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Pazartesi 

20 
liAZIRAN 

1938 

•.YEN 1 
iDARE YERi 

l•tanlnı\ Nuruoımaniye No. 84 

Tel~af ı Yeniaabah ıuet .. ı 
lıtan~al -Telefon ı - 207911 

Birinci yıl - No. 46 

Tü~y?NE ŞAR~~:ı IHERYERDE 
900 Kr. aeneliii 2400 K. 
600 Kr. 6 aylıiı 1200 K. ! 3 
260 Kr. 3 aylıiı 600 K. I 

90 Kr. 1 aylıiı 300 K. 
Po• ta ittilt.adıaa ı ir•••it aemle- KURUŞ 
lr•t ler iç i.a zı, 14, 7 ,1 •• 4 lira . 

Halayda 1 Dün Boğaziçinde feci 
· bir kaza oldu 

Sinema isimleri 
Türkçeleşti 

Antakya, 19 (A.A.) - Anado
lu aj ansının hususi muhabiri bildi-

Dünya kupası 
ltalyanlar Macarları 4-2 

yendi dünya kupasını 
kazandılar 

icinde 18 kişi bulunan bir alamana devril~i 
' 

Çoluk çocuk Beykoza yemeklerile eğlenmeğe 
gelen 18 kişiden dördü boğuldu, dördü kayboldu 
onu da baygın bir halde hastahaneye kaldınldı 

...... 

Kazazedeleri kurtaran Şirketi 

H aya r iyenin 65 numaralı vapuru 

' 'Harp ihtimali ortadan 
kalkmıştır,, 

Belgrad gazeteleri, Başvekilin İtalya seyahatini 
tefsir ederken ne diyorlar ? 

Belgrat, 19 {A.A.) - Samo ğini müşahede ediyor ve İtalya ile 
Prava gazetesi Stayodinoviçi.n İtal- Yugoslavya arasında her an bi r 
ya seyahatinden bahsederek Yugos- harp çıkması ihtimalinin mevzuu 
lavya - İtalyan münascbatının her bahsolduğu eski zamanları Jıatırla
iki memleketin memnuniyetini mu- tarak bu ihtimalin artık ebediyen 
cip bir tarzda daha ziyade iyileşti- ortadan ka l ktığın ı kaydediyor. 

Paris, 19 (Hususi) - Dün bu-==================== ======-== 
rada İtalya ile Macar milli takını l a
n dUnya kupası için (Kolomp ) sta
dında karşı laştıl ar. Sahada (50) 
bin seyirci vardı . 

Birinci devrede İta lyan lar Ma
(Devamı 4 üncü sayfada) 

Tedbirde kusurlar 
Pazar tatilini çoluiu ile çocuiu 

ile Beykoz çayırında yemeiini ye
yip keyfini çatarak ıeçirmeie ıri

Fenerbahçe Yunan 
muhtelitini 2 - O yendi 

Beşiktaş ta Beykozu 4 - 1 yenerek tasfiyeye uğrattı 

Yeni tefrikam1z --------, den (18) kitinin hazin akibetini 

1 
ko""u aütunlarda okuyacakaını:z. 

Yeşil Kumlu Ada 
...,.__..,,.,,._,.,,..,vvV..,vvvvvvvvVV'VV'VV'VV'VV'VVVVVVVVVVVVV'vVVVVVV 

Büyük macera ve aşk romanı 

Eileıimeie aiden bu (18) yurtdatın 
4 Ü boğuldu ve dördü de kayboldu. 
On tanesi fU satırları yazdıiınuz il• 

rada bir haatahanenin iliç kokan 
koiutlarında ölümle pençeletlyor• 
lar. Belki kurtulacaklar, belki 
kurtulamıyacaklar. 

Bu itle (18) kit ilik bir kafileyi 
ıandal azmanı aJamanaıına yükle· 
yip yola çıkaran denizci kadar(18) 
kitilik bir kafile halinde bir ecel tek 
neaine çoluk çocuiu ile atlayıp yo
la çıkan aile babaaı da bu kazadan 
meıuldür. 

Pek çok teyin kıymetini bilme
diğimiz muhakkaktır. Ukin, hiç ol· 

Fenerbahçe ve Yıınan muhtelitl takımları iıtaptanları eı ••klflrKen 
(Yazısı spor siiturumuzda) 



Sayfa: Z YENi SABAH 20 HAZiRAN 1~ 

•Yem Sabah• uı tarihi tefTib.sı: 26 ------. 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 

Fransızlar 
kuşkulanıyorlar! 

Yanıt: Ziya Şakir 

Harb edebilir mi? 
Bir Fransız Generalı: 
"seferberlik işleri dü
zelmezse Alman istilası 

Herkes beş on dakikada felaketin 
tehlikesi yar,, diyor. 

. . . .. ... .. 
neticesmı gormuştu 

Son Posta ile gelen "Lö Tan,. ,ga
zetesi ya~r: 

(1927) ve ( 1928) senelerinde 

Rum kaptan, Kapudane Bey.i.ıı ti- Edir.ıı.ed.e bulunan Mustafa Pa.~a meclist.e milli miidafa.ııınız için ye
Y ti almıcia teplaaan Air lw!yet ta- gbıı.r.lenıeceı.ti. ni bir teşlı:ilalın esasları "kabul edi
rafından inceieJı inceye isticvap e- Hıu:J Hasan paşa da., Boğaz mu- Lirl<e.n "Versay,, muadehesinin Al
dHaikten 90DTIL, mii,,teı-ek bW una loafczbitna taylıl -edilecekti. Ve der ma.rıyam bir harbe g.irişmek İÇİi! 

maddi va < ıtalara henüz malik bu
)'U'l""f. En Tünilı: ür cemi ile Glıer- lıaJ Bcığaza kiilliyetJi aslıec g-etirti-
hal İstanbula gönaerilmişti. lecekti. lunmıyordı.ı. Binaenaleyh Almanya, 

... F B ...._,_.,_ - · .. . eijnde .bu.lundurdJı.ğu pek mühim 
Fraıası.z ı;;ıun,anma•ıun rae.u. Jl 1HLILllt auruı""e .&&atlarca IDÜ· 

t....,,_ "---•--ı-- .. : __ ket et- z.aktte devam e•-•· ... lı: ·ıı ve kesret.Ji ihtiyat kuvvetlerini klll-ve ._, • .,....,.,.....,..... ,,..." _..,., .. ~ azı er 1 b'J k . . .. . 
tiğinla d:ııyıilitujıı l(iiıldeııbe:ri. it»- ve ıı.uıplarla vakit g~iri.lnrişti. ana ı me >çın ~~ttef'.kler araıı~~: 
kilmet ricaliıri11 knlalı:Un sirifte i- Sıra; bu mii)ıim ve feci had.ise- da kontrol bey~~nın . ımha ~tigı 
di. Ba donaııma•m. o-·lllı .uJail- ıWı. padif&Ja liçüDcl Selime arze- bar'? .ırı~lze111esını yeıııden temın el-

i ._... -:ı.at .. ,_ · -"·· .. ,,_ - __ , - ,_,_., B 1 melı ıdi. en-e er..,.~,- cec .,,. lf ,.....-.- ...... - • .,.,.,._ se~ u, o - . . . - . • . 
• c_ .__~_,__,, F-'-·t du'-- __ _,,_ . ._... Almanlar yenıden sılah ımaiıne 

masıaa ınuz:;ar eLım.J::~u:.H:l"u.ı- ™ ~ D&6.ol& !11' ..,. ... 
böyle a.naua. bulna tan.mda ls - Tabiidir ki. padiph bu mesele- teşebbüıı etseler iabri.k.alarJ kootrol 
kenduiye gibi mühim bir ~hrin ko- ye bir hayli iizüleceL Bu da, (Yal· a.ıtın~ bnlunduran tdtiş komiteJe-

1 · l dili •· · -'-!la de -itan'--~• ·) -'·-·d k r1 .fa.ahyete geı,ıecekler ve Almanla-ayca ışp e vereceguıı ........ - - ,...., • .., ... en e ........, ece . . .• 
d 

_,_6_ .. , eli o · · ..., H lb ,_, ide lta h h . rın yeruden .sıJii.lıUınm.a teşebbüsle-
rın an g~~er . nan ıpn :w. a Da.ı va sa n~ er angı . . .. .. . 
şimdi ııadrizim İllet Mehmet Pa- bir ııebeple olllI'l!a olsun, (Aslanı). 1rı ·shu~~- d~KŞdoUıeaktı. ~ıruıen~-

. -1 • lı: k '--ti ( 'd ey """ """ oc umu-ı:un buyilk bu şa eliııe verı en arızayı o nr o u- nın ..... yen rencı e hatır) olması- .k.ısm d lı k 
maz, ayaklanıwya ermit: na (razı ve taraftar) değildi. Hat- tm'ının t er,_akl··ı ulla.n.ılmasıru icap 

E h ı Old ı nı ti, - ·· 1 k nd. . 'k e ıye.n eşe ... u cuzutamları.ndan _ yvaaaa .... u, o a ar... uç gun evve , e ısı Beşı taş .. ekke im . 
Tez, divan efendisini... Risülkiit- nray:ına giderek (bazı güna) eğ· m.ur .L .~ asında bır mahzur 
lap efendiyi ... Kaptan paşayı ... Ye- lenceler tertip ettikten sonra, (As- goFrm1 emkı.şti · . .. 
· · · · ç b k 11 ) d d t .. K. ı va ı .mechste must.a.kbel sefer-nıçerı aga ;nnı çagırın. a u ... anı nı a oraya ave etmıştı. il- berli ' . . kani . 

Diye, emir vermhjti. me fasıllan ve mehtap safaları ya- . gımızın me z.~ııı ızab e~ 
Etrafa dağı.lan kavaslar ve ça- pılacak. (Felekten, kam alınacak) mış olan general Perılove bu mekaruz 

l d h 1 h "'-·' t •-•-·- dı Bo·· .... e bı'r (h • . k" mayı şu suretle anlatm.-tı: "Seferber 
•-UŞ ar; er a u~me er.....,,,,,ı ı . J • engameı zev u sa- • . . . · 
Bab·"" da et ...._.,.,_, · · h fa) da (111 51 d .. ld d ırımızı şu tarıda derecelendiriyo 
.a: k 1 ''" k t · · · k) ( ·dd • yoruz: Evvela yırmi fırka silih al-

.,..,ye v e,........,., ıçın emen 1 ı rı, uşman a ı, eyu • . 
..,van uru mu., .. .,.uza era a gın- anza sanma , cı en teemmule tın 

1 
k b . . . . . • 

toilmişti. mühtaç bir keyfiyet) idi. a a ı~a ' unu ıkincı bır yırmı 
Bütila devlet erkanı; bu milhim l Fakat; böyle mühim bir işin ;;::;a tba.kıp ed~e~. Bu "'°n yirmi ~r-

h .d. ka .. _ b" il'- b' h t k 't d d'l • ın ınncı yımıı fıkra ının sala. a ı.se J'ftBlnua, uy .. ır ayre va ı ve zamamn a arze ı memesı b t' . eld . . . . . 
hissederek, evve!A ta.şke&lm.işler .•. de me 1iyeti mucip olabilirdi. Bu- be:: ~ ~ebılmesı ıçın bukaç 
Devletin, (Pa.span oğlu) gibi bir na binaen gadrazam İzzet Mehmet .a ge?mesı. ıcap edecek. Daha 
eşkiyayı tedip için bile güçlük çek- P'-'a; (herçebat, ah.it) diyerek Mı- 5~:;"a ~ır üçüncil yirmi fırka silah 
tiği bir z.am.aıı.da; bir de Fransızlar- sırdan abnaıı haberi... Devlet ricali- :ı n.t a ınacak ve bu tedrici silah 
la harp gailesi çık.arsa, ne müşkül niıı derh:ıl toplanarak yaptıkları Btınıı •.ima boyl~ce devam edecek.,, 

· tte , __ ,_ '-'·--· ·· 1 · · .. k · y .1 u vazıyet üzerınden t.amıım on se-
vazıye ~ca ....... n..... &'OZ erırun ınu.za ereyı... e Yerı en kararl.tn, ti b. 
- ·· ti Jı: 1 · f .. :... l dis' d:ı ne geç ve ız Atmanyanın harp onune ge rere , mese enın ecaatı u."'an e eıı. ıne yaz rarak, Beşik- 1 •. 'h 

_ . . • . ma zemesını ı !'.& etmesine ve bu da 
karşl'ında, adeti kendılerınden geç- tat sarayına gorıderdı. t· . .b. d 

• 1 d' p "'· hın .... _ 1 ye ışmıyormuş gı ı aha hazer vak-
mış er ı. a~a mı~op arı, o gece t· d:) . .. . . . . 

Fakat, durup dilşünecek ... Ahil (zatı fahaııeyi bilım.ıır etırıemek) '~, e asgudarı (900.000~ kışılık hır 
d k d ğil. d. H · · · d hal . unou vuc e getırmeıııne milsande vah e ece zaman e ı. emen, IÇUl arızayı er takdıme lüzum t k f .. . 

k · · b l' k (İ .. ·.ı.... e me zaa ını gosterdık hemen emerıııı e ıne uşatıp, - gormemı,-: B 1 h b. d k · . • . 
haJ 1-'- t) · ik A , _ _, ? ruıena ey ız e uvveUerımızı 

cabı ve mıuı .... a ne ıse, tua- - ceı=.ı ne .... Sabah o.ta .. ha- .d t k'l . 
.. ,,_ 1 k '·" 1 yenı en eş ı ve tensık etmek ıztı-

sına gore ..,. ,ey eme gere ........... yır o a... d 'd'k 
H • ~- t -• u- h p n· k t . rarın a ı ı ... atta saunızam zz= =e m~ a- ıyere er esı günü belı.lemi.'!- "L" T k • . . 

J • o an,. ın as erı maharrm 
şa bile, bu derin sükuta nihayet ver- er .. Ancak kuşluk v.aktıo.e doğru G al 8 . 
mek için: (müııasip bir fuı<at kollıyarak) ari- ".ener aratier, muhtemel bir 

- Lalüebkem durmakla masla- zayı (zatı şahaneye takdim) e le- harp karşısında Fra 113amn Alman-
• 1 d' y yanın ~arruzları.na mukabele ede-

hat yürümez. Ne buyrulur? .. Her - mış er ı. b'l · · . İs . l 
kes, hatıra geleni beyan buyursun. Üçüncü Selim sadrıazamın ~k- JJdm~ 1~b~k vJçrede ve t.alyada 

. • _ .. . o ııgu gı ı aza ve nahıyelerde as. 
Demek mecburiyetiai hissetmı.ş- tııbunu okur okumaz buyuk bır en· k • t.e k'l" .. d . . . . 

ti. dişe ve heyecana kapılarak derhal veerı f şbı aJ'.k ~u1 cu. ~ _getı~ıllmes.ım 
h . k . • se er er ı ı enru~ ıstem <ın sür-

Derde deva olacak dermanı, un lr tebdıl kayıgına binmiş, Top- t . tiz' da .... 
. k a ve ın a.m arıcı... bu ~u retle yü-

(beya n buyuracak) ktm1e yoktu. apı sarayı.na gelerek: .. b'J - . . .. 
1 

d. · 
B h ıd k. t 1 1 b b' T' . • . rJJye ı ecegJ.DJ soy e ıktıen sonra pi-

a usus; e e ı VL"1. a ara ar ın - ız, vezırım ıle reis efendiye d ef . . f • . .. 
mesuliyetini hiç kimse üzerine al- haber salın. Tebdilen gelsinler. Ya. e 

0t. erıknı.nd.se er.kiı. kıyafetine so-
. . . . zu ge ırere ıyor • 

nuya cegaret edemıyorda. Dıye, emır verm1oti. "Y ıJ tb'k 
l\Iaamafih herkes; beş on da ki- Esasen sadnazam izzet Meh- U~~ ~ 11~n : k.1 at. çantas~-

ka zarfında felaketin Hk acı darbe- met paşa ile reisülküttap Atıf efendin bın hyaldu ab tlın a a_ ıkaten e>:ılmış 
· · . y - b. . . ır e u unan pıyade neferinin 

sını ha..zmetm.._.. avaş yav~ mu- de öyle bır ıradeye intizar etmek. t d - - 1 - h r·fı 
zakereler başhyaralı: birdenbire ha- telerdi. Hatta, tebdil atlarını da ~ş~ dıgı_ agdır ıgı p~ 1 etmek netice-

. . . _ . ' sını ogur u ıyade neferinin 
raret kesbed.iverıruştı.. egerlerı vurulmu~ olarak binek taıı- 1 t lrt ld 

Evvela, Fransızlara !<.arşı biT OT- 1.annda bekletmektelerdi. Bınaen- evved~~k.anışbömalü a ilo uğa .ağır yük 
.. .. şım ı ı ıye nm ştür kı bunl.tr-

du hazırlanıncaya kadar, (Mumkun aleyh, aaraydan haber gelir gel- d b .... b' . .. an ırısını ızzat nefer taşır ve an-
olan tedbırler) e muraeaat olıınma- mez, derhal atlanna binmişler... . _ . 
sı düşünülmüş~. Derhal (Garp u- Soğakçeşme kapısından saraya gi- cak on kılo agırlıgında bulunan bu 
çakları) ile (Ülgün) ve (Bar) kor- dcrek Bağdat göşkünde, sabırsız- çantanın içinde fi~ekler. iiletler ve 
sanlanna habeı-ler uçurarak onlan Jıkla kendilerini bekliyen padisahın bir günlük ihtiyat erzakla, çadır 
Fran.!IJZ donanmasını üzerine mu- hl1z11runa kabul edilmı~lerdı. . bezi vardır. Diğer çanta da ya a
sallat l?tmiye karar verilmişli. Üçüncü Selim, cidd~n mütees- rabalar, yahut da motöriü nakil o.-

Sonra .. İhtimal ki Fransız1ann lirdi. Sadnaz.amı gi>rür görmez~ 
lskenderiyeye asker çıkarmaluı, idet.a heyecandan bogulur gıbi bir 
bir nümayişten ibaretti. Evvela böy- ııe.le: 

le bir a-özboyacılığ1 yapacaklar_. V · · ı N haldir b ? - ezırım .... e , ıı .... 
Hükumetin na-ı:ar dikkatini oraya Xadimdenberi biz, bu Fransaluya 
celbederek zihinleriru böyleee uya- imdat ederız. Ve halisane kalp ile 
Iıyaeaklar ... Ve bu oyalama eıma - dostlu.k gu-der· K d"l · b . •- ız. en ı erme, un. 
sında, başka yerlere .. Belkı de LB - ca hay:ınmız d k t ş· d" 

b 1 
· · 

1
... ... ş o unmu~ ur. ım ı , 

tan u ilzerıne aa ..,racalı:larw. ıı ne aceptir ki 00 ı 1ı· hal · ti.sar 
h ld 1 , Ye ır e ıç 

a e ··· ederler? ... Ve bize do tlıık suretiyle 
Şu halde, harp aahul olacak d•'•manlılc yüztl ~A-' ı s k 
1 d t db. J "tti t. "'<' gv~wa .r er. a ın 

yer er e e ır er ı haz etme ..... burula bir y.tnl••l k •--
B . . d I -, l OUUASın, 

unun ıçın e, ora arda bulanan D · tL 
(Ameli manda) ve işe yaramaz me- emış 

8.1.dnazam İzzet Mehmet p••• mulan deği~tirmelı: a-erekti. ....,..., 

sıtaları tarafından götürülür.,. 

Fransız Generali, Almanların 

son harp ha.arlıkları ka~ısında 

Fransanın ne yapıp yaparak sefer

berlik mekanizmasını yenileştirmesi 

lazım geldiğini, aksi takdirde bir 
Alman igtilisına muhakkak naza. 
riy1e bakmak lazım geleceğini göy· 
Hyerek m-akalesini bitirmektedir. 

Edirnede 
' 

Hayvanat ihracat birliği 
açılıyor 

Şimdi, b8ylik bir ehemmiyetle; tedarikli gelmişti.. Kaptan beyle 
nerelerde kimlerin değiştirilmesi derya tercümanının zaptettikleri 
lfızımgeleceğiııe dair, hararetli bir mm kaptamnın ifade varakasiyle 
miinakal}llya girifi.lmişti. Bunun ne- m fterek arizayı derhal koynun-

d ~... Edirne, (Husu:rl mahabir'imiz-
ticesinde de ,u kararlar verilmişti: an .~rarak padişaha takdim et-

Her şeyden evvel, (Mora) sahil- miş: den) - lktısat Vekaletince Trak. 
]erindeki istihkiınlara kuvvet ver- - Şevketin pad~hım !. .. Mas- yada kurulması düşilnülmekte olan 
mek icap ediyordu. Halbuki, artık lalı.atın, yalanı yanlışı yoktur. Bu, (Hayvan i.hracat birliği) için ııali

yetmiş yaşını atlamış olan Mora va- Ceneral Bonabarta derulen dilşma- hiyetli bir heyet tarafınd.ım ineele
lisi esbak Sadrazam Hasan paşa, nı din, Avrupa billldında bazı &"Ü· meler yapılmaktadır. Bu inceleme

(Rülcilp ve nilziile) kadıir olmadığı na muvaffakıyetlere mazhar ol- lere esas olmak üzere vilayetlerde 
için, kendisinde bu milhim işi kısa maktan mağrur olarak, filhal bi- bulunan muayyen istasyon ve iske
bir zamanda başarabilecek kuvvet zimle de cenge azmeylemiştir. He- lelerden geçen sene yabancı memle
görülmüyordu. Buna binaen, Hasan l'IU!D Cenebuhak, encamını hayır kellere İstanbul ve diğer iç pazarlara 
paşa bir kenara çekilecek; Mora va eyliye. çıkarılan hayvan mevaddına ait birer 

f ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SA&Jl:El 

Rakı aleminde 
21 Yaşında 
tabanca ile 

bir genç 
öldürüldü 

• 
lpsaladaki cinayetin 

son safhası 
Evvelki gece Kasımpaşada bir _ t,' 

ırencin feci surette ölmesiyle neti- 2972 al bili• daııl 
ce!eıaen bir cinayet olmuştur. Ha- numar ( 0İ0m0 n CamJD 
dise;~:!':~~:t•h::~~;~rında torna- kurşun yerleri katilin ilk kurban1111 

cılık etmekte olan 21 yaşlannda En k d d ·yot 
verle arkadaşları Ali, Alaettin, Mu- ar aSlll an VUY UğUnU göstefl 
rat, Fikret, Nihat iS11'ıinde beş kişi ,tf • 
akşam üzeri Kasımpaşada Tabak- Birkaç giindenberi heyecanlı bir lunmadığma veya mev'.l<llfen g<i 
hane meydanında Halilin kahvesine alaka uyandıran "lpsa.Ja., cinayeti kedildiğine dair dün ak~ 
git:ilı~ir. Burada bir mikidet tahkikatı bir.le.aç cepheden devam wakt.e ltadıır bir haber Jle! ldİ ,ı· 
otura~ alta ar~a«.tıı iÇtneğe karar etmektedir. ~ilıirine m lrtelif Bu k.~şı_k facia~. i•lll eıııı~' 
vermışler ve bırkaç şişe rakı alarak cephelerden baglı manzaralar ar- rışan ve Izmıtten getır'.le~ S de fi' 
arka tar.aftaki bahçeye çek.iln:ı~er- .zeden faciaların diiiilırı .noktaları, tin alakası görülememış JI~ . 1.1' 
dir. İşte bı.ı sıralarda ıaat 9,i ol- ta8'1&men çöz!ilmek Jizeredir. .ki~ehirden ~tirilen ve tatil•~ef 
muştur ki bahçe tarafından t.irde-s- H.ad.i&e!eri.ıı ~ye .k.aa.ax 1es- bir ~nası olduğu anla~ııan ·ıti~ 
bire bir tabanca sesi duyuillluş ve bil edilen tarzı cereyanına bakıllr- iizerindeki şüphe ı..uıutıarı gı 
b&.hQede otaranl.ar etrafa k•<;'t•mı,. sa u Deliceye v.tnlıy«: K1ltil Ar lkeufet ııey4.a etmekte~: ıtıl 
l~~dır. Bu ar.ada silah sesinin gel- Rıza, kar'.sı "Yanola.,, ile Muhittin . ~.ü~deim~i .. m.uav•?' ~ 
dıgı yere 'koşanlar yerde bir reacin arasındaki aşk ma.cer&mdan kllş- Şilcri ile ıtoiıs buyiik ~ a def~ 
ağzından kanlar boşandığı halde kulanmıştır. Ve hissettirmeden ta mullil bir ihata ile tahkıkııta 
yerde yattığını görmüşler ve yanına kip ettiji bu marec.anın, kar181 ile etınektedirle-r. ıı~sı>" 
yaklaşarak ne olduğunu öğrenmek Muhlttinin lpsalada birleşmeleri ne- Diğer taraftan Ke~ . Jllı 
istemişlerdir. Fakat maktul ağzını ticesine varacağını ve şoför Lütfi- muhabirimizdeıı aldığı.mı& )ıiJ' ııı 
kıpırdattığı halde bir ey ~öylemeğe nin de bu birleşme ~inde en mühim tııpta kati1 ve maktul A;li ~'ıeo 
maktedir olamadan ölmü•tilr. Bu rolü oynıyacağını öğl-enmiJtir. lpsalaya &'elerek cinayet'. . *,,ııı 
sırada sıhhi imdat otomobili de öl- İntikam hisleri aJ1mda kıvran- (2972) nu.mualı otomo!Jiltll 0~ 
düğü için cesedi almamış ve bir masına rağmen cinayet ıpl~nlarmı "Niko Kazancı oğlu,, oto~ e 
müddet sonra hadi•e yerine gelen soğuk kanlılıkla hazırlıyan katil almak üzere fp,alaya gitın•f.l btı 
müddeiumumi muavinlerinden Ha- evveli Hacı Osman baymnda şoför jandarma muhafazası altıııM 10;r 

san Saka tablı:ikata ba,lamı.~tır. Bir Liltfiyi tabanca kurş.uniyle öldür- nan otomobil kendisine tesiiJll bııl" 
az sonra tabibi adli Haşim de cese· milş, sonra d~. Muhitti?i~ sabırsız- mem.iş ve makine Keşan ~u~Jll·' 
di muayene etmiş ve Enver isminde- !ıkla bekledigı .o~om~bıl .ıle . b ı- yet müdd.\!iumumiliğine getır• • .1 
ki bu gencin gırtlağının sol tarafın- nın karşısına dildlDllş 'e bır kur- Bunun üU!rine "Niko ~~ 
da.n giren ve içeride kalan bir kur- şunla onu da yere erın.iştir. Bugü- oğlu,. Keşan müddeiuııtııfll ili/ 
şunla öldüğünil tesblt etmiRtir. Bu k d ı hkik ı ı ı·-•O ~ , ne a ar yapı an t.a atın vası o miira~t ederek otomobi ıw_ .... • 
sırada Enverin diğer arkad~ları d •"' duğu netice bu çerçevenin baric:ne sini istemifse de tahkikat e _,ıtf 
tutulmuş, bunlar sorguya çekilince nb•· .11 

ÇıkamamL~tır. mekte olduğuııdan biraz s. •·er'.. 
Enverin kendi kendini vurduğunu bil ~ 

•-'- en gan·p "e meraı.a ••yan si tavsiye olunarak otonıo .. •ı söylemişlerdir. Fakat bunlardan """"' • ... .,.. --fiil .J .. - &ine teslim edilmemiş ve il"" <;i~· 
bir taneai Aliettin ismindeki arka- noktası, uç erkeğin hayatına mal o- ,__ d İs.t bul d" "stii· •J 
d 1 

a..u,, a an a onnıw: . Ol'~~ 
aş arının tabancasını gö•terirken lan bu aşk dramının en dikkate de- art.ık otomobil İstanbula ııo0 ~I 

ateş aldığını ve hadisenin ka.zau ter perdecisi Yıı.nola.nııı lıeııüz ele miştir. Katil Ali Rızaıun il~.~ 
olduğunu bildirmiştir. A liiettin i e tıe "'.J 

geçirilememiş olmasıdır. ba .. m şoför Lll't.fi' "y. i ne sure t·")"" büsbütün inkarda bulu11mııştilr. . o.,. .. '} 
Malatyanın Petür1ıe lrnMbasın- muş. -0ldu·gu.· N.ık·"" ' nan1110ıl..,,~ Zabıta bJıhçede tabancayı ara- :; '" 

mışsa da bulamamıştu·. Bunun üze- da bulunduğu şayiası üzerine 1,,. tetk:ık edilince ıyıce an ' 

rine Alaettin nezaret altına alto- tanbul müddeiumumiliğince Malat- dJı·. Jil#tıif~ 
mıştır. Cinayetin sebebi meçhul- yadan mahfuzen buraya gönderil- Filvaki Nikollllıı oto d'' 
d camında caıtinin tab.aııJ:~ıı!JI. · ~ 

iır... mesi istenilen bu kadının orada bu- · I 
kan mermiıı.in husule il -tJi~ .r 
rulen Ali Rızanın oför !Al ~., 

Pazar tatili Şirketi Hayriye k-adan atmış <ı-lrluğu mr ~1 

vurup öldürmüş olduğu 

anta,,..tmakUıdır. ~. 
Dün Boğaza, Filoryaya, Yaz tarifesi 22 Harira11da ~j 

Bursaya Başliy~ ~::~:ri~!e bir o·u·n Bogvazı·.,.1·ude f~ 
g idenler f .azla idi Y d Şirketi Hayriye yaz tarifesini b' lr ı u 

Dün bütün İstanbul nalkt bava- tamamen hazırlamıştır. Ye.ni :bı.ri· )f l\aza 0 ı 
nın . gü.zelliğinden iııtifade ederekıfe 23 haziran perşembe gününden (Baş.t«rafı ı nci sDfi/~. 1 
~ezın~ı yerlerine yayılıru,lardll'. Bo-

1 

itılıare• tatbilı: edileıcelctir. Halkın ile içindekiler denize dö1'Öıııı 
gazıçıne (lO.?OO) den fazla Ada- bu yıl Boğaza fazla rağbet göster- ılır. ~ 
!ara da bu mıktira yakın kalabahk mesi tarifenin bu kadar erl<en tat- D 1 1 d ~ı til.f 
bir insan ldtlesi ~ezmeğe gitmiştir. bilan.a ihtiyaç göstermiştir. Yaz .b 1 .a g~ art.a~h88.1°1 • ıııe•ttt Jİ 
Fi rya pi" ·1 d k k 1 b l'· 'f 'nd b' k 'llkJ ---' aş IJ.&n"' sız er, iJd J o aJ arı a ~o a a .a ı .. tarı e&ı e ırço ye.nı er v ....... ır. sadüf eseri oluak, 0 .esnaıi• ·('·, 
olmuş, Devlet Demıryollan fazla Köprüden Bnğaz1n tekmil yukarı . . oJ•ll f:l/ 
katarlar kaldırmıya mecbur kalmıf- iskelelerine olaıı vap1ll'lar Yeıı.i kö- ısel.esuıe yımaşmakta 11 tıP ( 
tır. ye kadar direk olan.Jı: gidea!k.ler- bayriyeıı.iıı. <65• numarafJllllfl' / 

Bu arada (Trak) vapurile Bur- dir. Yeniköyden bu vapurlar yu- kılt>~t lıf.ehınet ~ ıar: e ı·~~./. 
saya tenezzühe gıdenler de pek faz k.an Aııadolu i!kelelerine de aktar- rulmuş ve vapuru ıskel :reJı d",; 
la bu!unuyordu. Vapurun sabah ma vereceklerdir. maktan sa:fı~aıı:ar ed Mi~I 
yaptıgı ılk .sefer o k~dar kalabal.ık Paşa bahçe, Beykoz iskeleleri laınmdelerllt ~~rluıa ~ıdeJI ~ f 
olmuştur. kı. bırçok kimseler vapura için de sabah ve alı:şam köprüden Ka.z..anm fecaafüai. sa 1ışJli~'I. 
bınememıştır. birer direk posta konma51;ur. B is- sanda1cılar da fa:ıa ma 

8 
ı-1/ 

Çocuk esirgeme kurumunun kelelerden ayni surette köprüye di- !erek :Me'lımet AU kaptaıı -;ı .ıl 
Şehremini şubesi de Boğaziçinde rek seferler vardır. ogayretinde bulunmuş!ıırd•t· ~.,p-, 
Sütlüceye bir tenezzüh tertip etmiş- Bu arada cumartesi ve pazarte- dan fı1ikalu indirilmiş, c~~ ~ 
tir. si Boğaz iskelelerinden köpr!lye ge- ran simitleri atılmış veJhaf!I ıı~ 

Davetliler SUtlücede akşama ce y.an.ruıdaıı sonra saat 1 de vapur imkanın son haddine vardır• 
kadar eğlendikten sonra vapurla A- vardır. Bu vapur büt n iskelelere ret gösterihnişfu. ıı:ı11 tJ 
dalanı kadar gitmişler ve Marma- uğradıktan sonra saat ikide Üskü- Bilhassa Yahköy sand

9 ~J~ 
rada da bir tur yaptıktan sonra köp. dara da uğrıyarak köprüye gele- dan Şevkt!t ve GaHb ı-e<llrt· 
rüye dönmüşlerdir. cektir. Çamlıcaya halkın bu yıl ölüm te'lılikesine atmalc - ı;ll 

-o-- fazla rağbeti görüldilğtlnden köprü kazazedeierden bir kısrD'~~f· 

Denl•z tı•caret deıı her on dakikada ve yıınm saat- mağa muvaffak olmuşlar ·ıı 6e' 
te bir vapur konmuştur. Şimdiye Hadisenin vulrnıı -akab• afi~ 

mu .. du"rlu"g" u" kadar hiç bir sene Üslciidara bu ka- ğımız nıalômata nnzara116liİ~l 
dar çok va11ur i~etihııemiştir. "Bebek kişiden, dört vatandaşın ııl'ı1 • 
ve Rumelihisarına dıı ayııi suretle neticelenen bu facia Jı:urbB 0,~ 

Vapurlara fazla yol CU bilhas"11 pazar günleci f.a.zl;o vapıır tek ait maliye memurınrın pS 
seferleri vardır. nir ile HllTil<:Yan, A'ligi!l -ve b~I 

binmesini men ediyor Şirketi Hayriye önümilzdeki en- Kazazedeler arasında bıl1" 
Hallan pazar günleri Boğaz ve martesi gününden itibattn Boğaziç· oeuklardan beşi yüzme tr.!9b 

Adalara fazla rağbetini gören de- ne her hafta muntazaman tenezzü~ aye!<inde cani-arım kur I' 
niz ticaret direktörlüğü dünden iti- seferleri yapmağ~ başl.ıy.acaktır. ıerdiT. .ııı• 
haren vtıpıu-lan !<llu bir kontrol al- (71) ve (74) numarab vapurlar Kazazedelerden bir "\ııt1' 
tına almağa başlamıştır. Bütün cumartesi günleri saat (14) te köp- miktarda su yutmuş v: b~do~I' 
Boğaz, Ad.al.ar ve Anadolu iskele!~ rüden kalkacaklar ve biri Anadolu baygın bir 'hale geJrnıŞ J<le61 

rine kontrol memurları gönderilmiş sahilini ve diğeri de Rumeli sahfüni dan derhal Beykoza 11
8 ı,r111 

ve vapurlara istiap hadlerinden faz- takiben Boğaz dışına kadar gide- Ferit eczanesinde BeYıc_oı et Ô ı 
la yolcu binmesi menedilmi~tir. Bun ceklerdir. 'nlşhekimi Hüsnü, HükUlll f~tr; 
dan sonra butün pazarlar kontrole Bu tenezzilh gece yarı ına ka - ıAli Galip ve knndurn ıe&~ 
bu şekilde devam olunacaktır. dar sürecek ve bilhassa mehta11lı doktoru selim tarafından 

B 1 k 
gecelerde daha geç dönillecektir. dilmişlerdir. c,~tl~. a ı haneye temiz su rı ı " ,,.. Vapurluın birinde alaturka diğe- Alamana sahibi ':"ac neııı"'..I 

İstanbul balıkhanesiııde balık- rinde alafranga caz ve orkestra bu- viyelleri henüz tesbıt ed'ııı~t"İ' 
!ar Haliç suları pis olduğundan lunacaktır. kişi kurtulanlar ve boğtıl911,~~l~ · 
Sarayburnandan alınan sularla yı- Şirketin Tokatlıyan ve Canlı da bulun-amadığt cihetle r~~ ; 
kamyordu. Balıkhaneye lazım Balık lokantasiyle olan kombin bi- qulann cereyanına kapıla J ti 
olan iki ton suyu getirmek için bir !etleri de yaz tarifesiyle beraber sa- -naahllinden uzak.laştıi'ıll 

ilteahhit aranmaktadır. tılmaii:a başlanacaktır. Jilmektedir. 
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. 
Hangi ~~,~'=!'i~ Mısırda 
F ranscı? Yeni transatlantiklerde Kaçakçılığa karııı 

b mücadele devam ediyor K d •• t k •• d • 
(B~tarafı 1 nci sayfada) her spor yapıla ilir Kahire, 19 (A.A.) -.. Şimdiye U US e an gov eyı 

2lrlara Yaln . k li kadar kaçakçılıfın takıbıyle meş-
nı ız ımza atma ve par - . . • • •• • • entoya k . . gul olan ve mahye nezaretıne mer- t 
lnek v . a:şı mesulıyetı yüklen- Son zamanlarda, btiyilk deniz dev- !zahmet ettiniz mi hemen oyuna baş • but bulunan deniz eahil muhafaza go uruyor 

azıf esı düşer · t · f · · lı b.lir · · Naı 1 • letlerınln yarı resm seyrıse aın §ır • ya ı sınız. teşkilatı mezkur nezaretten alınmış 
la ır arla istediğiniz kadar an- k tl · d ı...n.. ··sı · ı · · · 
Şabillrsin· H . ~ . . e erı arasın a ~ go ermış o an 5·• t merakı ve Harbıye nezaretine raptedılmi~-

lar k ız. atta tahrırı ıtıUif- büyük ve silratli transatlAntikler in - ura ti 
bun~~e~=~~~siniz. Fa.~at sonra şası rekabeti bUtün hızı ile devam e - Bilhassa Şimalt Amerika ile Cenu- r. Bu tedbir hükumetin bir harp Tethişciler şimdi de arap köylülerine 
'-ak Jşi ıah·ı e~~ek,. fule ç;.ka~: diyor. bi Amerika arasında i§llyen büyük filosu teşkil etmek projesiyle aJA- Jd J M h J•f J d 7 
~aiı olrnadı~l:~ı ı~a~:e ~=~~~:t~ Fransıilann ~~orm3:11~ie• sini g~~: yolcu vapurlarında bu spor eğlence ~~hdır •. Filhakika. ~ısır. lngilt~reye Sa ırıyor ar• U te } yer er e (( )) 
er •eye haki 1 b .. k • gede bırakmak ıçın İngılizle: d~a b.u ve zevklerinin binbir çeşidi temin e- ıkı torpıto muhrıbı, ikı denızaltı •• Jd •• •• Jd •• H Jk h• f d• 

letdi tdile kmt· o tan uro rasıye yük, daha sUratli bir gemı ınşasıle dilmio;:tir gemisi ve iki de destroyer sipariş et- arap 0 UrU U. a lCre e tyor 
ha..: · ce ır, şte bu Fransa ldil 1 b eni geminin her .. · · t· H''kO t b" d kt ••Cıyesi "Q . d' T" k meşgu r er ve u Y Yüilerce zengin ve .şımarık yolcu- mış ır. u me ır e me ep ge-
ll'ransız anı uaı Orsay,, ~~ d-:: bakımdan Fran.cıız transatlantiklerini nun canlarının sıkılmmnası için bun- misi satın almak fikrindedir. Kudüs 19 (A.A.) ' -Filistin tet- dürülmüştür. Haydutlar, Teberiye 
tünce ile e:şmlasına en dar ır u- fersah, fersah geride bırakacağı daha lara mütenevvi olduğu kadar orijinal hişçilerinin faaliyeti şimdi, Arap belediye reisine sokakta taarruz et-

..... ge olup duruyor. . a·d "dd" 1 T b d k'· 1 • t Oh t . t· T dh" 
'"1Çin? ÇU k.. şım ı en ı ıa 0 unuyor. . eğlence vasıtası bulmak, öyle zanne • ra ZOD 3 oy erıne evecc e mış ır. e ış- meğe teşebbüs etmişlerdir. Teca -

'l'Urkıere k n u orada şarka ve Bu stirat ve cesamet rekabetıne, ye. dildig··ı kadar kolay bir şey değildir, çiler halkı silahlı çeteleri iaşe etme-
he...: k arşı uzun zamanlardan- . 1 b .. k .1 .l h t . k 1. 1• t vüzlerin çoğalması halkı endişeye 

•ı ökleşm· b. . b" nı yapı an Uyu gemı eNe seya a e- Yolcuların merak ve allkalarıru J . • ğe ıcbar etme te ve po ıse ma uma 
~e 'le telakk~ş ır sıya.set~ • ır ~n_a- decek yolcuları eğlendirmek, onlara celbeden bir mesele daha vardır ki mar f aaJıyetı var fakat verilmesine mani olmağa uğraşmak- düşürmüştür. Ezcümle Nabi usta 
j\Utv t· ı vardır kı hala butun b .... k b" k f i · d h bir vakit b b ) k .. t d 1 halk, şehrin merkezine hicret et -
bı e ıle gizliden izli e hakim ol- u~u ır on or çın e oş . . o da bindikleri geminin mesela Ame- aşta et U unma uzere a ır ar. . mektedir. 
d &ktadır, B g .. Y d.. geçırtmek etrafında vapur şırketlen rikadan Avrupaya kaç günde varabi- k Bassael !alık rnıntakasında aha-
) ır. llu ana u a~~ne .Turk~ -~~man- arasında hüküm süren şiddetli hase· leceğini yani sürat rekorunu kırıp kı- erza çok pahalı !iden birinin cesedi kurşunlarla de- Bitada halk tedhişçilere karşı 
1
ar 8İst~rni a~: d Ur~~ kapıtu asyon- di ilive etmek lazım gelir. ramıya~ağını bizzat tesbit etmektir. Trabzon, (Hususi) - Bundan lik deşik olmuş bir halde bulunmuş- silahla kendini müdafaaya mecbur 
arak ın a, hasta adam,, 0 - y · · t tla timn yalnız bti iki sene önceye kadar Trabzon Ttir tur kalarak mütecavizleri ka .. magv a ic-
onu törrneğe alışmış ve kendisini anı ye~ı r~a . n. ,,,. kn 1 . (1819) yılı mayısının (2 ) inci gü- k" . 1 k k 1 • d b: . . . . ~ 
. n trıira . . .. yük süratlı, denızcı bır te e oması .. ilk d f A erikadan İngiltereye ıyenın ucuz u mer ez erın en ı- Kırbet ve Gazaza'da tedhışçıler bar etmişlerdir. 

rıııd sçısı sıfatı le Surıye uze- ' . . · nu e a m ·· ld • h ld ı ·· · · e bir h k . . kafi değildir; o gemıye bınecek zengın t t le e başlamak sureti rııs o ugu a e son sene erde Tur polıse malümat vermış olmasından Şimalde hududa karşı yapılan 
tııı lö'ran a sahıbı saymıştır. Res- yolculara ummadıkları eğlenceleri te· ~u~ a~~; t se er tl~ntikl~rin pirliği va: kiyenin en pahalı bir şehri haline şüphe edilen bir adamın zevcesini bir taarruz esnasında tedhişçiler
tıllda Yasa Şarkın o eski esaret al- min etmek ışık debdebe ve zinet bol. ~/1~. ı ~. ra~a lan «Savannah> va gelmiştir. Belediye bütün faaliyeti- öldürm fü•.lerdir. den iki kişi ölmüş ve birkaç kişi de 
lteall'ıi F Şamamasını kabul eder; luğu arası~da o~lara yeni zevkler tat· zı esını gonnl uş 0kmasından itibare~ le imara ehemmiyet veriyor. ve l Muhtelif yerlerde yedi Arap öl- yaralanmıştır 
tı d tansada g · d"" ·· 1. b purunun yo a çı . d" 

evlet enış uşunce ı a- lırmak da bir mecburiyettir. h .. dd r . 1 Trabzon şım ıye kadar görülmemiş 
t'ette k adamları hunu samimi su- Zamanenin transatlantik yolcusu her şirket bu seya at mu e ını aza t· hümmalı bir çalışmaya sahne ol- s f M k K k 
ki hak·arşıl~r. Fakat alt tabakada- artık güvertede eller arkada dolaş .' mıya uğraşıp d~ıruyor. lk nl" (350) maktadır. Fakat bir taraftan hal- ov ye • an c u o arsı arsıya 
;e .ter:~:~~o~rdnsi ~insi biı: intizaır mak, akşam gemide verilen konse:~ to~~~d:~r ~::u~ :~an ~~a:a:nah> bu kın havhayiçi dzaruri~esi olan mallar hududunda ha' d ., s e harp oı·bı· 
l!l'j taı-·b ıçın e yıne eskı eme - iştirak etmek gibi modası geçmiş eg- . . . . . 1 .. d ateş pa asına ır. r .. t çok pahalıdır. 

l\I den . k 1 ılk seferını tamam yırmı a tı gun e t b 1 b d . . . d 
. lliıi g~rı a maz. lencelere kanaat etmiyor. O, yüzen sa.. . . . . . stan u a ura an gıttiğı hal e 

hır de; .al~yhımizdeki bu anane rayında yeni yeni zevkler, karada i - ıkın.al .~tmıştı. O tarıht~n~eri eskı ve halk eti daha pahalı yiyor. Kasap- 'l'okyo, 19 (A.A.} _ Dün ~lan- Tokyo, 19 (A.A.) - Hung
~atlı b· rıstıyanlık taassubu ile iki ken bile aklından geçirmediği heye - yenı dunyalar arasında ışl~yen her v~· lar rakipsiz bir şekilde eti flyatlaı;ı- çuko, kore ve Sovyet hudutlarının çung civarındaki hudut hadisesi 
llıııştu ır düşmanlık haline sokul- canlı eğlenceler peşinde koşuyor. Ve pur c.Okyanusların mavı kurdele:ı• dırmı~lardır. Diğer yiyecek madde- birleştiği nokta civarında Hang- hakkında Domei ajansı aşağıdaki 
llıe~ı:İe~irkaç. gün evvel, şark : hangi kumpanya yolcunun bu manevi d~nile~ sürat rekorunu elde etmek ı • !eri de buna ~ö~edir .. Aşçı~ar: ~okan çungda bir :Mançuka devriye tafsi!Atı v~~me~tedir: . 
~rltıg ~ ınUtehassısı, meşhur ihtiyacını dahn fazla temin ve tatmin çın ugraşıp duruyor. tacıların temızlıklerıne hıç ıtına e- kolu ile biı- Sovyet devriye kolu a- 20 kişılık bır Mançuko devrıye 
111 iht~ı 81Yaset muharriri "Drianlt,, jederse 0 kumpanya fazla rağbet gö • İşte zengin yolcunun bu merakını dilmiyor.Yemekler caddenin her rasında bir çarpışma olmuş ve bir kolu Hungçung civarındaki tepeler 
~ıe l.Yar bedeninde h~la dinç rüyor. da tatmin için daha büyük. daha sür- j tilrlü toz ve toprağına açık bir hal- ı Mançukolu asker ölmüş, bir diğeri üzerinde dolaşırken 30 kişilik bir 
'l'tıt)c ~:(l canlı bir kin ile yaşıya~ • • atli gemiler yaptırmıya m.ecbur olan 

1 
dedir. H_ükfımetin her t_araf~~ hayat de yaralanmıştır. Sovyet müfrezesinin mitralyöz ate-

dıt1 ŞrnanJığını son eserinden al- Spor ıhtıyacı büyük seyrisefain şirketlerı taşıdıkları p~halılıgına karşı açtıgı mucadele- R J • şine uğramıştır. 20 dakika süren 

t?ıe)~ıı Yazılarla bu sütunlarda Bu günün transatlantik yolcusu her varlıklı seyyahların bu rekor merakı 
1 

nın Tra~zonda da yapllmasını_ ve h~J- UZVe tın bir müsademeden sonra Sovyet dev-
•iL ana k t . • d ·ı ı f d" ı y _ kın geçınmc şartlarının temın edıl- . . . . .. 

11; ''Q . 0Ymuştuk. şte tam k!a- şeyden evvel spor eğlencelerınden ugrun a mı yon ar sar e lyor ar. ır . . . . " . rıye kolu tardedılmıştır. Her ıkı 
bıı Uaı d'O . .. . d" k k l' mesını dılerız. Yoksa boyle gıderse K•• .. k .., ( l d" . . 

· rsay,, ananesı ve ru- hocılanmaktadır Bunun için de aşağı minci asrın cmuşterı e ınme > e ı - b I _ k d • l l lk t UÇU og u ev en ı taraf ta takvıye kuvvetlerı alarak 
:ı • a ıgm çı ma ıgı sene er la ın P. 

1ıt l{ato)jk . . .. y~karı, hemen her büyük gemide ete- melerile hill~.sa edilebile.ce~. ticaret ve saire gibi lilzumlu gıdalarını te- Nevyork, 19 (A.A.) _ Reisicum- kar~ı 1car4ıy~ mevzilerini muhafa-
118ıull'ıan d ~ransa ıçın Turk ve nıs'> kaorlan, «hokey• , cpolo•. nun düsturu bugun o azametlı yuzer sa • min edemiyecekleri aşkardır. hurun en küçük oğlu Con Ruzveltin za etmektedır. Ölen Mançuko as-

~a'1hn U~manlığı tahtı şuurda bir araya gelmesinden doğmuş hır ne. raylarda bütün şiddeti ve amansızlığı Trabzonun ikinci bi.iyilk dertle- An Lindzey Klark ile izdivacı me- kerinin cesedini Sovyetler kaldır-
tıı~ıuiu ntUthış bir amildir. Ta ço- vi yeni oyun sahaları, golf oyunu ter· ile hüküm sürmektedir. rinden birhıi de fare mec;elesidir. rasimle dün tesit edilmiştir. rnıştır • 
''tı l'u ndanberi onlar din düşma- tibatı vardır. Bundan dört sene e\·vel fareler ile 

lletreı ~k.lere karşı derin bir kin ve Yüıen 5araylann talih~~ y~lcuları a· Zelzele mıntakasında mücadele edilmiş biliihara mücade- Lehistan 
lat le ıçınde büyürler. Müslüman- rasında at koşularına duşkun olanla· leden her nedense vazgeçilmiştir. 
lftiı., 'l'Urkler hakkında bfnbir rın meraklarını tatmin e?ecek terti - t tk• ki b•tt• Sokaklarda bunların biri birleriyle -----
ıı(11 ta,IYan a . kı:: 1 • bat alınmıştır. Hakikt hır at koşusu. e 1 er 1 1 mücadelesine rastgeliyoruz. Beledi- Mekteplerinin kapanmasını 

~ar k zım itlrane eser erı .. _ . ·ı 
~e ._ a Yetişir} S t h .1 nun bUtiln heyecanlarını, yurek1eri K h" 1 1 t k d ye bunlarla mucadele etmıyor. Hal- protesto ettı er 

Al manian Bir Alman Tayyaresi 
Fransız topraklanna indi 

Amsterdam, 19 (A.A.) - Bir "'rb· er. onra, a sı ırşe ır ze ze e mın a asın a b k" b.. .. . . 
b •Ye, rn . ağıza getren helecanlarını yaşatan ve .. . u ı utun bu farelerın senelık te- Var ova 19 (A A ) N olini 
il (inı . eslek hayatının ıcabı t k .ğ. den fennin bir yapılmakta olan jeolo1ık tctkıkler zaylidü 0500<)) dir Tabit fare or- ş ' . · · - Alman askeri tayyare!li, dün öğle-

ı,t erı sust k _ muasır e nı ın, mo r . . . . . . . • . .. · · ı mıntakasındakı Alman ekalliyeti, 
t h .. 11_. urma luzumunu on- .k 1 b . ı·· t koşulan bıtırılmıştır. Haber verıldıgıne go- duımnda bir senede Trabzonda yap- d' p 1 t b. nazırına bı·r den sonra Geldermals istasyonu ci. 

l'itıd " l\I h" • . harı ası o an u mınya ur a . . v . . . ün o onya er ıye 
\',

1 
an bunı~:settı.~ı~. Fakat ruhla- müpteliları arasında hakiki at koşu . re, zelzele mıntakasındakı evlerın tıgı .tahrıbat bınlerce lıra kıymetin· muhtra vermiştir. 

t· nıı tu ı ııoküp atamazlar. •lan kadar rağbet görüyormuş. Yuvarlakdere namı verilen yerden dedır. Bu rnuhtrada geçenlerde Volini-
lfa ecfeb·u~ sahasından tard ile ik- Amatör boksörler de merak etme- çıkarılan taşlarla yapılmış olması Mithat deki beş hususi Alman mektebinin 

tuıeıı bir 
1~~ler. Fakat geri püskür- sinler; onlar da meraklarını tatmin e- tahribatın çok geni• olmasını tevlit --o kapatılmış olması protesto edilmek-

tuıırda ın Ve nefret hisleri tahtı decelc, idmanlarını yapmalannı temin etmistir. Bundan sonra bu havali- Nalbant kursu tedir. Muhtrada bu mıntakada 932 
ııı_ Yaşar ve ı h~ k" l ed•cek bütu··n tertibatı emirlerine i - ~ . .. .. t ·h· d 80 Al kt b" "-'le' on ara a ım o ur. "' de bu taşlardan ev ını:.aatının onune şahadetnamelerı· arı ın e man me e 1 mev-

varında karaya inmiştir. Memur

lar, tahkikata ba~lamışlardır. 

Maliye Vekili 
Ankaraya gitti ~r d 1 devirleri "t made bir halde bulmaktadırlar. . . ~ cut olduğu, halihazırda ise yalnız 

l R.r. n, mu aassıp vel ? y·· aeçılecektır Edı·rne (Husu"\ muhabı·rı·m·ız 
11a. •• '"'h•neeı-r· te .. .. . «Tenis• m,rakmız mı var. c. uzen • . ' " - b d·ı ş h . . d b ı M r \T ~tas "' ın vessuu bır mu- . .. . d . den) _ lstanbulda Selimiye Nal _ 27 mektep bulunduğu eyan e ı - e rımız e u unan a ıye e-
~ 1 olan b r . .. saray• m genış ıuvntesın e tenıs --<>- mektedir. Alman istatistikleri Voli- kili Fuat Ağralı dün akşamki ek-
.... ~ıt'ıııa,.,ak . U rea ıteyı gozden --kavurt> u olarak ayrılmış yere kadar ç k ) k bant mektebinde açılan ikinci nal- ld _ 
...... ··• k .. nide 60.000 Alman mevcut o ugu- l A k d"" ·· tü " "e li' ı tıza eder. Türkiye- e 0 S 0 V 3 bant kursuna iştirak edenlerden E- spres e n ara)·a onmuş r. 
teli tansanın . k d.. .. - - - dirııe vilayetinden 6, Kırklareli vi- nu kaydetmektedir. Demiryollan umum 
~· devıeı yenı, açı uşun- ~ir oluyorlar ve mevcut ihtilafı va- T I . K c· 
i

lki 8Urett adamları samimi ve ha- him neticelere. meçhul akibetlere ayyare erı layetinden 4, Tekirdağ vilayetin- ont ıano müdürü Ankaraya gitti 
'l't e anlaş k . t 

1 
. . den 4, Çanakkale vilayetinden 7 

t . bir ma 18 er eıse on- doğru götürüyorlar. Rız kararını König:-ıher"', ı 9 (A.A.) - "Ha- nalbant ziraat vekaletinden tasdik- Birkaç gün evvel şehrimize ıel-
el'ı h engel te k"l d b r • M ı· · · h t verdı· 

d esab ş ·ı e en u rea ı- vermiı:ı ne yapacağını bilir adam· D h·ı· b d ·· ı li ı.:ahadetnameleri Trakva umumi USSO ınıye ıza a mis, bulunan Devlet Demir"·olları u-l!d· a kat k b · f ·' vas .. : a ı ıye nazırı ura a soy e- "' ~ .; 
~k·lt-Jer. M ma rnec urıye ın- }ar, sekinet ile hedefimize doğru diği bir nutukta Çekoslovak tay ya- müfettişliğine gelmiş ve burada da Roma, l 9 (A.A.) - Venedik'e mum müdürü Ali Rıza dün akşam 
•• 1 ltinl aatteessüf görüyoruz ki vürüyoruz. Fakat Fransada eksik ait olduğu vilayetlere gönderilmiş- gelen Kont Ciano Recadella Cami-
•ı \> er, Türk· . .

1 
.; . 

1 
• . • relerinin Alman hududunu yine ih- . B ,_ ·v 1 b k" Ankaraya gitmiştir. Ali Rıza bura-h e diril,., . . ıyenın yeııı eşme- 1 0ımıyan_ h.füm~nıyet e~ı ve .. ~amımı- tır. u şahadetnameler sahiplerine nate'de oturaraııı. ı ugo:; av aşve ı- • .. 

al'aıı ··•esı ıle sukuta uğrıyan yelleri acız bır mevkıde gormekten lal etmeğe başladıklarını mevzuu merasimle verilecek ve ı:ıahadetna- ı li Stayadinoviç ile yaptığı mülakat da bulundugu muddetçe Haydarpa-
tııurıa~~ emeller iki memleketin müteessir olmıyor da değiliz. bahsederek Çekoslovakya aleyhin- me alanlar köylerinin nalbant başıc;ı hakkında l\fus oliniye izahat ver- şada ve Sirkecide işletme işleriyle 

etıeri .. 1 • Cal · YALCIN de tehditlerde bulunmu~. tur. olacaklardır. ! mistir. meı',gul olmuştur. uzerinde hala mües- Hüseyın ut · 
~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~~~~~~----~ 

't --E:._ ___ 
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____ A _____ D---·-,-=:-:)r--F---,1 raret söndürmek için insan dudak- ken geri döner. Sonra kendini hiç ne bırak~a olmadık hesap~ız hare- eti zevcesinin terbiyesiyle mütena-

larına götürdükçe, yudum yudum alamazsın. Bu sözlerinizm çocuk la- ketlerle vahim bir derde, bir kaza- sip bulmadı. "Hayır Saibe böyle 
çektikçe, azar, azar içtikçe adamı kırdısından farkı yok ... Bu hovar- ya. uğrıyacağını anladı, !fÖhreti bul- bir harekette bulunmaz .. dedi. Ma
büsbütün ate~ sarar, öyle bir bar- dalık alemlerinden biz sizden ziya- maktan başka çare yoktu. Aramak- il bu tereddütlerde iken Hayati: 

MAHALLE KARILARI dak iki kase ile kanılmaz. İnsan de gezdik. Tozduk... ta devam için Mailden bir hafta - Sen çekiniyorsan burada dur. 
\'~ sömürmek için küpler fıçılar arar. - Canım sen beni benden iyi mi daha mfüıaade istedi. Şöhretin aşı- İşi anlamak için yalnız ben gide-

bit il: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR No. 46 Onun en iyisi bu iç yakıcı şeyden bilirsin? ... Elbette ben kendi kendi- ğı, kendi reyine, fikrine kalsa bu yim ... 
hıı Çare8i . hiç tatmamaktır. Madem ki bir ka- mi senden iyi tanırım. Benim de müsaadeyi iki saatten zi~·ade uzat. Dedi. Bu sualine cevap ala-
~ bit- ik~ı bulur evden kaçar y~-ıcağım .... Fakat görüşmek, buluş - zadır oldu. Siz bir iki tatınız. Artık ! kendime göre bir hesabım var... mıyacaktı ama ne yap$ın karı mey- mayınca Hayati daha ziyade bek-
~ e,i a~ aya kadar beyefendinin geller zuhur ettikçe yüreğim büs- arkasını aramayınız. Hararet söndü - Pekala ... Neme lazım benim! danda yok. lemek!'izin yürüdü. Mail orada ka-

.-~eı· er nazhmı kapar sahve- biltün ateş alıyor. Ben adeti şedit reyim dedikçe bütiın bütün fitili a- Ben kendime sizin gibi nazik, para- O hafta da geçti. Hayatinin lakadı. Şaşkın şaşkın arkaların-
d 1,te harn..... bir harareti aşka tutuldum. Aşkımı hrsınız... •it bir arkada~ bulmuş olurum .. Ha- taharriyahndan bir netice çıkmadı. dan bakmakta iken Hayati kadnıla 
t~ ll.ra~i 8Özl~rdeıı ibaret o~u~or- t~t~in edebi.~m~~ ihtimalinden ken- - Hayır Hayati hayır ... Benim, linizde gördüğüm şiddet beni örkü- Bu meseleye dair olan mücadelele- birkaç kelime konuştuktan ~onra 
~ llen b kehp karının rnakulce dımı uzak ıordukçe fenalaşıyorum. anama, babama, karıma bunların ı tüyor. Şimdi benden akıllıca bir na- rini iki delikanlı artık her gün kav- döndii. Gelmesi için Maile eliyle 
te~;•llı ae~ Sözlerini Maile anlattı. Yanıyorum. Biri ıetirip de "Şöhre- cümlesine muhabbetim hürmetim sihat ister~eniz bu şöhretten vazge- ga derecesine vardırıyorlardı. Bir işaret etti. O da 8okağın içine yü-
~e~ııı~eyj azede artık sıkılmayı, ti aJ,, dese, yanıma salıverse o .an- büyüktür. Hiç biri~inin ilzüldüğünü 1 çiniz. Yine huvardahk edelim, la- akşam ikisi birlikt~ kalemden çıktı- rüdü. Üçü bir!e~tiler. Hayati ıiile-
'l' 'thy • .' ~tanrnayı bertaraf ede- da ate~im sönüverecek zannedıyo- betbaht olduğunu istemem. Onlar- kin başkalarını bulalım.. Bunları lar. Sokakta beş on ad1m ilerler rek: 

'~l .. aghy H '· d h . . di;~ •rın a aya tinin ellerine rum .. Evet ben bu drı an e\·esımı ca felaket olacak işlerde ben uzun 

1 

daima değiştirmeli? ... Eğer değiştir- ı ilerlemez yanlaruıa siyah çarşaflı Mail bey 'müjde bu hanımı 
?tı~ıctt~ kapanıp şu suretle dert alıp çabucak elimi eteğimi çekme- bir zevk arıyamam. Şöhrete olan mezsek sana pehlivan yakısı gibi

1 
yüzü gözü sım~ıkı örtülü bir kadın hize Şöhret göndermiş ... 

il)~ llal'at~~~?ini alamıyordu: !iyim .... Buna muvaffak olamazs~m muhabbetisıin birkaç aylık, belki 
1 
öyle bir yara açarlar ki işlemekle yanaşarak: Bu mi.ijdeye lcar~ı Mailde el 

ı,btı · .\tt11c 1rırn ne olurea senden işte o zaman halim ne olacak bıle- de birka~ hafta.~ık geçi.ci adi bir he- , bjtip tükenmez... - ~eyefendiler ;ica e.der~.rn _bir ayak gevşedi. Sevinç denilen şe-
ıQll'ı barıc1 rn sabredemiyeceğim ... E- miyorum? .. ves oldu~u~u go~ece~sın ... Fakat .şu 

1 
- 7 - az sokaga sapınız sıze bıı· soyhye- yin kalbinden boğazına doğru yük-

~'ıı•~ duvar Yıkılacak. Geceleri yü- Hayati fesini iğip düşünerek: saatta gozum hıç bır şey görmı - ŞÖHRETTEN HABER ceğim var... ıd·-· . h" tt• H t f h f"f 
~ ~d a do-nu·· B · · · t ··b ·z ao- ru·· 0 k ·ı b" k . . k b 1 • se ıgını ısse ı. er ara ı a ı ~ıı eme . Yorum kendimi - eyım sızı ecru esı o • yor. arı e ır aç kere daha gö- Hayatı, maılde şöhrete karşı Dedi. Bu teklife arşı ey erın h ~··h Yın a ~ l • k 1 f .k .. d 

1 
. 

1 
,... .

1 
. bir titreme içinde kaldı. Utanmasa 

ı.~ll~ 0 reti Cid: ıyorum, emin ol ki yorum. Sözleriniz adeta çocu a ı- ruşup he\·esimi almalıyım. Bu e- gördüğü şiddetli iptilatlar. cidden ı · ısı e şaşa ~Jı ar. ıtıaı zevcesı . . . 
l(i ~e 8e\•rniy ı, ebedi bir muhab- na benziyor. Buna "Amansız aşk .. meldeıı beni hiç bir şey geri koya- endişe ettiği için elinden geldiği tarafından aleyhinde böyle bir tec- se\·ıncınden kadının bo} nuna sal't· 
~lı~- dahaor~m. Kendisiyle bir i- derler. Şair değilim ki ~ize bunu maz.... kadar nasihat vermekten geri dur- riibeye baş vurulmu~ olmasından lacaktı ... Kadın Maildeki beniz u
ııı,~ h .. Attı)c ıorn~sem arzumu ala- "fiyonga,. lı bir tarif edeyim. Bu Beyefendi babasını, anasının, madı. Fakat delikanlıyı fikrinden, korkuyordu. Kocasının ~adakatini çukluğunu titremeyi, bütün o sev-

UgUguııd Çekıleceğim aramıya. sevda hamamda içilen ke;;kin turşu zevcesinin üzülmediklerini i!ltiyen ıi!rarmdan çe,·irmek hhil olmadı- Jeııt>mek için bu kadını Saibe gön- da heyecanlarını rörlince: 
a böyle ~iddetli ~n- suyuna benzer. Bunun kaı:esini ha- bir adam böyle bir işte yol yakın- ğığıııı giirdil. z~wallıyı kendi h;\li- ı df'rıni~ be? .. Biraz düşündü bu cür- ( 'Oaha varl 
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~ HAZiRAN 1938 

ÇINDE 
HARP VE HAYDUTLAR 

ARASINDA 

YENi SABAH. 

20 Hwran 931 paurteai proaramı 
Öğle netri1ata: Saat 12,30 Plakla Türk 

musikisi, 12,50 havadis, 13,05 plakla Türk 
musikisi, 13,30 muhtelif p!Ak nefriyatı, 

14 son. 
Ak..- aetri1atı Saat 18,30 Plikla dans 

musikisi, rn,15 ı:ocuklara masal: Bayan 
Nine, 19,65 borsa haberleri, 20 saat aya
n, Grcnviç ntsathnnesinden naklen, 20,02 
Rifat n arkadqları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. 20,46 hava raporu, 
20,48 Ömer Rıza Doğrul tarafından arap
ea söylev, 21 Fasıl Saz heyeti: İbrahim ve 
arkada~ları tarafından. 

21,46 ORKESTRA: 
l - Ponçiyclli: Danza <leli, ore. 
2 - Çaykovsky: Romans. 
3 - Ba k: Roz - Mus. 
.C - Berjc: Kovboy libe. 

22, 16 Ajans haberleri, 22,30 plakla so
lolar, opera ve operet parçalan, 22,50 son 
haberler Ye ertesi günün programı. 23 ııon. 

Sevgilim ... ne 
...-----

yapıyorsun ? 

S.yfa: a ' . 

1 2 5 4 s 6 7 8 9 10 

Soldan .. ia: 

1 - Kurabiyesi m~hur, nida, 
2 - yahodi, g'ellişlik 3 - itikat, 
çok ~alışma neticesinde hasıl olan 
sertlik, 4 - tann, gebe, 6 - ilave, 
bir nehir ismi, 6 - dinde yenilik 

yapan bir papas, notada bir ses 7 
- araplann başına giydikleri 8 -
çıkarmak, 9 - muvaffak olmak 
(bir isim), bir emir sıgası, 10 - bir 
kuş ismi. 

Dünkü Bilmecenin halli 

1 2 3 • s 6 7 8 9 10 

Şark Mahallebicisi 
namı alhnda bir meşher açmıştır 

Halis koyun ıütile ıırf fekerden imal edilmiş gayet leziz 

MAHALLEBI, SÜTLAÇ, TAVUKGÖGsÜ, KEŞKÜL ile 
KAYMAKLI ve ENV Al MEYV ALI DOMDURMA 

ycmclıı: i.tiyenlere mezkQr mctheri tavıiye ederiz. 
Sövüşi)c tavuk ıuyuna çorba •e pilavı da ıayet nefistir. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara istasyon civarında Gençlik 

Parkı birinci kısım inşnatıdır. 

Keşif bedeli 300,000 liradır. 
2 - Eksiltme 27 - 6 - 938 pazartesi günü saat 11 de Üafia Ve

kaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyJe ya
pılacaktır. 

3 -1stekliler Eklliltme şartnarnesJ ve buna müteferri evrakı 15 K
ra bedel mukabilinde yapı işleri Umum Mfidürlnğilnden alabilirler. 

4 - İsteklilerin 15,750 lirahkmuvakkat teminat vermeleri ve Na
fia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz ve buna benzer 
yaptığı en büyük inşaatın bedeli en az l 50.000 liralık olması \'e istek
linin bizzat diplomalı YOksek Mühendis veya Mimar olma ı veye 1>11 
şartları haiz olan bunlardan birisile müştereken teklif yapma~ı \'e 
mukaveleyj birlikte imza etmesi ıazımdır. 

5 - İstekliler tekJi! mektuplarını ikinci maddede yazılı saattan bir 
saat evveline kadar yapı eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ..8442,, 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesaire mobilyalar 
FABRİKA FIATINA SATILJYOR 

Yeni çeşit çocuk arabalarımıı gelmiştir. 

Asri Mobilya Mağazas•: Ahmet Feyzi 
İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel, 23407 ı&;~-~iiÜ!i'fl! 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi · Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 

Dr. Nihad Tözge 
Babıili cad. No. 11. saat 16-18 

Tel. 21942 
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"' -c.;ı; ·., ,' ........... ·- •• ~ • 
Bahar kadar taravetli; çünkü 

kullanıyor 

RADYOLİN 
Dişleri çürümekten korur ve 

güneş gibi parlatır. 

RADYOLİN 
Diş etlerinde bulunan mikropları 

tamamen izale eder. 

RADYOLİN 
Bütün ağza sıhhat, letafet ve 

cazibe verir. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Daima Radyolin 

Devlet Demiryolları hanları 1 
21 - 6 - 938 Tarihinden itibaren lzmir - Bandırma hattında hafta

da 4 gün işl emekte olan muhtelif katarlar seferden kaldırılıırak yeri
ne her gün seri yolcu tirenleri i~letileceği. 

Eskişehir - Balıkesir hattında haftada üç gün işliyen muhtelif ka
tarların her gün işletileceği. 

Ve Alaşehir - İzmir ve Soma - İzmir hatlarında günlük birer oto
ray servi•i ihdas olunacağı muhterem halka ilan olunur. 

(1875) (3685) 

Deniz Akay işletme Müdürlüğünden : 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi 22 Haziran 938 çar

şamba gününden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asıl-
mıştır. (3698) 

·.lfı 

TÜfU,ttf .tef M.t!!il 
. ~t Kııl:.tlt!$let 

HHT//l(/06LU 11111 ı7f-ll TlLfDbJ~.J//lflHIR/11/lf /f!fl!llJUL 

Bu bir fenni hakikattir ki: Kayıp Aranıyor 

KREM PERTEV 

YEN( SABAH 20 HAZIRA~ 1~ . ~ 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş . 
. , 

MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ŞUBELER 1 
1 

Adapazarı Gemlik 

ISTANBUL Bandırma Burıa lzmit 
Bartın Safranbolu ANKARA: 

Telefon 2316 Bolu Eskişehir Tekirdağ Telefon : 24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESİ 

Umum Müdürlük . TÜRKBANK - TİCARET 

l~llDIMll~AlflA 
CAN V<UQ.TAQ.l[l 

LALELİ ve AKSARA y 
rı· 

r•n 3 yangın yerinde satılık ıı . r dl 
yorum. Bu muhitte arsası ol~i 11 

solmak isteyenler Tapu sene u"ıı· 
Çaplarının birer kopyasını ~a 4~ 
tada Mehmet Ali paşıı bıuıın ·iOa 

haııe> 
numaralı Afi! TUrel yazı ore:'" 
göndermeleri ve ikametgıı~ 8 eleıİ 
!erile son fiatlerini bildırııı 
rica olunur. ____-/ 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİ?Jl 

Dahiliye Mütehassısı ···ıe<J14' 
Pazardan başka günlerde 0Jsı j,• 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kil ıııo" 
tanbul Divanyolunda (104 '\8rı11İ 
ralı hususi kabinesinde hasts·plıl' 
kabul eder. Salı, cumartesi ~rıi' 
sabah c9.5 - 12• hakiki fı 1eır 
mahsustur. Muayenehane ,·e e~ 
fon: 22398 - 21044. 

DOKTOR I 
BESiM RUŞEN KANA 1~jli) 

errahpaşa hastahanesi Da 
Mütehassısı ıar•~ 

Hergün öğleden sonra hasta 
kabul eder. _ A~~~ 

Çarşıkapı Tramvay duragı 
bey apartmanı No. Z 

~~~~~~ 

Satılık arsa rı•;'~ 
Suadiyede, Asfaltta, pliıjın kS 

da büyük bir arsa satılıktır. fl"rt 
Beyoğlunda Tarlabaşında ~e ııf 

Jumba sokağında 2 numaralı ·~. 
dam Serposa müracaat editnı• 

1 1ıl•'' Zührevi ve cilt hasta 1 

Hayn Omer ~' 
Öğleden ıonra Beyoğlu APc4;,ı 

f n' çar<Jsında No. 133 Tele o · 
Cildi temizler, pürüzsüz ve 

gergin tutar. 

Balkan harbinde Reykozda Şa
hinkayada 63 numaralı hanede otu
rurken, Ethem k

0

ızı Nuriyeyi kay
bettim. Aksaray taraflarında bulun 
duğunu duymaktayım. Adresini bi
lenler insaniyet namına aşağıdaki 

adresime bildırmelerini rica ederim. 

Adresim: 
--çal Sahibleri: A. Cemalettin sıırıı ~~ 

Buruşuklukları ıı-iderir, tabii 
güzelliği muhafaza eder. 

Beyoğlu Tünel civarı Sofyalı so
kak 32 numarada (Maydis) apart
manında annesi kapıcı Huriye. 

• 
llhami Sııfa . ~~rı bi 

Neşriyat mUdUrU : tıııan• 1 . ;İ)I ~t 
. F,bllı 

Basıldığı yer: Matbaı , Q 
.. . - -.. 

l 

City'de Mülhit Bir Soyrunculuk T E S L 1 M dü. Gece canavarı da arkasından Gece canavarı 
Sokaklarda poliıin tiddetli bir Tevens sabahın on birinde önü- yürüyordu. Salona girince: çehre ile: d · niı· • 

takibi ne yerleştirilmiş olduğu sodalı vis- . ::- Eh! Mösyö Gus sizi neşesiz - Lobjuat. Dikkat e 1 

Serlevhasını okudu. Ve bilahara kiyi çekerek dü ünmeğe başlamış- goruyorum. Hayrola... ğınız çukurdadır. Oturunuı_"'.~ ~ 
.. ş • . Hafif hafif alay edercesine gü- erın• .. 

polisin raporunu okumağa ~aşladı. tı. Y!lzu kırmızılaşmıştı. Lakın, et- iti d B .. 1 b acentesi İobjuat oturdu .. Mail 01,ır· 
yor u. u soz e orsa . . . re 1 Rastladığı kontrole: bılmı~tır. Üzerindeki maske va- Raporda: ti ellerinde kan çekilmiş balmumu daha ziyade asabileşmişti. Lakin, dısınden uzakça. bı~ ~ei 01ı~1 

- Kalkacak tiren hangisidır. zifesini gören eşarpı. bir kağıda Bu gecenin Risopsgatede 80l-a gibi duruyorlardı. Karşısında otu- kendini kolhyarak: Pantalonunun çızgılerııı ,·e tıl 
diye sorunca kontrol tarif etmişti. sararak vagondan akan bir dereye numaralı Lobjuat Mecss yazıhane- ran Lobjuat artık mağlup bir ku - - Merhaba Manering. Nasılsı- Ve bir sigara yaktı. Çok şen 
Baron eşarpı bir sağından sarkar savurdu. Sonra geni, bir nefes ala- !erine Baron tarafından müthiş bir mandan gibi dilşünüyordu. Tevens: nız? .. . tiyor görünüyordu. .,~ 
bir vaziyette koşuyordu. Kontrol rak: baM kın yapılmıştır. Henüz failin kim - İyiyim. Sizde ne var, ne yok? Böyle bir hadisenin cer•:ur 1 
memuru hiç şüphe etmemişti. Zira, - Bakalım aldığım evrak kim- olduğu belli olmamakla beraber - Neleri alını,... _ Bizde bu gece olanı biliyor b" te•~' t 

L d kakları da Pey bl·r müd Fontley Purnal ve Dı·cdocta miş olmasına büyük ıı· •' iş adamlarından birçokları Baronun !ere aitmiş diyerek okumağa ko- on ra so n e - - ' , d~''' 
sormuş olduğu süalleri sık sık sor- yuldu Borsa acentesi Tevens bü- det takip edilmiş ve net.icede de göz ait evrakı. musunuz. . . 1 . . . yuyorum. Fakat, bunıJ,ı.ıı -ı ~~l ı 
mıya ve her zaman kalkmak tün kararlarına rağmen o günlerde den yok olmuştur. denıyordu. - Daha başka bir şeylere do - - Evet bılıyorum. kınızın ya - la da Lord Fontleye kat~. O' 

bl·r tu·· rıu savaşmag-a cesaret edemı·- Derhal yerinden fırlıyarak Lob- nında itiraf ediyorum. Bu işi ben mış oldug" unuz siyaset beni d üzere iken onun gibi koşu y orlardı. . h . k . kunmamış mı?. k 
Tiren hareket ediyor ve ilk ağır gü- yordu. Foutley ve Manering ile ba- ıualltın d yavzı anefsine bır tka sı ile - Hayır. Yalnız elimizde onu bir baş asına para teklif etmek su- dürüyor. ~ 

Şa çıkamıyacağına kendi de akıl er- yo an ı. e tele onu açara bütün retiyle yaptırdım. Ve işte on 1 b " t ,~·· 
rültülerini çıkarıyordu. Güzel bir on sene zindana mahkum ettirecek o ıua : " 

.
1 

. dirmiş olsa gerekti. Baronun b::.skı- istasyonlarda tedbir alınmasını bil- dakika evvelisi istediğim evrak eli- b. tuzalış ., 
manevra ı e tırene atladı. Vagon - . hassa Waterlo istasyonundan •üphe deliller de mevcuttur. Yalnız bir an - Bir Lordu ır . - de' 
b b 1 nı yapmış oldugu gecenın sabahın- • . _ me getirildi. Ve hatta, ben tahmin k 1 örmuş 1 ı' om oştu. Ya nız ~00 numara _ açık- da Stainesteki malikanesinde gaze- ettiğini polis müfettişi Benete söy- evvel harekete geçmemız lazımdır. ettiğimden fazla sizi mahkum ede- rere . mu~me e .g ııar'~e 
tı. Derhal oraya sıgınarak cebınden t 1 .. d. . d G t ledi. Orada duranlar arasında yap dedi. Bu arada hizmetkar Wigain k d 1"11 ld t . b 1 kendı rızasıyle daıma . . . . . e ere goz gez ırıyor u. aze eye cece e ı er e e e mış u unuyo- . . 
ıkıye katlanmış sılındır şapkasını 1 bakarken gözüne ilişen büyük pun- tıklan incelemede eğer Fontley içeri girerek Tevensi dışardan iste- rum, dedi. tık, ded'.: eri''~ 
çıkardı. tolu yazılara dikkat etti. İmkansız- evrakı çıkmıyacak olursa mesele an diklerini söyledi. Borsa acentesi dı- Bu sözlere Tevens hiç cevap Bu soz üzerine :rır::re~et1; 

Tiren istasyondan uzaklaşırken dı. Böyle bir şeydan hiçte haberdar ]aşılacaktı. Çilnkü, Tevens kendisin- şarı çıkınca yumrukları sıkılmış bir vermedi. Lobjuat: nunen uygunsuz olan 0 ı. 1 

Perondaki komiserin polislere: değildi. Saniyeler geçtikçe sıkılı - de nintikam almağa hazırlanan vaziyette duran Mameringi karşı- _Demek ki Mösyö Manering birer birer saymağa başl1l p ,.ı 
- Derhal müdüriyete giderek yor ve gözleri karışıyordu. Biraz kimdi çok iyi biliyordu. Binaena- sında gördü. Bir taş gibi donmuş siz huzurumuzda böyle bir işe te _ söylediklerine hiç bf_r. ceV~ 

1 Wudson istasyonunda tedbirler a- daha enerji göstererek: Jeyh baskını yapan Baronun ele ge- bir vaziyette onu saatlerce seyret- şebbüs etmiş olduğunuzu söyliyor • yordu. Gece cana\ları · 
11

,, ,~' 
lınmasını bildiriniz dediğini i.;ite- ı "BARONUN B(R VAK'ASI DAHA çeceğl ınuh•kkak idi. tikten sonra tekrar yazıh a n ~ve dön- sun uz demek? - • (V3 

... 


