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Orta Avrupada 
~ 

Hadise hiç eksi 
olmıyan memleket 

Almanlarla Çek polisleri arasında 
yine kanlı arbedeler çıktı 

BaşYekil , ·c Vekiller Ç;mkmda 

Çankırı, 5 (A. A.) ·- Bugün ilk se. 
ferini yapan Ankara tenezzüh treni-

n e bağlı hususi vagonla muhterem 
Başvekilimiz Bay Celal Bayarla Da
hiliye, Adliye, Maarif Vekilleri ve 
bazı mebuslar ve sair zevat saat 12 yi 
7 geçe şehrimize şeief verd iler. 
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' Sayfa: Z TEN\ SABAH 

«Yeni Sabah)) ın tarihi tefrikası: 12 

Türkler karşısında 

Napolyon-Bonapart 

ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB" 

Yazan : Ziya Şakir 

Tavassut mu, 
müdahale mi ? 

Geçen günlerin halecanı arbk dur-
du. Orta avrupadan bir harp çıkacak 

Balatı telaşa 
düşüren hadise 

Moizin meyhanesinde 
ne cam kaldı, ne çerçeve 

Galatasaraylılardün 
pilivlarını yediler 

Bl·r ku··me raslı diye endişe edenlerin korkusu bereket 
,-~ versin ki beyhude olmuştur. 

• Şimdi ortalıktaki gürültü bu süku- Dün gece Balatta, ora sakinlerini 
nun nasıl gayretlerle temin edilebil - endişeye düşüren bir hadise olmuştur. 

"V ezirime söyleyin yada meksetsin miş sulhu telikcye düşiirmemek için ~u, ale~dc .. bir sarhoşluktan. i~aret -
' " neler çekilmiş olduğu düşünülerek ge- tir. Vak a şoylc cereyan etmıştır ...• 

dına da her sene olduğu gibi bu sene kanının içlerine, Fransaya karşı bir çen vakayiin hesabı yapılırken söz İn- Balatta Haremçavuş mahallesinde 
de talimler yaptırmak istiyor. Bu etim- şüphe ve emniyetsizlik girmişti. giltercdeki iki mühim cereyana gcli- 212 numarlı di.i.kkan<la Muiz isminde 

Yor.Bu cerevanın biri Avrupa kıtnsın- bir musevi bir meyhane işletmekte -
leden olarak donanmamız Karadenize :. " 1 da olup biten işlere karşı tam br bita- dir. Emin Karataş ile Kemal isminde 
çıkacak ve manevralar yap:ıcak. Bu 
hareketi, kat'iyyen aleyhinize telakki 
etmeyiniz. Bilhassa Rusyanm dostlu-

. raflık göstemek,diğeri de her işe karış- tiki kabadayı da Muizin daimi müşte-
İstanbul semasının, en elmaslı bır · ·ı · d d" Ik' ahb lk' k maktır. Ingiltcrenin Avrupa kıtı.ısın - rı erın en ır. ı ap evve ı a -

gE>cesydi. Ay, henüz çıkmamıştı. Sc- daki işlc>re karşı lakayt kalamıyacağı şanı da Muizin dükkanına u[,'l"ıyarak 
ğuna itimat ediniz. 1 1 F k mada, milyonlarca yıldız par ıyordu. çünkü Baldvin'ın dediği gibi İngiltere- birer tek atmak isntemişlerdi. a at 

Diye,. uzun uzadıya mütalualur be- Boğazdan gelen tatlı ve serin bir rüz- nin hudutları Ren nehrine kadar var- Muiz, Du iki abbap çavuşa, eski borç-
yan ettikten sonra: gar, Topkapı suraymm narin servile- dığı düşünülerek Avurpada bir harp larını V<'rmediklerinclen dolayı rakı 

- Biliyoruz. Fransızlar, sizinle bir rini hafif hafif sallıyor.. Bu sarayın çıkarsa bunun İngiltereye dokunma- vermemistir. Bu ernniyetsizlikten hid
ittifak ~a~tılar: Sakın bu ittifaka gü- yüzlerce senelik hatıralarına şahit o - ması imkansız olacağı fıkrinde bulu-1 detle~en .K:rat:ş i~e Emin evvela e
venmeyıruz. Bız, bazı haberler alıyo- lan ulu çınarların, onlarla kucaklaşan nanlnrın ellerinde bir çok delil vardır. lektriklerı sondurmuşler sonra da elle
ruz.. Bu haberlere nazaran her halde çitlenbik ağaçlarının yapraklan, de- Öbür taraftakiler ise yalnız İngiliz im- rine geçirdikleri bardak, kadeh, şişe ve 
Fransadan bir ihanet göreceksiniz. rinden gelen bir çağlıyan sesi gibi hı- paratorluğu içinde kalarak doğrudan süraMleri kırmışlardı. Bu esnada mey-

Sözlerini de ilave etti. şırtıyordu. doğruya imparatorluğun bir tarafına hanede bir panik başlamış, Muiz de 

Mezunlar bir arada, sırada ~e 
bahçede eski hatıraları yadettilet 

Reisülküttap efendi, Divan günü 1 Serdap köşkü (1) bu gece de ren- bir tecavüz olmadıkça diğer yerlerde- herkesten evvel, bir kolayını bularak 

Rusya sefirinin bu beyanatını meclise garenk mumlar ve fanuslarla donan- ki kavgalnra karşı İngilterenin seyirci sıvışmıştır. İki kabadayı, yapacakları- Dünkü pilavda lise bahçeainde dolaşanlar 
arzettiği zaman, hükümet ricalinden lmıştı. Bu renk renk ziyalar, büyük ı dunnasını müdafaa ediyorlar. nı yaptıktan sonra zabıta yetişmeden • • • 
~arı, s~n zamanlardaki" hadisab ~ir sofanın altun ynldızlı nakışlarla mü- Şimdiki ingillz Başvekili kabinesi- j kaç.mışlardır. Fak~t y:pılan araştırma Baıtaralı bırıncı sayfada pısmda durmuştur. Bu esnada rJ. 
bırıne eklı~·er~k ~Bazı . guna •. en~ışe zeyyen tavanlarına, çinilcxle kapla~- ni teşkil ed~rek Badvinin yerine geç-1 netıcesinde k~sa hır muddet sonra suç- Saat 10,30 dan itibaren mektep bah- genç mezunlar salon sıratarıııd' 
astar ve alaimı) gosterdıler. h.ır kısmı mı~ duvarlarına akscdivor Coşkun hır t. ı· b' ld o·· b ld" lulardan Emın Karataş yakalanarak çesinde toplanmag·a bao:.layan eski ve "ana yer almışlardır . ~ · · ı geçe ı ır sene o u. nce u yı o- .. • .• . . . ::.: .1 • 

ıse, musikinin dalga dalga yükselen ahen- nümü yalnız İngilizler için değil, ya- muddeıumumUıge venlmıştır. Kemal yeni Galatasaraylılar, dün tam bir Salonda en ihtiyarlarla eıı 
-Rusya devletinin, Fransa Cüm- 1 gi ile, kalpleri derin ve leziz bir heye- hancılara da İngilterede kabinenin bir aranmaktadır. Galatasaray talebesi gibi sınıfa girdi- ve diğer mezunlar kürSiye 

burundan br korkusu olamaz. Elçinin {ana sürükliyordu. senelik faaliyeti etrafında bir çok mü- -o- ler, bahçeye çıktılar ve yemek ye - talbelik hayatlarını anmışlar ~ 
bu sözleri kendilerini muhafaza kay- 1 Padişah (3 üncü Selim) Boğaza na- talaalarda bulunmağa vesile teşkil et- POLiSTE diler. . sesenin, memleketin irfan . 
dından ba§ka sebeplere matuf olsa ge- zır peı1cerenin önündeki sedirin köşe- miştir. Fakat çıkarılan bir netice var- o·k. d f Bu suretle saat 12 ye kadar, vakıt- yaptıl,<ı hizmetleri tebarüz etti 
rek. Ortada, koskoca bir muahedena- jsindc, Bilecik çatmalarmdan yastık- dir: Başvekil harici. işlerde bu iki ce- I iŞ arasın a a yon ]erini bahçede geçiren Galatasaray - dir. Bundan sonra da Gala 
me varken, Fransa Cümhuru bizimle ların arasına gömülmüş .. Gözleri, kar- reyanı da gözönünde tutarak kendine Çarşıkapıda, pazar yerinde dolaşır- lılar, talebelik hayatlarında olduğu olup vazifeleri dolayısile bu 1o 

dostluğu bo7.amaz. Bizler de, bir ta _ışı sahillerde kıvılcımlanan ışıklarda bir istikamet verebilmiştir. Altmış do- ken dün gece. ~abıta tarafından yak~- gibi, sat 12 de mektebin zili çalınınca ya iştirak edemiycn vekiJletill ,ıt 
• kını eracife kapılarak dostlarımızı gezerek, sofanın ortasında halkalanan kuz yaşındaki başvekilin ı.-iyasi ha _ !anan yankesıcılerden Bursalı Kalni- gençler neş'elerini, ihtiyarlar temkin- ğer mezunların göndermiş otd 

kırmayalaım. Merdane mesleğimizden 0 emsalsz (Küme faslı} nı dinliyordu. yatında en milşkül günlerin bu sefer- lin üstü aranmış, ceketinin dikiş yer- ]erini bırakarak, beden terbiyesi mu- telgraflar okunmuştur. 
aynlmayalaım. Saimin bu gece bilhassa tertip et - ki Orta Avrupa \'Ukuatı d"' •sile sul- !eri arasında 3 gram afyon sakladığı alliminin nezareti altında muti bir ta- K nf 1 d ._,1ııc · o erans sa onun an ., 

Dediler. tirdiği bu fasla; Tulum Abdi, Şişman hun tehlikeye girmesi kar'l , nda kat'i görülmüştür. Afyonkeş Kamil yaka - lebe gibi dizilmişler, konuşmadan, gü- hal" . k 
• d ki b . . . . ~ 1 k C" ti h hk . .. .. . . . ınde mektebm yeme .... ;hl Fakat Babıali erkanın an a ı a- Hoca Mehmet Efendı, Çılıngır oglu tedbirler alınmak mecburiyeti duyul- anara urm meş ut ma emesıne rultu yapmadan taburdakı yerlennı . G 1 •- ___ 1 _ .. 

1 
ışv 

d 1 ı . . b' k . . . k d·ı . f b l d ınen a aı.asaray mezuı.ucu .... 
şm a o an arın ıçıne ır url gırmışlı. Ahmet Ağa, Su yolcu zade Salih E- lduğu 7.amanlar olduğu anlaşılıyor. sev e ı mış ır. ulmuş ar ır. . . . • }afi" 
Reis efendi: fendi, Kitapcı Hafız Tanhuri isak IB 1. d k' r· . . Al H . . B k k d Jd• Böylece herkes taburda sıralandık- ve neş'e ıçınde meşhur pılaV 

• ' er ın e ı se ırının man arıcıye ir ayı evri 1 . . 
- Hele bir kere şu maslahatgüzar Hamamcı zade Derviş İsmail, Sait 1 nazırını bir kaç defa gidip görmesi için . .. . tan sonra en yaşlı Galatasaraylı tara- mışlerdır. , 

Rofen'i ça~ırıp ~ şö:~e _bir U<:lup velAğa, Müc7.zin Hüsnü Ağa, Eyüplü Ha-ıtalimat verilirken ne denmişti? Av _ Paşabahçede keskın muneccı~ ~o- fından verilen işaret üzerine yürürunüş Sat 14 de doğnı pilvdan l< le 
hakimane ıle vazıyeti ıstıknah buyur-,fız Ahmet Efendi, Kırımlı Halil E - . 1 . k t b' . . k 1 kağmda oturan Ragıp ve Ayhan ısının- bahçeye nazır büyük kapıdan içeri gi- önde izciler olduğu halde 111e. 

. . . . . • rupa ış erme arşı aın ır seyırcı a - d ik" d"" ş · d ·1 k k rU 
sanız. Belkı hakikatı ıstıdlal mUmkün fendi, (Ferehank makamı) ru ibda k • t .1. 1 . h .. .. e 1 genç un, arpı em en ayı - rerek, yine gürültüsüz ve patırdısız Taksime gitmişler ve Curnhı.1 

1 
ma ısteyen ngı ız erın assas gonın- 1 p b h k\ d 1 k ·~i 

olur. edı>n Şakir Ağa, Şehlevendim Hafız 1 .. kl " kta b 1 . Ç k 1 k n aşa a çe açı arın a gezer er en merdivenler çıkılınıstır. bidesinc cGolatasaray» işaretli'" 
D . l d' Abd 11 h - "b" . 11 ( u cı l no u o U} or. c os ova - kayık devrilmiş iki genç te denize di.iş • a··~ 
emış er ı. u a Aga gı ı - eşı ve emsa c- ya işlerinde cdostane bir tavnssub mu .. ' . . Tabur merdiveni çıktıktan sonra sa- eden bir çelenk koyarak ı.ı • 

Es R · ··lki f d' · f'k · · .. "} .· b" d h · kr ı mstur- etraftan yetışılerek kurtarıl - . . 1 .Jıt· asen eısu tap e en ının ı - rının goru me.sıne ır a a ım an o - yoksa bir c:müdahalc> mi yapıldı ? .. • ' ğa dönmüş ve konferans salonunun ka- lantılarına nıhayet vennı~cA 
·· d b k d id. h"t·· b" ··k 'k. ·· t t mışJardır. ~ 1 11 e u mer ez e ı. lmıya~ .- u u~ uy.u musı 1 us a - Sulhu muhafaza için dostça araya gir- • • • 

Nihayet bir gün maslahatgüzar Ro- lan ıştirak etmışlerdı. mek ne ise, diyorlar; fakat İn - Otomobıl ıle motosıklet 

çarpıştılar fen BabıAliye gelmişti. Reis efe• I 1i Şakir Ağanın tan buru, ini11,1 inim gilterenin de icabında harekete geçe
sözü döndürtip dolaştırarak maksada 

1
inliyordu. Kömürcü zade Hafız ile ceğini anlatarak müdahale etmek in-

. · S 1 d ş hl d' b'll" ib. f b k Dün, Fencrbahçede, Belvü gazino-getırmış.. on zaman ar a Frnnsa e even ın ı ur gı ı sn ' erra ve ~iltereyi ilerisi için bir takım taah -
C .. h · t" · "'fh h 1 h '}Ah• ı · d · b' d'l · su önünde bir kaza olmuş, Modada fı-

üniversitede yabancı 
profesörler 

Resmi dairele 
• yaz saatı 

um u~ıy.e mm şu c. veren n ve a- ı .u ı S"S ~~·ı, :rın ır vec ı e, tıtr<:>ye I hütlerc dohyisile tehlikelere sürüklc-
reketlerım birer bırer saydıktan tıtreye yukselıyor, Marmaranın dur- yecektir iddiasındadırlar. rildak sokağında22 numaralı evde o- } 15 H • d •ti 

turan Ka,·serli Mehmet oğlu Neca- Konturatları biten er azıran an ) sonra: gun suları üzerinde sürliklcne sürük- İngilter;nin harici işlerinde bu iki " d 
l .. .. rd tinin idare ettiği 1858 numaralı oto - gı·decek, yenı·ıerı· gelecek saat 14 e ka af·· - Dostum!.. Haşa, cümhurunuzun ene sonuyo u. cereyanın temayülleri gözönünden u-

mobil, Kızıltoprakta iki dede soka - }l 
sıdık ve hulUsundan zerre miktarı şüp- Herkes, kendinden geçmişli. \Her zak tutulmazsa bazı işlerin içytizü da- • . .. . . d lı b' f Resmi dairelerin iş saatleri ,., 

gında on numaralı evde oturan Vasıl Unıversıte e ça şan ecne ı pro e - -=-il"' 
he etmemekteyiz. Ancak şu var ki, kalp, derin hir istiğrak içinde idi. Pa- ha kolaylıkla anlaşılabiliyor. .. . . hazırlanan usulün 15 Ha;c.u.-
Sizlerde kalplere evham ve fesat ve- dişah Selim, birdenbire başım kapı- oğlu Nıko ve Fenerbahçede dalyan so- sörlerden bir kısmının muddetlerı bıt- haren tatbik edilmesi ınulı~.ı,P 
recek hareketlerden içtinap etmeli- ya çevirdi. Tanburunu istiyecek, co- Terfı• kanUDU ~ağm~a oturan Anastas oğlu Yaninin mişiir. Bu~larla yeniden konturat '1 Bu formüle göre, Hariciye'\~"' 
siniz. şan ruhunun heyecanlarını dökmek ıd~rcsınde bulunan 26 nu~~ralı. mo- yapılmıyacaktır. Ancak muhtelif fa- bu vekalete bağlı daireler haı"1Y 

Demişti. için, o da fnsln iştirak edecekti. Baş tarafı birinci sayfada tostklete ~arpmıştır. Otomobılın bırçok külteler ve enstitülerde çalışmak ü:te- üzere bütün resmi daireler sB 
yerleri harap oldu~u ~ibi motosiklet . . ı ki _ _, . JdJf• 

M. Ro!en, bu sözlerden bir hayli te- Fakat, kapının aralığından dışarı etmek mecburiyetmdedirler. 
1 

k d ·k. h d ~ d .
1 

re Avrupadan yeni profesör getırble- saat se 7.ue .!§bası yapaca ~d, 
Hiş etti. kayan gözleri, (Müsahip Sait Efendi) te yo un enarm a ı en ege evrı - k . G . ·ı k f .. l d b' fasıla saat 14 e kadar çalıştıkı-_( Asteğmen 6 ay miş, Yani sol omuzundan ve ayağın- ce lır. etırtı ece pro esor er en ı- ı . . . lıuZ f" 

_ Nasıl? .. Fransanın dostlug~undan ile konuşan Sadraz.funın telaşlı çch - Tcg·mcn 3 sene . Sk 1. 'd' B Al• d 1 .. tatil cdeccklcrıdır. Bu, ya 
dan Niko dizinin muhtelif yerlerinden risı M. o ızcr ır. u a ım ra yo OJı la hs 

-ı1tiphe mi? .. Böyle bir şeyi asla aklı- resine ilişti. Üsteğmen 3 ' rına ma ustur. 
'' yaraJnmıştır. enstitüsü için getirtilmektedir. Bu zat-

nıza getirmeyiniz. Biz dostuz .. Ve, Sadrazamların - bahusus bu va- Yüzbaşı G ,, f -o-- f 
4 ki sarhoş tan başka kozınoğrafya, iktısat ve 1 . rnı 

sonuna kadar da dost kalacağız. Bu- kitler - çağırılmadıkça saraya gel - Binbaşı ,, devletler hususi hukuku kiirsiileri için Sı h haf ve et 1 
JU, zaman gösterecek. melcri adet değildi. Selim, Sadraza - Yarbay 3 ,, Nişantaşında Meşrutiyet mahalle - .. f .. t" t'l . k 1 t 1 • 

uç pro esor ge ır ı mesı arar aş ırı - ' 1 
Diye, teminat verdi. mm bu vakitsiz gelişine hayret etmek- Albay 3 ,, lesinde 34 nı.tmaralı evde oturan Ali tır F k t b kürsül · · k. ı · M f v ki' 1 
Endişe içinde bulunan devlet erka- le beraber, faslın ahenk ve şevkini Tuğgeneral, . Şah oğlu Mustafa Tezcan ile Kurtuluş- :;~dile:e;i h~nüz bil~::!:e~:;i;.n uavene e ~ 

nının yüreklerine de biraz su ser _ bozmamak için sükilnetle hareket et- Tuğamiral 3 " - Üç se- ta Hortum sokağında 135 numaralı -o- Sıhhat ve İçtimai Muaveııet fi 
pildi. ti. Kısa bir baş işaretile çağırdığı mü- Tümgeneral nelik as- evde oturan Şöfer Mehmet oğlu Hüse- BELEDiYEDE Hulusi Alataş diin sabah A.Jll<' 

:. saihplerden birinin kulağına eğilerek: Tümamiral 3 ,. gari ter- yin, dün akşam PangaJtıda 6arhoşluk peresile şehrimize gelmiştir·~ 
V · · ·· ı · F 1 b' · · Korgeneral, fi müd- 'k ·ı b' b' l · · d · h ıı1"'· Aradan çok geçmedi. Yine bir şa- - ezırıme soy eyın. ası ıtıncı- saı ası e ır ır erını övüp ma alleyi Dag"" ılmaz cam vekili, Haydarpaşa istasy~n Jt 

yia zuhur etti. ye kadar yandaki odada meks etsin. Koramiral 3 " ~e~~~i bi de rahatsız ettiklerinden polis tarafın- ve Belediye Reisi Muhiddın u 
Rivayete nazaran, Fransa donanma- Ben de oraya gelirim. Orgeneral, tır ı te; .dan yakalanarak Cürmümeşhut mah- Belediyenin otobüs ve otomobillere Vali muavini Hüdai, VilaYetJJf 

sı hazırlanıyordu. Bu donanma, Ar _ Dedi. Oramiral, . 3 " ~~;~~~a- kemesine sevkedilmişlerdir. dağılmaz camlar takılması için verdiği müdürü Ali Rıza ve diğer 'f{ı 
navutluk sahillerine gelecekti. Orada Se"-'n kalbı'ne bı"rdenbı're garı'p -o- mühlet bitmiştir. Haziran muayene- kanı tarafından karşılan.nıJ.Ştır: ~ 

uuu geçen tuğkomutanhğının yalnız iki . · 1 t · e• 
manevralar icra edecekti. şüpheler ginniş_ Artık tanburu ile .. • Kız kulesi pliJ'ı için bilet sınde bu camların da muayenesı yapı- Sıhhat ve çwmai Muavetl 

seneye kadar olan muddetı tuğgene- 1 k F k t h .. b' k t b.. .. .. h · · d k ı ratc 
Ortalık yine karıştı. Gerek Babıfilide fasla i<:tirak etmekten vazgeçmişti. aca br. a a enuz ırço o o us uç gun şe runız e a a 

ve gerekse halk arasında yine bir te ~ ralliğin asgari müddetinden sayılır. 1 Şirketihayriye, geçen .sene olduğu ve otomobiller dağılmaz cam koyma-,ait ba7.ı işleri tetkik ettikte" 
üş başladı. Reisillkitap efendi, masla- Esasen fasıl da artık sona yaklaşmış- Harp okulundan çıkan subaylara gibi bu s~ne de Kız kulesi plajı için mışlardır. tekrar Ankaraya dönecektir·~ 
hatgüzar Rofen'e haber gönderdi. Bu b. Curcuna havalan bitmiş, saz se - asteğmen rütbesi verilir. Bunlar altı ıkomple bıletler ihdas etmeğe karar ~! 
mesele hakkında izahat istedi. maisi bnşlamışb... Sekiz on dakika ay sonra gösterecekler1 liyakate na-ı vermiştir. . B k · ı · h f • A k dSll 

Rofen, bizzat Babıfiliye gelerek, sonra da sazların kirişleri ve deflerin zaran üstleri tarafından yapılacak . <?eçen seneki komple ?iletler de, eşve 1 1 n seya a 1 ve n araya av 
(mahremanc) kaydi ile izahat verdi: gergin derileri üzerine ~n darbeler teklifle münhal aranmıyarak teğmen gıdıp gelme vapur ve plrıJ da banyo . 0e 

ı l ·- b 1 1 T b I k"lt · jücre.ti dahildi. Bu seneki biletlere Baş tarafı birincide kil Celal Bayar, rcfakatlerifl ~ 
- şittiğiniz sözler, tamamile ya • inmiş, 50fayı derin bir ıilkQn kapla • ıge nas o unur ar. ı a u esı as- . . , ' . . . . . . . . . . c. 

la dır k 
• k d ık:ınl t ğ l 'k gazmoda yemek yemek de ıthal edıl- Başvekılımızi· Tlbay vekılı Şarbay, lunan Dahılıye Vekılı ve /. 

n • Cümhurumuzun, bir avuç top mıştı. erı ısının an ç ara e men ı 1 w lı . ' ' J{ c;B• 
rağınızda bile kat'iyyen gözü yoktur. "tb . T Ask • t b b t t tb" mege ça şılacaktır. Ancak yemek bı- Vilayet hududunda karşılanmışlar_ Genel Sekreteri Şükrü a. ııfl 

(Devamı var) rkut esıkvtebrı ır. . ~rı ta da eb' a ı- leti ihtiyari olacaktır. dır. Katarın vürudunda istasyon cİ- Vekili Şükrü Saracoğlu, J\{a , 
Deveran eden şayiaların aslı §Udur •.• a me e ve serırıya ın a ır sene ___ w ıe 
G ral N ı kazandı" zaf varını dolduran binierce Çankırılının I kili Saffet Arıkan ve diger n3 

ene apo yon, gı er - 'cı) Bu köc::k büyük dört koş" e bir yi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik çıktıkları zaman teğmenlik rütbesi coşkun alkışları arasında vagondan duğu halde, bu akşam snııt : 
lerden o kadar mağrur oldu ki, artık 'S edilen tabib teğmenler üsteğmenliğe 1 verilir. Bunlardan veterineler as _ 1 ·st" 

kilm b. h ı ld' Hükrı.- f ·ı nJ d iki' od d ·· 1 inen Başvekil, ihtiram kıtasını ve Ankaraya nvdet etmiş ve 1 
Al çe ez ır a e ge ı. .. wuct er- so a ı e ya ann a a an mure ve orduya gönderilerek talimatı dai-. keri veteriner tatbikat mektebinde • w 

karu şimdi onu başlarından .. .,vuyor- kkcpti.Bog"nzın ve mannaranın bütün · d ik' k t h t ı d 1 1 A ' mekteplileri teftıı:ı etmişler, istasyon- Milli Müdafaa Vekili J{ııı Jg.~ °" resın e ı sene ı a ve as ane er e kimyager er asken kimyahanelerde, -s f rı" 
I M · t' b' d ·ı d ı taf ti i ·· b"I ek b' t rzd ı d"n yu-·ru .. verck Hu"'kfımet konag-ına ile dig-er birçok zevat tartı 1 
ar.. aıye me ır or u ı e onanma c e n gorc ı ec ır a a yapı - staj gördükten sonra yüzbaşılığa ter- dişçi ve eczacılar askeri tababet tat- .. .1 

vererek İngiltcrcyc gönderiyorlar. Siz, Denize nazır cephesi,kimilen pencere- fi ederler. Tabib teğmenlerden tatbi- bikat mektebinde bir sene staja tiıbi gelmişlerdir. Burada istirahattan son şılanmıştır. 
tamamne müsterih olunuz. Fransa ta- lcrden ibaretti. Duvarları ve tavanlan, kat mektebinde muvuffakiyetle imti_ tutulurlar.Veterinerler kıta veya bak ra Halk Partisi ziyaret edilmiştir. • ~- il 
rafından size en küçük bir zarar gel- son derecede miizeyyendi. (3 üncü han veremiycnler kıtalarda ve has- teriyolojihane, kimyagerler kimya Şimdi Partide bu!unuyorlar. saat Jnego··ıde zeJı~ 
mez · Selim) \'e (2 inci l\lahmud) bu köşk- tanelerde terfi liyakat sıcili alıncaya laboratuarlarında, d•ş<_:iler hastane- 14 te zelzeleden hasara uğrayan köy-

Dedi. te (Kiline fasılları) tertip cttir:irlcrd'.. kadar üsteğmenlik rütbesınc terfileri )erde ayrıca birer sene ve eczacılar leri tedkik buyurmak tizere İlgaz ka . 
0 

.. Jl gcel 
Bu mesele de böyleoo geçiştirildi. Sultan Az.iz dc\Tİnin ilk zamanlarında I yapılmaz. Veteriner fakültesinden çı- 1 ise hastanelerde iki sene hizmet et- zasına hareket etleceklerrur. Inegöl, 5 (A. A.) - ud ğıJc!' 

Fakat artık, başta SadrB.zam İzzet bile kıymettar bir inci gibi parlayan kan veteriner ve üniversıtenin muh. tikten sonra sicilkn ehliyeti tasdik Ankara, 5 (A. A.) - Bu sabah, te- da ve bu sabah 10.30 dn ° eıı 
Mehmet Paşa µe Reilülkitap Atıf bu köşk, şimcndifor lıatb yaptırılırken telü fakülteleriııden çıkan kimynğer edilmek şnrtile üo:• ğm •nliğe terfi nczzüh katarına bağlanan hususi va- tıya birer saniyelık hafi! ı 
Efendi olmak üzere bütün Babıfili er- yıktınlınıştır. 1 dişçi ve cc 1cı talebeye mektebten. eder!Pr.. gonla · Çankırıya gitmiş olan Başve- du, ha$arat yQktur. 

eceğimi anladım.• ~- . 
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YENi :SABAH 

Bir çocuğu nasıl kaçırdılar? Amerikanın alacaklan 
~ Yaz tatili 
t:vsımin U c 1 a d a n k k I tan harek sessızlik ve uyuşukluk- (( m a 1 r o r uy o r u m )) tün köylü eski tabir ile, «Medyunu 

lllek 01 et ve terennüme geçişi de- müstağrak» dediğimiz bir vazi· ı 
icıyışını:~ yaz, hi~ şüphe yok ki, ya- 1 yettedir. Sonra, Amerika banka -
ler husuıe ag d~ ~ır takım değişiklik- 1 !arının pek ihtiyatsızca hareket e-
~er değişr e ırır. Dunun başlıcası Amerikada kaçırılan bir yavru derek bazı sanayi erbabına öde -
ko~l'sind ırrnek, bulunduğumuz kış yemiyecekleri kadar kredi verdik· 

doğru ken Parlak ve tenha ufuklara kaçırılmadan yarım Saat evvel leri ve bu yüzden büyük bir sı-
nunla \~ak ihtiyacıdır; fakat iş bu- kıntıya meydan açtıkları söyle • 
zam tmez ve asıl müşkülat da o • b •• J •• } •• d 
~ern:~tı~r~şl~r. Bir kere "s<ıyfiye,, ne aDDeSıDe OY e SOY UyOr U niyor .. 
g trı • lısanınuzda lıi d " Böyle olmakla beraber yapılan 
d . fakat çok nıa 

1 
b 1 ç ~evme 1

- Birleşık Amerikada çocuk kaçır • hesaplar Birleşik Devletler ahali -
k 1 hava. diye b"na/ b'uldugum «tcb ma modası başlayalıberi gün geçmi. sinin vergi bakımından Avrupaya 
~?ndan sayfiye ~ .a ır. var; bu ba.- yor ki haydutlar ve Gangsterler bir nisbetle gayet hafif bir yük altın· 
rt~~eş gıbi, hay'at a\ a g1ı.bi, su gı~ı, zengin çocuğu kaçırmasınlar. .. Son da bulunduğunu meydana çıka -
'4cllla 'J k ın as ı unsurları!e · ı 1 ı ·1· · k(ı a ından te •. . . posta ı e ge en ngı ız gazetelerı bu rıyor. 

n Ve • masa geJınen bır sfi_ k b"ld b k' h b k · l d 1n · ı bı ınzıva d" d a ı en ır \'a a a er verme ·te- 1933 senesı son arın a gı tere 
r da 1 ıyarı ır. Hayat orada d" . . . 

bir nı a rüzgar katl~ 
1 

k t tl' ır. hükumetı tarafından tertıp edılen 
h rehavet içind .. r 1 1 ve a ı Florida'da Prenston şehrinde ma- bir istatistiğe göre İngilterede her 
ougu k e geçer··· f b b t · · • l b b ' İ k n ü şa ti . .. ru ır enzm acırının og u eş U- mükellef snede 14 buçuk ngiliz 

\ln ol r ar ıçınde bu mum- k 1 d J c h' k ırı nıamakt d . ' çu yaş arın a ames ac ın açı. lirasıından biraz fazla vergi ver -
a I~ ona göre ~ ır. . Zıra . yaşay~şı . - rılması haberı biltiln efkarı umumi. diği halde bu miktar Birleşik Dev-

r ke nnzım c·dılmemıştır . d 1 l · · e 1_ re hayat b"" . . .. .. · yeyı son erecf.\ e ga eyana getırmış !etlerde ancak üç İngiliz lirasına 
rl[~ğin ın utun yuku henuz , , b" , l b l hı: omuz) . \e )avrunun ır an ev\e u unması baliğ oluyordu Bu hususta düna-

t a'<l hır davanarıııdadır. Kadın bız.d~ için tezahürler yapılmıştır. O kadar vanın diyemez~ek de büyük dev· 
arnarnl ın •nazari- cephesını k " b - b tt p t 'd k' b"" • O amakta .. . . ı ugun u saa e rens on a ı U- Jetlerin en mes'udu Birleşik Dev· 

Baştarafı birincide 

1Q 

İspanyada iki taraf da 1 

sulha razı değil ! 
Borgos hükumeti, düşmanın bila 
kayt teslim olmasını şart koşuyor! 
Burgos, 5 (A. A.) - Radyo ile neş- ı etmiyeceğini bir kere daha ilnn eder. 

r:dilen ~esmi bir. tebliğde ezcümle Bunun aksine olarak yapılacak her 
ioyle denılmektedır: .. .. .. . . 

Hükumet, harbe nihayt!t vermek turlu mucadele veya ~elkın ispanya-
için dUşmanın bilakayt teslim ol • nın tahribi için yapılmış müessir bir 
masındnn başka bir hal çaresi kabul yardım teltıkki edilecekt1r. 

İki İspanya gibi 
iki de Çin 

Ce kos ı ovakyada 
aka il iyetler davası 

trı~Un için bu ~v~;eye geçem~mıştır. tün zabıta memuru harıl harıl tacir !etlerdir, diyebiliriz. ÇilnkU Fran-
rnasraf} muhnceretın tek- zadeyi aramaktadır. . .. • • • 

1t>ri d arı gıbi tekmıl işkence- M . . d k k sada bır mukelelf senevı l3, Al - Manevıyat sayesınde Slovaklarla Çeklerı·n 
e zav 11 .. ayısın yırmı o uzuncu a şamı d • 7 1 .1. ı· 

Clıkla a ı erkeğe yüklenir Ço- . . . . . ' manya a senevı ngı ız ırası ver- k d k . . 
~ilt tın temiz v .. .: . yavru pek sınırlı bır ahide ıdı. An - i veri 'Of mu avemet e ece Almanlara karşı ıttıfakı 

ı.:n açık e masum omurlerı nesine muttasıl · g ~ · · 
lerıt', eğle h.avadı tatil ve tenezzüh- - Anneciğı~ kapıyı kapa! Uma- Amerika için bu ze~gilik Um.u- Parıs, 5 (A . A .) - . Japo~- Prag, 4. (A.~) 
lır:ce: darı~tıde geçer. Kadınlara ge_ cılardan korkuyorum .. diyordu. mi harpte başlamış hır saadettır. larm yakı~ veya uza~ . bır . atı- Slovakya Adliye nazırı Dr. Derer, 
da, rnek nıasınlar r.mma bunların B d k b . t Ondan evvel Avrupaya borçlu bir de Kantonu zaptetmelerını derpış e- mensup olduğu Çek sosyal - demokrat 
r~Ukt tep kulfetı har•ç bi~er büyük f udn ant sok~ra çd~cl u ,ke deveynı a- halde idi Fakat harp başlayınca den madam Tabois, Oeuvre gazete- partisinin fikirlerini neşreden Pra\"O-

l an ne f • • ra ın an es ın e ı ere o asına ya. · ' . d .. ,,. k d 
a biraz , arkları var? Hayatımı- tırılmış ve uyutulmuş, lfı.kin saat Avrupalılar hariçten aldıkları eş· sın e. §~.r·e ~azma ta ır: • . . lidu gazetesine beyanatta bulunarak 

taıı ı.ıı • neşe ve bir çok da şefkat ka 22 · k • yanın bedelini ödemek için Ameri- cŞımıd ikı İııpanya oldugu gıbı 0 demiştir ki· 
vı ve f d yı çeyre geçe, anne, çocugun ya- . . 1 F k b k · 

Oe-... k e akar birer çocuk t k d · d ' • · akdak"ı sermayelerinı· geri çektiler zaman da ıkı ÇJn ° ur. a at u ta • -Biz Slovaklar monscniyör Hlinka 
1 . ·••e ki .• ... a o asına gır ıgı zaman yavrunun 1 k • . . . . 
"rııe b· cıgerlerinin hava zerre- t d k b ld • k r d h Çocuk hırsız arına ar§ı arayıcı Ortada muazzam bir istihlak sa - tırde ıhtimal Almanya, Italya ve Fran- tarafından idare edilen Slovak muha-

1 lıyec kıraz daha fazla şişirilmesini ort~ a~ ~~ t?. ugunu ema ı e - tayyaJ"Cler şefi ..Jlöover• hası açıldı Milstahsil mmleketler kisk İspanyadan maada bütün devlet- lefet partisinin totaliter iddialarını şid-
r e h.>tim· . şe e gormuş ur. · ç· h ·"k"' .. tıtekler ızın başında şu zavallı Çocuğun karyolasını örten cibin. tişi Hoover, Prenston'a iki hususi gerek iptidai maddelerini gerek ler Japonyarun ın u umetını tanı- detle protesto ediyoruz. 
tgr,, t dU :an bizler ge!iriz. Hiç bir lik ustura ile kesilmiş ve yavrunun tayyare göndermiş ve icap ederı ter. yeni açtıkları fabrikaların mamu· ~ak istemiyeklerdir. Çang - Kay - Çe- Derer, kendisi gibi slovak olan hod-
«rdıiğürnşu~ce~e . kapılmaksızın ileri 1 pembe patikleri oda ka(lısının yanı_ tibatı almıştır. Iatını gayet yüksek karlarla sa - k~n ~ane~i ~toritesi bil.tün Çine ha - za'nın Bratislava'da bir nutuk söyli

ld tı,.asıdır. Bu fık ,r hayatın ta kendi 1 na kadar fırlatılmıştı. Yastıklardan Bu müddet zarfında çocuğun kaçı- tabildiler. Bu sayede Amerika k.ımdır. Çınlı~er. manevıyntları saye- yeceğini bildirmiş ve sözlerine şöyle 
,. 1rtıııın on u z.~ruretle, yaşamı ~art_ birisinin üzerine iğne ile iliştirilmiş rılmış olduğunu haber almış olan borçlu vaziyetinden alacaklı vazi- sındc J.apon ıstılasına mukave~et ~t: devam etmiştir. ! r 'la ıt gore nyarlanm&sı lazım ~ir pusla vardı. Talihsiz ana, dehşet. komşular silahlanarak bedbaht ehe- yetine geçti. Bu alacağının büyük mektc~ırle~. ~nng • ~Y - ~eke tabı cBu nümayişe yalnız çiftçiler değil 

1 
1-ıı kaoıvp at'ak şey, elleri paket ve· ten büvümüş gözlerle bu puslaya a- veynini sarmışlar ve yavruyu kaçıran bir kısmı bugün tahsili imkansız olan çın gıttıkçe teşkılfitını ıkmal et- aynı zamanda bütün işçiler ve bütün 

ltktan son~t dolu, beyhude bir yolcu- • tılmış ve onu koparırcasına aldıktan haydutları linç edecekleri tehdidini bir halde ise de yine Amerikanın :mektedir. Zaptedilen mıntakalarda siyasi partilerin mensuplerı da iştirak 
b · !lece .~a dahn yorgun, daha bez- sonra şu satırları okumuştur: savurmağa başlamışlardır. iktısal bakımından çok yüksek bir halk Japonlara karşı derin bir kin ederek slovak halkı ekseriyetinin ha
dır bf!la k; ~ bE'rnber, sayfiye denen «10,000 doları gözden çıkaracak O- ı İşte bu sıralarda Cach, haydutlar- ! şahikaya erişmiş olduğu aşikardır. beslemektedir.> ngi tarafa meylettigini göstercceklert1k. endi;e~C'~ı.na ~armak. ~eğil, gün lursanız oğlunuz size iade ~d!lecek- dan bir mektup almış, bu mektupta Fakat para buhranları birçok Jap?nların Hon~ Ho.?g'u tehdit~e- <lir. Bu tezahürat slovnk hüriyctinin 

1 a'l\d•gi r.,hat v~n ~:r an. ıç~~ ora~a tir. ~~ hususta yakında tafsılat ve - ev yakınlarında oturan ihtiyar bir memleketleri iflasa sürüklediği n.e g~l.ınce, muharrır.e ~or: bu teblıke sonunu hazırlayan bir tahribkarlığa 
'n;/ Vp tnr 'ut. sa~~n hır koşede, la- recegız... . . . zenci ile temasa gelmesi isteniyordu. harbe girmemiş memleketlerde bi- şımdılık bertaraf. edı~mıştır.. karşı çek ve slovakların ittihadı lehi-

11tır sırtustu uzanıp tyat- Fılvakı sabahın saat ık.ısınde tele- , Lakin ıhtiyar zencı, bu meseleden le hususi iflaslar ve felaketler yU· Madam Tabou~, dıy~r ki. . ne bir mümayiş mahiyetini alacaktır.> 
fon çalmış ve bir ses, kaçırılmış ço _ k t'" h b d 1 d • . zünden harabie sebebiyet verdig""i cJaponlar İngıltereyı açıkça tehdıt B ı· 1 5 (A A) ,.ır •. 

:::_-........ Hamit AKARSU . b b B C h' . t . t " a ıyen a er ar oma ıgını yemın- t kt . 1 d" ra ıs ava, . . - monsenyor 
- cugun a ası ay ac ı ıs emış ır. !erle temin etmiştir. Bu zavallı ihti- için, harp yüzünden vücut bulan e me en vazgeçm;ış er ır.> Hlinkn'nın idaresinde bu1umın Slovak 

l\·: k-~- Bu ses: zavallı babaya: yar, bir gece geç vakit evine döner- muazzam servetinin bir kısmı u- Fransız toprağına muhtariyet partisi parlementoya Slo-
.. r ku·· - Bılhassa vak'ayı zabıtaya. haber 'tın" t d ı k ntı ' · 

•• ŞU mensupları . . ken tanımadığı bır adam kendisine çup gı ış ve ora a yanız sı ı tayyaler bomba attılar vaJ...-yanın muhtariyetini talep eden hır 
vermekten kaçınınız! Yoksa çocugu ' e b hran kalmıştır Yirmi sene- . . . . 

lÇın u··nı·forma öldiır11ruz. (10 ooo) doları hazırlayı- yaklaşmış ve kendisine bir mektup 'av· u Ih · f k t f"l kanun Iayıhası tevdı etmıştır. "' ' ır resmen su var a a ı en Tuluz, 5 (A . A .) - Dokuz ec-
11, l'urkku nız Bu para 5 ıo ve 20 dolarlık v~- vererek bunu Cach'a teslim etmesıni 

1 

Ih k k . 'k~ h .. f • , ak şu ın ·· ' . su a avuşma ım 1:1nı enuz nebi tayyaresi bu sabah Fransız - İs- talya ve ispanyadaki 
\ı:r 

1 
hır elb ensuplarının yek - nıkai nakdiyelerle temin edilmiş ol- rica etmiş imiş. lhtiyar zenci bundan çok uzak panyol hududu civarında Eaks _ le _ 

f,, ; digini ıse giymelerine karar sun. İkı güne kalmaz çocuğunuz size fazla bir şey bilmiyordu. j · H" . C h"t y 1 gönüllüler 
.,.'l'n-ıa Yazmıştık. B . . . . useyın a ı a cm thermes mıntakasında kain Or-
ı ,; ı. tay"·· u ünı - ıade edılır.» I Zenci vasıtasile talihsiz baba'-'a • • "r11; ,, un t · ld d " geis kasabasının üzerinden uçmuş-
<lı r lışutıa e mış o uğun an Bu korkunç tehdiae rağmen Caclı, gönderilen mektupta ise bir otomobi.. a rn K l 61 • • lardır. Tayyareler bir kaç bomba al-
' rılatak ... ensup gençlerin ilk zabıtayı gizlice keyfiyetten haberdar le- bı"nerck Prenston cı"varındakı" or- lZI ayın lDCl .. q Unıfo 

1 
1 mışlarsa da kimseye bir şey olmamış-

k r on b . rma i e Cumhuriyeti- etmış ve o mıntakanın zabıta müfet- manlardan· birisine gelmesi emredi. l d"• •• •• 

Milan, 5 (A . A .) - Haıici si
yaseti t<'1 kik kongresi me-:aisine 

nihayet vermiştir . Kongre ta -
talyan Lejyonerlerine seamları bildiril-~<ıracıa Ya eşınci yıldö.1timünde An- - l liyordu. Cach, bu emre de mutavaat yı onumu tır. Aryej valisi ile Cümhuriyet müd-

n Pılacak b deiumumisi tahkikakt yapmak üzere 
" ıştırak ~yıik geçit res- tünlerin yetictirilmesi için çalışıl - göstererek istenilen yere gitmiş, la- Kızılayın 61 inci yıl dönümü müna- mekte, Faşist siyasetinin yapıcı mu • ·•ı etnı l ~- hadise mahalline gibnişlerdir. 
erıı: t~. 29 ilkte : erire karar veril- makta idi. kin orada kimseyi bulamamıştır. sebetile dün Fatih Halkevinde bir me- \'affakiyetleri müşahede edilmekt.:? ve 
!t·e bütün 1'!.rınden evvel kız ve Bir nevi tutün nebatı olan tömbe- Nihayet kendisine yeni bir rande. rasim yapılmıştır. Merasime, kaza da- Almanyada bir idam böyle bir siyasetin intizam ve adalete 

tclun h urklm~u mensupları, kinin memleketimizde de yetiştirile- hilindeki bütün ilk mekteplerin, İtfa- v · 5 (A A ) B' mu""stenit veni bir Avrupa nizamı te -tur c;r ta f vü verilmiş ve biçare yine o ormana eımar, . . - ır ,, 
r Ul~ek ''" ra ından Ankaraya gö- bileceği anlaşılarak Kony<ının Hadım giderek meçhul bir şahsa paraları iye bandosunun ve Fatih halkının iş- deki tahşit kampından kaçmağa mini için daha uzlaştırıcı bir teşviki 
re( ta" ~ on binlerce genç yüz- kazasile Alanya taraflarında tömbe- vermişse de çocug·u kendisine iade tirakile saat onda, bando tarafından gen'deki tahşit ka:nıpından kaçmağa mesai husule gelmesine yardım <'ttiği 

ıtı o1 Yare v • . . 
t -llı,: ıştı e plaMrle geçıt res- ki ekimine başlanmıştır. Bu ekimden edilmemiştir. çalınan onuncu yıl marşile başlan - teşebbüş eden Emilbargatski başı bal- ilave edilmektedir. 
lltı tak ed " d d 1 • <ıhad ecektlr Kısa zamanda çok iyi neticeler alınmıştır. İnhisar- Bu vaziyet karşısında kasabanın mıştır. Bunaan sonra Fatih kazası ta ile kesilmek suretile i am e i mış-
ı~b a da .. . ırıda gvsterdiğiıniz varlık ve lar idaresi bu havali ekincilerinin eli silah tutan bütün halkı ayağa Kızılay kurumu reisi Rüştü Diktürk tır. 
ha vatan ·· b" k ı k 1 k b;ı "acıtıv n-ıudafaasına iştirak için yetiştirdikleri 50.GO bin kilo tömbe-

1 
kalkmış ve o civr şiddetle taranmağa ır nutu söy iyere Kızı ay urumu- Almanyada akalliyetler 

Bir Fransız tayyaresi 
sakatlandı 

0uz e:~ k~r~ı gösteıdiğimiz aşk te- k~yi her s~n~, tö~bek~ zıraatini teş- başlanmıştır. Ayni zamanda Florida nun faaliyetini ve başardığı işl~ri te-
ı,_11rıu1 or""ael ... trıırn. b vık etmek ıçın mıısaıt ııyatlr.rla satın Valisi, askeri de imdada çag·ırmış, barüz ettirmiş, herkesi Kızılaya i.iye meselesi çıktı FrRanosmıza, 5 (A · A.) - Bir askeri 
·ı.q ·•• ... 1 w d B tayyaresi motörüne a -
r.· • r aıınıa ınlerre genç için almaktadır. onlar da taharriyata iştirak etmekte 0 maga avet etmiştir. unu mütea- Berlin, 5 (A . A .) Al-
'ılld sı uzu b d k h ld k rız olan bir sakatlık neticesinde 
L ıı bu··ı·· n :r zaman istedi- Memleketimizde şim ı ı a e se- bulunmuşlardır. Hooverin tayyareleri ıp merasime iştirak edenlere sureti manyadaki Polonyalılar Frick'e iki 
u ı un t k Sardenyada karaya inmek mecburiye-
~·tilrn, eş ilat:i ve m_Çkteplere nevi 100 bin kilo tö:nbeki sarfedil- de gece gündüz 0 havaliyi taramak- rnahsusada hazırlanan büfeye davet sahifelik bir muhtıra göndererek 

\> Ştır. ş Ve elbiseler alınmaya baş mektc. olduğu düşün~liirse Y:_Pılan tadırlar. edilerek kendileri~e pasta ve limonata- Almanyadaki Polonya akalliyetinin tinde kalmıştır. 
l'rli t" 1 gayretın ne kadar ycrınde oldugu an Heyecan umumi ve büyüktür; halk lar ikram edilmiş, merasime nihayet ımaruz kaldıkları tazyikleri anlatmış- Tayyare Tunustan Bastiaya gitmek-

orrıbek· 1 t "d" ı ve yabancı cins tü- !aşılır. galeyan içindedir. veri miştir. }ardır. e ı ı. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----...... E:: s A D o F de · söndü. Zabıta tarafından çatısı yı- ferin türbesine bıraktıkları okka]arla oğlunun evde kitap açıp okuduğuna,!rül gürül okusun da imtihanda dön-1 kıldı. Fakat dillerde bıraktığı yara • kuruüzümü kemali ihtimamla ona ye- ömründe ilk defa rastlıyan o kadın se· sün .. . Bunda bir iş var ... Mesele Ha
lar, keselere açtığı rahneler bir çok - dirirlcrmiş ... i~te böyle kavunla, üzüm- vincinden ağlıyarak: yatiden sorulur. Filan hocanın bana 
Jarınca hala unutulmamı~tır. le, bademşekerile zihnine çeşni, lez - - Ah yavrum, şükür yetiştirene!.. garazı var da, filan mümeyyiz imti -

MAHALLE KARILARI İşte bu Ielakethanenin sağlığında zet verile verile çok şükür biraz sök- Nasıl da bülbül gibi okuyor kırk bır handa haksız yere numara kırdı ela .• 

~lı h uscyin Rahm' GÜRPINAR No. 32 bekarlık arkadaşlarından birkaç ho - miiş ... Mahalle mektebinden alınmış, buçuk maşallah tutu... Kelimelerile ~aha birçok dede .. : ~~ocalarla müme~-
~ı el \lcl\ltsu2: ı varda tutkunluk seyyiesile bir eğlenti rüştiyeye verilmiş... Her akşam eve sevinç tükiirüklerini Hayatinin yü- yızlerle kavgaya gıdılır. Keyfiyet hıç 
~"!( \'~\'cl.!y~ k muhabbetimin beni han- ra gösterır. Siz de böyle yapınız. Be- gecesi, bir sofra tertip ederler. ya başında fes yok, ya kundurasının züne serptikten sonra çocuğa hemen bir şeye benzetilemeyince: 
~ltı lbj hilerne;dar s.ürükleyip götüre- ni bir doktora gösterip: «Şu kadı~ mu- Bu gibi eğlencelerin esası olan pa- teki eksik... Yüzü gözü tırmık, bere, çöreotu tütsüsii verir. A~am babası - Öyle her sene muntazam imti -
l'ııı 11\'le.e k tl ··· Sızden ayrılmak i- ,nyene en. Ben buna şu yolda ezıyyet rayı tedarik için beylerin kimi oda - içinde öyle gelirmiş. Mektepte hoca - g.ilince yine o sevinçle: han verip mektepten çıkanların tah -
haıi~clı:?rnern~ nn~c~ğımı şimdiden ta- edeceğim. Bu hale kaç ay dayanır ?> cıyıa kimi murabahacıya, kim! sarra- sından, evinde babasından dayak yi- - Ah efendi ah bilsen? .. Bizim oğ- silleri pişkin olur mu hiç? ... Hıar der-
~ ~. bir d .. :Lfı~ın beyciğim bak diye sorunuz.. fa, kimi başka tarafa baş vururlar. ye yiye, döğülc döğüle, vücudü çeJik- lan kitaba bakıyor da harıl harıl oku- si döne döne okumalı ki pişsin ... 
b t;q tahalllrnu;~~ hır kemik kaldim. Bu yürekler acısı teklife karşı M~- Bende ne var? .. Be~ .. . Sende ne var? leşmiş. Kendi tabirince: marize ta yor!.. Adam olacak. Ömt"ünüzün so - Sözile teselliye yol ararlar. Pişsin 
ta~ "Ucua·· Urn}e karar versem de il cevap bulamadı. Yalnız şuursuz bır On beş ... Hepsi bir araya getirilir. beşikten idman peyda etmiş. İlminin, nunda ekmeğini yeyip saf asını süre • amma oğlan on yedisini sürüyor. Ha
~<ab 

1
·· Sizi,.. .u?1de dayanacak kudret hareketle birdenbire zevcesini kucak- Mecmu neye baliğ oluyor? .. Şukada - irfanının ilk fevzini birkaç deftere, ceğiz inşaHah ... ı 

1 
" ıçın k M " yetinin artık bıyıkları terlediğini on-

1ttJL. 0 ltıdaı· .~ arıdan geçmek ladı. Saibenin hafif, nazik vücudü a- ra ... Mevcut bu ... Masraf ne tutuyor? karagöz, kukla muhavereleri yaz - Müjdesini verir. Birkaç dam]a se -
k 11;<111s gını soy]"" .

1
. b. "dd 1. t "k"l T dan yukarı sınıflarda bulunan bacak 

"il ~ ız gösteri uyorsunuz. Bunu ı ın asa ı ve şı et ı azyı 1 e ezı ır- Müfredatile hepsi hesap edilir. Mev- makta göstermiş.. . vinç göz ya~ları da kocasından akıtır. 
~ilc;:/le l<thal'l'\nı~o~sunuz. Bence de ken biçare kadının gözlerinden hüz • cut masrafa tekabül etmez. Bir ikin- Bir gün evde defteri önüne acıp Ertesi günü pederi oğlunu on kuruş kadar çocuklar beyim]e alaya başlnr
lli~iııgırıı rıiçin . ulun mümkün olamı- 1 nün artışını gösterir gibi sakit, kat- ci, üçüncü hesap daha geçilir, şundan sağ kolunu bükerek yumruğunu k; _ mükafatla taltif eder. Bu parayı ço - lar. Koskoca herif daha ikinci seneyi 
~ C<lnı can ııı:ana teslim etmiyor, 

1
reler tane tane yu\'arlanıyordu. Ka- bundan kırpılır ... Hayır mümkün de- ragözvari aşağı yukarı oynatarak kı _ cuk doğru götürür, devederisi bir ha- bir türlü atlıyamıyor. Nasıl atlıyamı • 

11; 0rad a olçrnüy ? s· k · ·· .. ld"l Fakat 1 · B ~llıı \l .,ev il" . . orsunuz. ı- n oca yınc goz goze ge 1 er. ği ış uymaz. u beylerin içinde Ha- sık, boğuk bir sada ile: civatla bir karagöze alır, . . yor? Kaydırak, paçapişti oyununda 
b;ı trı>. gecele:; ~nız~n yatağında kal- bu son bakış pek eliındi. Artık ne yati isminde bir bey var. Amma nasıl - Karagöz beyefendi yorgun mu- Artık ondan sonra her akşam ana- atladığı zaman dört metre birden sıç-
t:ıçlı\ a ile i~k enım burada yalnız Mailde ifadeye kudret ne de Saibede bey? Uçarı bıçkın. . . Tam tosun... dur? Argın mıdır? Dargın mıdır? sına babasına defterden veya ezber • 

dü encelerle g · ~ · · 1 V k 'l b b k ~tlı· §ürınıu eçırecegımı dinlemeğc kuvvet kamıştı. a tı e onası a ası se sen mektep de- Yoksn tavan arasında farelerle tavla den okur. Birkaç zaman daha maşal-
rıyor ... Hayati bakar ki iktidarile meli
tepten çıkmak kabil değil ... Bir nkşam 

dtd &itı.i~ fe~orsunuz? .. Benden is- Şöhretle Mail ğiştir~mişler. Okumayı pek ~ökeme- mı oynuyor? Buraları hiç düşünme - ah tutuya çereotu tütsüsüne devam 
~lr ~ İn.san rlık. kudretim fevkin- Macuncu taraflarında bir belfıha- miş. .. Çakı buldukça kundurasını, el- den kapının öniinde dar, dardar. car, olunur. Olunur amma mahdum bey evie anasına babasına: 
~ laı:ı hey .. hır araba hayvanı ne, menfur bir umumhane vardı ki bisesinj kolayca sök ermiş . .. Fakat carr, ne dine alıp veremezsin behey sene başlarında imtihanlardan fırıl fı- - Ben artık rüştiyeye gitmem. Ya· 

"llttıuıi.itıu i•rı alsa çekeceği yükün söndürdüğü bunca servetlere bunca heceyi kolayca sökemezmiş ... Çocu - salyangoz suratlı herif!.. r•I döner. Acayip şey!.. Oğlan evde zım iyi, imlam !Ha. 
arılamak . · b" 1 k "h t k d" ~ ih . . k . . "l · B D 1 ıçın ır ba~ta- ailelere pe~•rev o ara nı nye en ı gun 21 nını açma ıçın oı t:"=ı aba Ca- İ}e "'ÖV Pncl'<(ni l"i;ren valrl<>c:i . ıl ftPrlerin, kitapların yi.izilnden gi.i - (Devamı var) 
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Galatasaray tarafına yarım sattefl ' 
beri geçtiği yok... 

11 
Nihayet hakemin düdüğü oyunu 

nihayetini bildiriyor. Galatasa~ 
Güneşten çok daha güzel oyna 
halde yine 4 • 2 kaybediyor. _,:4! 

.. ~ A Y-0~ ~ Dünkü maç: Güneş 4 Galatasaray 2 
... ncü bölük kwnandaru binmeğelğinden hafiften hafife kişner, ön nya- Oyun çok heyecanlı idi. Galatasaray çok güzel 

Hakem Adnan Akın, oyunu r-. 
idare etti 

Beşiktaş attılar 
muhtel iti .ah, alçak bir binek hayvanı ihzar gile yeri kazardı. Yürüyüşü de insanı d v h Jd v J"' Jd 

ederek, teftişi müddetince Rıza Paşa !sarsacak şekilde değildi. Hulusa, tam oyna ıgı 3 e mag Up 0 U : Bu maç, oldukça zevkli oldu. 1',. 
hazretlerine talisis kılinacak. olan bw .Rıza Paşa hazretlerinin rahntmı tc- kımlar bu maça şöyle çıkmışl~,. 
hayvanı yann, alessabah Derseadetten min edecek yegane hayvan o idi. Milli kümenin son maçını Güneş - Altılar muhteliti: Saim _ RuhJ, 'fıJ-
gelen sekiz trenine ihzar etmek üzere Ertesi gün muayyen saatte, Cana- Galatasaray dün Taksim stadında hid • Sadettin, Mustafa, Dan~ - f,J-
Iazun gelen tedarikatın serian temini- var bir tavla neferinin yedeğinde, öm- 5,000 kadar seyirci karşısında yaptı- ran, Muhteşem, Hakkı, Hüseyın, 
ne memurdur>. ründe bir daha göremiyeceği şekilde lar. Hakem Adnan Akın.. mal. . ri" 

Yüzbaşı Ce\!det Efendi emrin bu süslenmiş olarak istasyonda arzı en- Takımlar, bu mühim maça şöyle Beşiktaş: Mehmet Ali - Fetht, f 

parçasını maiyetindeki müluzim ve dam etti. Pasa hanetlcri debdebeyi çılanışlardı: ci - Refet, Hakkı, Cevad, Fuad, şe 
gediklilere okuduktan sonra etrafın- SC'\'lnediklcrindcn ba~knca bir mera- GalatasaTay: Sacit - Adnan, Salim ket, Nazım, Z<!ki, Hayati. . ~ 
dakileri süzdü. Kırbacını çizmesinde sime lüzum göstermemislerdi. , - Süı:ıvi, Mustı:ıfa, Musa - Necdet, Dörde yirmi kala hakem Nur~ 
şaklatarı:ık: Tren yaklaştı, pence~den müfettiş 1 EŞfGa.~, ~ehCmihet,dHaşFim, BküleHnt.kkı sut'un idaresinde oyuna bnşl ~ 

I. ·ıı· · ? d a· s k' ı 1 1 · l 1 ·· 'f uneş. ı a - aru , a - Beşiktaşlılar ilk hücumlarında m. - şı ınız ya . . e ı, a ın, us u ve paşa 1azrct erı pırı tı ar saçan um or- Ö & . . 
kısa b ·lu olacak. M' l h t kal l f ·ı .. .. d" D-L- Yusuf, Rıza, mer - Salahattin, Nı. telit kalesine kadar indiler. - 5ag ..ılr 

o~ . . ıra ay nzre - ması, ıp ı esı e gor:un u. ana M l"h M t R b'" - tor· 
l · b cR p h 1 · · t d ğ . d 1_ .. .. yazı, e ı , ura , e ıı. Zeki kale önünde yakaladıgı erı ana ıza aşa az.ret erını n- o nısu, çencsın en yuno.ınsı gorun- S 

7 45 0 
G 1 ta 11 .ra 

bo. ik. . el ı .. aat 1 , · yuna na sarayı ar köşeden içeri atarak ilk golü J-b , 
nınm, ~ u 1 arşun } a g il! ya ge - du · b l d T C'h d l' d k ld G- 1 ..... u 

S dere .. k Irt' 1 B j . h aş a ı. op ı a ın e ın e a ı. u_ Birinci dakikada olan bu go , ... , 
rnez.. on ce ur e ır er.. un - Lokomotifin .sesini duyan ayvan- h" ti R d R b"' l3' 
dan başka safralaı:ından muztnriptir - Iar ürktüler. Tabii Canavarda en u - n1 u;;;ma. geç · ~an G ~ ~ye, telit oyuncularını canlandırdı. ı1'I 
ler. Binaenaleyh heı: itibarla şeraite fak bir hareket bile görülmedi. 1 on an .. d ytzıye ;eç;n dLP~ka a dsa.. şiktaş kalesini ziyarete başladt]Şf' 
muvafık bir hayvan hazırlamak icap l\füfcttiş paşa trenden indiler. Ha-

1 
rGaylamt u a aası h~.r ar atsmldan Hfıklın oynuyorlar. Birçok fırs:1 ti 

d . . . .. . . 

1 

a asarayın ucumu avu o u. dan sonra nihayet 37 nci dakÜf31ii c er> demiştı. Paşa bılhassa suvan1er zır zabıtanla tanıştıktan sonra kcndı- 1·1k d..n 'k 1 d .. & 1 b her bP' 
h kkı . . . . . . ~ . . ~.n a ar a ruzgar a era Muhteşemin kaleciyi aşan topa r? 
da d :n ~e~ tı~zmışph. ~sen teftişı sıne a;,Tıldığı halinden belli olan keçı Güneş hakim oynuyor. Galatasaray Beşiktaş • Altı takım muhteliti maçından bir enstantane dokunmasile beraberlik sayılıı·ıd' 

e a zıya e u ce e en yürüte- amıanına yürüdü. Takdirle, aşağıdan. müdafaası ve kalecisi fedakar atılış... kazandılar. Birinci devre bu şe1't 
cekmiş. Gözüniizü açmalıL yukan ve sağdan sola bir süı.dü. laııla fır.sat vermcmeğe çalışıyorlar., ..ıii'nin uzaktan ve arkası kaleye dö. Faruğun fevkalade oyunu da Gala • bitti. 

Cevdet ~~~di .~ir müdde.t gözleri~i Paşa, boyu ~anavarm ~o~un~ nn- BeşincL dakika.da Bülendin bir akını- nük vaziyette attığı şüt, Sacit tara - tasaray muhacimleriİıe vakit verdir- İKİNCİ DEVRE . ~ 
kırparak duşundu. Sonra devam ettı: cak aşan, şişman. kısa, sinırli· bir a. - nı Faruk kornere atmakla kurtara _ 1 fmdan güçlükle kornere atıldı. Kor. miyor. Bu arada Mehmcdin soldan Beşiktaşın hücumile başlano_ı . ..ır 

- İyi ı:ıma ben bu biçim biı: hayvan damdı. E11J ufak bir şey.den kuşkulanı- bildL Fakat. Galatasaraylılaı:: bundan nerden istifade edemediler. 40 ıncı çok güzel bir şütünü Cihat, güzel bir tt gı "" 
ha dakikalarda Nazımın elle a ı _1119, tırlamıyorum. Bizim tavlada var yor, altun kenarlL kelebek gözlüğünün istifade' demediler. Galatasaraylılar, dakikadan sonra hücum sırası Güne- plonjonla kurtı:ırdı. gol tabintile sayılmadı. Beşikt:l?" 
rnı?.. üstünden hiddetli Wddetli etrafına ba- Güneş kalesine hücuma başladılar. şc geçti. Fakat muhacimler mutad 23 üncü dakikada Faruk, Galata - müteaddit fırsatlar ve korner atı~~ 

Maiyeti Iıürmetki'ı.rane bir tavırla lhyor.du. İhtiyatla ata y.aklaştı. Tom - Oyun mü.tc.vaz.in oluyor. Güneşin, anlaşmalarını yapamıyorlar. Ve bu sarayın bir hücumunda topu elile tut kazandılarsa da istifade edenı~_11 koliarını açarak bu mülahazayı tasdik bul elini sağr.ısına doğru uzatarak hemen bütün hücumları çok güzel hücumlar çok tehlikeli olmaktan u. tu. Musanın çektiği frikiki Cihat !ev- Buna mukabil Altı klüb ınul•W"d' 
ettiler. Yalnız içlerinden biri, tavla za- okşadL ovnayan ve her tarafa yetişen S:ılim zak bulunuyor. 43 üncü dakikada Ga. kaliide bir plonjonla kurtardı. 16 ncı dakikada yaptığı bir a~.., 
biti, birdenbire: Canmmr, elin temasını hisseder et- tarafından kesiliyor. 11 inci dakikada latasaray. ani bir hücum yapıyor., 24 üncü dakikada Güneşliler te:k- Muhteşemin ayağile galibiyet g lil 

- Yüzlla~ım, galiba Canavar işinize mex t.iz perdı_-.den kişneme ile beraben Galatasar.ay bir fırsat kaçırı:yor:. Bü. Eşfak ve .Mehmet, Cihatla karşı kar- rar Galatasaray kalesine indiler. Sağ. nü kazandL Oyunun bundan 5oı:~, 
gelecek! dedi. · faşırtıyı bır,aktı. Sağ ayağı boyuna lcntten Mchmede giden topu Cihatla şıya kaldıkları halde topu Cihada kap dan ortalanan topu Niyazi durdur - kısmı tamamen Beşiktaşlıların ~..ı 

- Canavar mı?.. t.oprafu eşeliyordu. karşı karşıya olmasına rağmen ar _ tmyorlar. Dakikı:ı 44, Güneşin orta- madan ve yerden müthiş bir şfitle kimi ti altında devam etti. fil"" 
- Evet, hani şu, miralayın kızı için Daha ilk seste Paşa haz.retlerinin: kası kaleye dönük olduğu için :Meh. d:n b.ir hücu~unda Reb~i, uz~.ktan ağlara taktı. Güneş 4, Galatasara~ .ı. Bey:ı.e siyahlılar ellerine geçen bıJ' 

getirtilen kısrak.. Keçi kadar boyUo 1 rengi bembeyaz oldu; cüssesinden u- met, Cihadın. eller.ine attı. koşeyı b~lan blr vuruşla ılk gclu ya_ 1 <?alatasarayhl~rda ~ol ~~kar~ak ıçın tün fırsatları kaçırdılar. Ve f\luııı' 
vardır, koyun gibi usludur. Boynuna mulmıyacak. bir şekilde üç adını geri Rüzgar altında olmalarına rağmen pıyor. Guneş 1, Galatasar~~ o. ugrşıyorlnr. Guneşh mudafı Fa:Uk, muhtetne 1 _ 1 mağlub oldular .• 
ipi takan çeker götürür... flrladı. Soluk soluğa, hiddetten keke- Galatasaraylıların hücumlar~ çok teh Santra ~lu?·or,. devre bıtıyor. 1 fen~ oynamıya baş!a.dı .. Boyuna ıska 
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Şişli, Perayı 2 _ 3 yeneli 
_ Tamam hatırladım.. Aie.ı:in be fiye kckeliye: likeli oluyor. Güneş kalesi sık sık . !KINCI. DEVRE geçıyor. Ve topu bıçımsız vuruşlarla Şşli _ Pera takımları Apoye Ma~ 

Yahu tam arad gmuz~ - Mülazim efendi, mülazim efendi! kanşı,.ror Güneşlilerin arada sırada !kinci devreye 6 40 da baslandı kornere atıyor. Galatasaraylılar bun. k d'"rnif' 1 düfl 
ı ~ · ' 'il • • • • upasının o ına maçını .. .ıı 

' ... D' h k d B hald' K tliı ''aptık.ları hücumlar Galatasarayın Galatasarayın akını topun cihadın lardan da ıstıfade edemıyorlar. Gala- bah T ks" t d d d'" t b' e ,_,,.... Yalnız ufak b' kıısu .. ıye av 1r ı; u ne u:. ıyme - ' ' . - . . . a ım s a ın a or ın " 
- ır ru var yuz- canıma ~ı kasdettiniz? .. Alay kuman- güzel oynyan müdafaası önünde ko. elinde kalmasile neticelendi Galata. tsarav muavın hattında degışıkhk o. b' k 

1 
b lık .... d t 1 r )i 

başım, kendini tutamaz, sidik:liyor layca kırılıyor Güneşliler fena vazi- saraylılar, Güne;; kalesinin °önünden luyo;. Musa santrhafa, Mustafa da Aırd a aAka "donun de. yapdı a ~er Yüzbaşı omuzlarını silkti; . danınız cmci böyle mi telakki eder. . ~ . nan ın ı are e ıyor u . .ıcı .,, 
_ Aadam sen de, aldırma, dedi, Ca- Sakin diye önüme sürdüğünüz şu yeti görerek değişiklik yaptılar. R~- ayrılmadıklaın halde şüt atmadıkları yan hafa geçıyor. takım bu maça şu kadrolarila çı1'ıı11 

. 'dir havvanın haline bir bakın... bfi, sol içe, Murat son açığa geçtı. için gol çıkaramıyorlar/ 3 üncü dakL 28 inci dakikada Haşim, 18 çizgisi lardı: 
navar ,1~1 . '. • . • • Ve hiddetle kılıcını şakırdatarak bir Gt:inei muavin hnt't'ı çok geride oy - katla Güneşliler sağdan bir akın ya. üzerinde ) \rden çok sıkı ve ani bir Şişli: Armanak _ Alber, Mnrtİ)'~ 

En ıyı bırucilerden birını de avıı:ın .. t lik d ~ .. "d.. nuyor hücumlara hiç yardım edemi- pıyorlar~ Sali'ıhattinin kaleye attığı şilt çekfyor. Köşeye giden topu Ci - A Nub., .. , Arşevir - suııi 
Yarın sabah saat sekizde ıs' ... ;:, __ ..]_, a aya ogru Ytn'U u. ' .. 'd kik d M ı·h k l . - gop, ..... 

._,.ru.uwı ••• yor. 23 uncu a a a e ı , a ecı topu Sacit, iyi bloke ed.errll.:or, hat, yine mükemmel bir yatışla kur- Mikrop Vahap Şaver Diran. c. 
hazır bulunsun .. Siz de beraber tabı'&ı · . ·1 k 1~ k J w N" · t k ak. 'k' · 1" 1.ı t A k d II · · · ' ' ' · · - v .. . - Ikı saat sonra alay kumandanı Mü _ ı e arşı n.cırşıy.a amasına ragmen ıynzı opu apar ı ıncı go.u a - arıyor. r ·asın an aşımın yıne Pcra: Koço Hiristo, ÜrlektıS -

Mulazim evvel Necati Ef d. · 1 k -· .. S ı· k 1~ G" 2 G l ta O - l ı.:· ··ı·· · · tt k' )4t' .•. . en mm laziın e\"Vel Necatiyi çağırttı: ~ ~ıgı şut a lme _çarpara . 1\0rr.cre yor. uneş , a a sara . guze .uır şu u aynı vazıye c a ım tien, Angelidis, Çaşi _ Caınba~, 
bahsettıgı hayvan miralay hazretleri- _ Ne diye 0 azgını gonderdinfz is- gıdıyor. Soldan, sagdan çek.ifen kor. Arkasından Muradın ortasını ya - kalıyor. Galatasaray mütemadiyen sinezi Budur Bambino, Todoı·ı· 
nin ~~sak :·e korkak, zayıf kanbur tasyona?. Sizde akıl ve iz'an yok mu nerler, Galatasar.ay k:lcsini karıştı. kahyan M.~lihi~!.öşeye çok _güzel bir hücum üstüne hücum yapıyor. Fakat Oy~n çok ~eri başladı. pers~ 
~ ıçın, bilhassa aratılıp gctirtiliniş hiç!. dire bağırdı. rıyor. Fakat Sacit, . guzcl ntılışl~la, vuruşla_ goder~ıgı to~u Sacıt, ondan nafile ... Çünkü netice alamıyorlar. rüzgarla beraber Şişli kalesine :ıİ 
bır hayvandı. Kwn, kel ayıbından 1111 .. ,~-· •el, b .... k b" t-1 bunları bertaraf edıyor. Fakat yır - , daha guzel hır plonJonla 1kurtardı. İkinci devrenin 35 inci dakikası ol. lar 
b .n UWL.ıın evı. uyu ır cesare d a·· ı·ı d G l l 1 beş. . d k'k d - b k d • . -~ aşka bir de ata binmek merakı var- 1 . minci dakika an sonra uneş ı er e a at::ısaray ı arın meı a ı a a masına ragmen u zamana a aı· o. p 

11 
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dı; fakat korkak olduğwıdan her hay 1 e- ,.,1.. 1 1 1 h 1 açıldılar. Boyuna hücum ediyorlar.' ki hucumunda Haşim, yakından topu yunun dörtte üçü Galatasaray hfıkL b tera ~kalr ?n a ıda _at addit fi'• 
- - .ıuıra ayım, a ayın en us u ay - . . ı . . . . . . . u azyı erı sırasın a mu e · ... ~ 

vana binemez ille bindiği zaman a .. d d"k. Fakat bunlar, canlarını dışlerıne ta.. havaya attı. Galatasaraylılar ıki go. mıyetınde cereyan ettı. Ve hala da tl k d 
1 

B d vatıP 

Yaklannın '-~e s~hileccgı.·· ku"...:~ı: lvanın5ı gon er ,ı p. h 
1 

. lan karak ovnaxan Galatasary müdafa. le rğmen tekrar Güneş kalecini svr- Galatasaray, tek kale halinde oyna.
1 
sakatr açkırt.!. abr: ~t.~ra tarak tLl.,-ı 

" ı:r..... - us teres.. aşa nzret erı ya ~ 1 . uz an çe ıgı ır şu u va a · .~ 
melezleri arardı -• .ı·- ., ası tarafından kurtarılıyor. dılar. Bu arada Faruk, Eşfaka 18 cız. makta devam ediyor. 38 inci dakika. p k 1 .. t r d kS.Ç'°-;1 

· nu so,,..uyor... l • . d k.k d wd l b' ı ... d ükl' di p l N a· t 

1 

era a ecısı opu e ın en ıaı'1 
Zabitler, aralarında, alay için bu cı- H f d' h 3 ıncı a 1 8 a sag an yapı an ır ~ gısı çın e Y en · ena tı... ec e ' da Necdet kale önünde vakalı,.·or Mik tiş k ş· ı· · ·ık go - ayır e en ım;, ayvanın suyuna d F - k 1 b' . . 1 .... k- , J .1 • rop ye ere ış mm ı ' 

lız ve lag'ar hauvana Canavar adını . diler Ala da Galatasaray aıtınm a arugun ıs a- Ga atasarayın ırıncı go unu oşe - Fakat bu fırsat da kaçıvor Top ha t p al l b ld onra c "' gı.tmc . .. y Canavardan da- _ . _ .. • .. · ~ · ' - yap ı. er ı ar u go en s _.,,., 
koymuşlar, sonrn bu isim yavaı: yav~ı: ,__ usl • ef d' . .. , __ ,_, geçmesı ıle kale onunde topu yakı:ıla_ den topu ağlara takarak yaptı. Gu - vadan avuta gidiyor. 

1 
dıl . F k t .. • . it nda olıv-

:.- ~ ıı.a. usu \!:arsa c.n ınıız: soyu::w~.. - n 2 Galatasara 1. . . 1 an aı. a a ruzgnı a ı e • 
yerleşmiş kalmıştı. MiralaMın gözleri karardı, ai:'Wll aç- yan Bulent. ou muhakkak gol fırsa. eş ' Y 40 ıncı dakıkada nıhayet Galatasa- sına rağmen Şişli müdafaası ço1' 

••• tı, gülememekten mütevellit cali bir tını topu havaya kaldırarak kaçırdı. Güneşliler, Galatasaray kalesine ray, oyununun seme~esini. görüyor. nerjik ve güzel oyunile fırsat. \'e~~ 
B d b d ki:1;.... n b c d indiler. Akın, frikik He durduruldu. M h Id t - b k d 1 ]<" sv· hiddetle raporunu yazmak üzere o - un an eş a ı.ıu• so ra u se er e e met so an yap ıgı ır a ın a, yordu. Birinci golden on dnkı " • 

Canavar, isminin aksine kendinden dasına girdi. M_ehmet', Güneş müda~erini atl~t - Salahattin, dizilen oyuncular arasın- çok güzel bir şiltle Cihadın kolları ra yine Vahabın uzaktan bir."'~ 
başka her şeyden korkan, eşek bo- . . trgı: hali:fe Cihadın eHer:ıne attı. Ciha~ da yerden sıkı bir vuruşla topu üçün- altından topu ağlara takıyor. şunda kaleciyi atlatarak diregt'! ~ 
yunda ve dürtülmcdikçe yürUmiyen Alnıanyn ·- ls\'ıçre maçı topu tutamad1. Fakat Faruk uzak - cü. defa Galatasaray kalesine soktu. Güneş 4, Galatasaray 3. pant opger i geldi. Bu sefer de . -.,1 
bir hayvandı. Mülazim evvel Necati Paris, 5 f:A. A.) _ Futbol 1 la~dı. Hemen ibr dakika içinde vaziyet yi. ,.,etişerek ikinci golünü yaptl. :a~r 

· -· · · 3 G ı Bülent merkez muhacimde, Meh- J J 
Efendinin bahsettiği kusur da, kaşağı dü~·a şampiyonluğu müsabakası: Galatasaray çok hakim oynuyor. ne degışmiştı. Güneş • a utasaray devre bu suretle 2 _ O Şişlinin 

1:.- I M fih G-1- lıl _,. met sol açıkta oynuyor. Galatasaray. uımanr uogrünün okşanmaya alışma- .Ahnanya - svi.çre ma9 bire kar.ş,..I Güneş kalesi adeta abluka altında. 1. aama w.atasaray ar tt.:Arar yetilc bitti. . . 
sından ileri gelmişti: Haşası konurken nöbetçiyi öldüı:uek. Tuhuringtın Güneşli müdafiler topu uzaklaştır- Güneş kalesine aktıar. Fakat muha_ lılar daha ~.iya~le ~.ücum etmeğe baş- İKINCI DEVRE , t>ıl 
işer, kaşağılanırken işer, bir yere sü- biı:le, beraberlikle. ııetkeleıun_iştir. makta çok güçlük çek.iyoı::lar. Gü _ cimlerin hem çok paslaşmaları ve lıyorlar. Guneş mudafaası artık şa - Şişlinin rüzgar altında oldµgıJ 
rünse, yem torliası takılırken. şerdi. İk.iı ekip ~be günü bir daha neşlileri.n. de akınları çok tehlıkeli hem.. de şilt çekmemcleı:ı, gol dtma - şırnuş vaziyette, mütemadiyen faul de mütemadiyen Pera kalesinde Jı 
Bu esnada da son derece keyfi geldi- karşılaşacaklardır. olmuyor değil. 39 uncu dakikada Re- ı Iarına mani oluyor. Güneş müdafii yapıyor. Topun santra çizgisinden 1 naması ve ikide birde gol at~ 

Yeni "SAB'.AR,, m romanı: _ 13- ışılaşacağunızı anladım. Her tarafa ı:es- - Fakat bu. dönek adam çok seviu1- halde idi. Ayakkabılardan ve şemsi- dan uyandırdı. ,, ~ 
mini asmış~ Kartlarını kadınlar ka- li. Benim hoşuma gidiyor. yelerden süzülen suh:ır yerde küçük - Peki şimdi ne yapıyorsun· 

lf 
-••••••11!!11 pışı.yorlar K.endı kendime eğer Bulli Hel, Anikanın elini yakından mua- su birikintileri yapıyor ve can sıkın- doktoranı yaptın mı? 

1 

KADINLAR GÖLU il seni görürseuı işler karma karışık o- yene ederek; tısilc postaneye koşan plajın ahalisi - Tabii. Habrlnmıyor xnusı.ıtı· Jf 
lur dedim. Fakat hiç ümit. ettı.ğim gibı Göster bakayım, yüzüğün nere- gişelerin önüne yığılıyordu. Hcl'c mek- - Hayır, ben yanında ikcıı seP ııJ 

1-~-~---••••••••••••••••••••••••~ o~~ N~ın? llirnz~nid~~-~? t~y~~.Birang~~ri~~uk~~-~ hau~ncymdun. Ç~ış~kW~ 
Tercüme eden: Nebahat PEYAMİ SAFA yazan: vlcKi BAUM dün mü? Yo~ hepsini unuttun mu? Kontesin yüzüklerle dolu biraz kısa reddüt etti, sonra cebinden on dört parmakların simsiyahtı. Ya icat e 

- Hiç birşey unutmadım Anika, parmaklı küçük bir eli vardı. Manikür şiling çıkararak gi:ieye verdi. Bu, gü- istediğin şey ne oldu? 
sarannış, arkasında im.pcrmcabl içeri 1 vara çarpmış gibi wirdenbiı:e durdU: Buna nasıl ihtimal v.c.rjyorsun Fakat, 1 yapılınış tırnaklar küçük pembe bir zel giden bir hafta zarfında kazandı- - Muvaffak oldum. J 
girdi. Bir çift ince, gri spor Ç.araba ve: beni habersizce. bıraklP, gittiğin vakit !pençe gibi parlıyordu. ğı para idi. Bu, Tenis ayakkabısı al- - Fakat. sen onun sayesinde 

1 

doğru ilerled.4 fakat bunların Kaı:- <Öny.uşka ... Onika diye.. bağırdı. çak müteessir oldum ve sana çok kız- Hel; cHa, Ha, diye başını sallıya- mak için biriktirdiği para idi. yoner olacağını söylüyordun ... ~' 
lo'ya ait olduklarım ~örünce geri dön- Kadmın bakışlarında rikkat v.e ue~ dımı Her halde hoş birşey değilw um- rak. güldü. Bu bir gösteriş. Yalnız Anika Hel'i kapıda bekliyorda Fakat şimdi t:Kadmlar Göl b!J ; 
dü. Karla: vardı. netlerim, çünkü ben seni ... sana çok seyahat ederken takılmak üzere, de- Gözleri yaşlarla dolu gibi parlıyor, yüzme hocalığı yapıyorsun; 

cHcl! M:cyı nu arıyorsunuz! dedi. - Bonjw-. Dcye cevap verdi. a~ışbm... ğil mi? mendilini elleri arasında bükerek çe- demek?. d 
Geliniz. Biraz oturmaz mısınız. May Kapıcı izahat veriyordu: Mösyö lö Kontes gözlerini yeı:e indirdi ve.: Anika evvela ciddi bir tavır takın- kiştiriyordu. Bel bunların ne demek - ~...ıdar parasızım ki kcfl19 
film almak için şehre kadar indi...~ Kont her.bere gittiler. Bir saate kadar c:Ah!• diy,e içini çekti. c.Evet benim dt, sonra 0 da gülrneğe başladı. Ve olduğunu biliyordu. İyi kalpli çocuk bir çüt te~ ayakkabısı b~C ~o 

Hcl tereddüt ediyordu ... Ben de .. . pöneeeklerini kontese söylememi emir: için de hoş birşey değildi. Fakat y~ nihayet: kendi kederini unutarak: yorum. Ağzıma ~oyacak bır ri ,; 
Bana da birşey lhımdı ... > diye keke- ettiler.:> şamak lazım. Eğer bizim gibi iki za- - Evet, dedi ..• Bunu sakın başka- - Bir şeye mi canın sıkıldı. Hırs - bulamı~orum. Bır seneden~~ııtl• ' 
ledi. Karla kardeşini bu kadar seven Kadın dalgın.. vallı fakir birbirine bağlanırsa ondan Ianna söyleme. Bu budalaların hepsi landın mı? Birine mi kızdın? dedi. hald~yııı:. Geçen haf~ t~~tı f~ 
bu seviJnli admna baktı. Çğµ-mak için - Pek ala, dedi. Gelirse_ beni holde. ne beklenir:? O sırada bir adam beni b . ıet· . . I İ t - Hiç, diye cevap verdi. Posta ile ne bır kılo daha eksılmı~ıınl . de' 
kaldırdı~ 1. . d'" .. b' . . enım asa ıme ınanıyor ar. ş e pos- merak etme yavrum boy e 

gı e ı ~anına il§tu; yavaş ır beklesin. Postaneye kadar gıdıyorum._ Parise götürdü. Sonra Zurih'de bir t ld'k. ç k • . , beklediğimiz birşey hala gelmedi. Be- . ' 
sesle y k d a··· H l affın aneye ge ı o rşın var mı. etrnıyecek 

: « azı > e ıo e < ız.ı rica - Ben de, ben de postaneye gidi- tiy:.atroya angaje oldum. Daha sonra Hel'in \zü karardı ha 1 ·erek· ooklerc benziyen küçük yüzü uzun . ·. .. Ve s0 
ederim> diye geri dönrcken kapıcının dedi H l B rabe n•t,tıl . .. . • Yl • şın eg · . . . . . Anıka bır muddet sustu. .9tl yorumı · e e r ~ ar. bır l'.evude çalıştım. Ve şundi... _ Hayır, dedi. Bana bir mektup o- zaman cıddıyetını muhafuza cdemcdı. elini yavaşça Hel'in koluna }<O) 

yanında duran bir kyclınla karşılaştı. - İşi tün mi? diye sordu kadın, kont - Şimdi kont Stemy ile evlisin. lup olmadığını soracağım. Anneme de Boyalı burun deliklerini açarak ha- cZavallı Bulli!> dedi. t 

Bu, .~ok ge~ç, ort'a boyi~ ve ıon de- be.nim ko~~· km;ıtcs de. be~ ... Bi- Bu adam fena halde sinirlerime do - biraz para g6ndereceğim. Uzun sür - \'ayı kokladı. Yağmur dinmişti. cOh! cİşi bir mühendise hav~l~ ~ 
rece guzel hır iadındl. Sıyah saç~n faz bana bur.met ıste.tlm. Bullı bo~le kunuyor. nıez. Bek1e beni Anyuşka; beraber Ne iyi.> dedi. Ve gülmeğe başladı. Hel Çok namuslu ve nüfuz sahıbı , 
kalemle yapdmış kaşlarına kadar m- İ=yll§ka falan: diye bağırma.> - Niçin Bulli? döneriz. Tekrar birbirimizi bulmak ne (lna bakarken beraber yaşadık lan kil- dam. Başka yapılacak bir şe) 
dirilmişti. Hayretle küçük ~ * -FakatvAnika> ~~t, çabu~ söyle... - Çtinkü, dönek bir adama benzi- hoş değil mi?c çille odayı hatıı:lıyordu. Şimdi cevabını bekliyoruı!l·""' 
zırur ~ Bel sanki bıqını hır du- - Fotoğrafını gorunce senınle kar- yor. Postanenin içi tahammül edilmez bir Anika onu bu daldığı güzel rüya- (Dalı.' 
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YENi SABAH 

~alya mektupları 

Yeni Romada hayat 
~~Ş~stlik İtalyada bir çok şeyleri de
~Ştirdi. Hususi hayata geçti; selam

an adıma kadar herşeye karışıyor 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi. 
1e,so Havadis. 13,05 Plakla Türk mu
sikisi. 13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 
Hson. 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi. 
19,15 Çocuklara \nasal: Bayan nine 

1 

tarafından. 19,55 Borsa haberleri. 20 
Rıfat ve arkadaşları tarafındn Türk 
musikisi ve hlk şarkıları. 20,45 Hava 
faporu. 20,48 Ömer Rıza tarafından · 
Arapça söylev. 21 Fasıl saz heyeti: 
İbrahim ve arkadaşları tarafından. 
:(Saat ayarı). 21,45 Orkestr: 1 -
Mendelson : Ruy Blas. 2 - Grek: 
Nüvi Aljeriyen. 3 - Defose: Bersöz. 
4 - Driğo: Eko. 22,15 Ajans haberle. 
ri. 22,30 Plakla sololar, opera ve o -
oeret parçaları. :.2,50 Son h,aberler 
ve ertesi günün programı. 23 son. 

Avrupa Radyosu 

Bükreş. Radyo orkestrası, 22 Mila
no, Torino: karışık µı.usikili neşriyat. 
22.10 Peşte: Orke~tra ( Wagner, Schu
bert, Jerger, v. s.). 22.45 Bükreş: Lo

kantadan konser nakli. 
OPERETLER: 

20.10 Viyana: Opera ve operetler
den parçalar. 20.30 Prag: Verdinin 
«Adia> operası. 21 Belgrat: Operada 

llo Romada bir nilmayif verilecek temsilin nakli. 22.10 Bükreş: 

Meşhur Yıldızlar 
Çoğu birdenbire şöhret kazanan 

yıldızlar1n meşhur eserleri 

1!.pı- llıa, 1 (liıısust) B"tün" ,_L. lif !mı cak d d k tl Opera havalan (Leoncavallo, Mozart. 
4Ul', i . - u Ul&-1- o ya erece e uvve en -

Vetı,.tiıı. Çıtıde husule geldikleri cemi- miştir. Wagner v. s.) İ -
hııt t' Sehresini d ğiştirirl M Sela . .. .. .. b'l ODA MUSİKİS ... ~ı. tatıı;ız . . e er. "f" m verişte ve yuruyil§te ı e 1145 Berlin kısa dalgası: Artistik (Greta Garho) ile ( Robert Taylor) Kamelyalı kadın filim inin 

l 
P~ııı~- Şaırı Alfred de Muı.set, Faşizmin tesirlerini görmek mümklin- · 30 B li k d 1 aon ıabnulnde 

733 . -n bi · d . ah . . .. .. . . küçük konser. 18. er n ısa a ga-
llık !• tın e, sıy elbısenın, dur. Fakat gundelik hayatın en basıt d 30 l'<torı ı •hından ve N 1 . "d tl .. d •. t' k lduk b' sı: Schubert'in şarkıların an 21. Sinemanın şöhreti bütün cihanı sa- lAntino, (Büyült Resmi Geçit) filimin. 
Uğu apo yon ımpa- a e ermı egış ırıne o ça zor ır . v· l l k .. . .. . . . 

'<. !\asıl nun 'muharebelerinden son- teşebbüstür. Şapka çıkarılmasının, el Berlin kısa dalgası: _'YO onse . on • ran buyillı: yıldızları bu ıohretlerı ya- de John Gılbert ıle Rene Adore, (Mo-
h.ıine Yeni zamanların bir sembolü 'sıkmanın Garpte ne kadar yerleşmiş seri. 23.30 Peşte: Plaklarla Italyan vaş yavaş mı kazanmışlardır? Hayır ... roko) filiminde Marlene Dietrich ile 
b,,de l<egeldiğini gösterir. Nasıl ki, 1 Adetler olduğu maHlmdur. Garp Alemi şarkılrı. . Hemen hepsi birdenbire ve çoğu bir Gary Cooper ve (Şehvet ve Şeytan) 
ltıonı, .,. tııalızm Türk cemiyetini Os- asırlardanberi bunları tekrar eder du- . . . DANS MUS~Sİ tek filimle. Mesela son yıllarda bile John Gilbert ile Greta Garbo, (Kle-
~) ... ~ıy':tine hiç bir noktada ben- rur. Bu sebepledir ki, kolu havaya 21.30: Florans, Napolı. 24·10 Peşte.. ~olivutta birdenbire meşhur olan ~patra) fili~inde Clııude~te Col"'.':t 
~•dq d bır şekilde değistirdi. İtal-1 kaldırarak sell!ın vermenin (Faşist u- . . . . . . MUHTELİT bırçok sanatkarlar varrur. Bunların ıle Henry Wılcoxon, {Leydı Lou) filı-
sıh. a t'asiz h ı 19 10 Bari· Musilcili arapça neşri - ba d d h 'lk f' · d "h t' · l ... giren · m, alkın adetleri ara- sulü) bir dereceye kadar yerleşebil- · · . .. . . . • şın 8 a a ı ımın e §O re ı cı- minde Gary Gant ile Mae West, (Ro-
ı'' dq ~end·bır takım harici tezahürat- mesi için Faşizmin seferber olması icap 

1 

yat. 20.37 Barı: Turkçe musıkili prog- hanı saran Françiska Gal gelmekte - meno ve Julyet) filiminde Norma Şe-
1•tiııın bir ını gösterir; bu İtalyan mil- etti. Siyah gömlekillerin her tezahü- ram. . dir. rer ve (Ladarn Okamelya) filiminde 
nkıl' çok nokta! d ahi"-' b' t da b . 1· b "dir SENFONiLER: h ''l> geç· .•. ar a .uu ır ra ın u çe~ıt se anı mec urı · .. nf nik k (Paprika) filminde memleketimiz- Greta Garbo ve Robert Taylor (Ka-
"'ııtenbe . ıtdıgıne alamettir. Buyük Maamafih eski Romalılar da bu çeşit ~2 Roma Barı. Se 0 onser . . . .. .. . . . . 

n~b, f tı ltalya 
1 

. b' 
1 
(Manfredini Haydn Montani Giu • de de çok çabuk ısım yayan bu Vıya- dınlar golu) fılmınde Sımone Sımon, 

h •tzede]ı ya ge memış ır ec - selamı kullanıuı« " Bunun siyasi .' ' ' nalı artst şimdi Holivutta aşk film- (Kadınlar klübü) filiminde Danielle 
\,. Yarı m. Bu ecnebi bugün İta!- >ır manası vardır. Bu vaktile yarım ,ranna, Toru). . . • . . 

Soldan sağa doğru: 

1 - Bu yıl bizim için mühim biı 

hadise teşkil edecek rakam, Söz ver

me 2 - inanmak1 uzuv, 3 - Yanaşmak, 

4 - Tesir etmek, 5 - Mayi, bağ ile bağ

lı, 6 - Memleket, beraber, erkek 7 -

Fransızların şivesile hükumet mer -
kezleri, 8 - İstikbal, parça, 9 - akıllı, 

10 - Büyük, beşik. 

Yukarıdan aş:ı{ıya: 

1 - Eski Türk sporlarından, Sı 

caklaştırmak, 2 - Kırmızı bir meyve, 

birinci, 3 - kul olmak, rakı dağıtan, 

4. • Kıymetli bir maden, tuz, 5 - Meşhur 
Türk yemeği, (Söylendiği gibi); Bü

yük, 6 • Zehirli bir hayvan, 7 - Bera

ber, Bükmek manasına gelen bir ke

limenin emir sigası, Aletler, 8 - Açık, 

Karadenizde bir viliiyet merkezi, 

9 • Çok kötü, 10 - Çoğaltmak, kraL 

Dünkü Bilmecenin halli 

""!>nd tıı adasında d 1 şırk d 1 d h lk ih . l' b' tebe KONSERLER: lerı çevırmege başlamıştır, Hepsı dik- Darrieuu, (Meyerling) filiminde Char-
. a . o il en, a ım a a a ını c anşuınu ır mer ye · · · . k · k b fj · l . . 
l~tı. .' elbıscde sözd .. .. .. te ·· ksclt b' ihn t' if d 'd' 710 Beri in kısa dalgası: Neşelı Po- atı çe en u ılım erden çok evvel !es Boye ve DanıelJ, Darıeut, (Hay- =~~~~~~~~~~~~~~ 
k.ı · , ıu , · e, yuruyuş , yu en ır z ıye ın a esı ır. · . . . . . . 
""''"da ~atlarda ve daha birçok sa· Faşıst usulü selfun hususi h atta puri (8.15: devamı). 9.45: Plak konse- Françıska bır tek fılımle kqndını ta- vanat bahçesinde ihtilal) Lorette 
1'."•oı.1ı; ~Oze Çal'pan değişiklikler keş- da tanıınüm etmiş bulunyor. Fak:~ bu- ri 10.15 Neşeli proğram. 12 Berlin kı- nıtıvermiştir. Birdenbire meşhur olan Young son senelerin en meş,hur il

~l'•d•n'. ~:l~an .'nlletini başka bir za- rada mihanik1 olur, el, baş, omuz ve sa ~algası: Eski karışık hava~n:· 13 ve isimleri hlıJ.a '.":'ut~ayan artist- limleri memleketimize de geldiği için 

1 
~S.~ or: hır biçimde görecektir. göğüs hizasına kalkmaz, hatta bir Be~lın kısa d~lga~: Hafıf musıkı kon- !erle en meşhur. ~lı'."1erı şunlardır: b.unlar ~akkında hüküm verecek va-

llsaııın Ya~lı ve genç binlerce rakip veya düşman karşısında elin ça- sen, 13.25 Bukreş. Stefanescu orkest- Şeyh Ahmet fılımınde Rodolf Va • zıyetteyız. 
ta,<ıtıı b~kım halinde ve gayet mun- bucak kalkmasile inmesi bir oluyor. rası (14.30: devamı). 15 Bberlin kısa 

Ankara ile Paris 
Baştarafı birincide 

mek, Türklerde de heyecan yatıştır

mak için ilan edilmiş olduğunu, Bon~ iör•bui:~rette resmi geçit yaptığı- Bu selamlar ınuhtellif derecleri vardır. dalgası: Bando '."üzika. 15·30=. Ço.cuk Fredrich Marş 1 Virijinya Bruş 
ıı,,, feı· . . Zıra \'aktile. iliklerine basittır, kolaydır. ve rahattır. Şapka korosu. 16 Berslin kısa dalgası. Plakla l 

Çıı t dıyetc·· · ' !' 'k' 16 45 R kısa dal · hıı ."ll!dığ, ·1 ve a ıkfilo olarak sulh- ~ıkarmanın, röveransın yerini tutuyor neşe ı musı ı .. · o".'a . ga":'. l 
g(jn lıa • hu yarım adalıla- olmalarına göre de sahihtir de. El ,Karışık musıkı konserı. 17.15. Ha~f 

~ıışı.r, s~~n kol!ekill .ahengine uy- sıkmanın mahzurlarını bertar;ıf eder. !musiki. 17.4~ Berli~ kısa dalgası: I~ 
de "llıartegi aşkında bırlcşmışlerdir. Her ne kadar el sıkmakta mikropların sonu konserı (18.50. Devanu). 19 Bra 

lıltanı, ve !>azar günk"; binlerce bir elden diğerine nakli gibi esaslı bir tislava: Radyo orkestrası. 19.15 19.40 
!'< d nııı. ve . . . - P t · ç· k t 20 Be ·l· kı oldu. genç kızın ı.stasıvonla- mahzur varsa da cancıger dostlar a- eş e. ıgan or es rası. ı ın sa 

- ne ve Davaz arasındaki müzakerele. 
rin iyi hava içinde geçmekde bulun
duğunu yazmakda ve Celal Bayar'ın 
İstanbul<laki beyanatını, Fransanın 
hüsniniyetine ve meselenin dostane 
hallolunacağına delil saymaktadır
lar. 

1~hıı gunu t · - ' ld ı · N ı· ·k· k · 20 15 • l ııı· · ' ren.- bınPrek dağlara rasında el sıkmak hala caridir. Hatta a gası. eşe ı musı ı onserı. · 
"d•r,.L . •Jlara · · • · . .. .. . B"· k · R d k t · 21 05 R • li ••ı.r M gıttıgını gorup hayret salonlarda, en koyu Fasıstler bile u reş. a yo or es rası. · 0 

~"lı görnı •!islerin ve Ballio'slann kendilerine doğru uzanan bir kadın e- manya uzun dalgası: Plaklarla İspan-
~ •kler' f . l ,,_ .. 
~ aı·ni z 1 ve esleri değil yal- !ini öpmekte tereddüt etmezler. yo mus1.1<ısı. 

d~~'."' ve aa~anda. elbiselerinin daha Yarımadanın silahlı teşekküllerine --=-=-=-=--=--=========! 
hik Urrnekte~ ' k<;~ınu de onu hayrete yeni resmigeçit adımının idhali de az o t A d 
~ıı harbe ka farıg. olmıyacaktır. Bü- şey değildir. Bu, yüz binlerce adama f a VrUpa a 
du~ ltaıyas, ~r Italya, bılhassa Ce- yeni bir yürüyüş usulü kabul ettir - Baş tarafı birincide 
ı.,. •li t,ıı;; sıyah .ve ceneye kadar mek arzusunun mahsulüdür. Hatta Henlayn Almanyada 
-... •t . 0Yolvarı k t" .. h H b' b" · .. ~,,_ rnışti B os umu mu a- ar ıye nazırının ır emrıne gore, as- Prag 5 (A A) Henla d" zev 
«de . ugünk" k . d h 1 ' . . - yn un -

~e 'iade,, u zev ıse a a ker. tabanını kırk santmetrelik bir cesi ve çocuklarile bir cto b ·1e bi-
'ılılıı '•, acık h lb' . . f • mo ı ıı,, b k .. - ve ra at e ıse- ırjı aa kaldırıncaya kadar, sol bacagını nerek Aş'dan mechul bir se te hare. 

L ak ostüme m l t ktcdir 1 · b' · k m "'ll . llnda . ey e me . go -ı mış ır vazıyette uvvetle öne ket etmiştir Q.tomobil saat 12/50'de ·ı 
~·~niıı. Çe~res~~lya Şimal memle .- atacak'.ır: .sonı:a, ye~e .. şi~de.tle vura - Çek-Alman ·hududunu geçmiştir. ..8~ za'."anlar ~~yaz perdeni~ essslı 'Metro Goldvin Mayrr'lli değerli yıl-
lıı.ı e Cava arzeder. Garıbaldı- bılmesı ıçın vucudunu ılerı verecek- İsrarla dolaşan bir şay·aya göre rükünlcrmden hırı olan Fredrik IYJ111 İ\ızlarından biri olan Viryinya Bruş 

n0e1 vurvarı sak v·ıt Em · ı ıI · b ak o kr ' 'lı "ari bı k a ı or - tır. Bu esnada sağ bacak ayni hareketi Henlayn, Berline veya Berhtesga • nas .sa sınc'?'~yı ır tı. nu .it. ar bir zamanlar meşhur sanatkar Jan 
rl. Coııer ;;: !ar kalkmıştır. Eğer tekrar edecektir. Bu mahut cKaz a - den'e gidecektir. alabılmek ıçın çok çalışan S'1lema Gilbe t'' k 'eli 0 unl . 
""'1ıa ••- •wınay d t Ma d dır . • ·ıı . . r m arısı ı . n a evlenmesı ı..1tq 1 ""'8Yını . a av e ve - uru> . Ztra kazın pençeleri gayet Henlayn'in hareketinin Hodza'mn anu erı nihayet muvaffak olmuşlar-

b ışgal ets 1 d · k k · D b ılı F dr"k • lih G fil kadar ayrılması da bütün sinema ule-tipi lif Ulam · e er ı çe ece serttir. uçe u adıma •Roma adımı> gelecek cümartesi günü bütün ırki · re ı Marşın ta üneşi -
de~ Usolini ıy~~klardı. Tam Faşist adını vermektedir. Bu adımla, Muso- gruplara milliyetler statüslinün pro- minden sonra çevirdiği Korsanlar fi. mini ali\kadar etmişken şimdi sinema 
~or •ktedir gıSı tıraş olur. Lisan da Iini halka, bugünkü İtalyanın eski Ro- jesini tevdi edeceği hakkındaki yarı imi sinemanın en yüksek eserlerinden amillerinden Valter Ruhen ile evlen-

. \r · en v · mil · 1 1 b" · dd · · atan aşk.ı k ~ s.ız umu .. eşı- m~ ı arı-~ ~tvet ve ş~vketini devam resmi notanın neşrine tesadüf ettiği ırı a ediliyor. miştir. 
it atolıklikle kabilı te- ettirecegını anlatmak ıstermiş... tebarüz ettirilmektedir. 
~~ il<j 

ba tıci de 
~k!azlal~ac ":ede sayı adedinin da.. NASIL OYNADILAR 

Doçentlerin imtihanı 
Üniversitenin muhtelif fakülte ve 

dirne zahire borsasına getirilerek ki

losu 4,5 kuruştn 300 kilo arpa satıl -

Jurnal ve Epokue gazeteleri, neti
ce ne olursa olsun, Türklerin kırk ü. 
zerinden 22 mebusluk kazanacağını 

yazıyorlar. 

Övr ve Petij)1l"nal gazeteleri de, 
Türk-Fransız dostluğunun ehemmi. 
yetini kaydediyorlar. 

Tahrikat devam ediyor 
Antakya, 5 {A. A.) - Bugün çıkan 

Elurube gazetesi, kumandan Kolenin 
gazetecilere yaptığı tebligata rağ

.men, tahrikatına devam ediyor. 

Türk Borçlan 
Paris, 5 (A. A.) - Büyük elçi Da

vaz ve Nakit İşleri Umum Müdürü 
Halil Nazmi Keşmir ile Fransız dele
geleri arasında Türk borcu taksitleri 
nin ödenme tarzı üzerinde müzakere
lere başlanmıştır . 

---<>-

lran Başvekili Mısıra 
gidıyor 

li. la llıağı. agı ve Peranın büyük Şışli takımı birinci devrede ve i _ 
up olacagı· h · · . . k' . . 

:ıı ıssını vermış ıncı devrenın de sonlarında tama _ 
• illhu"' hi\k. d' M"daf ; "" ll'ıtith. . .. · men ım ı. u aası, orta muıı.. 

rutgücü birinci takımı 2, Akyıldız B 

takımı sıfır; Barutgücü B 7, Akyıl. 

dız A takımı 2; Barutgücü tekaüt ta. 
enstitülerinde çalışan doçentlere, im - mıştır. Bu ilk arpa mahsulünü bor - Tahran, 5 (A. A.) - Başvekil B. 
tihan olmaları için verilen mühlet teş- saya getiren Karakasım köyünden Ali Cam, bir heyet riyasetinde olarak, 

ti Ş•. hücurrı ış hır suratle Şişli ka vini ve sol açık müstesna bütün mu. 

ı:.ıı~" oyunc:1en Pera muhacimle.. hacimleri güzel oynadı. Yalnız mua. 
t 14d lı; lihni .arının nasıl olsa ka. vin hatları hücumları iyi takip etmi. 
tact • istifact:etue ağır davranmala. yor ve muhacimleri iyi besliyeıniyor. 
il a Penaıt ederek 10 uncu daki • odu. 
llı0tııbiıı0•n ıdan ve beş dakika sonra Pera takımı ise umumiyet itibari. 

ellıiş <ler:n §İmdiye kadar görül • le Şişliden daha teknik bir oyun çı. 
~~ile be cede çok güzel bir kafa karmasına rağmen müdafaasının dur 
1:.-e• raberı g· · t gun oyunu ve bilhassa kalecisinin de 

ı.., ·~ıı §eltiJ ı 1 emin ettiJr. Va. 
~~ar aNd de tehlikeye girince Şışli üç goldeki büyük hataları ile oyunu 
ı"l~ ı. Peraı.: al kaybetti. Oyun, sahalarımızda ender 

tıfu Vah b esini sardılar. görülür derecede heyecanlı oldu. 
llıu• a ın çok .. 1 ılo~. e.aciı:rı h guze idare et. 

"-~ attı oy v .~ gal.ib; • unun sonlarına 
~'<lbı ·Yet gol" .. 

'Cie rı Yine unu de çıkardı. 
l<ıııu b uz::.ktan çekt· • · b" .. eli lok ıgı ır şut kımı, Bakırköy Rum ikinci takımını 
nııe e e<terrı · 

Şlfı· lika Çırd lYen Şişli kalecisi 6. O yenmiştir. 
ıı_ ;:ın ga];b. ı. Mikrop da yetişerek Bakırköy Rum birinci takımı 2, 

ıı .,,_ · 'Yetini t · 
-«<etle bit . emın etti. Oyun Türkspor B takımı 1; Barutgücü 2 nci 

tı. takımı 4; Türkspor A takımı 4; Ba. 

Bakırköy alanındaki maçlar 
Sabahleyin Barutgücü üçüncü ta. 

kımıl, genç takını. 

Fenerbahçe 7-Arnavutköy 1 

Fenerbahçe kendi stadında Ama.. 

vutköy takııni!e karşılaşmıştır. Fe. 

nediler birinci devrede hakim bir o. 

yunla üç gol yapmışlardır. İkinci 

devrede de Arnavutköyün bir sayısı. 

na mukabil tam dört gol yaparak ma. 

.çı 1 - 7 kazanmışlardır. 

Federe olmıyanlar 

Harbiye Yılmaz birinci takımı dün 

Feriköy sahasında Beşiktaşın Altın. 

rinievveldebitecektir. Bu tarihe ka - Bağcı'dır. dün Bağdat yolu ile Mısıra hareket 
dar imtihan olıruyan doçentlerin tini- B 'd . b lı k ift . .. etmiştir. Heyetin vazifesi, Veliahdin, 
versite ile alakalarının kesileceği zan- orsa ı aresı u ça ş an ç çıye mu Mısır Kralının kız kardeşi ile izdi " 
nedilmektedir. Maamafih hemen do • kafat olmak üzere bir ziraat Aleti he- vaci formalitelerini konuşmaktır. Se. 
çentlerin hepsi o tarihe kadar iınti • diye etmeyi kararlaştırdı. yahat üç hafta sürecektir. 

hanlarını vermiş olacaklardır. İki!============================== 
gün evvel de İktisat fakültesinden Zi-
yaattin Fahri, Edebiyat fakültesi fel
sefe şubesi doçentlerinden Mazhar 
Şevket, hazırladıkları tezlerini müda
faa ederek imtihanlarını muvaffaki • 

yetlc başarmışlardır. Ziyaattin Fahri 
(içtimai bakımdan Türkiyede aile) , 
Mazhar Şevket (Almanyada fi!esofik 
ve antropolojik yeni cereaynlar), isim
lerile bir tez müdafaa etmişlerdir. 

Halil Sezer Karyolaları 
En şık ve en sağlam karyola 

!ardır. Somyeleri dünyanın en 
rahat somyeleridir. Fiatlar ehven· 
dir. Fabrika salonlarındaki meş
heri ziyaret ediniz. 

~ ~.il 
ova takımile hususi bir maç yapmış. 

tır. Harbiye Yılmaz takımı 7 • O gibi 

tıüyük bir sayı farkile galip gelmiştir. yeni mahsul 
Sirkeci, Salkımsöğüt. Demir· 

kapı caddesi No. 7 el. 21632 
Üçüncü takım da Pangaltıspor takı. Edirne (Hususi) - Yeni sene arpa 

mını 6 .2 mağlup etmiştir. mahsulü idrak edilıni§ ve buııün E -1&•••.,.••••••••••••••••••••••••ıl 
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YE~I SABAH 
f._t o 

Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvalıkta çıkar. Nöbetçi Eczaneler 1 
Ayvalığın en lezjz ve en sıhhi yağı da şüphesiz Beyoğlu cihetinde: Tünel başında 

(Matkoviç), Yüksek kaldırımda (Vin
gopulo), Galatada Topçular caddesin
de (Yiçopulo), Taksim lcıtiklal cadde
sinde (Kemal Re bul), Ştşli Osmanbey 
de (Pertev), Kasım paşada (Müey
yed), Hasköyde (Nesim Aseo), Be -
şiktaşta (Nail Halit), Büyükderede 
(Nuri), Ortaköy, Arnavutköy ve Be
bek eczaneleri. 

ikisi de birbirine hayran! 

,, 
/ 
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İstanbul cihetinde: Eminönünde 
(Mehmed Kazım), Alemdarda (Arif 
Neşet), Kumkapıda (Belkis), Fatihte 
(Halil İbrahim), Aksarayda (Etem 
Pertev), Şehremininde (Nazım Sa - • 
dık), Karagümrüktc (Suat), Samatya
da (Teofilos), Fenerde (Hüsameddin), 
Eyüpte (Arif Beşer), Küçükpazarda 
(Hikmet Cemil), Bakırköyde (Hilal), 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda: Üs
küdarda (İmrahor), Kadıköyünde 
(Osman HulUsi), İskele caddesinde 
(Çubukçiyan), Büyi.ik Adada (Halk), 
Heybelide (Tanaş), Kuzguncuk, Bey· 
Jerbe~•i, Hisar ve Beykoz ecı..aneleri Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

muntazaman kullandıktan ŞEHİR OPERETİ 
HALK TEMSİLLERİ 

Bu gece Suat Parkta tıyatrosunda 
nte\·simin en biiyük eseri 
Ayrıca sahnede Sahir cazın 
fantazı parçaları ve fantazi 

GüzeUiklerinin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı beSle • 
dikleri sevgiyi görüyorlar. Onların 

numaralar 

Zührevi ve cilt hastahkları 

Hayn Omer 
Öğleden ıonra Beyoğlu Ağacami 
çarşısında No. 133 Telefon: 4358 

Or. Hafız Cemal 

bu bahtiyarhğını ve saadetlerini:: 

Yarattı. Çünkü R A D Y O L İ N sadece dişleri tcmizlcınck~ 
kalmaz, diş etlerini ve dişleri kuvvelendirir, ağıza giren mikrophı 
öldürür, b()ylece bütün vücudün sıhhatini temiz eder .. .. 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek suretile müstameldir. Kum, böbrek ve bilhassa 
karaciğer, safra, sarılık hastahklarmda, zaafı umumide inkıbazda, Tereyağ yerine yemeklerde, 
sala tal rda, tatlılarda, pilavda, HASAN ZEYTİN Y k.GI kullanınız. 

(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye Mtitehassısı 

Palardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) 1-adar İs
tanbul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 
sabah «9.5 - 12... hakiki fıkaraya 
mahsustur. Muayenehane Ye ev tele
kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
fon: 22398 - 21044. 

KAN KUVVET 
IŞTİHA ŞURUBU 
FOSFARSOL 

1-4 şişe 40 - 1-2 şişe 50 - 1 litre şişe 80 · 2 litre şişe 160 kr. 
Tenekelerde 1 kilo 70 - 3 kilo 190 - 5 kilo 300 - 7 kilo 400 kr. 

Mutlaka Hasan markasına dikkat. Hasan Deposu. 

~
. ". , . , • ' 

KAlt,,. :. ~ .. ~ - - - •.• -.. 

(FOSFARSOL) Muhterem doktor
larımız tarafından büyük kıymet ve e-

~------------- hemmiyet verip beğenilen ve yüz binler 
cc valandaş tarafından itimat ve mem-
nuniyetle kullanılan Aı.ami bir hafta 
içinde kan, kuvvet, işteha temin eden 
en birinci hayat eksiridir. Sıhhatin en 

büyük devlet olduğunu takdir eden ~oDEOM 
Doktor FeyziAhmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 
Ankara Caddesinde: Hergün 
Öğleden sonra Telefon: 2:~899 

her ınsan mevsim değ~melerınde behemehal (FOSFARSOLl kullanır. 

ODEON-No. 5 ODEON-No. l ODEON.No.O 

AVCILARA MÜJDE: 
BARUT FİYATLARI UCUZLADI 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek Üzere 
barutu satış fiyatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. . 
. Kara av barutları İnhisarlar bayileri tarafından memleketın 
fında aşağıdaki fiyatlarda satılacaktır. 

Eski fiyat 

Birinci nevi av barutu 500 Gramlık kutu içinde 115 

> 2!)0 » > • 60 

İkinci nevi av barutu 500 ,. » • 95 

kara a-1 

her tara-

Yeni fi~"t 
ııo 1't· 

55 , 

90 , 

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu lhami Safa 

Neşriyat müdara : lıhami Safa 

• 
> 

> 

• • 
250 ,. 

100 » 

:t • 50 45 -

• • 22.50 18.15 -
Basıldığ yer: Mtbaai Ebuzziyaa 

Baron daima neş'eli bir adamdı. En - Biraz daha sabırlı olunuz. Güzel
tchlikcli anlarda blle gülmeyi huy lik takımlarınızı hiç olmazsa layikile 
edinmiş olduğu malı'.imdu. Yine güle- rahat kullanırsınız, diye alay etti. On 
rek kızın yüzüne baktı. Çok gUzeldi. dakika kadar daha gittikten sonra ba
Yalnız kararlarında mütereddit ol - 'ron otomobili geniş asfalt yolun sol 
duğu, yüzündeki kfıh evet, kah hayır tarafına çekerek durdurdu. Lakin, 
diyen çizgilerden anlaşılıyordu. Ba- kalbi hiç rahat değildi. Ha polisler 
ron bu kıı.ın Tavensin villasına mubak- geliyor, ha bir köşeden şimdi silah 
kak çok gizli bir maksat için girdiği- patlıyacak diye üzülüyordu. ırutula

ni gözönünde tutuyordu. Dönerek: cağına canı sık.ılınıyordu. BUtUn dU • 
- Şimdi bir kuş gibi Vinçestere şUndUğü yanındaki ve henüz kendi • 

doğru gideceğiz ... Ve gülerek ilave sine meçhul olan kız veya kadındı. 
etti. İkisi de otomobilden aşağı inerek 

_ Hem dağılmış saçlarınızı düzel- üstlerini düzeltmeğe başladılar. Ge~ 
tiniz. Kendinize bir parça da yorgun- canavarı cebinden ikiye katlamış ol

luk tavrı takınınız. İnşallah dudakları- duğu silindir şapkasını açarak başına 
nıza sürülecek rujunuz da vardır! giydi. Kız da yüzünü bir güzellik ens
Genç kız ufa[{ çantasını eline aldı: : titilsilnde boyanmış gibi boyadı. Fa-

- Evet bir tesadüf eseri olacak kl, kat birdenbire baron sıçradı. Kaybe
ı 

yanıma almışım! Diye cevap verdi. dccek vakitleri yoktu. Kıza dönerek: 

Kendine çekidüzen vermek için ha- - Haydi. Çabuk bininiz ... 

Gece canavarı: küçük otomobilin içeı·sindekilei ay - - Çok müteessirim. Lakin bu sa -
- Galiba arkamızdaki fenerlerin dınlatıyor ve görünen manzaralardan atte bu yol üzerinde .. · 

farkında olmadınız! dedi. bunların polisler olduğu anlaşılı - Baron dikkatle polisi süzdiikten 
Baron otomobilin dikiz aynasından yordu . sonra: 

uzaklardan iki beyaz ışık sezmişti. Ve Polis otomobili yaklaşınca, vereceği - Ala! Fakat acaba bu yollarda sü-
bunların yüzde yüz polisler olduğunu cevapları hazırlıyordu. Lakin, oto - rat tahdit eden bir kanun var mıdır? 
da anlamıştı. Zira, o saatlerde bu or· mobil hiç bir işaret vermeden sağla - Ve bana sual sormanız neden leri ge
manlar içersinde polislerden başka rından sıyrılarak baronun otomobili liyor? Dedi. 
hiç bir akıllı dolaşamazdı. Polisler ise, önüne geçmişti. :Zikzaklıyarak baro- Polis, Baronun bu dik cevabından 
vazife icabı motörlü vasıtaları ile ge- nun kaçmasına meydan vermek iste- afallamış ve temiz kılık ve kıyafetli 
ce de bu caddeleri beş on defa arşın- miyor ve oyalamak suretile arkadaki adamın karşısında titrer gibi olınuş-
larlardı. · otomobilin yetişmesini temine çalışı - tu. Kendisi de bunun kim olduğun -

Kıza dönerek: yordu. Baron işin farkında oldu ve da tereddüt idoyr ve vazifesini yapar-
- Çok soğukkanlısınız; tebrik ede- çok müşkiil bir mevkie düştüğünü an- ken baltayı taşa vurmuş olmasından 

rlm sizi dedi. lamakta gecikmedi. Derhal stop et- korkuyordu. Ukin, bu arada kız çok 

Ve ilave etti: mek mecburiyetinde kalmıştı. Aksi ciddi bir tavırla Barona: 
- Kendinizi uyuyor gibi gösteriniz! takdirde önündeki otomobile çarpa - - Petcr, bu adam kim? Diyerek 

Baronun otomobili saatte 70 kilo - caktı. uykudan uyanır gibi bir tavırla sor-
metre süratle gidiyordu. Buna rağ - Öndeki polis otomobili de durmuş- muş ve polis büsbi.itün şaşırmıştı: 
men arkadaki otomobil bir hayli yak- tu. İçersinden inen bir polis kendile- _ Sizi rahatsız etmemizin sebep -
}aşmıştı. Şimdi motör gürültüleri ne- rine doğru yürümeğc başladı. Baron terini arzedeyim. Süratli gittiğiniz için 
rede ise kulaklarının zarlarının pat- şimdi zihninin çok yorgun olduğunu rahatsız etmedik. Biraz evvel bir 

latacak gibi idi. Gece canavarı hiç bir fakat, bileklerinden çok emin olduğu- vak'a cereyan etmiş, onun için .. . Dedi. 

şüphe uyandırmamak için süratinl ne nu hissediyordu. Baron hiç bozmıyordu. Kızın du -
azaltıyor ne çoğaltıyordu. Arkadan ge- Polis yaklaşır yaklaşmaz otomobilin ruşu ise, bir mucize idi. 

len otomobil ufak olmasına rağmen içcrsini süzmüş ve birden silindirli Baron: ·-
saatte yüz kilometre kadar katediyor- adamın yani baronun yüzüne dikkat- Sokakları dolduran bunca polis 

- du. Daha .(!criden gelen başka bir oto- le hakmısh Bilnh"lı'" b'"""'l gayet na- v~ '"l:ı... , doğrusu böyle vak'aların ce-
mobir fener ;,..den çıkan 7.iya bu 1 reyanına şaşmamanın imkanı yok. 

zırhğa başladı. Lakin, baron otomobili - Niçin bu kadar acele ediyor 
biraz ilerde durduraeağını söyliyerek: sunuz? 

~. 

nladım.• 
:1• •uu ~··~.,... -··•• ---

--- " 
Halbuki, polis denilen kimse çc\'il< 
çeilk gibi olmalıd·r, dedi. ti , 

Ilnron, artık polisten hiç korKı1l .lifl 
yordu. Onun çekindiği asıl oto1110"'ıııi 
şoförlüğünü yapan adamdı · 'fB}i:ı' 
söyleıneğe lüzum yok. O da bir pO 111 
ti. Yerini tcrkcderk ,. da, Bar<>~it"' 
otomobiJnin yanına yaklaşıyordu· ı , 
denbire karanlığın içersindc, oroıı ı:ir' 
larında ışıldayan madeni rütbc>lcl' }31• 

d. ('' ' züne ilişti. Baron kendi ken ın ~· 
devi· da eski kurtlardan biri imiş> 

Tam yanlarına gelince: 11ıı1 
- Afcdcrsiniz. Hüviyet cüzdıı111 

görebilir miyiz? .. 
Baron yanında bulunan 

mını taşıyan hüviyetini 
gösterdi. 

Eski kurt: 
- Teşekkür ederim. Dedi. tıı111' 
Baron biı· tehlike imtihanı atlıı ıJı' 

- 1 k b' d .. ·· d ha J;:eıı _~ı ga ça ışır en ır uşunce a }'JY 

sini için için yiyordu: Acaba b~ 1ııl1 
Tevensin villasında gören olmıı \{Çj;İ 
idi? düşiincesi idi. Eğer, gece ,1~ııdsı1 
bu kızın farkında olup ta, kcndıq p0tı5' 
polise bahstnıiş ise, muhakkak i11cl' 
ler şimdi baronu yoklayacak ''~ ,il 
leri bulacaklardı. Eğer, böyle pı:1"; 

\'iV 
(Devan1ı 


