
Tehlike 
ihtimalleri 

Kadın casuslar 
Amerikada Alman casusların bir 
kısmı tutuldu; diğerleri kaçtı, 

biri Çekoslovakyada yakalandı 

Varşova, 4 (A. A.) - Yabancı or. 
du sübaylarına mahsus cHariciyc Na 
zırı mükafatı» müsabakasınd;ı. Al -
man Brinkman birinci. Fransız Şö -
valyer ikinci, Belçikalı Gonze üçün. 
cü, Türk Polatkan dördüncü ve Po. 
lonyalı Novak beşinci gelmiştir. Ha. 
riciye Nazırı B. Bek mükafatları b~Z-
zat vermiştir. 

Atatürk 
Ulu Önder dün geceyi de 
yatlarında geçirdiler 
Evvelki gün, yeni yatlarile Mar -

marada bir gezinti yapan Ulu Önder, 
' geç vakit Dolmabahçe sarayıı~i\ çık. 
mışlar ve tekrar yatlarına avd~t ede
rek geceyi yatlarında geçirmişlerdir. 
Atatürk, dün de yatlarınds ıstirahat 
buyurmuşlardır. 

HER SABAH 

Manasız bir hareket 
cTanı. gazetesi Refik Halide tel -

graf çekerek Af kanunu karşısındaki 
ihtisaslannı sormuştu. cCumhuri!Jeb 
gazetesi bu hareketi ayıpladı. 

Biz de bu hareketin manasmı an -
lamt§ değiliz. On altı seııe gurbette 
kaldıktan sonra vatana dönecek o -
Zanların ihtisasları pek belli bir §ey 
değil midir? Elbette ki hasret için -
dedirler; elbette ki çoktan pi§manlık 
duyuyorlar; elbette ki afjedilecckle~ 
Tine minnetdardırlar; elbette ki lıı -
Taktıklan harap memleketle kavtı§a
caklan mamure arasındaki farka şa. 
şacaklar ve sevineceklerdir. Böyle ol. 
msa bile aksini söylemek hadlerine 
mi dil§mü.§? .. 

Fakat vatana dönerken ve döndük. 
ten sonra onları her gazetenin, hfr 
muharririn, sokakta rastlıyacakları 
her tanıdığın sorguya çekmesi, bil • 
yük suçlarını ve pişmanlıklarını iti. 
rafa davet etmesi, mim asaletimize 
yar<l§maz. Bir kelime ile, çirkindir. 
Her fırsatta kusurlarım yüzlerin~ 
çarpmıya benziyen btt hareket, bir 
affın necabetine sığmaz. 

Af/edenle edilen arasında en beliğ 
ve en necip anlaşma vasıtası, iki ta
rafın da susmasıdır. · Hele kapan mı§ 
bir dvada hiç bir gazete, sorgu M. 
kimliği rolünü üstüne alamaz! 

* 

ABONE ŞARTLARI HERYERDE 
TUrki7e Ecnebi 
900 Kr. aeneliii 2400 K. 
500 Kr. 6 ayhiı 1200 K. 3 260 Kr. 3 aylıiı 600 K. 

90 Kr. 1 aylalı 300 K. 
Poeta lttillaclıaa cirmomit •••I•· KURUŞ 
ketler içi• 21, 14, 7,5 •• 4 lira. 

Türkiye serbest güreş 
birincilikleri 

Memleketin her tarafından gelen 
güreşçiler dün müsabakalara başladı 

Ankara ıtadyomuoun tribunlerinciea birl 
Ankara, 4 (Hususi) - Türkiye ser. mensup bütün güreşçiler, önıerinde 

best güreş birinciliklerine bugün An. muzika olduğu halde Şehir bnhçe • 
karada başlandı. Saat 9 da her gı upa (Sonu 3 üncü sayfada) 

Dumanını içine çeken Şirket vapuru 
Dün limanımızda, duman aletinin tecrübeleri 
yapıldı; diğer vapurlara da tatbik olunacak 

Dün tir ketin hu iki vapurunun ikiai de fayrap ettıkleri halde ilet 
konan vapurdan duman çıkmamı•tır. [Tafıilitı ikinci nyfamızda.J 
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· ' Sayfaı 2 YENi SABAH 5 

« Yeni Sabah » ın tarihi tefrikası: 11 

ürkle ka şısında 
(ISTA U DA VE ME LE ET ~ 

Muvazene vergisi 74 yaşında bir fırıncı Şirke · hayriyeııiı 
tenzilat nisbeti ve 9 yaşında bir kız dumansız vapurı: 

( 

ap on Bo part 
Y zan : Ziya Şakir 

F ransanın y eni elçisi 
Sultan hanım, oğlu olan padişaha 
hükumet um rundan bahsolunup 
neşesini kaçırmamalarını tenbih 

ediyordu! 

Rus - Japon müzakeresi 
Rüs - Japon münasebah çoktan -

beri gergindir. Zaten Uzakşarktaki 

münasebetlerin kendine p1ahsus hu

susiyetleri vardır. Kaç s~dir ora

da birbirini takibeden vukuat, fev -
kaladellklcrine rağmen hali tabii ol -
muıtur. Çinde ilan edilmeksizin baş-
llamış olan bir harp var ki gitgide 
karış.yor. Uzak Şark vukuatının bu 
karışıklığı nereye varacağına dair yü
rütUlen tahminler ~k defa bedbin -
dir. Fakat istikbalin keşfi İçin ke -
hanette bulunmaktansa bugünkü halin 
şayanı dikkat bir keyfiyetinden bah -
setmek daha kolaydır. 

Fazla alınan paralar 
iade olunacak 

Muvazene vergisi tenzilatı, malum 
olduğu üzere bu ay başından \tib:ı -

ren tatbik edilmektedir. Yalnız bazı 

dairelerdeki maaş tahakkuku evvel. 

den yapıldığı için muvazene vergileri 

eski nisbet üzerinden kesilmiştir. Bu 
arada gümrük teşkilatında da böyle 
olmuştur. Fazla alınan nisbetLerin 
iadesi için yeni bordrolar hazırlan -
maktadır. 

-o-Fakat, henüz ihtilal içinde yaşıy.:ın 'rafından Mısır kıt'ası hakkında bir su- Rus _ Japon müruısebatındaki ger

bir hükumetin böyle üç yüz zahitıı:in ikast tasavvur edilmekte imiş. Ve bu- ginlik yeni değildir. O kadar ki bu BELEDiYEDE 
bırden İstanbula gelerek henüz teşek- nun için de ynkında tedarikata girişi- hal Tokyo ile Moskova arasındaki ·------
kUl etmiş olan Nizaınıcedit alaylarına lccckmiş Hükumet seniycye ihlfı.s ve münasebat için tabii olmuştur. Hep 
dıığıtılması, halkın muhalaz.akur kıs- sadakatim hesabile bu havadisi derhal Uzak Şarkın hususiyetlerinden sa - Belediye binası 
mının hoşuna gitmemiş: bildiriyorum .Ona göre siz de tedarik- yılıy"r İki taraf arasındaki bu "er - y . dl. b" k"" 

• • • • • b em a ıye sarayı ınnsının u -
- Bu zorba frenk zabıtlennı or - li bulunun.) ginlik hazan öyle olmuştur ki bugün d b 1 k · · · b d hazır . . . . şa ına aş anına ıçın ıca e en -

du)',ı hilınayun ıçıne sokmakta ne m.ıJ- Dıyor. yarın silfıhlı kavganın başlıyacağı söy ı kl "km.81 ed'lmiştir Yen· adliye sa-
na var? Krallannı katledip kiliseleri- (Mahrem kaydına rağmen, Hançerli lendi LCıkin biç bir taraf böyle kavga-

1 
ar 

1 
d ı b. d · bel ıd. bi 

A • • rayının yanın a ır e e ıye nası 
nin çanlarına ot tıkan bu makule a - oğlunun bu mektubu, Babıalıde elden nın ilan cihetine gitmemiştir. Bir . . . . . . 
.ı. , __ d h 1' ., Allah ı · · V d ı · ı· ınıa edılecektır. Bu bınaya aıt proJe -nl!muu- an ne ayır ge ır. vere- e e gezmışti. e ev et rıca ı: Mü..'laSebat da gerginliğini muhafa - . . .. h p , 

hl. 11:ı. b" f ı ı· - k k nm yapılması şehır mute assısı rost -de, e ı is um arasına ır esat so ~t.ıa- - Hançer ı oglunun gene çı aca z&da d vam ediyor Tokyodaki Rus . . . . 
l b. ı.,; e • a havale edılmıştır. Adliye sarayı ln-

sa ar. ır ~· var. sefıri geçen gün Hariciye Nazırına 
Diye her tarafta dedikodulu blr en- Diye, gülüp geçivermişlerdi. veda ediyordu. Çünkü artık hükumet şaatına yakında başlanmakla beraber 

d.şe yükselmişti. Bütün hükttmet erkanı Fransa Cüm :tarafından çağırılnrak memleketine belediye binasının inşaabna ancak 93~ 
Halkın bu endişesi, pek te sebepsiz huriyeti ile nktedılmiş olan ittifak mu- d t d' d R 1 . . b 1• senesinde başlanabilecektir. Esasen bı-av e c ıyor u. us c çısı u usu ı 

değildi. Çünkü genç ve kızıl cumhuri- ahedesine o kadar derin bir kanaat in k t k "d . . . tir" d'k na için icabeden tahsisat ancak 939 se-eza e aı csını yerme ge ı -
yctçi olan yeni sefir, (has müttefik) beslemektclerdi ki: her hangi bir se- b' k .. idi k" k b' nesi bütçesine konulabilecektir. 

f ·1 o 1ı h:,....... · lind be 1 b bd" b 1 .h . ten ır aç gun sonra ı a ıncsn-sı atı e sınan ..,....umet nca en p e u a m ozu mamasına ı ti - d •-d·ı1:ı. lm d" 1o ıu .. 
'"rd "MI lcl d .. b la 1i • k 11 d b"l 1 e •u..t ımt o uş, ıp mat ı.uancıye Gazı·no sahı.plerı·ne ı·htar go ü6 ... muame er en yuz u mı- ma yctı a ı arın an ı e geç rmeme- N d •. k . b" G 

1 
· · 

arak birtakım imarıklıklarla B .. _ ktc d' azın cgışere , yerme ır enera 
Y § eyog er ı. h · · lm" · G 1 U S .. l d b l d' "f tt' 1 · 
1 daki li bi '--"- u---'-..ı- B fl . d ini b dan d arıcıye nazın ge ıştır. enern - on gun er e e e ıyc mu e ış erı 
un yer ve ecne ıuuK ~, u ga etin ereces un a an- • ,. . . f k 1 

menfi bir tesir husule getirmişti. lamalıdır ki· müteveffa sefir Rober ile gakin ın Japonya ile Rusya arasındaki tarafından say ilerde i gaı.ino ar ~e 
R e • • k" · k t' 1 .. ..' k' 'l'k k . 1. h muallak meseleleri halletmek için de- lokantalarda yapılan tetkiklerden gazı-
esmı ve sıyası mev ıının neza e ı- ge en uç yuz ışı ı as erı mua ım e-

ni hazmedememiş olan bu sefire (De- yetine mensup zabitler her hafta üçer ğişmiş Tokyoda'ki Rus elçisi de Hü - no sahihlerinin, tarifeler ha~kında~i ~ 
li fişek) diyorlardı. Ve bu sefirin, ec- beşer memleketlerine avdet ettikleri kum.et tarafından çağırılnuştır. Eğer ledıye kararını yanlış tatbık ettıklerı 
nebi tabcalanna cumhuriyet propa- halde bunun sebebini sormaya bile lü- iki taraf arasında yeniden müzake . görülmüş ve alakadarlara bu hususta 
gandası "Yapmasından Jlolayı sefirler zilin görmem\ktclerdi. reye girişmek için kendiliğinden bir yeni ika7.larda bulunulmuştur. Bu 
mütemadiyen Babıaliye şikayetname- Padişah üçüncü Selim, durup din - zemin hazırlanmışsa bundan sonıraki yeni tebliğatla gazino 'Ve lokantalar -
lcr gönderiyorlardı. lenmeden Boğaz.içinin köşklerinde ve konuşmaların geçireceği safhalar, a- da belediyece tasdik edilmiş olan ta -

Babıali, dostluk şeraitini ihlal et- sahil saraylarında eğlenceler, küme fa- lacağı neticeler bunu gösterecektir. rifelerin görünecek bir yere asıldıktan 
mekten çekiniyor; cumhuriyetin sefi- sılları tertip ettiriyor, bir hafta bile bir Tokyo ile Moskova arasındaki mesc- başka ayni tarifenin küçilk matbualar 
rine nazikane bir ihtarda bulunmayı yerde oturmayarak mütemadiyen hava lelerin halli için Rus cçisi tarafından halinde her masada bir adet bulundu
bilc aklmdan •geçirmiyordu. Hatta değiştiriyor .. Valde Sultan hemen her iki ay evvel Japon hariciye nazırına -e rulması icabettiği bildirilmiştir. 
Babıflliye gelen sefaret baştercümnn- gün padişahın ntukarrip ve müsahip- dilmiş teklif, şimdiki Hariciye Nazııı 

lanna: lerine adamlı:tr yollıyarak: tarafından yeniden tetkik edilecektir. Tramvayın yaz tarifesi 
- Canım, çelebi!.. Bu zattan §ikfı- - Zilnhar aslanıma hUk!lmet um - Aradaki meseleler seneJerdenbcri bi-.,, 

yet edip durursunuz. Biliyoruz ki, cum- urundan bahsederek neşesini kaçır - rikmiştir. Sathalin arasındaki petrol 
le elçi beyler, ilk.il ve kamil zatlnrdır. masınlnr. lar imtiyazları cKamçalku Japon • 
Ne olur, bunların arasında bir de İnsan oflu bu font cihana bir kere Jan balık tutmak hakkı, Şarkt Çin de· 
(Deli fişek) bulunsun diye cevap veri- gelir, ve bu devlet kuşu bir defa ba - miryollarının taksidi ve iki tarafın e· 
yordu. 1 şına konnr. Varsın aslanım, altanat linde mevkuf olarak bulundurulan 

Rober dö Nabo, işi azıttıkça azıt- zevkini sürsün. bazı tabanın serbes bırakılması hal • 
ml§tı. Artık, Osmanlı hükfuneti ri - Diye haberler gönderiyor.. HUkt1- ledilecek meselelerdir. 

caline de kafa tutmaya başlamıştı. met erkanı ise, nhval ve hadisatı dik- Fakat hunların içinde öyle pürüzlü 
Babıali ricali, şikayetçilere hak ve- katle takibe !Uzum gönniyerek derin 1 l d ki · a· k d b o an arı var ır şım ıye a ar un-

Yaz münasebetiyle tramvay şirketi 
işletme tarifesinde yeni tadilat yap -
mıya karar venni~tir. Tadilatlı tarife i-

le tramvay seferlerine fazla arabalar i

lave edılecektir. Bilhassa Pazr ve Cu· 

mortesi günleri sabah ve akşam saatle
rinde hemen her hafta fazla araba iş
letilecektir. 

--O-

riyorlar; artık çekilmez bir hal nlan bir gaflet içinde (İdnrcl maslahat) ile 
1 

h ··--L .. 
h t · . · ld k 1 · Fransa kit 1 . d ar ep muLUll.erc çerçcvesının dışında KÜL TÜR iŞLERİ er esırı gen n ırma çın va geç rıyor u. 
Hariciye nazaretine müracaati dUşü- Fnkat bu derin gafleti pek uzun sür- bırakılmıştır. Japon Harıciye Nazırı 
ntiyorlnrdı. memişti. Tatlı bir rüyayı ihlal eden General'in Tokyo ile Moskova arasın- Yüksek tahsil talebesinin 

Bu ihtiyar kötü bir 
ittihamla mahkemede 
Dün Fatihte çirkin bir hadise ol. 

muştur. Zeyrek yokuşunda Çinili fı. 
rında çalışan 74 yaşında Abdülkerlın 
adında biri, sokaktan geçen Ayten a. 
dında 9 yaşındl} bir kızı firma ç<ığır
mış ve: 

- Gel, sana para vereyim! .. 
Diyerek kızı içerı almış ve in mırı 

kapısını da kapamıştır. 
Bu vaziyeti gören ve Abdülkcri -

min kötü ni,yetini anlayan komşusu 
bakkal Ahmet, hemen dükkanından 
çıkmış, fırının penceresine yaklaş-ı

rak içeriye bir göz atınış ve bit polis 
memuruna meseleyi anlatm1ştır. Bu. 
nun üzerine hemen fırının kapısı a~
tırılmış ve Ayten, ihtiyann elinden 
kurtarılmıştır. 

Suç üstünde yakalanan Abdülke
rim, dün dördüncü Asliye ceza r.ıah
kemesınde muhakeme edilmiştir. 

Abdülkerim, hadiseyi şöyle anlat. 
mıştır: 

- Bu küçük kız, sabahleyin diık. 
kana ekmek almağa geldi, ekm~'lc: ııı.L 

dı. Fakat bozuk para çıkışmcıdığı içın 
kırk para alacağı kalmıştı. Öğleden 
sonra fırının önünden geçerken &ör_ 
düm: cGel, kırk paranı şimdi vere _ 
yim» dedim. Geldi. Ben kızın parası
nı verirk~n de polisle bakkal Ahmet 
içeri girdiler. Benim kötü bir niyetim 
yoktu. Muhakeme, bakkal ve polisin 
şaiht olarak dinlenmesi için başka gi.i 
ne bırakıldı. 

-o-

DENİZ İŞLERi 

Yalova gişesi 

Deniz Bank, Karaköydeki deniz • 
yolları acentesinde Yalova.ya ait bir 
gişe açmıştır. Yalova için vapur, tren 
ve otobüs biletlerini buradan alma\; 
kabildir. Ayrıca, acentenin vitrini 
Yalova kaplıcalarına ait resim1cr ve 
afişlerle süslenmiş ve yeni vapurlara 
ait maketler de konmuştur. Vitrinler 
geceleri de güzel bir surette Lenvir 
edilmektedir. 

POLiSTE 

Tabanca atan çocuk 
Paşabahçede Tepeköyde oturan 16 

yaşında Yusuf Kızılkan adın<.h bir 

çocuk, dün gece Tcpeköyde üç el sL 

lah attığından yakalanmış ve taban. 
cası müsadere edilerek hakkında ta. 
kibata başlanmıştır. 

Dün limanda 68 nuf11 
dumansız dolaştı 

Şirketi Ha.yriyenin 68 nUJ11arıı~ _,_ .. , 
puruna konan duman :ıncıı-11 V 
tecrübeleri dün Deniz ticaret, 

. bll 
yollar ve Akay fen heyetıerı ·ıı 
runda yapılmıştır. Vapurla lif 
dolaşılmış ve bütün kazanlar '-,r. 
edilmiş, buna rağmen baca~9~ 
cak hafif ve beyaıruntrak bıl' c 
çıktığı görülmüştür. Yeni alet, 
manın sıhhate zararlı olan ıcııt"' 
kısmını yani ekzoslardan bııtıce 
makta olan çürük jstimleri teltP 
caklara sevketmektedir. ıt' 

Bu suretle kazanların fazla 
1
• 

mesinin de önüne geçilmek~d~~ 
caya takılan vantilatör, çür~k f. 
le çalışan bir ıurbin vnsıtasılc 
ka~a 2,000 devir yapmaktacııı:· t# 

Aletin kömür sarfiyatındaki e(, 
rufu şimdilik yüzde 10 hesaP il 

mektedir. Maamafih bun.un ~ 
yirmiyi bulacağı zanncdilrlle , 
Dünkü tecrübenin neticesi :BBJ 
Celal Barar'a da bildirilecekti! ıl. 
kü geçen yıl Ankarada açıla~ ~ 
nelmilel kömür sergisinde, ~ifeıl 
man firması tarafından teşb!! 1~ bu aletle çok alfıkadar olan _ce Ş 
yar, bunun ilk tecrübesinı . • 
Hayriycnin yapmasını bizzat ıs. 

1. 0etı~ 
lcrdi. Bu muvaffakıyet ı r' 
sonra bu aletin bütün vapur1~ 
hatta fabrika bacalarına da le t. 
hem tsarruf edilmiş olacak .;e 
de pis dumanların şehre yayıllf• 
mani olunacaktır. 

-o--

MÜTEFERRİK , 

Hamidiye mektep geıı1~ 
Akdenize gitti 

H 'eli kte . . ~df'-
amı ye me p gemısı,. ıı" 

manlan arasındaki seyynhatıııe dt 
mak üzere dün akşam saat yitıfll 
reket etmiştir. . . ti 

Gemide deniz harp lisesın.iJl ·ı:!ı) 
talebeleri bulunmak.tadır. aa_rll1'0J 
nin ilk uğnyacağı yer Girit'dit· f 
sonra İskendcriye'ye gidecek ve~ 
gramın diğer kısmı da :sonradafl.cJif 
laştınlacakbr. Maamafih Hafll' 
nin Yunanistan ve YugoslavY8~ 
forıw zi~ret etmesi de muh~ J 
Dönüşte lskenderun'a, Akdcnl~ 
lanmız.a da uğrıyacaktır ceın~ 
seyahati bir buçuk ny kadar stı 
tir. 

---O-

KISA HABERLER 

lnhisarlarda terfi edenler Şişli Tnrakki Llscsi sc~isi ttS' 
· tırz. · t tl · ·· :.a d e,,,.el 

Bu dilştinceler arasında hiç bekle- müziç blr şamata gibi, Babıaliye ra- da yeniden müzakerata girişmek için askerlik dersleri 
nıJmiyen bir hadise zuhur etmişti. Se- hoş) bir haber geldi. teşebbüse geçeceği haberi iki tarafın 
fir Robcr, (Min tarafill!lh, bir derdi Bu habere nazaran Fransızlar, Yu
devan pezlre müpteli olup, her ne nan adaları ile preveze sahillerini iş

münasebatında yeni bır safhanın açı -

lacağını gösteriyor. 

Askerlik dersleri takip edip de bu 
sene kampa gilmiye mecbur olmıyan İnhisarlar Idaresi memurları ara _ ~ıyare saa en oı;.e en 

kadar tedavisine ihtimnm edilmiş ise gal etmişlerdi. 
de, çaresaz olunamayıp 1212 senesi Fakat bununla da iktifa etmiyerek Japonların Çind azami bir gayret-

Recep ayı evahirinde) vefat ederek 0 havalide sakin olan rumlan, (Eski le harekata devam etmek istediğini 
aleyhindeld dedikodulara hitam ver- Yunan medeniyetini ihya) etmcğe Rusya ile gerginliği devam ettirmeyi 
mişti. teşvik ey]emektelerdi. doğru bulmadıkları anlaşılıyor. 

Sefaret umurunu, muvakkaten M. Ruınalar, (Devletialiye) nin (sadık 

Kronsensir deruhte etmişti. Kısa bir tab'a) ları idi. O uımann kadar hüktl- i'\1AHKE!\IELERDE 
müddet sonra da Fransadan (M. Ro- metten hiç bir şikuyctleri işitilmiyor
fen) isminde yeni bir sefir gönderil - du. Karada ve denizde bol bol ticaret 
miştir. ediyorlnr; muntazaman vergilerini vc-

Hakim huzurunda 
Dünhakim huzurunda bir hırsızlık 

Rofen, krallık devrinde; İzmir, Se- riyorlar, büyük bir emniyet ve refah 
18.nik, Bcyrut şehirlerinde konslosluk çinde yaşayıp duruyorlardı. vak'ası olmuş ve hırsız derhal yakala-

yüksek tahsil talebelerinin yükset eh - sında terfi edenlerle kendilerine ik
liyetnamc imtihanlanna temmuzun bi- ramiye verileceklerin listeleri şcflt>r 

rindcn itibaren ba§lanacaktır. İmtihan- encümeninden çıkmıştır. Evv~lce an. 
!ar kısmen, Yedek Subay okulunda, cak yarım maaş nisbetinde ikrar.tiye 

kısmen de araı.i üzerinde tatbikat şek- alan müstahdemlere yeni bir kararla 
lınde cereyan edecektir. İmtihan saa - birer maaş ikramiye verilecektir. Bu_ 
tinden evvel Yedek Subay okulunda na mukabil yüksek maaşlı olanların 
ispatı vücut edip de silllli ve teçhizat 
almıyanlar, imtihana iştirak edemiye • 
ceklcrdir. Ayın birinci Cumartesi gü-

nil Hukuk Fakültesi talebesi, ayın 3 

ikramiye nisbetleri azaltılmıştır. İk

ramiyeler önümüzdeki hafta içinde 

tevzi edilecektir. 

ondan o nikiye kadar öğtedel'I 
saat ikiden diirde kadardır. .. 

• tı 

Kültür Bakanlığı teftiş he} e 
si ve yüksek tedrisat müdür ve~• 
vat dün şehrimize gelmiştir. 'fc . .,pc 
yeti reisi bir müddet şchriııU 

lacak hu sene ~·eniden açılaoal'~ 
orta mekteplerle ve güzel saıı'a şı 
kademisine aa işlerle meşgul 
tır. 

Hattfı bir aralık İstanbul sefaretin- Hayrete şayandır ki, devlet ricalr narak ceuılandırılmıştır. 
de de başkfltiplik etmişti. Gergin ve so- evvelA bu haberlere de inanmak iste- Mahmutpaşada Havuzlu hanında ölü 

uncü Pazartesi ve 4 üncü Salı günleri 
Tıp Fakültesi tabeleri, 5 Temmuz Çar -
şamba günü fen, edebiyat, iktisat, diş
çi, eczacı yüksek mühendis, yüksek 
ikdisat ve ticaret mektepleri ve güzel 
san'atlar Akademisi tabeleri imtihana 
gireceklerdir. 

Kızılay haftası için yapılan merasiın 
kulgan bir adam olduğu için bu vaz.i- memişler. Boğos'a ait ve mahkemece el konula-

fcleri ifa ettiği esnada bir ~k Türk- - MUnafık düşmanların işidir. rak satılmasına karar verilen eşyalar 
lerle ahbap olmuş, Türkçeyi bile iyice Fransalı dostumuz böyle layıksız bir .. d .1 t 1 k k k d k 1 muza eye ı e sa ı ır en um apı a u -
öğrenmişti. Krallık devri memurla - muameleye ön ayak olmaz .• Devetifili-
nndan olduğu için senelerce evvel bu ye ile olan ahdini bozmaz. luk sokağında l No. dn oturan seyyar 

adamı azleden Cumhuriyet, şimdi onu Demişlerdi. lkoltukçu Dıkran da müzadeye gelmiş tık tedrisaf muallimleri 
(Maslahatgüzar ) sıfatile İstnnbula Fakat bir kaç gün içinde vaziyet ve eşyaları muayene etmiye başlamış -
göndermişti. tavazzuh etmişti. Birbirini takip ede- 1 tır. Dikran bu göz.den geçirme esnasın- İstanbul Kültür idaresine ,bağlı bü-

Babılili, derin bir gaflet içinde idi. rek gelen haberler, hükümetin mühım da 175 gram ağırlığında bir floş ipeği tün ilk tedrisat muallimlerinin sicil-
Bu adamın kim olduğu ve ne mak - bir gailenin arifesinde bulundugunu leri tetkik edilmektedir. Her .ınualli-

kimse görmeden cebine indirmek iste-
satln (Maslahatgüzar) sıfatile gönde- bütün ürynnlığı ile bildirmişti. mn sicili tetkik edilirken o muallim 

b d ( 2 2 mız, fakat görülerek yakalanmıştır. hnkk d k ··r · · tar fı d rildiği hiç kimsenin nazan dikkatini Yine u sıra ı:ı 1 l senesi Rama- ın a mınta a mu ettişı a n an 
cclbctmemiş .. Devlet ricalinin hiç biri, zan ayının sonlarında) , (Pctresburg) Dün Birinci Sulh ceza mahkeme • son ders senesi içinde verilen rapor da 
bu mesele etrafında düşünmeği nk - dan (Hususi ve fevkalade bir posta sinde muhakeme edilen Dikran sahi - gözden geçirilmektedir. Bu tetkikat 
Jındnn bile geçirmemişti. tatar) ı gelerek İstanbuldaki Rusya ta hazır bulunan hakimle katibin şe • neticesinde tekaüt müddetini dol -

:. sefirine (Mahrem) bir emir ve talimat hadetlcri üzerine suçu sabit görülmüş, duran ve bir de mesleki bakımdan 
(Pris) ten gelen bir mclctup getirmişti. ancak suç teşebbüs mahiyetinde kal _ istifade edemiyecek derecede gerilik 
Bir kaç ay sUkö.netle geçtikten son· Sefir, bu talimatı alır almaz doğru- d v • • 20 .. h hk~ d"l gösteren muallimlerin bir listesi ha -

B b t:ı· 1 (R ... Ik" ıgı ıçm gun apse ma um e ı • 
ra, günün birinde Eflak yeni hançerli ca a ıa ıye ge ereg eısu uttap c . . zırlanarak vekalete gönderilecektir. 
oğlundan Babınliyc (Mahrem) kay - fendi) yi görmüş: Elindeki talimatı mıştır. 

Dürı K1zılay kamyonu Takdınden geçerken ..• 
··~vl' 

dile bir mektup geldi. gösterdikten sonra: 
Hançerli oğlu, (Deri Devler medan) - Fransa ihtilfi.li, bütün Avrupayı Salihli - Ödemiş Kavgacı kadın 

ıı sadakat ve ubuduyctini teyit ı:ıltlist etti. BugünkU Cümhuriyeti~ Bakırköyünde Sakızağacı cadde - Manisa 2 (Hususi) - Salihli ile Ö-
Kızılay cemiyeti Fatih şubesi Kızı - Fatih'ten hareket etmiştir. J:3i.1~ 

delerden geçerek T.aksim ınc,Y0~µ 
len kamyonlar abidenin etrafı!• 

demic: arasındaki yol bir aya kadar a- lay haftası münasebetiyle dün öğleden 
sinde 42 numaralı evde oturan 49 ya. :ı tekit eyledikten sonra; hUlonetimize olan siyaseti de değişti. 

(Pariste ikamet eden mensupla - Hükfunetim, bu hale naz.aran kendi çılacaktır. 1 sonra Taksim meydanında mcrasinı y.ap 
şında Yani, ayni caddede oturan Ba. 

rımdan br mektup aldım. Bu mektubu mevcudiyetini emniyet ve selamet al- yan Naime ile ka"'.gaya tutuşmuş, ka. Geçilmez ve açılmaz Bozda~ını bil- mıştır. Bu merasime Fatihten b~n -
gcönderen adam, kulağı delik ve em - tına almak için hudutlarda bazı tcda- dm fazla hiddetlenince Yaninin ba. yük bir çalışma ile yararak Odemişe ınıştır. Öljleden sonra Kızılay ccmiye -
niyete şayan bir zattı. Bu zatın riva - rikte bulwıuyor. Ordu ve donanma ef- şını taşla yarmıştır. Naime yakalan- yaklaşan yol Lütfü K:ırdar'ın muval- tinin 8 kamyonu Kızılav'ı temsil eden 
yetine nazaran Fransa Cumhuru ta - (Daha var) mıştır fakiyetli eserlerinden biridiı" . levhalarla süslenmiş oldukları halde 

. ~··-

et 
muşlardır. Bu esnada l(17;ı}a)' 

1 
ı 

namına hatipler soz alarak J{ııl 
. ıl 

ınmıy~Hni ve yaptıt,rı işler• 
:!ardır . 



Sa,ta: 1 ' 

l Tehlike 
Hürmet ı Fransa ve Demokrasi ihtimalleri 

rn~~hur münekkidimiz, Gençlik Yazan: Ali Kimi A K Y ÜZ . . . 
i\.--..uuasının Sül N "f' Ba,tarafı bırıncı sayfada 
"iller Se . eyman azı e ve . . .. 
rnesi .. yfettıne hürmet göster - Son zamanlarda demokrasi rejimi- manasıle demokrası vardır denebılir hemen bir harp çıkmasından kor-
M ne ofkelenmişti. nin iflasa doğru gittiğini gösteren ya- mi? Buna müsbet cevap vermek ko - kulamaz. 

• 
ispanya hükômetini~Je 
devletlere bir notası le\']ıı:~ları~ hile taşlanmasından z.ılara dnha sık tesadüf ediyoruz. Bil· lay değildir. Nazariyat itibarile öyle - İspanya'daki dahill harbe ge ~ 

lU ij~~ bır kimse ile hürmet mev lhassa bu rejime kavuşmak için sel gi- dir, ona şüp~·e· yok. Fakat nazari~.at lince, bu bir dahili harp olmaktan 
Ôestir. F' de konuşmak gerçi a - 1 bi kan akıtan Fransızlar bir taraftan her zam~n fulıyata -~~az. On dort ziyade sağ ve sol cenah diktatör - J • ,ak akat~. ne çare ki kendisi diktatör komşuların feyizli hamle - asrın kabusunu goğsunde taşıyan lükleri arasında gayri resmi bir , Bombardımana maruz yer erın as-
cai.p b· \re soylemek arasında a - lerini bir taraftan da kendilerinin de- Fransız milleti bir buçuk asır geç - harptir Yalnız Avrupadaki kuv -ı A J b Jd • 
l~Yıın.ırı::vır t~ındı. Söy1ese, ra- mokr~si nrtınalan içinde bocalamak- meden ° kabusun zincirlerini tamami- vetler ~uvaze~esi bu harbin cihan kerlikle alakası 0 madiğlDl İ İrıyor 
nı'Jorı Yır, soylemiyor, söyle - ta olduklarını görüp derin derin gö - le kıramazsa haklıdır. mücadelesi şekline inkılap etme -ı 

İdd: güs geçirmektedirler. Halbuki inkılabın akabinde yani . k. ""k"" . k'" b k Londra : 4 (A.A.) - İspanya hü - Nevs Kronik! gazetesi bu hususta 
Scıyaıı !asınca, biz : zaten yaşlıları Böyle göğüs geçirmek Fransa için• 1849 da Gizo cFransada demokrasi> ~ne ç~ . şut ur ım d anf ~ra ~ıy:r~ korneti Barselondaki İngiliz ve Fran- ~öyle yazıy<>r: 
t....._.,- Yok, bir de sen saygısızlıgw a elbette büvük inkilaptan evvelki re -ınamile yazdığı eserde ne tatlı hülya - ı:ı:uı: ıç~n, spanya a aşızm ~-e ? l 

1 
"l"kl . b" er nota vererek as- cHüküınet enteresan bir teklifte şöy 

~~1Vlt etnı d" · " 1 b her G" munızmın çarpışması muzmın sız e çı ı erme ır le yazıyor: ;~ılrnışı~; ıyZi~rmuedşuzb~e budn.?a ji?1i temenni. etmek ~emek. ~eğt'.ldir. lara khua .. plyılaıylaorrı.ndBaunnubnı·rarog:uratahakkızuok- bir c::ekil almaya başladı. Nasyona- k~v~ hava ataşelerini sivil ahalinin 
,, ... 11ııcı ···· ra e ıyat un Bırtakım şahsı veya zumrevı ım ıyaz- nun l' ~ • •• •• 

1 
.. ~ .. k b . d" k 

1 
cHiikümet enteresan bir teklifte bu-

h.. L a. ka ... yac::ınd 1 } 1 d t! '"hb f1 etm"ıstir ki bu da tabiidir listlerın ustun ugu az ço arız ır. geçende bonbardımana maruz a - lunmuştur. Bu dünya efkarı umumi-"r ~ı l' Y a o ursa o sun, nrın, za egun ve ru an sını annın • · k h" b" 1 b kl" ~ · 
Yorınu~ete bol bol hürmet edili- hakim bulunduğu, kanun önünde de O, demokrasinin faydalarını şu su- Fakat hu~un. a ır ır ga e eşe .. ~ dıkları mahalleri gezmege davet etmıı- yesi karşısında takbih edilecektir. Ma-
llost Ş . müsavatın olmadığı, devlet hizmetine retle tesbit etmişti: almasına ım~a.n kal~amıştır. «?o tir. Bundan maksat bu mahallerde sum sivil ahalinin katli, düşmanhkla-

tıra'Jı ~tnun, SeyYiata ait hiç bir ha- girmek için liyakatin kıymeti bulun- 1. - Aile, mülkiyet hakkı, çalışma niiJlüJ> sevkı sıstemı deva~. ettık?.e asker! hedeflerin mevcudiyeti mevzu- rı arttırmak \•e ihtila?a~ın hallini te
~ba n nutnuyan aziz hafızasına a - madığı esti rejimi istemek hiç bir za- işleri hakların müsavatına dayanan b u harp çok daha uzayabılı~. «g~- ubahs olmıyacağını isbat ve bu hu _ hir etmekten başka hır ışe yarayaını• 
deah. et oldu? .. Yoksa o meşhur e- man hiç bir yerde bir vatandasın ha- bir kanun birliği ile olur. nüllü>>ler geri alınırsa harp yıne hır b" a·ı .. t ·n yacaktır.> 
• ,,a kav 1 ' ~ ' • z 1 1 b k d b susta ır rapor neşre ı mesını emı ltlııda bi] ga arı dişlerinin kovu- tırından geçemez. ~· - Siyasa a. ım a~ azı anane- tarafın kat'i bir galebesiyle ne - etmektir. Amcrikada kaçmlwı çocuktan ümit 
lo~a e kalmıyacak kadar küçük Fransada derebeylik yıkıldıktan lerı ce menfaatlerı temsıl eden fı~k~- ticelenemiyecek gibi görünüyor,çün . . • • . • kesildi 
ltendire~ı~ır?.. sonra ilk hatıra gelen şey onun enka- lar kendi araları~d.a ~-rpııarak bır~ı- kü ne İspanyada çarpışanlar ne ha- Sıvıl halkın ka~~ı~c .. k.~ı~ı tedbır Prinston : 4 (A.A.) - cFilorida> 

~a ... lia ~nı benden iyi bilirler zı üzerinde yükselecek ferdi salta - rini imha etmeksızın ıtırazlarının şıd- . l d ed l b"" l alınması duşunuluyor. Küçük Skejiyi hayatta bulmak ümidi 
ha oku Ydı, tekrarlayım da bir da- natların ilanihaye payidar olacağı detini tadil ederler. Bu suretle en rı_çte 0~ ar~ yladr ımd"l b~nl eekr koy~ Londra : 4 (A.A.) - Muhalefet ga- kalmamıştır. Gönüllüler araştırmalara 

Yup 5 · . • . • 1 1 1 1 f t hır netıceyı e e e ı e ı ec a t 1 · · ·1 ah li · b bardıman . . d l>ah evınsınler: fikri idi. Acaba medeniyet hareketlerı sag am anane er e en esas ı men aa _- .. .. • . v. • _ ze e erı sıvı a nın on devam etmekten vaz geçmışler 1se e 
~ ifa a _beş altı yıl evvel A bdül- 12 ci asırdan sonra ne tarafa teveccüh ler payidar olur. Selamet bunların sı- dar ustun kuvvete malık degıldır hakkında tahkikatta bulumnak üzere deniz tayyareleri cesedi bulmak ü -

't.~ı.ıp k~d'i~ . Mehmet Emin'in, etti ve muvasalat noktası neresi oldu? ıyasal müe~s~selerin ~efale.ti altınd~ ler. Onun çi~, diplom~tl~~ ~ihayet bitaraf bir komisyon teşkili projesini midi ile dolaşmakta devam etmekte-
hinın al drı nın, Hamdu llah Sup~ Hakikaten Feodaliteye varis olan 1 birlik temını etmele~ın.dedı~. Ademı ikisi ortası hır hal şeklı duşunecek- iyi bir şekilde karşılamaktadır. dirler. 
l'uhnad tnlarına battal damgası vu- monarişler, ynni derebeylerinin yeri-1 merkeziyet demokrasının hıç yıkıl - ler gibidir. İhtimal ki İspanyayı 

O ınıı ? k ""kl .. "pol • 1 
.. .\hdüih ·· • ne geçen hükümdarlar yerlerinde te- ma sızın yu se mesını m~cı . ~r. . muvakkaten ikiye ayrılmış ve bir F •ı Jt J ı 8' k d 

trı~nekkidi ~k ~~mit ki·muhterem ınel kakıp kalabildiler mi ? Hadisat 3. - Mo~·al ~?ası~da .. aıl~ fıkrı,_ sı _- müddet için sükuna kavuşmuş bula fansa ) e a ya ır vapur azasın a 
tlttj A~ k rnız ıçın tek telli saz bize neticenin ne olduğunu gösterdi. yaset ve dm fikırlerı hurrıyetle ımtı- ~ B ı· ht l"f .. 1 
b-ı.._ "ti Ce l' . 1 t .. d cagız. u, spanyayı mu e ı nu- 1 50 k' ' b Ü ld . :~ • .. ma d en bile küçüktür Anladık ki monarşi. sultanlık - haki- zaç eder. Bu suret e eessus ve evam . · • ,. " 1Q1 O U U 
~ d ~'!ürk edebiyatında en bü- ki varis büyüyüp yP.tişinciye kadar - eden demokrasi amme reyinden kuv- fuzların hır ~ar~~şma .sah~sı halıne Anlaşamıyorlar hala y 

O ag sayıl 1 1 k · d h"" · t" t d · sokacak ve ıhtılafı hıc hır suretle d F Afe1ını ıyor. veraset hüccetini elinde tutan bir vası- vct a ara . :•c an ~rr:ye ı, e. rıs .. .. . . Roma a ransanı n Kahire, 4 (A. A.) - Evvelisi gün 
!anında « et Em!n ki, Osmanlı va- tadan ibarettir. O, bir vasidir ki vesa- hürri:.eti. gıbı ~osyal hurrıyetlere sı~a- kokund~~ halle~m'.ş. olmıyacaktır. I . . magağa gölünde vuku bulan bir \'a. 
~iıran . ~n hır Türküm!» diye yet hakkını ancak muayyen bir sülô- sal hurrıyetlerı de katmak suretıle Fakat dunyada ıhtılaflar hep hal • ı sefırı yok pur kazasında elli kişiden fazla insan 
-~ t'a]ıı:ılk Şairdir. 'leden gelmekle elde etmiştir. Hakikt vatandaşlan kölelikt~n ive sefaletten }onursa diplomatlar sonra ne ya - ' Roma : 4 (A.A.) _Kont Ciano'nun boğulmuştur. 

'ililt rtıUn:t ~a~~ ki, kendisini bü- varis millettir ki ergeç rüştünü isbat kur~rırlar. .. .. .. parlar? Beşeriyetin bu felaketle • ı Milan'da söyledisi nutuk akkında te~- ~~~"', ~~"-.A."-.A."-.A."""""""""."""'"""'~ 
k·~ lfan;d Wdımız bi1e beğenirler!lederek mülküne ve hakimiyetine 'a - Gızo bun!arı <luşunurken Franss • rinden istifade edenler sonra ne sirlerde bulunıın gazeteler Fransız - 1- 1 Cin Japonya 118 
.~Uelltniş U ah Suphl ki, içimizde hip olacaktı. nın atlatacagı v~rnları elh<'tte hatırın- kazanırlar? Onun için, hiç bir şe - talyan münasebetlerine telmih ederek ı 
Söı]~~le ate~ asil. d:1ygular, onun Paris Üniversıtesi, Parlemanlar, Eta dan geçi~emezdı. O zamandanberi 89

1
yin kat'i halline intizar etmemeli, geçen ay zarfındn başlanan müzakere- mu''nasebatı kesecek 

( liı.ttnıet h§ enmıştı! jenerö denilen o, üç sınıftan miirek- sene. ~eçlı. Neler .01~u, doha ne~er de 1 birdenbire bir yangın çıkacak di- }erin cbirçok anlaşanıamazlıklarla yan 
d>ı.:rap) sıf a? .. H angi hürmet? ... kep meb'usan meclisleri demokrasi olabılır. Tevck~elı •ı~san tedbır e - ye de nafile telaşe cli.işmemelidir. lış kanaatlerin Paris hül<uınetinin Ro-
eta SQ,, datı, Ahmet Haşim'e a - müjdecileri değilse ne idiler?. o za- derken kader gUrlemış, demezler. .. . . ma ile anlaşmasınn mani> olduğunu Tokyoda Çin sefareti 
ta " a ı oJ.... t k d Al' KA • . k ·· Huseym Cahul YALCIN ı,_ . tı.ık :Naf , •11UŞ u. man devlet adamlarının dehası a ar ı amı . l"l yuz · · kaydetmektedirler. • k 
~1 itı.k~r ı~ 1, yetiştirdiği talebe- krallnrın gururu da hep ayni gayenin • Avvenire gazetesi : daha yenı kapanaca 
•o~ebi'Jatedıyor! istihsaline müteveccih gibiydi. Ri~li - H t d Kadın casuslar cFransa Pirene hududunu kapa - aris: 4 (A. A.) - Çin hükümetinin 
1 than s 10.~~ak takımından biri: yö 'Son derebeylik ejderinin kafaı:ını a ay a vamız malıdır> djyor. ITokyo'daki Çin sefaretiniu kapatılaca-
~ ~~ığıey_~ı nı~ parmak hesabiy- uçururken ve 15 inci Lüi o kafayı ken- Baştarafı birincide Baş tara~ı bir incide Tribuna, şöyle yazıyor: ğına ve Japonya ile diplomatik müna-

dı.altları ..... 1 Şıırlen ben ayak par - di salonuna süs olsun diye doldurtur- bir şev bırakılmıyark yoklanmıştır. ccİtal"a ile Fransnnın barikadın iki 1sebetlerin kesileceğine dair gelecek cu-
.. ı a Ya Hatay uğrunda öldürulen bu muh. ,, "' 

·lJ .. ~ Zarım!n diye geğir - ken hep. o gayeye hizmet ettiklerini Ustünde çıkmıc: olan bir resim Misın tarafında bulun.malan b. u memleketle - ma. günü pek mühim be~.·anatt. a bulun_ a. -
lQ· terem ölünün cennzesi arkasından ~ İ 

tti ga git . \ farketmıyorlardı. gözleri önünde parça parça edilmişti. rin birlcşmelerınc manı oluyor. Fransa cagı hakkında Hankeu de bır ngılız 
t' 1?1erin g rnıye ne hacet? ..• Son Kolberlerle berab"r devlet hizmel· gözyaşları döken yüzlerce kışı tara. hükumeti bu mesafeyi katetmek için menbaından verilen haberler matbuatı 
~ 1rtı: Ziy aıet~lerini gözden geçi - }erinin kapısı ( Burijuvzi sınıfına ya- fındarı defncdilmiştır. Bunun Hitlerın resmi olclu~~ ~an~o-

1 
Jaumge1en şeyleri yapmadıkça müza- şiddetle alakadar etmektedir. 

~a olınaı ?okalp'ı inkar adeta ni halk tabakasaının ön safta bulu - Müstemleke memurları, son vazı- Junmn.ktadı: 5 ~ant sonra hu~rıy.etıne kerelere tekrar başlanmnsını ümit et - Çinde ölenler 
h·· llhter, uz:~e! nanlarına açılmıştı. Demek Fransa in- fesırıı yapmak için CPnazl'ye ıştırak kavuşan m~.s l\lıtfor_d Derhal ıngıltere 1 mek muhaldir.:. Kanton : 4 (A.AJ - Bir Çinmen-
ı .. ıu-tll_et hornllulllun ekkid.imiz .. h. U kılaptan evvel de adaım adım demok- d ı b.l • · ı k · t · jınaslahat guzarını zıyaret ederek ken- Bu gazete. Ronıa'ya bir_F.ran~ız. se.- bamdan bildirildiğine göre, şi.mdi.ye "ltı ~- d e en ere ı e manı o ma ıs emış - d" . 

1 
b . k" 

1 
. _ 

ti ı? ... İt' gun an şıkayetçı, oy- rasi yolunda ilerliyordu. fümun baş· . ısıne yapı an u cır ın muame eyı firi, tayin edilmesi mesclsının talı hır kadar yapılan haav akınlan netıcesın-
1~~ arzı h~·raf edeyim ki, kendile- langıcmı bulmak için orta zamanlara lerdır. Jlalbukı katıller sokaklarda şiddetle protesto etmiştir. ehemmiyeti olduğunu ilave etmekte- de 750 kişi ölmüş ve 1350 kişi yara-
· •qı. ... ,· Urtnet et""'ek ı"st"ye ka d siliıh atarak dolaşıyorlar. Di.in Prag.,dan gelen telgrafla mis d" la ıştır ... ,, ıor t ... 1 n kadar geri gitmeli lazım ır. ır. nm • 

'tu~~~yzorum! Büyük ihtilal bomba gibi patlıya _ Dığer taraftan Türk köyü ol::m Se- Mitford'a yapılan bu muamelenin doğ-

v Qu.ı l"a ORTAÇ ferı, Arap Samotu og·ıu Mustaf::ı ç-e. ru olmadığını iddia etmekte ise de ye-

1 
J 

• ·' rak Fransada krallığı yerinden oynat- T •• k• b t •• b• • • •k • 
hı.n. tesı basmış, beş yac:ındaki çocuklar ni gelen İngiliz gazeteleri de ısrarla bu Ur ıye Ser es gureş JlJDCI ) en Jqnada 2SO h d• lığı vakit bu diyarda demokrasi zaten -s d 

Ya u ı d ğ b l d (20 f3 . bı"le do"vu·· lmüştu•· r. j hnva isi tekrarlamaktadırlar. f b. . . yf d b 1 b 1 d l lt L• o muş u unuyor u "Iazıran Bat tara ı ırıncı sa a a Müsa aka ara aş anmaz an eV\"E. 
\ri:i;ı \'ıuf olunmuş 1789) Bostilin zaptı, ilk millet vekil - ERMENİLER işi AZITTILAtl , Tutulan casusların faaliyeti sinde toplandılar. Bu sır:ı:la iki gtl- başta muzika ve bir bayrak olduğu 

Ilı ne· " 1 Ncvyork : 4 IA.A.) - Büyük fede-
11 llıı.\._ • -.ı (AA ) 11 · lerini toplayan Millt meclisin acı ması Antakya, 3 - Süveydiye Ermeni. reşçinin taşıdıg· ı çelenkler Atatürk a- halde bir geçit resmi yapıldı. Stadja 

"•1C1h" . · · - avas aJanSJ- · ral jüri heyeti casusluk meselesi dola-
f Se14tı1-., ırı bildiriyor: mütevali zafer adımlarının yeni birer kri ışi azıtmaktadırlar. Mahal1i hü- nıtına kondu; fstkilal marşı söylendi. bulunan on binlerce halk, yurdun her 
lh.ı "'ttar yısi ile şahitlik f'<lecek olan Alınan ge- f d 

1 
.
1 

. h ;ı:~ \tiy , lllahfiller, bu hafta ~ar- tezahiirü demekti. Hürriyet ve müsa- kürııetın yaı dımile sokak!arda yol Arkasmdan, teşkilat namma bir söy- tara ın an ge en güreşçı erı eye • 
"llıtı· •na da 25 b" · h ı k "ki" d" h ı milerinin iki kaptanı için kefalet ola- !ev verildi. Söylevden sonra Atatürk canla alkışlıyordu. Geçit resminden ı I ıı old • O Yahudi tevkif e- vatın ırer ıca ı 0 ara 1 ısa ı sa ac a kf•~,,11 eşkı"valar gı"bı" sı.l'-11 ataraı... do- k 11

1 h UDu '"· J " " rn 2.600 dolar istemektedir. Şahitler .. d f S • l' a· b • ·· ·ı h d k" ı · ı-..ı '~ do . .'e.. nu söylemekte ve bunun çalışma lhürriycfi, 'ianat v .. 1icarette namına uç e a « ag o ·» 'ıye ap,ı. sonra gureşçı er sa a a ı yer erını 
"ilet \lız k laşmaktadırlar. Milis TürK zabitle - Kenıııitz vapurunun kaptanı Henrih rıldı. aldılar ve bu sırada teşkilat .oamın:ı -ı· t@ \it' anurıuna muhalif ha- serbesti, irsi haklar<la müsavat, ınat-
'Yette Ya rej" rinden lbrahim, bu serserilerden iki. Lorenz He Hindenburg vapurunun kap Bu bittikten sonra Atatürk'e, Ka- müsabakaların yapılması sebeplerini 

~~I>~ hulunaı:ın aleyh~nde siyasi fa- buatta hürriyet, içtımai ve cemıyet sını yakalamış ve fakat bir gün bile tanı Franz Frisky'dir, mutay ve Genel Kurmay BaşkanJ:ı_ ve serbest güreşin milli güreş oldıı. 
fı)d 8.11 tlornı Yalıudıler hakkında hürriyetleri de o zaman kazanı l mı'jtı. • ff k ı "'1·· Bir çok harp gemilerinin inşa edil- k"l p G ı s k • b"ld" b" ·· l "ld" B lılunll 1• 1~ al adli takibattan ibaret tutmaga muva a o amamr5tır. l' u:>.. rına, Başve ı e ve arti ene e _ gunu ı ıren ır soy ev verı ı. un. 

1C1Ve 1 Sonra malCımuınuı olan türlıi rejim temlckc> memurları işe karıl5arak ser. mekt<! olduğu Batmane tezgahlarının reterine şükran ve bağlılığın 1faclesi dan sonra derhal müsabakalara gc -~ _n ey ernektedirler. 1 ~ k dcğişiklıklerile bu hak ar zaman za - best bıraktırılmışlardır. Halbukı ü - ressamı Kristian Danielson için de on olarak telgraflar çekildi. çildi ve iki turu ikmal edildi. Elde 
h ç._llltır ltıda zelzele man kaybolmus sonra gene ko1..anıl · zerinde fişekle bir tabanca bt•lunan bin dolarlık kefalet itenmektedr. Da - Müsabakalara tam saat 12 de ba~- edilen neticeler yarın sabah 5aa~ se. i.fif . ı, 4 ( :f\. • 1 ' 

ıki zelz • · A.) -- Sabaha karfiı mıştır. Türkler divanı harplerde ve zindan. nıe son un Almanyııda bir çok emlaki landı. Güreşlere ll mıntaka i~tirak kizden itibaren başlayacak musabc:. 
~ el(!_:::t~r. Bugün arlık. !'ııılla Frans~ dn tam larda sürünmektedirler. ,olduğu malumdur. , ediyordu. ı kalar sonunda alınacaktır. 

ti ~ O 
- ısimii:ildiirmüş, hiçbir şey göstermeden 'na kapanarak) c;iinkU ... İşi bu d<>recc- halfısırnı, saadetimi senden bekleme - nız o karıdan vazgeç, onu terket ..• 

S A D F beni saçları sarı bir karıya doğru çekip ,Ye getirını>mek için ne yapılmak ka- sem , seni kendime felah çaresi addet- Deme; çünkü bu, kudretim, ihtiyarırn 
'-.. ~ gfüüri.iyor. O saçların, alevleri içinde bilse yaptım. Yanına gitmemek, ela- mcscın, murdar bir muhabbetle kav- haricindedir. Emrinle ölmeğe hazı -
" ~ MA A A yanıyorum. Bozı hastalık vardır ki nö-jvet lerıne kıılak ''ermemek, o kaltağı rularak adeta hissiz, görmez duymaz rıın; fakat onu terke muktedir deği-
Y,q HALLE K RJL RI betlerini hiçbir ilaç tadil edemez.. Hü- 1 görınemck için nekudıır beyhude ça- bir hale geldiğim şu buhranlı halimde lim ... Bu hevesim çok sürmez. Seni 

'lıuı~·· il: Hüseyin R h · GU'" RPINAR No 31 1 kiimleri, seyircil<·r her neden ibaret lıştığımı, ne ınlithiş melanetler göster- senin merhametin, rikkatin için yal va- temin ederim. Lakin bu hastalığımın 
b lıJ b· a mı · 1 ·1 · b d" •· • hl ı ı k h be ı t 1 ır gö .. 1 se tamamı e ıcra ederler. Ben de u ıgımı sen ıer sev unutur, yalnız rır mıyım? Halasıını senden bekliyo- hiç o mazsa ne a atini klemek a-
ı Ptı1~ nu leke · ·· t k h 1 d · ·· k ..:ı· ••• ··,r·r b · b · • M l llıq "' .. ll sı, mus e l"e zaman ır St'nı uz.er, ·cnnım uzt u lhastahğımm her seyrini geçireceğim. enını u husustaki bedbahtlığıma ağ- rum SaibP . Beni bu felaketten kur- zımdır. Yine ai in eski Maildir. Şim-
L l.ıtılı b· ayatını t •v• " b h il ) . d ? S "I •v• l 
"'-t ır lek . • gene ıgını na - u a ere ge ır ınıy ım · aı >ccıgım, Bağıra ç.ağıra, evet feryatlarla geçire- arsın. Fakat Saibe mümkün olmadı. taracak . /1 • .. k senin göstereceğin sa- di beni kovarsan her türlü halas ümi-~ l'e '\. e •le ki 1 t • .. l b" b d" 1 l' a· . b . l".. 1 • k ~~b 1 ~di b· re mı~ oy e ır enı ın e. \.t n mı enım zevce ıgım- ceğiın ... Buna ne senin itirazların, ne Ta ·utuplardaki mıknatısa bağlı olan bır ve ınctanettir... Bu itiraflarımla di selamet ihtimalini ihtimalini mah-
·~lUı •r inil i 

1

~ ın~habbetle merbut den, o rabıtadan , o muhabbetten, ka- anamın babamın tekdirleri, ne de ken- titrek bir ibre gibi beni daima bir kuv- yoruldum. Bittim, seni de bitirdim~ vetmiş olursun. 
lt ı rtıcı, 'lan~··· liıç öyle bir a~ifte bilse o hısten uzaklaştırarak beni bir di metanet im para eder ... Bu müthiş vet, kim bilir belki bir sihir o karıya Müsaade et, sôzii burada keseyim. O Saibe iki elile yüzünü k&padı. Ar
r~,l:'~~l>teqebilır rr;:~us ola~ . yü~ek hakem sıfnl~le dinlemiyc ~~y~et ~t · hakikati anla. Beni bu yoldan, 0 karı- c~z~tti. ihtiyarım hilafında sürükle- karıya nasıl gönül kaptırdığım bahsi- tık oda, tavan hepsi ba~ı üzerinde fı-
d;ı1'ı Qllrada · <Knlbını goste- Ancak bu ıtıbarla ne dedıgımı bıraz nın sevdasından çevirmek mümkün dı. Üç gün ev'·el bir y<'rde bulunsa, ni uzatmıya cesaretim yok. Bu okadar rıl fırıl do""nu··yordu. Uzun bir inleyic:-~ tı ~ - sen dai l b ı· · (Z · · ı· · l 1 b" Jd ' 1 btı . ~ninJe ' ma sen payı - an ıya ı ırsın ·· evcesının e.ını rn - o1amıyacağım bil ... Bunun için nafile ır yo an, bir sokaktan geçse oradan fecidir ki... Of susayım... Mezellet Je dedi ki: 
d;ıtı ttıı:i~k b" onun arac;mdalti far-,bi üzerine getirerek) Bak nekadar ha- ug·raşma. Yorulma. Beni yine beninı ıı- ıl ı:ıecti bilemedig"im bir suret l lr.k k J h t t v k 

lln ' ır l ' . ~ a 1 a ın o çu ur arı, aya ın aç ıgı e- - Beyefendi bu uzun mukadd<>me-"lllıtod· rırııyacak kllle egi bir ~eytan- Jecanda olduğumu nnla. .. Bir uçuru- sana g(istereceğim yolda kurt~rmağa le sıınki hana belli olur , teneffü-; et- mirdiği bu yııralar ... Evet bir fahişe- lerle bana bi:iyle bir teklifte bulunaca-
.,.~· adnr bana amalık ınun kenarında dolaş!yonıın. Senin gayret et. Çünkii Saibe! ... Aman na- tiği havada, oradaki ınc,·cudiy<>tini ba- nln sergi.iwşti, _\"Cıldan çıkışı, rezaleti, · 

~ •-ıe - ğınıza söz yerine ri.ivel\ler kullanmış 1 °1"tırn denıek 1• • • merlıaml'tin bann ışte bu noktalarda sıl anlatayım? Beni affet. meleğim be- na ihsas cdel·ek hir koku bırakırdı. biitiin \"Ukuatı pek aeıklı olmakla be- b k 
~ · · A1 lcdıgını anlıyamı -1 A . • ni aff 1 B" . "b" ·r H .. .. d . . . . iı· uısunla . isi kısa kesmiş olsaydı-

'lı ~\li adern k" . lazım. Senden ıstırham ettlgım şey e .. ır zevceye. senın gı ı ı - crşey goz.uın e hıç oldu. Benıın ıçın r:-ıher yine senin gibi nezih, afif, pfık, nız hakkımdn dııhn büyiik bir lutuf 
l) 'i"'""•Yorsun. .. 11: benı on.ıdan .fa.z - bc1ki kabil deiiildir. Her fenalığıma fetin. şefkatin ınücessemi bir zevceye, kainat .ondan ibaret kaldı. Ah Saibe 
'l .,, ha nıad k k 1b "' ulvi , vicdanlı bir kadının huzurunda göstermiş olurduı,uz. \Benden istedi-

t \ııı """• na lllah em ı a ımın zamimeten belki bu do başkaca bir itirafı cinayet demek olan şeyleri işte gccelerı senin yntagında öyle bir n~if-
" ~ "''Ust k susrnuş M d k" b 1 hıkfiye edilemez Anladın mı güıe - giniz fedakfırlığın derecesini tayin e-\ "()ı-su e reh bir k .. · a em ı canavarlıktır. Fakat çare yok. Saibe en söy iiyorum. Hep merhametine is- tenin menfur muhabbetinin yarasile 
~ n c·· .. dm olduğunu k . b .. ı l b t' d .. ·r· ..... .. ı· 1 . . lim? {Yine .l:CVCT'<;inin ayakla~ına atı- di)cır musunuz? Yo1' ~"I her tarafınızı ~ oıün"" c~re yo ·. Beııı u goz ya~ a:ım a, u ına en <;o~ uyorum .. .ı:.vet guze ım ag ar, cınavctııı derecesini tavin icin 

'ııud n de u Yum. Terkedi - • v · 1 ·· U d k" f }Ak t k • . N h ti hd" 1 . . b" . . • - Iamk) netic<>yi suraya gctirmPk i~ti . yakıp kavurduğunu söylediğiniz o ka-~ti... geÇtni.,i A csım e, on m c ı e a e cu uru- ugıaşma. ası n e, tr- ıt e, ıstırhnnı- ır ısım bulanınz, kı>ndi kendimi telin 
···ı~ -ı unutayım Eski · · 1_. • ., o· ı ·· ·· ·· ı h ı 1 ı. · b ı · t rının atf>şi sizde bunu düşünmiye k•Jd-~ q . avdet . · na tepı mı verece~ın. ıl" e, gozumun a er ne suret e o ursa olsun ondan edercTim. Bak nckndar «affet le s<>na ~oı um ıo ana 1ı:r,,{'y1 enırc , ynpmı-

·~f tılıyt' edelım k ,, d" 1 D · d" "d · ~ 1 C • 1 · ret bırnkmaclımı? Mail b<'n sizi .se,rerim l~ reJq 1 ·•• nuru nrıcı,sım, ır.l'. en şıın ışı - vnz geçırmege çaı!'ma. ~Unkü beyhu· itiıaf ettigimi, her .. eyi na ıl noktası )<l anıacc>)İın. J<jte ri.iveher~ orıu 
tt \.·. şte hu kab"l d ··1 · · · · o·· 1 b" d d" F 1 1 · · " VO~le "ad 1 

1 egı ... detlı bı~ hununnrccıı ıyo-um. Y e .'r ~- ır. ayc asız.cır. Nafıledır. Bo.,tur ... noktası n• '.ta•nna ·ÖylC'digimi göı i.i _ ht') nine, Mk de. s k< yıın. E.Minin ye- Nihuyt•tsiz bir muhabbetle severim 
e 

0 saydı bukaclar maraz ki ~ö1lerinıi pt>ı c\ .. lemiş. her hı"-, ('unkli knı ıcıı!ım (SaibPnin :ı.,·akları- '· oı '-Un ::, ni c,-.
1
n

1
·,,,

1
••• etin .re\ ~1" _ n b ı 

.. • ... ~ ,. ~ · tıııi ulc.ugurıı ..,i·nui göriir ... ün Y.,J- (Devamı \ar) 
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· ' Sayfa ı 2 

Kokusu 
Çeviren: Faik BE R Ç MEN 

YENi SABAH 

Doktorlanmız arasında anket 

-------------------------------------
Hasta olınaınak için 

hekiminin hıfzıssıha Sinir 
bakımından tavsiyeleri 

lVluhafazasıınüşkül 
olan iki can 

Diktatör memleketlerinde şeflerll 
nümayişlere ziyaretlere gitmeleri .Jl1' 

Yazan : Sinir hekimi Şftkrü Hazım Jurnal gazetesi d~ı:-törlükle_ ida:.e solinU:in. resmi~ çeke~ez.. ~ ....,.ııı· 
~uphesiz ki karısını sc- rüyor, eline fıısat geçtiği halde bun- . . .. .. k d .. alı 

1 
edilen devletlerde buyuk şeflerın nu- hususı bırer artıst fotograflarl_.ı .. il' 

ksni ddi k l d · tif d d · d Soru'-•orsunuz: Bir sinir hekimi dilen bır sozun ne a ar man o a - ak h .. ..A ::.,.,a-... mamıştı. A · i ·a etme ar an ıs a e e emıyor u. ~ b"l •. . .. 
1 

_ t . f 0 u mayişlere nasıl gittiklerini şöy'le an - Bunlar da anc u.sw.ı m...-ek bili1' 
~ızlık olacaktı. ÇUnki zavallı mat- Mamafih sarımsak kokusu kendi- sıfatile (Yeni Sabah) okuyucularına ı ecegını ne guze gos erm~ ır. n 1 . tihsal etlikten sonra resim ç ' • 

b · ı ı ı · n leri tavsiyeye de<n-.. bulunuyorum" FREUD bir ilim dotrini haline koy - atıyor. . . . . . .. ler ikam ,,ı_1~-.. a -ı'. mazel Puylaroque insanın aşını çevı- !erine tesir etmediğinden on ara ış e o- · .. .. .
1
. d ml da 'f t Bu devlet şeflerınden bırısı teza - ler. Diktatör etgawııu--- ,,. 

bak k d ·· ilik f k k b Bu sualinizle bence ehemmiyetli du Bugunun ı ım a a arı 1 ra - . . . d - 1· d" dUlet rip amıyacağı a ar guze ı a- görebiliyordu. Yanık yanı ve aygın · S be . . k b"l hürata veyahut merasime gıdecek mı, rasım en ~-g ve sa un on 1' · 
rasıydı. Çirkin hem de adamakıllı çir- ı baygın bakıyordu . bir mevzua dokunmuş oldunuz.. Yir- la tahlilci oldular· ~ psız s;e 

1 
e derhal biltiln polis kuvvetleri sefer - Rahatça bir soluk alırlar. Ro1l)ll " 

kindi K k d l k k ·1 bır· mlnci asır hekimlikte denilebilir ki ye- kanadını oynatmaz dıyoruz. amanın- be dili 1 C dd 1 d b" .k . kınlanndaki Mussolininin villiSı.ııı • 
• 0 uyu u:.rurmaına c or usı e . . . . k db. 1 1 b .. ük r e r er. a e er e ırı m1§ ı 

Işte bu ım~.:ngıza ilk defa Yuvençon .. k d f la lt f t uk L-) nılıklerle ' ınkıl.aplarla doludur. Me- da tevessill edilece te . ır ere uy halk onları a di •erek kollarını u- çok ünifonnalı polisler mubafaı.I 
gun ·a ımn aı. ı ı a ına m auc e .. tehlikeleri önlemek kabı! oluyor. Bu- y şa ~ ' 

başını çevirip bakmıştı o da Güzc~li- edemedcı kalmıştı. Kadın kızmıştı. sela : On dokuzuncu asır hucre ve h kim .
1 

kl . . zatarak ve ellerindeki bayraklarla se- derler. ~ • 
ğinden değil hatırı sayılır derecede Fakat talih yardım etmış ve iş mektu- mikrop. do~t~nini ~aym~tı. Bugü_nse nun için e .. in aı. e ve me ep ıçm- lfunlarken önlerinden geçen arabala- Bitlerin evine gelince o b~ft.,.&ı • 
çok olan parasını.1 yüzünden di. Gonç bn d"'k"l .. t" artık bır mılımetrenın mılyonda yır - de esnslı va:ttfelerı vardır. Hayatta rı üniformalı polisler takip ederler. tahkem mevkidir. Sırf kendi. Uıı:- ~ 

0 u muş u. k d · l (İnf · uzun bir devre esnasında zeka plas· 3000 k ~ adam da paray.ı karşı yüzü olmadığı B ".. k . . k kl mis a ar cüsscsı o an ra - mıcro- . . . B' he- Ordunun gözü her dakika için kaldı- nın korunması için ış ~ 
ır gun yeme te sunmsa yo u. b d" d.. .. .. ı · · 'kt · l l ı k b ldedı ır için bir IAhza tet'eddüt etmeden mat . d K bes) lann aş on urucu sır an ıçm tı ır, ış enP Hece a r. ı d b ' 'k · 1 h lk r · kuvveti vardır Yanında dainıa -_.ıf 

mazel Puylaroque ile evlenmişti. Bu Cırsalt&n ıstıfadeyı kaçırma ı. a- uğraşılıyor Bunlar mikropların da kim çalışmasına bu devrede başlarsa ~~·ar ~ ırı mı~ ~an b'a ; ft ızerın- kadar da Gest~po'ya mensup we;, 
Herkes g ibi matmazel de kocasının rısmn: cu ıçinde ~aşıyan mikroplnrdır. Nasıl akıl hastalıklarını azaltmak, hafiflet- el ır. hukkmekrasbım endd ır .. a. ~ edv k~ lar bulunur Onun oturduğu ıJl llll 

- Sevgihm, dedi, ben bugiın u d l 1 1 ve mu a ·a u ca e uzerın e ı • . tcJat1 r 
kendisilc parası için evlendiğıni bili- k b b ' . . 

1 
- mikroplar başka vücut~~H üz:rin e imek kabil olur. Asnmı?. inki aparı i e J binalar gözden geçirilir. Ve buralar- ten gelip geçenlerin kim oldu ~ _JJ 

za ça ır yere ıı ış ıçın gıtmeK mt.'i:- geçiniyorsa onları da yıyen mıkrop- eski asırları gölgede bırakmışken daha d t h lif ··~J.. r h celenir Yanında fikir arkadaşla~ 
yordu. Bu itibarla ızdıvrıç mukavele- buriyetindcyım. Akşama gcJırım. iş • . d r b ... 1 • • . . . . km k h a o uran mu a \"e şuı:r.ıe ı eş as · .. biJı 
si gayet itinalı hazırlanmış kocasına b d . k lar var. Bunları 2-3 hın e a uyu - hala gerı fıkırlen bıra . ama . aya- kodese tıkılırlar. başka kimse bulunmaz.. Bu uç tlİ1 
parnsınm ucunu bıle koklatmamıştı. itinceye ka ar hır ay slırece. .. len bugünkü hurdebinleriınizle gör - tımızda Ume layık olduğu mevkü ver- Caddelerin her iki tarafını dolduran şilik kuvvet Hiilerin muhafaza 

Filvııki bu iş meselesi doğru idi. mek kabil olmuyor. Bu buluş, büyük memek elbette acı neticeler verir. . . l"t d ~ 
Youvenron bütün gün bir yere git- k.b. - . . . halkın arasındakı partı mensuplarına a 1 ır. · 

3 Amma kıskanç kansının ta ı ıne ug· bu· inkilabın habercisidir. Keza eski ATATÜRK'iin llımde eskı :dhnıyeti .dd" . 
1 

.
1
. k ·-1 • Gestapo isminde olan ordu 

meden evinde oturmak mecburiyetin- d h t h t ·a g'"'lec"k .. .. . . cı ı ernır oc verı ır en son souer . . . . , ..... 
rama an ra a ra a gı ıp "' " filozofların, mutasavvıfların (sırn te- gomerek garba donmeyı emretmesı D kk t' .. 1 1 . 1 rin idaresindedir !)000 kışılıkt.it' ::. .. 

de kalnuştı. Koca Paris içinde bir yere miydi? kevvün· 1..-csran hilkati diye isim koy- bu bakımdan da bir hayat remzi ol- -M 
1 ~I · hcu; eb~rı 

1
° ~r. b' . d kı bir disiplinle ~etiştirilm~c;tir. :;· 

gezmeğe gitmeden, kaclın korkusundan O gün Orlcans'a giden Youvençon dukları, korkutucu karanlık da yır - muştur Hoca. mi.ırebbi, sosıyoloğ ve aak1.at a 1 u 1 ına ab~ ::m 'k ırtın ~ık1'. lar Bitlerin bulunacağı her ıner I 
evde otw·masına c::s.=caksımz değil geçme - e o an a ayn ır suı as va. ı . _.,ıa 

:.-r- sevgilisile buluşamadı. Işi bitınce en- tılmıya, ayduılanmıya ba~ladı. Mo - filesofların mental hıfzıssıhhayı ta - ' -·- d h 
1 1 

ı..:b· , 1 t l 1 de yollara dizilir. Nitekim Vıy~el- ,-
mi Fakat hu gerçekti. Sebebi şu: k b d 1 b. . . . .1. Ol!X!, er a ma saıu ı mes u u u ur. r..; 

nı sı llınış ir a anı tavrı e ır aşngı dem bıologi bu sahada yem hır ı ıın kip Ptmelt>ri şayan• arıurlur. Teec;süf B . 1 . d b' k .. 1 yahntinde yirmi dört saat ev 'I 
Karı kcca ilk yemeklerini baş ba- d 1 b l d Ak . • . . r . oy e merasım en ır aç gun cvve 1 . . aci' 

bir yukarı o :ışmağa aşa ı. ·şnm doğurdu kı ona cgcnetıque:o ~- ıyo:u:ı. cdilecnk cihet Tıirkccde böyle bır e e- propaganda nezaretleri de uhdelerine kuvvetler Vıyanaya gıderek or J 
şa yemişlerdi. Yuvençon öğleden sonra Parise dönerken trende çebiııdcn çı· Bu ılim önltmüze vaitlerle. surprız - d 

8
• . .. . . ~ mizlik amclivesini başarmıştardlt~.11 

evden çıktı. Vaktile tanıdığı bir ka - kardığı bir francalaya bir baş sarım- lPrle dolu bir o;cıha açmaktadır . Tıpkı 1 rın hcnÜ7 basılını~ olmaması ır. urı duş:.n vazıfeyı başarmaga çalı~rlar. k~etgfilıın bütiln belli başlı 1'~1' 
dının rahntsızlığını işitmişti. d k 1 i . 1 "b" b .. . i . ı gazetelcrımız l"ugeruk ve genctık ıçuı En onde geçen gerek papa, gere e o- el d fak sil hcl~ 

sak sürerek }'edi. 'fren e i er nın nsı· bun ar gı ı ııgun yırm ncı asrın ye- tomobılli muhafızlar halkı ve kahve- rın an man a en u :.. P ~ 
Onu z.ıyarete gitti. Bir aralık bu lan suratlarına bile aldırış bıl~ etmiycn ni hir ilım subt-sı de sinir ve ruh hıf- ara sırıı yaı.ılar neşrederek halkı ay - . .. . . .. verlcrincle polisler me\•cuttur .. :1' 

.. . lerın en kuytu kuşelerını gozden ge - J ~ • .,... 

eski sevgilisini kucaklamak isteyin - Yuvcnçon bu usulle karısına şilp - zıssthhı:ısıdır Asnmıza ~clınceye ka - dıntaırruya ç<.ılış...<.alar dıyorum. Bıl - . 1 E .1 t t b'ld polisler ise Romada oldugu ~ . . • 1 çırır er. n nı 1aye o omo ı e, cansız . • 
cc: Kadın: helerini büsbütiin dağıtacağına kani kar hıf-t.ıssıhha kitaplarında hır de sı· mem hakc;12 mıyını" b. h k 1 .b. kta d ... Hitler hır caddeden geçerken O 

- Of, bu ne Diye bağırınca You- L1.! nir ve di~ağ hıfz.ıssıhhası hıslı )•ok - Sayg. -;rlfimıa~. ~-r .. edy ·c gı ı kay~ft k urank ve nlagog- bir sinegiin bile uçtuğu görülın~K r 
ıı.n... . • _ ve sunu ışarı çı ·aı ı.cıra urşu ra . .. . . ·J.P"' 

vençon telfışla sordu: Genç adnm bulduğu bu usülden ı ıu. Bununla daha zıyade so.sıwolog ve mcydanokuyan devlet şefinin geldiği tomobıller suratle gelir ve diZl eÇeJ° ~ 
Ne var ne oldunuz? nihayetsiz derecede memnundu. filoı;ofl~r, . din adamlar ~gr~şıyor gbri.ilür. Bütün halk alk~lar .. Acaba lan ınuh~fızlann _3:.asında~ gsiitft 

_ Leş gibi sarımsank kokuyorsu- F k . d. •. h. t m<'tnfızık bır mevzu olarak ıncdcnı · b dd 1 . d ld 1 lk . . . bu merasım ancak uç dakika ~ a at eve gır ıgı zaman ı.::nıe - · . . u ca c erı o uran 13 ın ıçcrısın- , .. .. ı~ı 
nuz, aman başka zaman gelin. yordu Halbukı asırıınızua bu da mUs- d b" l l"f r . 1 . .. Berştcsgaden de yuz nobe Y .A çi: 

1 
c ır mu ıa ı , e ını rove verme go - lell ,. 

Hay aksi şeyten hay .. Öğle yeme- - Mösyö Puylaroque çok hasta bet ve trcrlihclık ilimler sırasına a ın- türen veyahut bir ölüm bombası ata - haftn nöbet bekler ve diğer ~e s' 
"ini de k~ı'Sı ona sarımsak yedirmisti. mış; fisiologı. klinik ve biolngı bul - cnk kimse bulunur mu İ ·tc Tola _ kişiye nöbetlerini teslim eder eJ'· t(I' 
.. ~ madam bu sabah telgraf aldı. Size ha- d . h' - k R d .. ş ' n· .ch'h. k tl . ·ırınıarı .;e .ır 
Ertesi gün yine yemeklerin hepsi sa- ber veremediği için çok ilzüldil. Ya- guları ile mey ana yem ır çıgır on- omanya an gureş ve liter rejimlerin polisleri bunu asla ıtrı ın uvve crı sı d •U •" 

b h . . muştur Arlık bıı bahisle de miishC'l k . ( k h. ı· 1 1 , lk 1 törlü vasıtaları ile bir or u~ A 
rımsaklı idi. Yuvençon u usus ıçın nn gelecek! dedei. . . . . 1 b k t nııar ge ece ısse ırmez er \'e a ay neşe ve a ış ar . . i.l ve·. 
karısına ihtarda bulununca, madam Oh! demek bütün bir gece serbest- Ve tecrübeye dayanan ılmm ·~ıkl.ırı o s a ı l içerisinde geçer. Halbuki, bizim devlet rırlar. Mussollni hazan otomo~ bl1' 

b 1 ld w h 1 içinde çalışılıyor. Kitaplaı-l. mecmu · Şehrimizde bulunan Romanya'nın "da 1 b t ·r t ı_: t 1.. hut atı ile ve kimsenin habcr1 0 
" gözlerinde garip ir pın tı o ugu a - . u hl k · d ·a· ı .. m arımız u eşrııa a ıuç c uzum . .rıafr, 

tı. zun r aş gcccsı 0 asına gı ıp aları cemiyetleri ıle her giln kıymet I Ttımşvaı kfubu idart!cilerı lstanhul'a .. 
1 

O 
1 

k 
1 

d dan gezintiler :yapar. Hitlerın r i1 
de: h telefona sarılıdı • . . . . . . gorınez er. n arın ar a arın a mı - _ . . . . bit~ 

emen · ve verimi artan bır saha ıçmdeyız bir güreş ve bır boks takımı gonder- k b. .k. 1. ı.!'.f"d' İ t b . da vakıdır. Fakat polıs dauna 
- Bunlar memleketimin yemekleri 11ır il b k b k . . . . ca ır ı ı po ıs tul ı ır. ş e unun ı - . .. .. .. .. .. d to 

- ınarta, sevg im, ça u · ça u • Hasta olduktan sonra lcrlavısıne ça· mek uzcre Beıjıkln~ klubıyle bıt' =-•n - . d k t'k d 1 t damla knsd tcşebblisunu gozonun c 
dedi. Beni bu ltiyatlarımda.n vazge- ? N 1 ? çın eıno ra ı ev e a rının se-

- Ne var canım. e o uyor · lışmnktansa b:ı"ta olmamı va uğraş laşma yapmışlardır Gelecek t!Üreş ta- vahntleri Mussolininin Hitleri veya- çoktan harekete geçmiştir. 
1 

J,ıt' 
çiremiyeceğinizi zannediyorum. 1 . · " ' k T 1. d lt daıı1 Yuvençon ağz.ını açıp mese eyı ı- mak elbette daha ihtiyatlıdır Onura kımınm Rom nya'nın en kuvvetli gü- 1 t t F .. h . D" . . t' d Her i i ota ıter ev a . ,,1 

Youvençon abdal olmadığı için ka- kl lU a u rerın uçeyı z.ıyare ın en us! ır- . 
zah edeceği zaman birdenbire n ı için biz çocuklarımızın lrsiyetine, bOn- reşçılerınden miirekkep olması kara:- iki yüz elli kat ehemmiyetsiz ve ha _ birlcri~i ziyaret _ederken hus ~ 

rısının maksadını anlamakta gecikınd- başına geldi. Bütün bir gece serbest yesine ve geçirdiği hastalıklara ~öre lı:ışmıştır Bunlarla beraber Romanya-, sit geçer. Ötekiler, arkalarında, tekmil lere hır kaç zabıt ve sayısız . #, 
di. Ağzı böyle sarımsak kokuları için- kalmak düşüncc.c;ile ağzındaki sarım- bir terbiyeye Labi tutulmasını; ınuhte- nın en !W•şhur boksörle~nden ikısi _dP. bir orduyu \•e bütün bir polisi taşı _ refakat ed~ler. Bu seyahat.lerl / 
de hiç bir yere gidemiyeceği ve hiç bir sak kokusunu unutmuştu. Kekeliye- lif sanat ve •neslt-klere daha ıyi alışıp kafilede bulunacaktır.MusabakaBeşık- maktan hoşlanır . sında deımryolu hudutlara kadat ~ 
kadının yanına yaklaşamıyacağı pek rek: uymaları ıçin vapabileceklerı işe ay- taş c;1adındakı yeni sbhada yapıla - zer metre mesafede dizilmiş ~ 
tabii idi. _ Hiç .. Hiç sevgilim ne olacak ?. rılmalarının esas ittihaı.ını, ailenin ve caktır. İyi muhafaza edilen hir saray le ve kimseyi ı·aylara yaklaştı ~ 

ilk günleri güzel kokulu diş ma - Dedi. yetişecek neslin daha dayanıklı ve y I l Mussolininin şahsına mahsus üç yüz suretile yollar tahtı emniyete .; 1 
l k · unan ı sporcu ar t b d a o. ·":,J cunlan ve kokulu çikletlerle bunun Ve sonra ağzından çıkan keskin sağlam olm~ı için ev crune ıslıyen - polisi vardır. Bunların ikametgahla - şte u saye e estapo ve ;,.ı. 

önüne geçmeğe çabaladı. Fakat nafile kokunun telefonden geçip öbiir tara- lerin yalnız bedeni değil. ruhi '!-'apılış- geliyor rı da Vcnedik sarayıdır. Bunlardan A. teşkilatları dalına siyasi sili~ 
sarımsak bu kokulara karışıyor ve ları itibarile uygun olmalarını isliyo- ı b J r"ni maada saray Mil:S ve ordu kuvvetl"rİ keşfetmekle kalmıyor, ayni ıa . Jtl 

f 'd eg"ı'nden korkuyormu!il gibı" za Edırne flhısusi) - stan u u - ' " . . fik'ır ~i,d' a gı ec -s • - ruz. Hayatın muhtelü devreleri hale- f d h f d.l k eli devlet r..Jlen ile onların büsbütün tahammülsüz bir hal alıyor- vcrsitesının edcbıyat koluyle tarih ve tara ın an mu a aza e ı ıne te ·r. Ve ~· ,Ar• 
vallı Yuvençon ağzını açmadan sev- ti ruhiyede muhtelif değişiklıklerl in- IJ ha b 

1 
. . daşlannı ibütün kasıtsız kaza~ ).f 

du. arkeologi kolundan da birer grubun ~atta, zan un arın yerlerını de her . . di)-e J, 
gilisini yatıştınnağa uğraştı. taç eder Yaşla meyiller. ıevkler. dü- .• . .. . .. da hımayeye çalışıyorlar. Şırrı . ,, 

Karısını yumuşatmağa uğraşıyordu. f Trakya'da dolaşacakları. sevinçle ha - yuz adımda bır selam verıp donen Ba- d H'tl 1 • b. 'kast ._,.Jcı ' 
Midesi rahatsız olduğu için sarımsak şUnc<:ler, duyuşlar ark gösterır Bun· 1.1 1 d ld 1 T ,,,_. b ar ı eere ııç ır suı 

Sandıklıda veda ziyafeti lar ilınt bir tetkıke tabi tutularak her ber alınmıştır. ı a ar . o ur~r ar. uaıı.~, u~ı:ırı da mamıştır. Mussolini ise altı }ce~ f 
yemesinin doğru olmadığından hah • • yaşrn şeraitine •ıygun bir hayat tarzı Dedeağaçtan gek•cek 500 kişılik Yu- tl~plerdle~ındSen ~luzetlcd~~nk·~·ınek sıvı! .po: kasdlc karşılaşmıştır. Fakat on ı I 
getmeğe başladı. Hatti doktordan ra- s d ki ı (Hususıl Her yıl ol 1 1 ıs e ır. ıvı ve uş un ıyfetli hı-

1 
ki k d h·ç bit J 

por dahı' getirdi. Fakat imkansız .. Ka- - an ı . ı - . • çizmek: bir kelime ile hekimi aılenin 1 nanlı <lost anrrıızla sportmen genç erın ne o uyor ona arşı a ı ...:lir 
dugu gtbı bu sene de me.:~eı .o~ul "!samimi bir müşaviri vaziyetinde gör- ı bu ay sonuna doğru hususl lrf'nle: ge· rLc;i buralara kadar sokuldu mu? Der- kasd vaki olmamıştır. Bu da }c~rt1' 

dm gözlerinde şeytani bir pırıltı ile !arından mezun olan 86 ogre;ucı şe· mck istiyoruı. Öyle ufak tefek şeyler lcceklcri ve burada 12 saat kaiacaklan hal yakalanır. Ve Faşist reislere ve - ti§tirdiği polislerin kudret ve dı 
her şeye karşı geliyordu. İşi kavgaya rcfine 200 kişilik bir çay ı.iyafeti ve- olur ki bunlar dikkatli bir göz için en da anlaiılmışlır. Yunanlı mısafırlerımiz yahut bir polis komiserine teslim edi- tinden ileri gelmektedir. ~f 
dökmemek için adamcağız sesini çı - rilmiş çocukların velileri, bütüıı öğret- beliğ bir ifade kadar ınfinalıdır. Ah • için de hüı.ırlıklara Laşlanınıştır. lir. Sıkı bir sorgudan sonra bu adamın Diktatörlük mesl<::?eği çok •. tc:rt/ 
karm:ıdı; Sabretti. sarımsak yiyerek men ve işyarlar ile muhtelif teşekkül lakta. dunımda. tavrı harekette, et - F enerbahçe stadında yanlışlıkla buralara geldiği kanaatine bir meslektir. Tedbirleri düşurı 
knrısına mecburi bir sadakat göter - başkanları bulunmuştur. Konferans - rafıle olan rni.ınasebettc hir rleğişıklik varılırsa, cYolunuzu değiştiriniz!> ih- Malhesbin dediği: t' I 
di. lar söylenmiş ve ziyafetin sonunda pek bazım yakl~makta olan bir hastalı . Fenerbahçe stadında bugün çaat tarı ile serbest bırakılır. Ayni tehli - cLüvr müzesinin eski duvar~~ef 

Hayatı bir cehennem az.ahı olmuştu. iyi de derece mezun olan 26 öğrenciye l ğın tehlike i~aretleridir 4,30 da Amavutköy takımı ılc Fener· keye Venedik ısarayı civarında otur kasında gözclilük eden no'betÇ~ 1 
Hele bu son günlerde Kansının arka- halkevinin armağanları evimiz başka- Mehmet Rauf fEylô.1) romanı ile bahçe binncı takımıyle bir maç yapıla- ranlann bır çokları da maruz kalır - ziın krallarımızı müdafaaya k8 

daşlanndan Martha tutulmuştu. Ka- nı Ahmet Gevrek tarafından tevzi e- edebiyatımızda b!.r tahlilci1ık devıı cak, B takımları arasındıı da 2,30 da bir lar. Yalnız bu kadarlıkla iktifa edilse ğillerdir.> 

dının da kendisine karşı meylini gö _ dilerek toplantıya son verılmiştir. açmıştı Ufak bir hareket. basit zanne- maç yapılacaktır. iyi. Hiç kimse ne Hitler v~ ne de Mus- Sözlerini 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'!!!!_~~~~~~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~ 
ra'za cgalıba Hel çok fakir, tasavvur için bir kenara çekildim. Sonra saat- onu fabrikaya yerleştirir. Esasen ora- Onu da sen aldın, Ya ben ne 1 

Yeni "SABAH., ın romanı: - 12 · ettiğimizden daha fakir.~ dedi lerce ortadan kayboldun. Babam işin da da becerikli insanlara ihtiyaç var. ğım şimdi? 1, 
- • ••••• .. ~'! Klarn ağzı diş macunu ılc dolu, pi- ı farkına varmasın diye hazan Knrlo ve Eğer babamın bütün İngilizce muha- l\foy aynanın (.inündcn ~·~ 

il KADINLAR GÖLU• jaınasile iki odanın arasında kapıya hazan da May rolünü oynadım. veresile meşgul olursam benim de bir kardeşinin yanına koştu. AV0~ır9 
gelerek anlaşılmaz sözler ve lırçasile - Bll'ak canım, farkında olursa ol- maaşım olur. Şimdi büyük apartman içinde Karlo'nun havını ktı.1 

~~---•••••••~••••••••••••••·~--~-~ hawda çbdi~ hlr ~reketle ~~~ wn... m~ad~il·B~o~~nakfıfi.KU~k~~cri~bakb.Kısahlr~~~-
. · BAUM etti. - Biraz sabret. bir giln anlıyacak. bir otomobil, bir de kano. İşte o kallar. ra: 

Tercüme eden: Nebahat PEY AMl SAFA yazan: VICKl d 
May ayağının ucunda terlığini o:v-IKüplere binecek. Babamın ne hddetli - Fakat May, bakalım hakikaten cBu güzel... dcclı. Scniıı ~ 'fi!...1 

Aralık duran dudaklarını Hel'e u. 
zattı. Bebeklerin teni gibi May'ın te
ninin ince bir kokusu vardı. 
Aşağıda ümitsiz bir sandal geri dö-

nüyor, tek bir kürek, sularda gümüş 
bir iz çizerek Vurmta sahili~ doğru 
ilerliyordu. Tarasta Mösyö Lcpsen -
hop Kontun yanında göldeki s1ndal. 
lara bakarak: «Acaba Karlo nereler. 
de?» diyordu. 

- Matmazel Karla demin tat'asta 
idi. 

- Ben onu May zannediyordum. 
Öyle ise May nerede? 

- İçeride Bobi ile dans ediyor. Ka. 
rım, sandalın yanında bizi bekliyor 

Mösyö Lessenhop gölde küçük bir ge • 
tlnti yapmak istiyor. İstr-rı;cnlz siz 
de geliniz.» 

Mösyö Lessenhop etrafına tekrar 
göz gezdirdikten sonra içini çekti ve: 

- Bu ikizlerle •.ığraşmak çok güç natarak: cO, yalnız kendıne güveni- adam olduğunu bilmiyor musun? becerikli br adam mı? sev ... diğini biljyorum. Fakat b. ,-, 
iş aziz Kont! dedi.. :yor. Bütün bu Bobı'lerinki falan gibi - Niçin hiddetleniyor anlamıyorum. - Znnnediyonım. Her vakit bana olacaktı. Çünkü her vaki~ a.r111 11 

' 

VI babası banka dırektörü yah~t naı.ır Zevki.mden dolayı bil.ak.is beni ~ebr~k i~tirnı~dan b~hsediyor ne ~lduğunu ikimiz birden sevmiştik. Yaı: 
!değil. Onunla dans ettin mi hiç? Nasıl etmeli. Babam da fakırlıkten yetışmış. soylemıyor. Bır mektup bekliyor. Bu defa bizim elimizlle değil. 9 

Günde iki defa banyoların yanından buldun? Mükemmel değil mi? Fakat bu Kont Szterj'lerle konuşalı onu o kadar sinirlendiriyor ki, hazan beni istiyor. Bu defa sana yard•"' 
geçen postacı kocaman ellerini açarak, _ Mükemmel. dur bakayım, neye asalete karşı onda bir zaf uyandı. deliye dönüyor. Ben bu hikayeye pek miyeccğim. Senin de sıran gel , 

kendisini beklıyen ~el'e ~ırşe~~er ol- dansözlük etmiyor da böyle beceriksiz 1 Kendisini İngiliz. lordu zannediyor. inanrnı.~~rum. A.tı~or galiba. Beni hay Dünyada Bobi'den başka ııda~i~ 
madığını anlatır. Gunde Uç, dort de- çocuklarla; şişman kadınlarla uğraşup - Acaba kontun mu yoksa kontc- rete duşilrınek ıstıyor muhakkak. Fa- değil a, hem sonra Bobi'nin de 
ra Matz'x postaneye koşturulur. U • duruyor. sin mi yüzünden? Bu asil çiftle müte- kat bununla beraber çok becerikli bir meziyetleri ... > ]col' 
zaktan teessürle, çamur rengi kUçil· - Ne diyorsun! bir dansörün ne madiyen gezintiler yaptığı için bizler adam olduğuna kanaatim var. Onunla Yatmadan evvel ikizler böyle ofl 
··k 11 ' . .. t k B" l k f bıı11' cu e ennı gos erere : ( ırşey er yo ehemmiyeti olur? otomobile hasret kaldık. Hem sonra evleneceğim. şte o kadar.> şuyorlardı. Bu esnada He1 ,

11 
muş ! .. > der. Sabah saat yediden ev - Karlo istihza ile gülerek: sen, bu yüzme hocasile evlenmeği dil- Karla elini serin çarşafların üs - altında dolaşıyordu. Perdelef:,Oıı-d 
vel Hel kendisi bizzat postaneye ko- - Demek bir yüzme hocasının e - şünmUyorsun her halde, öyle olduk- tünde gezdirdi. Gözleri hafifçe bulan- sından süzülen ışık sönünce 
şar, çünkü saat beşi yirml üç geçe bir hemmiyeti var? tan sonra fakir olmuş zengin olmuş dı. May aynada güneşten yanan kol- çekildi. 
posta trem vardır. Akşam Mny ile bu- - Benim için, evet. Bu, bir spor babama ne? !arını seyrediyordu. 
Juşmadan evvel bir kerre daha posta- değil mi? Rica ederim Karla canımı May başını sallıyarak: <AHi, dedi Karlo, sen onunla ev- Büyük Peterman 
neyi yoklar. Gişedeki kız. aşikar bir sıkma... - Tabü, onunla evlenmeği diişU- leniyorsun. Bana Bobi veya ona ben- herkes rnhat koltuklara yerl~:ıJ 
merhamet tavnle: cMaalescf, birşey Karla hiddetle balkona doğru ilerli- yorum. Ondan daha iyisini bana gös- zer insanlar kilıyor. Sen yalmı. kcn- ki resimli mecmuaları, gazet t' 
yok> der. Hel lakayit görünmeğe ça- yerek: tcrebilir misin? Eski elbiselerine rnğ- dini diişünüyorsun Ma.{ Ötekileri hep kuınakla meşguldü. Hel sa~ 
lışır; ıslık çalarak döner. - Ben mi senin canını sıkıyorum? men ötekilerin yanında yine bir prense bana bırakırdın. "fam kar~ıınıza bir a- murdarr ıslanmış, yüzU soğıı ,.,tJ 

May, gece saçlarını fırçalarken Kla- Bütün gece istediğin gibi eğlenmen i- benziyor. Sonra Mühendis te. Babam dam, bütün manasile bir adam çıktı. (Daha 
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Çiçeklerin uzun müddet taze olarak 
muhafazası çaresi 

.\rne 'k 
ttıuııaf rı alılar, çiçeklerin tazeliğini 

aza· · 
'öyıu ıçlll bir çare bulduklarım 

lerıç t;ıar •. Resimde ıördilğünüz 
~ap801 , ~esilmiş bir çiçeği lAstik blr 
l) un uzerine tesbit etmiştir. 0.n-

dan sonra bunu su ile dolu cam blr bilmektedirler. Böylelikle çiçeklerin 
kaba koymaktadır. Öyle kt çlçelin oldukça uzun bir zaman taze kalarak 

upındaki kapsol il• bu kabın ae:ıı cam kabın içinde taptaze göründük. 

uygun olduğu iı;ln aımsıkı kapana • eri tecrilbe ile anla§ılını~tır. 

" tnizin dibinde bir mil
.ron in ·ı· !la gı ız lirası ve radyo 
fttsa~Y~ meraklıları yeni bir eğlence 
~n~1 e karşılaşacaklardır. Yazın 
~llnun . ~binden sesler iptecekslntz 
0)-ııatrn ıçın de radyonunbirdüğmesini 

lrrn ak kafi gelecekmiş-
~h~i harp esnasında, 1915 de 
lahtelba ~U~itanya vapuru bir alman 
lrıa.tıd hırı tarafından batırılmıştı. 
!lıı.rıda a açıklannda ve Kinsal our • 
~en~ 11 rnn derinliklerde seneler. 
l,ooo,0~ Yo.~a.n bu geminin içinde 
0 llltını İngılız altını vardı. İşte şim
lıı.r. l'!u arı çıkarmak için uğraşıyor -
lUrıu. t nu? için dalgıçlar inmiş, türHi 

Lo:ıitanya vapuru 

da bir ~ıbat almıştır. Denizin altın. 
ltaıiı,,ud radyo tertibatı yajılmıştır. 
lıi~in dı~? fotoğrafçısı Krag da de • ~ 
~k~k ıne inerek orada_ resimle-r 
tııllı.l~r ' 1dalgıç faaliyetini gösteren . la a acaktır. 

\trensin sevdiği yahudi 
kızı? 

ı· ı.ıeşhur t 
a~ab1 ngiliz casusu Lavrens'.in 

l\ta1b ~ardı: cArabistıının tacsız 
:otosikı erlerdi, Lavrens, 935 de bir 

e. otrnu et. kazası neticesi İngiltere. 
~%t, Ş~lUr: Fakat bahsi tük~nme. 
tlar bu ırndı de İngilizler, Amerika. 
htına d ~eşhur casusun aşıkane h::ı. 
~%rı aır esran öğrenmeyi merak 

So arrnış 
~ b~lendig-l~e .. LA - -

ır L gore avrens omnm. 
~ı 'ere ~ k ~ı saçı .aşı olmuştur. O da kır. 
~. ~ .. ~ bır Yahudi dilberidir ki 

listiııd ronson'dur. Sara Aronsnn, 
rırdu8~ c~susluk ediyordu. Türk 

~lıınat daır .o zamanki düşmanlaı.·:ı 
lik~er Verıyordu. Nihayet T irk 
• 

1 tarafından Filistinde hnı·. 

lst h han ut.Ankara 
ava yolculuğu 

Yasr ___ _ 
tildy ~ Riza ve Bedia 
~h 0 ıle şarkı söylediler 

~ 11· tr tiya 
~t 1a ve V tr?su san•atkar1arınclan 
t~. 15.30 d asrı Rıza, evvelki gün sa. 
~huıa a Ankaradan hareketle ls-
dilr Relen D . . esinin evlet Havayolları ı. 
•ı ·ı «]) ~ . . • 1 e se,. ag. ısımli yolcu tayyare. 
•ırıd ,, aha t t il.iti . c rnışler ve uruş esna. 
~!~ t ıntıbal $ 

le . t:lefon . arını tayyaredeki tel. 
v~1Cıletinecıhazı ile bütün rndyo din. 

11 
!is[i llııa anlatmışlardır. Bu arada 

t e tut 'J ' Ankara üzerinde tayyare 
ıt~ apark 

Lavrens 

lbin son senesinde 918 de yakalanmış.. 
tır. Fakat bir Alınan zabitinden a1 • 
dığı tabanca ile intihar etmiştir. 
Saranın hatıratını yazdığı söy1eni. 

yanımda ... Ayrıca iki yo1 ark:ı.daşımız 
da var. Tayyare yolculuğu fevkalfıdc 
güzel. Aklın varsa sen de tayyare ile 

gel. Aman ne lfitif, öyle rahat gidıyo
ruz ki. Belvü otelindeki odada nasıl 
oturuyorsam öyle rahat oturuyorum. 
Behzat! Sana bir şarkı okuyayım, 

bu şarkı, Hazımla birlikte sana oku. 

duğumuz şarkıdır, demiş ve okumu~

tur. Şarkıdan sonra da bugün Muh
sin Ertuğrula bizzat veda edemedi -
ğinden, selfım göndermiştir. 

Bilahara yine her iki san'atkôr bir. 
likte müteaddit operet parçaları ve 

şarkıları söylemişlerdir. 

Vasfı Rıza( tayyare ile Eskişehiri 
geçip İstanbul için neşriyata başı.ama 

dan evvel şunları söylemiştir: 

yordu. Fak•"· böyle bir şey buluna -
manııştır. Amerikalılar şimdi Fılisti

ne giderek Saranın hısım akrabasını 
aramakta, onlardan öğrenecekieri 

şeylerle ibr film yapmayı düşünmek. 
tedirler. 

Ren şehrindeki köprü 

Fransa ile Almanya arasında en 
hassas nokta: Ren hududu ve orada. 
ki Kchl köprüsü. Mayısın ikinci günü 
Almanların bu köprüye 200 kişilik 

bir makineli tüfek müfrezesi yerl:eş. 
tirdiklerini öğrenen Fransızlar bu -
nun harptenberi ilk defa olduğunu 
söylüyorlar. Hudutta bulunan Fran. 
sız halkı karşısındaki köprüye Alman 
askerlerinin yerleşmesini, oradan ge. 
lip gidişlerini seyrediyorlardı. Fakat 
o zamandanberi bir ay geçmiş buıu. 
nuyor. Fransızların merakı, köprü -
deki Almanları seyredişleri devam e. 
diyormuş. Fransız hududunda da 
Fransız kıt'aları bulunduğunu 3Öj' -

lemeğe hacet olmasa gerek. Hal.k, 
Fransız kıtaatının arkasından Alman 
ları seyretmektedir. 

Komşularımızda 

Bulgar ordusu Genel 
kurmayliğı 

Sofya, 4 (A. A.) - Ordu Genel 
Kurmayından Albay Pcnev, istifa e
den General Dospevski'nin yerine 
yedinci fırka kumandanlığına ve as. 
keri coğrafya enstitüsü direktörü 
İlbay Gnnev, tekaüde sevk edilen Ge 
neral Nikolov'un yerine mecburi hiz 
met servisi şefliğine tayin olunmuş
tur. 

Türk - Yunan muahedesinin 
tasdikini tebrik 

Ankara, 4 (A. A.) - 'i'ürkiye B. M. 

lngilterenin açtığı 
16 milyon İngiliz 

liralık kredi 

Nasıl işliyecek ve nasıl 
ödenecek? 

Türkiyeye açılan 16 milyon İngi.llı 
liralık kredinin anlailllalan üç kı.. 
sundan mürekkeptir. Bunlardan bi
rincisi 1940 senesinin sonuna kadar 
devam edecek olan bir müddet zar
fında Türk ithalatını İngilterenin on 
milyon İngiliz lirasına kadar finanse 
etmesidir. Bu hususta lılıımgelen 

kolaylıklar "ihracat kredilerini ga
ranti,, departmanı tarafından temin 
edilecektir. 
Anlaşmaların ikinci kısmı Türkiye 

tarafından İngiltereden altı milyon 
İng!Uz lirasına kadar yapılacak olan 
silah ve mühimmat ithalfttının finan. 
se edilmesine dairdir. İhracat kre
dilerini garanti departmanı silah ti
caretini finanse etmekten menedil
miş olduğu için bu hususta Tiirklye. 
ye lazımgelen kolaylıklar doğrudan 

doğruya İngiliz hazinPSi tarafından 
açılan ibr kredi ile temin edilmiştir. 

"üçüncü kısım kredi ile alakadar 
olmayıp sadece İngiliz • Tijrk kleri:ıg 
hesaplarından şimdiye kadar birik
miş olan Türkiye tarafından tediyesi 

Sayfa: 8 

Yeni bir filmde gönül meselesi ile 
bir vatan aşkı mukayese ediliyor 

"Bir Millet yürüyor,, filminin baş rolünü oynıyan Fransez Dee 

için bir hal sureti bulunmasın:ı dair. cBir milley yürüyor> ismi altında A- zılar yazmışlardır. 

dir. Bu bakaya şimdiye kadar bir merika tarihini canlandıran bir film y unanistanda film 
buçuk milyon İngilız lirasını bul- Holivutta çevrilmektedir. Ameri -
mu~ ve senede üçyi.iz bi:'l. İngiliz li- kalılar mazilerini bütün soh•c- hayatı 
rası kadar artmak istidadını göster. tile yaşatmak istedikleri bu filme fev- Yunanistanda, Atinada sinemacılık 
miştir. Bu anlaşma mucibince Tür- kalade ehemmiyet vermektedirler. Bu ilerliyor. Fakat bu filim yapma nok
ki,ye hUkumeti klerlng hesaplarından filimde bir gönül meselcsile bir vatan tasından değil, fil gösterme noktasın
tediye edilecek İngiliz ithalatını se- aşkı arasında mukayeseler yapılmak- dandir. Atinada Dublaj olma -
nede beşyüz bin İngiliz lirası olarak tadır. Filmin baş roilnü Franccz Dec dan gösterilen filimJer yüzde doksan 
tahdid etmiş ve mevcud bakayanın almışbr. Flim de evvelA Sanfransisko dokuzu teşkil eder. Bunların arasında 
1945 senesine kadar tE'diytsi için ba. ile Amerika garp memleketlerinin a- aşki filimler de başta gelir. Fakat 
zı ihtiyatların kullanılmasına karar kl ~ft .h. 'k la . . Bunların yamnda ayni ehemmiyette 

. t' ya anması o.arı ı vesı a ra ıstinat e- b' fil' b"t•• At' bed B 
vermış ır. . . . .. . ır ım u w1 ınayı cez er. u 
Şu noktanın anlaşılması lazımdır den hır cıddıyctle gosterılmekte sonra filim haftanın vakalarını gösteren can-

ki Türkiyeye açılan yeni kredilerin bütün hareket canlandırılmaktadır. O· ıı gazetelerdir . 
ve bundan evvel çelik fabrikasının günkü Amerikan hayatını tamamen Mcmeketimizdc de perde araları 
inşaatı için Brnsserts şirketinin aç- yaşatmak gayesile çalışanlar bu fil _ gösterlen dünya havadisleri gibi fi -
mış olduğu üç milyon !ngiliz liralık min ayni zamanda tarihl bir vesika 0 _ limleri bir araya toplıyarak gösteren 
kredinin tediyesi klerjng hesaplarına 1 y 'dd' k d" 

1 
. Atina sinemaları pek çok seyirci top-

d h.1 d w ild' acagını ı ıa etme te ır er. Holıvut- 1 -·'-t d H tt" b' . 1 a ı eg ır. amiU\. a ır. a a ır sınema yanız 

Türkiyeden ticari ;ıJacağı olanlar, tald bütün münekkitler şimdiye kndar havadis filimi verir, ve iki saat içinde 
yeni krediler d.:>layısiyı.e mümkün kı çevrilen sahneler hakkında bir çok ya- bütün dünya '\'akalarını gösterir. 

lınacak ani tPdİyattan derpal istifa-=========:=:=:=:=:=:=:============================ 
de edemiyecl~rair. Fakat neticede, 
bu kredilerin Türk istihsalatını ve 
ihracat ticaretin! arturmak yolunda 
kullanılması Tiirkiy~nin harici borç.. 
larını ödemek kudretini ziyadesiyle 
arttıracaktır. 

Bu anlaşmaların sı1fth ve mühim
mat ve yahud politikaya aid tarafı 
diğerlerinden tamamiyle ayrı bir an
laşmadır ve izahına lüzum yoktur. 
Bu anlaşmanın politik manasını bu 
sütunlarda tebarüz ettirmek lazım 
değildir. Mevzuubahs altı milyon İn
giliz lirasının harp gemileri siparişin 
de ve bilhassa kruvazör ve muhrip in 
şaatında kullanılacağı bildiriliyor. 
Bu gibi siparişler İngiliz gemı tez -
gahlarına iş temin edecektir. 

İhracat kredilerini garanti depart
manı vasıtasiyle temin edilen on mil
yonluk kredi Türkiyenin bilhassa 
kurşun, antimon, brom, demir, gü. 

Gülcülük ilerliyor 

müş ve hatta altın madenlerini işlet- . 
mek için kullnnılacaktır. Bu memba- Mime (Hususi~ :- . Ispartalılann Başmüd~rlü~ünce her türlii kolay • 

l t b. k'ld . 1 t'l . .. 1935 te başlıyan gillculilk yardımları hklar gosterılerek çok muvaffakiyet
arın am ır şe ı e ış e ı mesı mu. 

h . ikd d d · 1 1. Trakya göçmenlerini olduğu kadar yer- li neticeler alınmıştır 
ım m ar a eml.iyo u ve ıman . · 

·n d • k 1 ktad l1 halkı da sevindirmişdir. Bu arada Umumi Mi.ifett!şl~n 23 günlük 
ı şasım n zarurı ı ma · ır. . . . .. v • • • •• 

V .1 k d' k 1 1 kl "-t lif en ıyı hır tesadufle Karaagaçtaki E - mısafırı olan ustabaşı bugiin sevinçle 
erı en re ı o ay ı arı muu e V• • • .. 

devrelere ayrılmak suretile on sene. g~~m.:~. ~~rsu p~atık dersl~rı arasında L.~leburgazdaki Karaağaç köyüne 
ye kaadr varmaktadır. Tediyat işi şu gulculugu de dıkkatle takıp etmekte- donmüştür. Gelecek sene orada da 
şekilde tesbit edilmiştir: dir. . .. . nefis bir güllük istasyonu açılacaktar. 
Anlaşma mucibince yapHan kon _ Bu sene ~~k ~tarak gul bahçcsınde Tra~yalılar Ispartalı kardeşlerine 

turatların tediy~ zamanı gelince Tilr. Kızanlıklı gulyagı ustası Murat oğlu bu tarıhi kaynağın Trakyada tekrar 
Lüleburgaz kazasından kendi takım- uyandırılınasmdan ötürü nekadar tekiye hükumeti, ted~iesi ı<ı.zmıgelen 
larile davet olunmuş ve İnhisarlar şekkür etseler azdır. 

miktarda ve on seneden fazla olma. 

mak üzere muayyen bir müddc~ zar. 

fında mer'i 01acak hazi.~e bonoları Dünya sükununun tesisi ve Amerika 
çıkacaktır. Bu bonolar yuzde 5 bu - ı 
çuk faizli olacaktır. Nevyork: 4 (A. A.) - Amerika 

B b 1 i 'lt 1. .h Birleşik Devletleri Hariciye Nazırı 
4. - Amerika bütün snhn1arda en 

ternasyonal iş birliği zihniyetinin 

yeniden doğmasını istemektedir. 
u ono ar ngı ereye ge ıncc ı - .. 

B. Hul, Tenesı de dün akşam radyo 
racat kredilerini garanti departman~. 
İngiltere hazinesinin garantisine is. 

tinaden, bunları andorse edecek ve 

Londra piyasasında satışa çıkaracak. 

tır. Bunlr, pek tabii olarak Türkiye 
hükumetinin tediye ettiği yüzde 5 

ile neşredilen bir nutuk söylemiş ve 
dunyada sükunu yeniden tesis işine B. Hul, ayrıca, Amerikanın · kMı 
manevi surette yardım etmenin A- bir müdafaa elde etmek için çalışma 
merika Birleşik Devletlerinin vazi. sı lazım geldiği Jüzumunu da kaydet 
fesi olduğunu tasrih ctmiştır. miş ve sözlerim şöyle bitirmiştir: 

B. Hul'ün bu hususta programı a. Dünya politik vaziyetine gelince, 
şağıdaki dört kısım üzerinde tekasüf dünyanın bir çok mıntakalarında ha buçuk faizden daha az bir :faız mik. -
etmektedir : şin kuvvet yeniden en esaslı politika 

tarı arzedecektir. Bu bonoların İngi_ 
1. - Amerika, enternasyonal eko. vasıtası haline gelmiştir. Halbuki si-

nomik münasebetlerin yapıcı ve snğ-ı 1fıhla halledilmeğe k2lkılan anlaş. 
lam bir esas üzerine kunılmasını bü. mazlıkl~rm ö~~~e g~ilemez ih!ilaf. 

iz miktarı, yani yüzde 3, ihracat kre. tün milletlere teklıf etmcğe hazır. lar teşkıl ettıgı kat ıyen hakıkate 

dilerini garanti departmanının ü~ri. dır. =m=u=t=a=b=ık~d=e •!:ği=ld=i=r~. ============ 

liz piyasasındaki faiz miktarını yüz. 
de 2 buçuk farzedersek mütebaki fa. 

ne aldığı teahhüde mukabil yapacağı 2. - Amerika, silfıhların müessir Siverekte maç 
karı teşkil edecektir. Muamelenin bir surette azaltılması işind~ teşriki Siverek 31 Mayis (Hususi) _ Si· , ~~eh en Belvü otelindekı ar. 

0~1t:?lıi . Zatla hitap ederek şunlan 
, ~ §lır: 

- Şimdi Ankara meydanındaki 

telsiz telefonla görüştüm.Çok güzel 

konuşuyoruz. Nafıa Vekaletinin yap. 
tığı en iyi ve en büyük işlerden bid 
de budur. 

Meclisinin Türk • Elen munzam mu. 
ahedesinin tasdiki münasebetile, Ha. 
riciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü mekanizması Sovyet Rusyay \ açılan 
Aras ile Elen .Başvekil ve Hariciye 10 milyon İngiliz liralık kredinin mE'. 
Nazırı General Metaksas arasında I kanizmasına ziyadesile benzenıekte. 

mesai etmeyi arzu eylcmeJ..'1.edir. verek idman birliği ile süvari alayı 

Clte1ı eh~ad . 
il iistü ' §Imdi sizin oturdu~unu! 

tıden geçiyoruz. Bedia da telgraflar teati olunmuştur. dir. 

3. - Amerika kollektif bir anlaş- futbol takımı artısında yapılan futbol 
ma ile harbi insanileştirmeğe ama. milsabakası 2 - 2 beraber neticelen -
dedir. ~ir, 
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YALOVA KAPLICALARI AÇILDI 
Mevsim başladı. 
Asırlardanbr.ri mücerrep ve 

meşhur Radyo aktiviteli, müsek

kin, ipertermal ıular. 

I~ o natizma, nikrin, siya tik, nev
alji, sancılı hazım yolları rahat
ızlıklan için müessir tedavi, 

150 yataklı, her türlü kon

forlu Otel Termal ve en yeni 

Termal tesisatı . 

Yüzme havuzu, tenis, Macar orkestrası, sıhM ve mükem
mel yemekler, ( Karpiç lokantası) 

Pek yakında maruf sanatkarlarımız Nünir Nurettin kon
serleri, Meşhur artistlerimiz Hazım ve Naşit temsilleri, Gala 
müsamereleri ilah .. 

Mevsim Eylül sonuna kadar devam ede~. 
Fazla tafsilat ve fiatlar için Denizbank lstanbul şubesinde 

Yalova müdürlüğüne ve Deniz yolları Karaköy acenteliğinde 
Yalova gişesine müracaat edilmesi. 

...................... 1 ....................... .... 

İstanbul Defterdarlığı ilanı 

YENi SABAH 

ÇEKLER ~LMA<4 
Londra 
Nev-york 
Parls 
Mil an o 
Cenevre 
Am~terd. 

Bertin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Mndrid 

Var~O\'ıt 
Budnpeşte 

BU kreş 
Belgrad 
Yokohttma 
Stokholm 
Moskovtt 
Viyana 

Kap anıt 
6.26 

126.5-175 
3.5125 
6.6625 

28.8175 
69.835 . 
50.8325 
21.-.11625 

1.145 
t.545 
4.382:> 
7.Cl3fi 

23.82 
25.0! 
0.94 
2.875 

n6.4675 
32.275 
23.8925 

Bugünkü bilmece 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Soldan sağa: 

1 - Mektep, mekteplileri alakadar 

eden mühim bir vesika, Akdenizde 

hududumuzun mühım noktası, :; -

Alimler sınıfı, 4 - Kötü, fakat, 5 -

Maden, oraya kadar .. 7 - Bir adet, 

Bütün ağrıların panzehiridir 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

GRİPİN 
En muannid baş ve diş ağrılaruu sür'· 
atle izaleye kafidir. Romatizma. evcaı, 
sinir, mafsal ve adale ıstırapları GRİ
PİN'le tedavi edilir. 

İkinci arttırma ilanı Nezle, grip ve bronşite karşı en müsevinç işareti, edat. 8 - Güzel san'at, 

İstanbul Asliye Birinci 
.Mahkemesinden: 

Ticaret sakatlıklar, 6 - Cezri, edat sıygast, 

9 - Enterese ol.en, 10 - Büyük bı -

çak, güzel kokulu çiçek. 

Yukarıdan aşağı: 
Mahkemece satılmasına karar ve

lip Galata'da Kemeraltında 78 - 80 
1 - Vücudümüzde mi.ıhım bir kı. numaralı Trakya tütün deposunda 

mevcut Bursa ve Gerze malı 934-936 sım, yeni vapurumuz. 2 - Manalı 

senesi mahsulü mamul ve gayri ma
mul tütünlerin ikinci artırması 7 /6/38 

sözler, çok iyi, 3 ~ Bılgilı adam (iki 

kelime), 4 - Gemılerin barındığı 

essir ilaç 

G R 1 P l N' dir. 
İcabında günde üç kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat, taklitlerinden sakını

nız ve GRİPİN yerine ba~ka bir mar
ka verirlerse şiddetle reddediniz. 

~ --- . .. . .. ' ~ -.-::. 
••••••••••••••••••••••••••••ıl Salı saat 14 de yapılacnktır. Almak yer, eski zamanda hır yazı şeklı, 5 -

(Saf) ın baş tarafı, (Kadı) nın başı, 

6 - Pıslik, bayağı, 7 - Bir ayı:ık bt>. 
yu, gemilerin ipi, 8 - Havayı kon1. 
rol, 9 - Vaid, 10 - Takım, mukaddes 
adam. 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğünün Dördüncü vakıf hanında işgal ettiği 
dairede mevcut İki adet feshane şal örneği Halı ile 18 parçadan ibaret 88,5 
metre uzunluğunda Kuku Yol keçcsimuhammen otuz lira bedel üzerinden 
açık artırma usulile satılacaktır. Görmek ve tediye şeraitini öğrenmek is -

tiyenlerin her gün ve artırmaya iştirak için de 20 6 938 Pazartesi günü saat 
On Dörtte Milli Emlak Mil<lUrlüğünde Toplanan Komisyona müraccatları. 

M, (3328) 

Deniz bank Akay işletmesi Müdürlüğünden 

İSTANBUL - YALOVA 
Arasında araba Vapuru seferleri 

ıı Haziran 938 tarihinden Ağustos 938 tarihine kadar yalnız Cumartesi 

Cumartesi günleri 

Üsküdardan K. 
Kabataştan K. 
Yalovaya V. 

ve Pazartesi günleri 

S. D. 
12.00 
12.30 
15.30 

Pazartesi günleri 
S. D. 

6.30 
7.00 

10.00 

Yalovadan K. 16.00 11.00 
Kabataştan K. 19.30 14.30 
Üsküdara V. 20 00 15.00 

Bu seferlerde Bilyükadaya lnakledlecek araba ve hayvan bulunursa 

0 gün vapur gidiş ve gelişte Büyükadaya da uğrayacaktır. c3235>. 

.. -.-"'"~ " :tı 

TÜAtıiYE .tef "TA.Yit 
. "ÇJ/ill'/let Ktıtde$let 

lfRTl/l006LU 11111 llJ-11 rıLfllof4.JUır11lf!IR11R!f./fTll!!IJUL 

Sahipleri : A. Cemalettin Saraçoğlu )hami Safa 
Neşriyat müdürü : iıhami Safa 

Bnsıldığ yer: Mtbaai Ebuzziyaa 

isteyenlerin o gUn ve saatte mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(8250 ) 

İ~bul Asliye ~lahkuıncsi Altın
cı Hukuk Dairesinden: 

Aslan tarafmdan Zehra aleyhine 
açılan ihtar ve boşanma davasında; 

Küçiikpazar Kantaraılar odun kapı 

sokak 14 sayıda oturan miiddeialeyh 
Zehranın halen ikametgahının meçhul 
bulunduğu mübaşir meşruhatından 

anlaşılmış olmakla dava arzuhalinin 
1 

on gün zarfında cevap verilmek üzere 
on beş gün müddetle yevmi gazete • 
lerden birile ilanen teblığine karar ve-

1 
rilmiş ve dava arzuhali suretinin mah- 1 

keme divanhanesine talik asdilmiş ol- ı 
duğu tebliğ yerine geçmek üzere ilim 
olunur. 

4/ 6 938 

Yeni neşriyat: 

YAVRUTÜRK 

Üç yıldır ilkokul çocukları için 
1 Cumartesi günleri çıkarılmakta olan 

(Yavrutürk) çocuk ıgazeteısinin 110 

uncu sayısı çıktı. Öğretmenler elile 
ıdare edilen bu sevimli gazetede ço· 
cukları eğlenqireC'ek ve okuma zev • 
kini artıracak bir çok faydalı yazı · 
)ar, resimler, karikatürler vardır Dört 
renkli, resimli bir kapakhı 20 "ııyfa o • 
)arak çıkmıştır. Fıatı 3 ktıruştur 

Bütün Ti.irk çocuklarına tavsiye e -
...Jeriz 

Dr. Hafız Cemal 

Dünkü Bilmecenin halli 

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 

1 B OIYIAIC I İ i L i I ,IK11 
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Limit •lR IAIFIDiüls 
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Nöbetçi eczaneler 

Istanbul Radyosu 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 Plakla Türk mu
sikisi, 13,30 Muhtelif plak neşriyatı, 
14 son. 

18,30 Plaklad ans musikisi, 13,45 
Kızılay haftası: Konferans, Doktor 
Sli· eyya Kac.ri 1,Kı.:ılay ve sosyal 
yardım), 19 Plakla dans mı .sikisi, 
19,15 Konferans: Prof. Salih Murat 
(Radyo dersleri), 20 Nihal ve arka. 

daşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,45 Hava raporu, 
20,48 Ömer Rıza tarafından Arapça 
söylev, 21 Klasik Türk musikisi: Nu
ri Hlilve arkadaşları tarafındaıı, (Sa. 
at ayarı), 21,45 Orkestra: 1 -Stork: 
Marş, 2 - Guno: Faust fatazi, 3 ·
Rubenstayn: Lihtertans, 22,15 Ajans 
haberleri, 22,30 Plakla sololar, opera 

Beyoğlu cihetinde: İstıklal cadde -1 ve operet parçaları, 22,50 Son haber. 
sinde (Kanzuk), Daire tramvay dura- ' ler ve ertesi günün programı, 23 SO!l. 

ğında (Güneş), Galatadn Topçular 
caddesinde (Sporidis), Taksimde Ni· Avrupa Radyosu 

Senfoniler: lOBerli n kışa dalgası: 
Berlın filharmonisi (Beethoven). 
14,45 Roma kısa dalgası: Senfonik 
konser. 

zamettin, Tarlabaşında (Nihat), Şişli 

Halaskar Gazi caddesinde (Halk) , Ka

sımpaşada (Vasıf), Halıcıoğlunda 

(BaryutJ, Be~iktaşta (Süleyman Re-
Konserler: 7,10 Berlin kısa dnlgası: 

cep). Sarıycrde (Vasıf) ı Ortaköy· Ar- Musikili pazar selamları. (8.15 keza). 
navutkoy \'e Bebek eczahaneleri 9.15 Şiir ve halk şarkıları. 10.30 Ber-

lstanbul cihetinde: Eınınöni.inde lin muzika. 13 Berlin kısa clalgası: 

(Beşir Kemal). Alemdarda (SırrıRa- Ha!ıf konser (14,15: devam). 13.2~. 

K l d (c 'I) F t'ht Bükreş: Julea orkestrası. (14.30. de-slın), um 'tıpı a emı , a ı e 
.. vamı). 16 Peşte kısa dalgası· Karı_ 

(Universıte), Aksarayda ( Sarım ) , .k. . . 
. .• .. 1 şık, musı ılı program. 17.45 Berlın 

Şehreınınınde (Hamdı), Karagumruk kısa dalgası: Neşeli akşam musikisı. 

(LOKMAN HEKİM) 
te ( Fuat ), Saınatyada (Rıdvan), Fe- ' (18.50: devamı). 18.35 Brüno, orkcs-

D:ı.hıhyc Mütehassısı 
lnerde (Emılyadı), EyUpte (Hikmez ı tra, Sopran. 19.15. Bükreş: Askeri 
atlamaz), Küçük Pazarda (Hiıseyın 

1 

bando. 19.15 Berlın kısa :Jalgası: 

Hu!Cısi). Bakırkoyde (İstepan), Bandom uzıka. 19.50 Peşte: O:?•estra 
Pcızardan başka günlerde öğleden - O k" d K dk" Ad 1 d konseri. 20 Biıkreş: Rad\'O orhstra. 

sonra sant (2.5 tan 6 ya) kadar İs- .. s ·u ar, a ı oy ve a ar a: sı. 20.20 Ostrava: Radyo filmı (Sar. 
tanbul Divanyolunda (104 numa- Usküdal'da (Ahmcdiye), Kadıkoyün- kılı. enstriımanıan. 20.45 Rorı ı. ·Ba. 
ralı hususi kabinesinde hastalorını ide Moda da (Moda), Pazar yolunda rı: Karışık musiki. 20.45 MiFl'l'. To. 
sabah c9.5 - 12» hakiki fıkaraya (Merkez), Büyükadn<la (Şinasi Rıza), ı rino: Keza. 22 30 Bükreş: Plfık kon
mahsustur. Muayenehane \'C ev t~le- Heybclıde (Halk), Kuzguncuk, Bey- seri. (23.15: Keza) 23.30 Viyana: Ge. 
kabul eder. Salı, cumartesi giiıılerı lcrbeyı, Hısar ve Beykoz eczahanele- ce musikısı. 23.:rn Lavpzig: GecP 

. . . ht'\•a.tr<>' Bu gece Şehremıni Inşıra ı_. 

sunda (İKİ YÜZLÜ ADAM) ye; 
eser 3 perde. SAHİR CAZ tarafırıd 
konser ve sololar. 

ı-:t.ı Pazartesi günü akşamı Beşı 

Suad Parkta .. ç 
Amatör bayan ve baylara ihll~ 

ı:ı·9• 
vardır. Cağaloğlu yokuşu 44 nıı 
ralı büroya müracaat. 

--~~------~-------< __ _..../ 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağa<'•~ 
çar~ısında No. 133 Telefon: 43 

--------------~ 
Fransızca ve İtalyanca da 

bilen kibar bir 
ALMAN MÜREBBİYE 

Yükıek bir ailede yetitkiO 
çocuklar ıçın mürebbiyeUf' 
taliptir. 
lstanbul 13 No.Ju Posta kutust1 1111 

müracaat. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt "e 
ührevi hastalıklarımutaha .. ., 
Ankara Caddesinde: Herg~ 
Öğleden sonra Telefon: 2: · · 

----- ··b~" 
Tiiı-kiye Tııring ve otom:ıbiJ kh1 

den: 

Türkiye Turing Klübünün ilk Jc~ 
feransı bu ayın 11 inde Topkapı ~ ıı 
ı\'lüzesi Müdürü Bay Tahsin tars 

1 

dan sant 15 de verilecektir. . r 
Konferansa iştirak için biletJcrill' 1~ 

)anlar sarnyın methal kapısında bıl 
şac~klardır. . (~ 

Istirak biletleri kiüb merkeııle eJf 
tikl&ı Caddesi 81 l ile Natta'dan t 

fon· 22398 - 21044. ri . konseri. rik olunur. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~--~~~~~~----, 

tomobili yırıni saniyelık hır mesafede Haydi \•aktımıı. yok... ı muhaberelerini kesmekti. İşte bu ih- j çok hususi malikanelerle dolu ~ 
duruyordu. Müsellah bekçı miıtemadı Fenerin zıyasiyle, yuzu pek az mali, ~imdi lüks otomobili ve içindeki- Baron Tevens'in hizmetçilerinin ll 

5 
• 

yen onun çıkacağı kapıya doğru kö- seçilbilıyordu. Bırdenbire beliren bu leri yine bir tehlike ile karşılaştırmı- mış oldukları fena akibeti Vinçt'sııl 
rü körüne ateş ediyordu. Biıtün bun- hakiki ınsan hayalinın altında da bir yacak mıydı? her polisine haber verdiklerini anllrd 
lnra rağmen gece canavarının vazi - n

0

1Uamma olsa ger.ekti. ~adın kendi - Bar~n düşündükçe. niçin _bu kadar dan emmiş olduğu süt gibi biliYo I 
yeti çok müşküldü. sıne yakln~ınca elıyle durterek: tecil :ı;ız hareket etmış olduguna ken- Bütün yollara müsellah polis rnOfı'l 

r iyetinde kalacaktı. Bu heyecanlı an.. j mıya başladı. Işte kendisini kurlarını Baron alaca karanlığın içerisinde - Şimdi benı sür'atle takıbcdiniz. di de şaşıyor ve hayalinde yeni yeni . . k ld ki k' 
1 

ıcıı1 
d d . lerının çı ınamış o u arını ın 

1 da, gece canavarı yapmış olduğu sa. ya yarıyacak olan mcr ıve.n. ora ay- bırdenbirc kendısine hitap eden bir Ve otomobıle doğru koşmıya başladı- hır çok maceralar canlanıyordu. Şim- d b'li d'? ff ... h k ki çotci 
bah sporlarının ta,:lı meyvasını tat - dı. Bu baskını yapmadan, vıllanın ~a~ sesle karşılaştı. Bu ses : laı·. Bu mesafeyi tehlikesiz atlatmı~lar- di btitün hayatları altlarındaki lüks e .. e .. 1 r 1 •• ıç i~P e yo d tııt 
tığına da seviniyordu. hili tertibatını Tevensten daha ıyı _ Allah aşkına beni bırakarak git- dı. Otmobilin yanına gelince: otomobilin oynıyacağı rollere bağlıy- bulun geçıtler ~~lısle~. t~r~.fıı: 8 ~ 

Şimdi hangi yolu tercih etmeliy • gözden geçirmişti. Bu merdıven ken· meyiniz. dıyen hır kadın sesi idi. La- - Oh! Bu otomobil bizi kurtara- dı. muştu. Baron böyle duşunurken JP 
dl·?. disini mutbag~a götürecekti. Merdiveni kin bunun kim olduğunu ve Öuraya caktır sanırım. B d telsizle, motosikletle mücehhez P"11 .ı1 

aron yanın nki genç kıza bir çok " Eğer, büyük kapıdan gı.rıp çıkmak inerek mutbağın önündeki ufak ko - niçin gelmiş olduğunu dUşünmesine Bnron: sualler sormak istiyor ve kızın hu su- lerin mevzilere yerleşmiş haf9 (, 
ıs. temı·., olsa, oı·adaki gece bekçisi ken ridora geldi. Mutfakla koridoru birbi- vakit de yoktu. Acaba bir hayal mı - Ben de camını kurtaracag·•ımı di.i- k .. ı · d ı ·b· ldu gıı ti 

'Ş allere teker te er cevap vereceğini bi- goz erın e can anır gı ı o · 
disini görecekti. En muvafık hizmetçi- rine bağlıyan kapmın anahtarı üze- bu? diyerek kendi kendine mırılda - şünerek otomobil ile gelmiştim. Bu çitlerin en yakını Vinçcster oh.ıP ti 

d d K k d. d ğ k · b k dah liyordu. Fakat yaptıgıy budala - ..:11' r Jerin istedikleri kapıdan çıkmaktı. Bu rin e duruyor u. apıyı en ınc o nır en, aynı se~ ir ere a: sözleri söylerken bir taraftan da ak- k'l t l'k bi f d ·a· U>e ' . .ı 
k k h k . lığa kendi de hayret etmekte olduğun- ı ome re ı r mesa e e ı ı. fi" rası işlek olduğu için nöbetçi bulun· ru çe ti ten sonra ana tarın orı - - Ni~in cevap vermiyorsunuz de- sel3törü çalıştırmaya çabalıyordu. Kı- d b' t" 

1
.. d N 

1 1 
rasını sağ salim tutabilecek 0tursıı durmıya Tevens hiç lüzwn gömıe - dordan tarafa alarak kilitledi. Mut - di. Kısadan bir cevap vererek: zın yüzünden çok cesur olduğu sezi- an ır ur u sorama ı. ası 0 muş • 

f k 1 k F k h 'k' t d b f k. · t d b'. 1 tehlike bertaraf edilmiş olacaktı· ~' mişti. Yalnız bir kaç merdiven basa- ağın apı arı açı tt. a t . er ı ı - Kaybedecek vaktim yoktur. Ba- liyordu. Baron için için gülerek to- u a u se er ı ıcraa ın a oy e ga- dil 
fi .:ı t Il lb k' · d' k d Baron bu düsiincelerini kıza mağından aşağıya inmesi icabediyordu. da kalın deriden yapılmış olduk - ron bir saniye düşündü ve: mobillerin fenerlerini yaktı. Lüks ı uavranmış ı. a u ı şun ıyc a ar .. . 

acaba buralarda yatan başka hizmet- ları için gece bekçisinin kurıunları- _ Bu da benim gibi cilretkar birisi tomobil asfalt yolların üz.ednden olan- yapmıs olduğu bir çok baskınlardaki ledi. Kız içini çekerek üst üste ·tııb' 
k d ? B b f'k · - Acaba bu tuzaktan kurtıı çiler yo muy u · aron u 1 nn na güzel siperlik vazifesi görebilecek- olsa gerek. Onu burada bırakıvcrsem ca hızıyle gidiyordu. Uıkin, gece ca- muvaffakiyetini daima telefon hatları-

den cayarak tekrar hUylik kapıdan lerdi Bir kerre, kendisini dışnn ata- beyhude yare suç ortağım uınnile navarı baronun ani bir freniyle dur- m kesme inde buluyordu. 

çıkmanın doğru olacağını dünşündi.ı. bilse, şapka ve caketini bırakarak en hakarete maruz kalacak, iyisi mi 0 • du. Böyle tehlikeli bir frenaja mü- Bir traftan da kendine hak vere -
Gece bekçisi mütemadiyen nteşine de- korkunç bir tehlikenin önUnden dahi nu da beraberce alayını dedi. Ve o- sebbip olan şey ne olabilirdi? rek : 

vam ediyordu. Kurşunlar pancurlara sıvışabileceğine emindi. na işittirebileceği bir tonla: Gece canavan şimdiye kadar her Bu kadar iş bir çeyrek saate başa -
isabet ediyordu. Baron topuklarının Elbiselerinin üzerinde de hiç bir - Haydi çabuk öne dü tini.iz.. . işi hesaplı yapmış, lnkin, bir C'n mi.i- rılabilir mi hiç ? diyordu. Tevensin 
üzerinde bir dönüş yaptıktan sonra etiket yoktu. Polis bunları elde etse Cebindeki feneri çıkararak sesin him olan şeyi unutmuştu. n da: 1 VH!usı Vinceçter ile Bosnigstik arasın-
uzun koridorun ıaib1tyetine doğru koş- blle hiç bir ip uçu bulamıyacaktı. O- geldiği tarafa baktı \'e tekrar: - Villanın polis ve santralla ol:ırı daki Hampşhir' de olup civarı da hir 

... ~ ..... ---

cek miyiz? ı 
··1d~1 Baron omuzlarını silkerek gu 

'I 
- Siz ümit ediyor musunuz·· '" 

tııV' 
- Eğer bana sorarsanız kUf 
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cağımıza eminim. Hele işin içinde 
gibi bi~ polis varken... .g() 

(Devantı ' 


