ına pe az ıhtımal verıl~~ srar 1 a a metnın, aponyanın erısı . çın aı- ressam. büyük bir hayvan, 4 - lşe 
t ~ h~k ncı;e kadar seninim,, diyor yazdırmıştır. Verilmiş sadakamız llzımdır •. _~ununla beraber, katılın Jill Vern'in ölmez eserlerinden cL'tı nan hakkında hiç bir prensip be - yarıyan ince demir çubuklar, ekşi su-
ltt•t- .. ! ~ır mektubunda da ,u sa- varmış ki, eline geçen sadece ben- çok sevdı.gı .karısına kıya~a~ı e mysterieuse> adlı seyahat ve macera yanname!iyle bailanm!k ~emedi- alın , 5 Dal d'" t! 

.. "uru}(.i • . .. veyahut ışlerın sarpa sardıgını hıs- F hmi yu an me.} va, - ' unya, • 
ıı._ lf uh· . Yor. den mektubuna cevap bekledığını . . . v romanı e Baldaş tarafından Es- ği, aynı zamanda 1937 tarihli Fran- ir .1 ·~~tu ıttin ! Kocama yazdığın bildiren iki satırlık mektubun ol- seden Yanolanın ıkı kilçük çocugu- rarh ada adile dilimize çevrihniş ve bu . . . . . •. - (E) harfı avesı e Avrupanın meş. 
llıe . .\~:•rda benden sakın bahset- muştur. nu da alarak kocasının evinden ka- eserin birinci cildini teşkil eden Hava sız - ~-apo~ mua.hedesı~ le gmştigı hur bir yanardağı, isim, 7 - Ses, eski 

~fıheti ~ı l'~c;inne .. İki gündenberi "Öyle olmasaydı halim haraptı. ~ıp. kayıpla~~ karı_şmış olması da kahramanları serisi Kanaat Kita _ taah~utlerm H.aınana taallCi~u 01 • medeniyet kuranlardan, 8 - İtikat, 
d·-!'t~ıı.ldugunu görüyorum. Aca-,Bu dnkikada ölmilş bulunurdum. ı~tım~l d~hılındedır. Zabıta ve ad- bevi. tarafından neşredilmiştir. Bu ese- madıgı kanaatınde ~~~u~dugu ma- 9 - Bir şey karşılığı verilen, notada 
t!_•_n tn a nu vardı. Bana sönder- Çaresiz kaldım. Ona: .. Evet dedim. lıye şımdı bu kadı.~ı her tarafta a- ri bılhassa genç mekteplilere tavsiye nasını taz.anımun etbgmı beyan et- bir ses, 10 _ Uzunluk, öpücük. 
~"ni d ektuplardan biri eline mi Arkadaş bildiğin Muhittin bana ila- ratmakla meşguldur. ederiz. mektedirler. 
ı_1tııı :rs!n: Vallahi bilmiyorum .. nı aşk mektubu gönderdi. Fakat ben Nitekim Yanola ile tanı~tığı ha-

lüı bıyırn. Mütemadiyen lüzum cevap vermedim Mektubunu da ber alınan Semahat adında bır kadın 
~~Uıı uın uı lafı sana getiriyor ve vırtıp atbm. · diln sabah Bcyoğlunda Abanoz so-
q~ Uzun J " k • d G T h · ~i~ lıyabild·~~züme bakıyor. Nasıl Önce buna inanmak istemedi, d agın 

1 
a ~ ıza.~dı~ . umum. 1 ~vnesı?.-0ru ıgıme ben de hayret e- ısrar etti. Hakikati söyle dedi. Ben en a ınara mu eıumumı ıge go-

-~~lltı rn. Bu adamın muhakkak ki de ilk söyledig·imde ısrar ettim. Ni- türülmüş ve bu hususta malı1matı-'°'l' ~da.ki ~ · ·· · t a·1 · · ~ · llir :rnunasebetten haberi hayet o mektubu yazdım. Sen ted- na muracaa e 1 mıştır. 
~ela l>e~a~k~sı söyledi desem ou- birli bulunmalısın . Söylememeliy- Malatyaya Telıraf Çekildi 
~~.illi h· ıhtınıal veremiyorum. f. dim. Fakat ne yapabilirdim. Böyle 
"ı ıç b h Gene tahkikat sırasında Yano-

l'i.. a setme. Böylesi da- yapmasaydım, söylediğim gibi öl-
1 111 1 

t p ü k 
):> •• • anın •• a a yanın et rge azasın-

h·r anoıa b milş bulunacakbm. .. d _ ··ıda- il h b 1 b 
~1 ~Oddct'. u satırlardan sonra Gene anlaşıldığına göre, Ali Rı- a g~ru . ghü ~ e: ta ıkn~kış d~el uk-

'I! h ıçin :rn kt nun uzerıne vıyetı ~t ı e ı ere 
);> il İtti e up yazmaması- za karısına o mektubu yazdırmakla 1 .. . . 

h -~at ne tn\•siuc etmekt d. b b k ••t kk h k t t bu kadının stanbula gonderılmesı 
"ı bu d .T e ır. era er ço mu eya ız are e e .. . .. 
b;,Gtıı1 n an bir müddet Aı· . ı 1 k d ·a k M h"t hakkında Peürge muddcıumumılı -
""{! n Şilph . sonra ı mış, psa aya a ar gı ere u 1 • _ • • • • 

~ ~sı elerı artmış, ve Muhitti- tine karısını baştan çıkarmaktan vaz gıne telgraf çekılmıştır. Bununla 
~,~e ıreçir~a Yazdığı bir mektabu da geçmesini ihtar etmiştir. beraber Petürgede görülen kadının 

"ıtı ınce ş·· hcl ıı 1 g0rnı.. .. up erinde aldanma Fakat buna rağmen bu mü • Yanola olmaması da çok muhtemel-
le ~~ tchcli~ştur. Bunun iizerinc ka- nesebetin devam ettiğini öğre. dir. Ali Rızanın Yanoladan doğan 

.'.r l'tıckı ederek Muhittine şöy- nen Ali Rıza çılgına dönmüştür. iki çocuğu da ortada yoktur. Bu 
h~ı Sizi ar~T> Yaz~ırmıştır : :'.\fuvazenesini kaybetmiştir. Yap1- çocuklar annelerilc beraber mi kay
>~l' eı~ekı adaş dı,ye evimize ka- lan araştırmalardan da anlaşıldığı bolmuşlardır? Yoksa onlar da an
Q1ııı11ı. llen ek hata işlediğimizi anlı- gibi, Ali Rıza cinayetleri işlemeden nelerinin cesedi üzerine cansız mı 
q~ b ~anıtım ~~a~.a .. sadık bir kadı- evv~l ?d~t~ bir çılgın gibi hareket seril.mişlerdir? Bütün bu tef~rrua
du~ lltıu ~!"" t ı butun hareketlerim etmış ıçkı ıle ve bazı kadınlarla ta aıt noktalar heı1iiz birer muamma 
>rı~~~haıd:\ermek~e idi. Böyle ol- kendini avutmağa ve karısına kar- halindedir. 
~ı ~ıtıız lllek~na hı ta ben küstahça şı beslediği büyük a~kı ve gördüğü Şimdilik asıl mühim olan taraf 
~·l' httı. '""'z· uptan bir şey anla - feci ihaneti unutmağa çalışmış - yani cinayetlerin sebebi tamamen 
' a t,Jı ı ü . ı - " ~ ta...re'kette . mıc e duşurecek tır. ortaya çıkmış bulunmaktadır. Geri-
~f •d hı_1 bulundum? Doğru Fakat bu ihanetin verdiği azap ye kalan katil Ali Rızanın karısı ve 

e:rım. I\ocamın bir ar- karısını sevdiği için Ali Rıza ilze- çocuklarıdır. 

En hoş ve en gOzel dudak 

C OT Y' nin size takdim 

RUJDUR 

ruju, 
ettiği 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

iÖIKKATI Paris COTV fabrikalarında imal ve \fiiat; 
edilmiş bir fransız mustahzandır. 

Dlhıkii Bilmecenin halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kapıp kaçtı 

Sabıkalılardan Ali oğlu İsmail 
dün Eminöntinde tramvay bekliyen 

1 

Kumkapılı Marikanın cebindeki pa 
ra çantasını birdenbire kapıp ka -
çarken yakalanmış ve mahkemerc 
verilmiştir. 

Sus ve Trak 
Trak vapurunun açık olan aı·ka 

kısmının ilstü kurumların gemi ıçine 

girmenıesi için kapablmıstır. Alman
yada olan Sus vapuru da ayni şekilde 
tadil edilecektir. 



Sa.vfaı 6 ' YtNI SABAH 

l~lUJll~H~AU~A 
CAN KUQTAQl[l 

.. ; 

•~o 

• R ·~W\.Q. • -.. • .. . 

SATILIK 
YENi MOTÖRBOT 
Yepyeni 

motorlü 
tekneli, 
denizci 

• 
yepyenı 

tekne 

' 

6.5 metre uzunluğunda, 1,65 metre genişliğinde içinde yepyeni 22 beygirlik bir • Fiat. motorü 

bulunan açık spor bir motörbot satılıktır. Tekne ve ınotör yepyenidir. Motörün yenili~i az kullanıl

mış manasına alınmamalıdır. Tekneye konulmadan evvel (Fiat) motörünün silindirleri ve pi,ton

ları ambalajdan çıkmış (müceddet) pdl'~alal'la .veııilı>nıni~tir. Tekne nisbeten küçük boyunu nishetle 

on kişiyi ferah ferah alabilir. Ambiriyaj cdilır 'l ornistanı oldukça kuvvetlidir. 

Görmek istiyenler Bostancıda Çatalçeşme kaqısında, deniz kenarında seyyar manav Bay l\1üs

lime, fazla tafsilat ve fiat için de gazetemİ7 idaresinde Bay Şabana müracaat edchilirler. 

Dr. Nihad Tözge 
Satılık arsa Doktor Feyzi Ahmed 

Deniz hastahanesi Cilt ve Suadiycde, Asfaltta, plajın karşısın-
ührevi hastalıklarımutahassısı da büyük bir arsa satılıktır. 

Beyoğlunda Tarlabaşında Basmatu- Babıali cad. No. 11. saat 16-18 

Nöbetçi Eczaneler 
Beyoğlu Cihetinde: İstiklal cad

desinde (Kanzuk), Altıncı dairede 
(Güneş), Galatada Topçular cad
desinde (Sporidis), Taksimde (Ni
zam ettin), Tarlabaşında (Nihat) 

Şişli Halaskar gazi caddesinde 
(Halk), Kasım paşada (Vasıf), Ha
Jıcıoğlunda (Barbut), Beşiktaş ta 
(Vidin), Büyükderede (Asaf), Or
taköy, Arnavutköy ve Bebek ecza
haneleri. 

latanbul Cihetinde: Eminönünde 
(Hüseyin Hüsnü) Alemdarda (Ab
dülkadir), Kumkarııda (Haydar), 

Fatihte (Asaf), Aksarayda (Ziya 

Nuri). Şehremininde Hamdi, Karı.

gümrukte (Arif), Samatyada (Rıd-

1 van), Fenerde (Vitali), Eyüpte 
(Hikmet Atlamaz), Küçükpazarda 

(Bensason), Bakır köyde (Merkez). 

Üsküdarda (Selimiye). Kadı-

Oaküdar, Kadıköy ve Adalarda: 
köyünde Yeldeğirmeninde (Üçler), 
iskele caddesinde (Büyük Eczaha
ne), Büyükadada (Şinası Rıza), 

Heybelide (Halk), Kuzkuncuk, 
Beylerbeyi, Hi•ar ve Beykoz ecza. 
haneleri. 

, 

DOKTOR 
BESiM RUŞEN KANATLI 

errahpaşa hastahanesi Dahilıye 
Mütehassısı 

ergün ögleden sonra hastalarını 
kabul eder. 

arşıkapı Tramvay durağı Ahun 
bey apartmanı No. 2 

\ 

1 Londra 

ÇEKLER 
Kapanıı 

G.26 
Nev-york 125.0025 
Paris 3.51 

Milano 6.625 
Cenevre 28 907!) 
Am,tnd. 69.86 

Beri'" 50.8726 

Brllkoel :.!1.39 

Atına 1.145 

Sof ya 1.545 
Prag 4.385 

Madrid 6.955 

Vaı·şovfl 23.7575 

Buda peşte 25.04 

BOkre~ 0.94 

Belgrad 2.875 

Yokohıuııa 86 545 

Stokholm 32.2775 

Moskova 23.785 

Viyanıı 

Sııhibleri: A. Cemalettin Saraçoğlu 
flhami Safa 

Neşriyat mlldOrl\ · lltııımi Sara 
Basıldığı yer: Matbai Ebuzziya 

Biitün ağrıların panzehiridir 

Beyhude ızt ıab cekmeyiniz ! 
' BiR TEK KAŞE 

GRİPİN 
En muıınnid baş ve diş 
ağrılıırını sUr'atle izaleye 
kılfidir. Romutizmıı evcaı, 
sinir, maf5.al ve adale 
ıztırablurı G R 1 P 1 N' le 

tedavi edilir. 

Nezle, grip ve hronşile 

karşı en nıU~""' ilii\· 

G RI P 1 N' dir 
icabında gUnde Uç kaşe 
alınabilir !>mine dikkat, 
taklidlerinden sakınınız 

ve GRİPIN yerine ba~ka 
bir marka verirlerse şid
detle reddediniz. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Beykoz Beledi yeai T. ve T. Ş. B. M. 

çl~ 
Bina. buhr:ın, çöp, ve fener vergi resimlerinden şubemize bO~fiP 

Anadolu hisarında Körfez caddesin de 27 sayılı yalıda Ahmet NaZ 
35 

fıtasına açık arttırma suretiyle satı lığa çıkarılmıştır Satış Haziran 
9

.., 
'"Ş~· 

Salı günü saat 14 de Yapılacaktır İsteklilerin o saatta Anadolu lı•· rı 
vapur iskelesinde bulundurulacak memur mahsusuna müracaatlıı 
ilan olunur. (3699) 

15-6-938 
16-6-938 

Çarşamba 

Perşembe 

1 - 259 

260 - 626 
17 - 6 - 938 Cuma 526 - 799 

18 - 6 - 938 Cumartesi 800 - 950 10• 
Belediye emekli ve öksüzleri nin Haziran 988 üçer aylıkları ı· 

ka;da gösterilen günlerde ve cüz dan sıra sayılarına göre veril~~-· 
ğinden aylık sahiplerinin cilzdanlariyle Ziraat Bankasına mürac•• 

rı. (86~ 

(LOKMAN HEKİM) 

Zührevi ve cilt baotaJıl<lıat' Or. Hafız Cemal 
Hayn Omer . Dahiliye Mütehassısı 

•"'' Pazardan başka günlerde öğleden Öğleden ıonra Beyotlu .A.18"4358 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs- çarşısında No. 133 Telefon: 

lıiiiiiıliiiiiiiiilıııliliıııii .. iııiıiıııllll!'~~ 
tanbul Divanyolunda (104 numa- sabah c9.5 _ 12• hakiki fık~elt' 
ralı hususi kabinesinde hastalarım mahsustur. Muayenehane ,·e ev 
kabul eder. Salı, cumartesi günleri fon: 22398 - 21044. ~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki haste.lıklann mikroplB 
kökllnden temizlemek için ( HELMOBLÔ) kullanınız. 

HELMOBLÔ 
ıırın'• 

B!ibrekleriıı ı·ttlışnrnk kudr~lini artınr, kadııı, erkek idrar zorJuld .drır 
e~ki w· ; ~ni' Belso~ııklıığunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık .sı1' ~d~ 
bozmak. \C tı•ızMkeıı ymrnıak hallerini giderir. Bol idrar temın ö uıl 
Sıhh11l Vckilleliıniziıı resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBL 0ı:ı' 
eczanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLÔ, idrarınızı temizliyere1' 

Ankara Caddesinde: Her gün lumba sokag-ında 2 numaralı evde ma-
' ı t 23899 T et. 21942 öğleden sonra 'le e on: dam Serposa müracaat edılmesi. _/ 

-::::::::::::::::~~~~~=========~--~----~~::::::~~~~~~~. ~ ---- ,~rı~ 
risine athyarak kaçmıya başladı. <ıktı. Saatta otuz kilometre ·e~ il' 

Bekçinin uzaklaştığını gözleri- dikkat edınce her kağıdın kenarın
Je iyice gör~üklen so_nra ~ekra.r fa- ı d3. daktilo He neye aid ol~uklarını 
aliyete geçtı ve büyuk hır curetle gosteren etıketler bulundugunu gör 
saçaktan inen demir borulara tır- dil. Yüzünde hemen sevinç çizgileri 
manmak suretiyle dairenin içerisine belirdi. Aceleyle butün etiketleri 
girdi. Kendisinde birkaç dakika içe-

gözden geçirmeğe başladı. Bu ara-
risinde kasayı yerinden yok edecek da gece canavarı Tevensin kurba
bir kudret ve kuvvet hissediyordu. 

nının yalnız Lord Fontley olmadığı. 
Tevenae Meydan Okuyor nı anladı ve birçok sınema ve tiyat-

Mamering kasanın yanına yak - ro müesseseleri gibi en meşhur t 
]aşınca, bunun umduğu kadar zor carethanelerin isimlerine de ra~· 
açılmıyacak bir kasa olduğunu sez- ladı. Bunların muhteviyatını teke 

mekte gecikmedi. Derhal belindeki tekr tetkik etmeği çok arzu ediyor
kemeri çıkartarak faaliyete girmişti. du. Lakin hiç te vakti yoktu. Aradı

Birkaç dakika sonra kasayı açmış ğı üç dosya idi. Biri, Lord Fontley, 

artık içindeki çekmeceyi evrak de- diğeri Alis Purnal öteki Dicdoctaya 

metlerini çıkartmağa başlamıştı. ait olan evraktı. Gece canavarı Dic· 

Korktuğu bir nokta vardı.. O da e- toctun kim olduğunu bilmiyordu. 

ğer, bu evrak taanif edilmemiş ise Fakat, pek yakın bir zamanda öğ
ipotek kağıtlarını bulmak için saat- reneceğine emin olduğu için hiç 
larca uğra,,mak lazımdı. Halbuki. meraklanmıyordu da. 

Bu araştırma esnasında birden
bire elıne adi bir zarf jçerisinde A
lis Purnalın'in evrakı ilişti. Çektiği 

ikinci çekmede Lord Fontleyin is
mini gördü. Derhal çekmecenın ki
lıdini söktil. Fakat, tam bu esnada 
dışarıdan bir gürültü sezer gibi ol
du. Köşeye sığınarak dışarısını din
ledi. Tekrar iş başı yapmak tizere 
kasanın başına dönerken hem gülü
yor ve hem de kendi kendine: 

- Evham! diyordu. 

İstical ederek Dictoctun çekme
cesini aradı. Bunu da sona kalan ılç 

r-kmecenın birinde buldu Bu da 

Lordun evrakı gibi sıkı muhafaza 
ıltına alınmıştı. Hepsini bir araya 

retirerek gömleğin içerisine yerleş
tirdikten sonra: 

- Tamam .... 

Dedi. Baron o geceye varıncıya 

kadar yaptığı baskınların hiç biri

sinde burada duyduğu heyecanı 

duymamıştı. İşe başladığı dakika -

danberi şüphe içeri,inde bunaiını.ş
tı. Ve derhal tekrar kasayı bulduğu 

gibi kapattı. Şimdi düşündüğü şu 
idi: 

- Sabahleyin Lobıuat bu vazi. 
yeti gördüğü vakit acaba yüzü ne 
renk alacaktı? 

Derhal alet ve edevatını, toplıya
rak Lobjuat Meers yazıhanelerin

d~n uzaklaştı. Etrafında ölü bir ses
sizlik vardı. Pençeleri lastikten olan 
ayakkabısı ancak bir hışıltıdan baş
ka bir ses çıkarmıyordu. Bir kayış
ta kendini yine caddede buldu. Bu-

Arkasına dönüp bakınca üç kişinin gıden otomobilni görünmiyec 00( 
caddenin orta yerinde dikilmiş ola- yere soktu, durdu. Atlıyara~ 1 ,1ı~ 

k d b - d k · · · · de kın· ~I' rak avazları çıktığı a ar agır ı - ruca ıstasyonun ıçerısın ı 
. ·-. k d d" .. . .. b' <okuld''· ,.ı !arını ve nefeslerı yettıgı a ar u- goremıyecegı ır yere . ı1 

dük çaldıklarını gördü. Fakat iş- kip eden taksilerin gürült.illee ı'' 
k 1• 1 • d"d'•k 1 . gittıl<Ç d işten geçmişti. Nerede? Baron ço - po ıs erın u u ses erı bit 

tan yol olmuştu. Derken arkasında !aşıyordu. Saklandığı yerele c1ul~ı 
birçok otomobiller takıldı. Bir anda zine kadar hammalın buıuıı ,ı ,e 

radan altı dakikada Rişopsgat ve o- bunlarm kendısinc on metre kadar görünce, sezdirmeden çıktı µj~' 
radan da dört dakika içerisinde yaklaştığını görünce bütün vitesi aç adımlarla yürümeğe başJad1· t>ir 
Liverpol caddesindeki tiren istas. tı. Bu mesafeyi yüz metreye kadar bu iaticalinden hammallıırııı 
yonuna varabilecekti. k d bir şeyler sezmia olacak ki: . ~ 

B d d . k çı ar ı. . ,.,u aron uvar an aşagı ayınca 
1 

diVO · 
kasketini çıkartmıştı. Fakat bu ara- Tam altıyol ağzına gelince kuv- - Ne oldu da ace e e · 

i:la duvara dayanmıs ve gizlenmiş vetli bir manevra ile sağa sola sa- , Mö•yö? diye sordu. , gıÔ 
. . b"] N l k L toı1 D "' hayaller sezdi. Az daha hayretinden parak arkada~ı o~mo ı l~r-e yolu. - .. - e o a~a . ungeti•"'el< I· 

bağıracaktı. Bu bir gölge değıl, bir- nu şaşırtmak ıstedı. Ve bılahara ıs- 1 bırı on geçe tırenıne Y ~ı · . 
kaç kişinin hayali idi. Ve kendisi- tasyona giden yolu tuttu. Biraz son- . miştim de! .. dedi. ~~m~ h~tt~~ı 
ne doğru yürüyorlardı. Üç kişi üçü ~a: Live~~o~ istas~onu. cadde~inde 1. -. Öyle ise 'ekızıncı 
de koyu kırmızı elbiseli idiler. Aca- ı •dı. İler1'ın.ın tehlıkes'.z o~.d~gun_a rendır, or~ya koşunuz... . 
ba kendisine bir tuzak mı kurulmuş · kanaat getıren Mamerıng butun su- ! Baron· . ded'~ 
tu? Bir silkinişte kendisini takip e- rati ile asfalt yol üzerinde uçar gibi - Teşekkür ederıın. ti' ~o' 
deni erin gözünden yok oldu. Bina-, gitmeğe başladı. 1 sonraı derhal sekizinci 1ıat ·ııiP 1 

nın etrafı zıkzak köşelc·l'ie çevrıli Bi•hopagati dönünce artık takip ğa başladı. İııta,yon · sıı~.tı 
idi. Bıl köaelerden istitacıe ederek eden otomobillerin gözünden yok ol biri dokuz geçtiğini gördll·· ,.,; 

• 1 
otomobiline yet'~rl,iJdi. Derhal içe- ' dıı~ıınu görünce derhal frenleri ı (De'L8111 


