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HATAY HiMAYEMİZİ İSTİYOR AF KANUNU 
Antakya sokaklarında Türklerin Esbabı mucibede: ''Rejimin 
~ıkları zulüm ve cinayetler ihanet edenlerden endişesi 
Fenatıg ... ın ko .. ku.. Türk köylerine Arap ır Hatay ıztırap l\l k l J • 

ne d , ikiôidBviiDediYÖr içinde a mamıştır,, uenıyor re e. 
!atan: Hüseyin Cahid YALÇIN :,7:~==J=:ı: a- yanıp tUtUŞUyOr 

Cankırıda 
t 

Si~W\"'VWvvwvw. ...... "MN\f.N\"""""" jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
"' taL.1·ı a amları meseleleri tetkik Bu sabah Rcvhaniyede kayıt bü-
~ ed k .; Londra 31 (Husu i) - Kargaşalık 

tdi~k b· er en, içlerinden müdafaa rosu açılır açılma~ Usbecirler Türk !lar durmadan artıyor, buglin İsken
tıa, llsıl ır lllenfaata esaret hesabı - listesine rey vermek için ısrar eden 
'- Yaranın ·· derunda \'e Antak'-•ada 3 Türk öl -~oYınıy uz.erine parmaklarını Eti Türklerini dövmiişlcr, bunlar da J 

·..:- arak hep k d' k 1 diirülmüştiir Dört kişi de yaralan-
""'1 enıeıı '. en ı memleketleri- şikçyette bulunmak üzere onso os 

Yine zelzele halkı 
1 ürküttü ~ecek .~rıne ve hedelferinc hizmet hane) c gitmişlerdır. :Dördayak büro- tmıştır 

letUı.i ta~· etleri ileriye sürmek mes- sundan hareket E'derkcn 15 kişiden • Şehir sıkı bir askeri kont~ol aı-t ı Çankırı, 31 (A.A.) - Şimdi saat 
0ttada b' ıp ederler. Onun içindir ki mürekkep olan fakat yolda muazzam .tına alınmıştır Gece geç ':akit dı -·.sekize üç kala birbirini müteakip iki 
~ çıkır:ı.ç~ laf olur, fakat bir ne- bir alay halini alan grup konsolosha tşardu dolaşmak menedilmışir t ve on dakika sonra da bir zelzele da.. 
lb~ . aten netice çıkrnıyacağı- (Devamı 5 inci sayfada) ~~..-.••• • ~ .... ~~.JJ ha oldu. 

~~~ill~Fili~~~============================ ~~~ş~~~h~ ~ 
tu~~":~:~::m~:. ~:";:~~~ Başvekil Celil Bayar !~~ı.,. döküldü. Has•r•t çok değil· 
~hillcelereA.vrupanın maruz olduğu h • e ld• 
dair h ' sulh ve ha ·hu u . e rımıze ge ı ~le~ ll"leınleket siy::i 

1

ric:;i~r;~ Ş 
loruy0~ .makalelerini, beyanatlarını 

~~~uli-:ı :ı:~ı:m~~~!~: oun öğleden sonra Celal Bayar ve Muammer 
~l'lıeni ~n bunları dinler ve sey- 1 b h ı tt. , 
!!:~.0~aa'r~:~a;:~~n ~~:u~~~:~ Eriş Do ma a çeye oı 1 er 
il ' uoıuk b' l.ı kİıll ..., ıı· vaziyet vardır. Bu-
~1.ıtıısırıı :.Ya kiınler tevlit etmiştir? 
llıt. Çunk.

1
.Yaset adamlarına so~ayı • 

"lltif'8ini u ~nlar hakikati söylemek 
Olılar Yal erlerine almanuşlardır 
Sıtpırıarı ~ menfaati mUdafaa içi~ 

r&ltat lerdir. 
hur Sİlofl Avıııpada hUr dil<=ünen ve 
dı. ... ,-v" e:ven üks ':t 

_ ~~ da Y ek fikir ve ilim a-
:sıı surett Vardır. DUnya vaziyetini 

!tılarırı he anlamak için bu gibi a-
ltıe1t . Şe adetı · ki l> ıcap ed erme ymet ver-
Setofesörlerin~r, Londra ÜniversitcsJ 

tbest .. en Hnrold La ki b" 1 ~ soy}' • s oy e 
iil 1ek itibar~~en . hır miltefekkirdir. 
~ ~tta Sol c hıç muhafazakar de-

l Yıldir b·taraf fikirlere çok milte-
erd · ~ı c-n h naenaleyh F ist ·· 
larlık oşlanrnasına v alş reıımf • d 
hır :trnesine . e on ara tara • Ba,vekilimiz. Celil Bayar ve Mummer Erit Dolmabahçe sarayı ö nün e 
hit ~eJıjnıe ta ıtnkfın yoktur. Yalnız [Yazısı 5 inci sayfamı z.da ) 

fıkir ad raftar olmamak: hakiki 
ltıe\1 Utnını t "h 
1 . Clıt re 1. arı 1 hakikatleri ve 
lıgu a ıteyi t h . 

\J ne l'levk n rıf etmek küçiik -
trıu.... edem H . . 

h, "•I har eı. aroldJ...askı'nın 
•• 11.ıaı-ı P t<>r &il ctlena eyan ederken ve sulh 
I~ ~tenin .~nelen nkdolunurkcn in -
-.:tıııe ve trıUt · ı..., · dair tefıklerinin meslek • 
~l" Verdiv, '--
dı.ı Siya~t gı KJSa malumat ala-

racaı- ""' ad ı 
,;._ " ı;Q ... 1 aın arınm ciltler dol-
~.vade h <.ıQrind 
li1tı İ~i b en ve yazılarından 
f~ Ctin Ugünkü · · · 
\Jtl" e ll ""f vazıyctın derın • 

ıvets· u uı tf b" . dqn ıtesi ,.... e ıre ılır. Londra 

Muammer Eriş heyeti 
dün Londradan geldi 
İngilizlerde memleketimize ve 

Atatürke karşı büyük bir sempati 
.ı_ anı rrofosörü .. . h 
"<I trıu aŞıldığına .. nun ıı.a atın - Londraya gıtmıı olan bankacıları-
4r 1ll'filı::J gore, harp ?.amanın- mızdan mürekkep heyet dün sabah. 

meselesini büyük bir dirayet ile ida
re eden İş Bankası Umum Müdüriı 
Muammer Eriş, kcndisile görüşen 

gazetecilere şu beyanatta bulunmuş

ı.. lles..... _, er ortal v b" 
uın '''-"tliy0 ı ıga ır çok yalan- ekspresle şehrimize gelmişlerdır. 
l°U'-ttrı~·uliyert·a~dı. Bu yalanlar har • Heyet azasından İş bankası Umum 

"eti ını y 1 l'etı Yorla d anız Almanyaya Mudürü Muammer Erış ve Eti Barık 
'iır llair rn~ıı1 ' Ahnanyanın mes'uli- Müdürü İlhami Pamir dün şehrimi- ·Müzakereler, 16 mılyon İngiliz li 
1 ot- etleri . 
lığu une1ı::1a be n mes'ulıyetinden ze gelmiş olan Başvekil Celal Bayarı ralık bir kredi ile neticelendi. Bunun 

tur: 

l\to ~tın da h" taber Rus imparator- ziyaret ederek Londra faaliyeti hak- !O milyonu endüstriyel tesisat için. 
halt~ lıiu 1caC:: olınazsa Alman inıpa- kında izahat vermişlerdir. 6 milyonu da askeri ihtiyaçlar için 
deıı· aktır li ı· mes'ul olduğu mu • Heyet reisi ve Londradakı kredi · (Sonu 5 inci sayfada ) 
•·ı~glb· · c~~~harp p f -- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
vl' l(lı ı «A. , ro esorun 

ll'aıt ebıtek vruPa sisteminden te
alılh ıtt rn·· zaı'Urt idi>. 

Üıı· Uliefik d 
iib· U YaL evletler Avrupa 

ı g . ınız Al 
l\lın (ltlitı.nıeyf manya ihlal etmiş 
~oı-ı~llYayı b· faydalı buluyorlardı. 

'<it- ır cani .b. 
e<Jı~ "'e ona gı ı tasvir edi -
hulii aı göru ne kadar cUrüm isnat 
.\~ l1tez.iyet~o~lardı. Almanyanın 
~ ~'Ya ıerı ink~ ed" 
ı-ı)ll"ıı nın ad ar ıliyordu. 
ha,'lltıa bir lasv· ~ « strotipi > ya 
dı.ır\l kalıp ~~ vUcude gelmişti. Bu 
d(I \1Yorlnrdı ... ;ri halka tekrar edip 

t• · 4V!Ut ~~ !){> satni insa l tefik memleketler-
~tıı kadar c. n ar nazarında Alman-
ı. \1ttlj eza görse . 
"'I: \1j..: Yetindn .d. Yıne biraz bir 
~ .• ,,.. "' ı ı B b 

(ltıcı · · Ucuae . · u asma kalıp 
h. ll So ) gc~tı ren d l 
• 1 ıı. l:ıi . z erinin .. ev et adamları 

h 
lıyorlard Frnubalağalı oldukla _ 

l u 1
• akat f lıttuı Yalancıı kl za er kaı.anılır-

l<ı 1 acaklarını ~ arının cezasından 
"1> İf"ind . rnıt ediyorlardı fş 

~ e ıttif · -

Büyük kardeşinin katili ''bıçak 
nasılsa batmış! ,, diyor ! 

ak devletleri ricali 

ltiiseyin ~on~ üçüncüde 1 • 
•hıd YALÇIN K atil Haaan dünkü muhakemesi sırasında [Tafsilatı 3Gncü sayfada) 

Bir Japon fırkası 
imha edildi 

Bu suretle Japonlar 
5 inci hezimete uğradı 

Hankov, 31 (A.A.) - Yungşenkin 

şimali garbisinden birkaç gündenbe

ri Lunkay demiryolumı taarruz et-

mekte olan 26 bi!l mevcutlu 14 uncu 
Japon fırkası Yenşiknn ile Lontan • 
gan arasında tamamile imha olun -
muştur. Fırka kumandanı olan ge
neral Doihara kaçmıya muvaffak ol
muştur. Çinde senelerce .lapon casus 
teşkilatını idare etmiş olar. general 
Doihara Çin - Japon ihtılfıfının ha~ 
lıca amillerinden ve Çinin ve Asya
nın Japonya tarafından fethedilme -
si planını hazırlıyanlardan biridir. 

Bu suretle Japonlar muhasamat 

başlıyalıdanberi dördüncü büyük bir 

~ezimete uğramış oluyorlar. Muha

rebe sahasında 22 hm ölü, ve onu 
yüksek rütbeli subay olmak üzere 
600 esir bırakmışlardır. 

~ Gece canavarı ~ 
~ ~ 
~ Büyük, meraklı polis 

romanı ~ 
~ Bugün 6 ncı sayfamızda 
~ başladı 

~~~~kt;:;l~lli;.ta.JJ 

HER SABAH 

Artık yeter! 
İzmirde «Kültür,. lisesinin üç 

talebesi, tasdiknam~ alabilmek 
için müdürün üstüne bıçakla ve 
tabanca ile yüriimüşJer. Bu nevi 
haberlere o kadar alıstı~ ki, artık 
vuku bulmasına değil. yalnız ö -
nünün alınmamasına hayret edi
yoruz. 

Fakat, şimdiye kadarki vak'a
larda olduğu gibi, üç talebenin 
çektiği bıçak ve tabanca yalnız 
bir mektep müdürile beraber bü
tün kültür alemini ve terbiyesile 
mükellef olduğunuz nesillerin 
bütün istikbalini tehdit ediyor. 
Artık yeter! Hocasından numa

ra almak için hocasını, müdürün
den tasdikname almak için mü -
dürünü vunmya kalkan ve yıl -
lardanberi her sene birkaç örne
ği meydana çıkan bu eli silahlı, 
gözü :Kanlı, küstcıh tulumbacı akı
nı karşısında bundan fazla kolla
rımızı kavuşturamayız. Maarif 
Vekili, bu vak'a karşısında da mı 
harekete gelmiyecek, «olagan -
dır! diyip geçecektir.? 

* 

Büyük Millet MecUai ve Adliye Vekili Şükrü Saraçotu 
Ankara, 31 (A.A.) - 150 liklerin ı Bu suretle İsFklal savaşının ne 

ve İstiklal mahkf:melcr: mahkumları _ağır şartlar altında muvaffak oldu
riın affı hakkındaki kanun layihası ğu gösterildikten so'lra layihanın i
Mlllet Meclisindedir. Rejimin yük - kinci kısmında İstıklal mahkemeleri 
sek uluvvucenabıııa büyük bir misal hakkında maltımat \•erilmckte, bun 
teşkil edecek olan affa ait kanun la ların hangı zaruretten kuruldukları 
yihası esbabı mucibesindc hükümet 
İstiklal savaşının tarihini yapmakta bildiı"ilmektledir. Bundnn sonra da 
ve Osmanlı impo raturlugunun son m~mlcketimizde rej imin kökleştiği 

demlerindeki hayatını kaydetmek- şöylece izoh edilmektedir; 
tedir. Devamı beşinci sayfada 

Çeklerin 400 bin askeri 
silah altında 

Çeklerin hudutta tedbiri tamdır, esir 
·olmaktansa ölmevi tercih ediyorlar 

Prag, 31 (Hususi) Halk Cüm-
hurreisi B. Benesin 54 yaşına gırme 
si münascbctilc: yapılacak merasim 
ile meşguldur . Sokaklardan kalaba-
lık alaylar geçmektedir. Cumhur -

reisi Benesin riyaseti altında top _ 
!anan kabincnın, içtımaıncian bjr a
ralık dışarı çıkan B. doktor Bcnes 
kendisini tebrike gelenlere. teşekkür 
ettikten sonra tclmu· kabine içtima 
ına iştirak etmıştir. 

Pragda hemen hemen bu mera_ 
sim esnasında hıç asket· görülmü

yor. Fakat asker hudutta beklemek
tedir. Çekoslovak ordusu 400,000 ki 
~i tahmin edilmektedir. Yeni ihtiyat 
tar da silah altına çnğırıldıktan son_ 
ra ordu dahili ve harici tehlikelere 
karşı uyanık bulunmc.ktadır. Harici 
tehlike şimdilik uzaklaşmışsa da da
hildeki tehlike daima göz önünde -
dir. 

(Sonu üçüncü sayfada ) 
Çekoslovakya Cumhurreiai 

M. Beneae 

Dünkü maçta: Pera 
_T amşvarı 3 - 2 yendi 

f . 1 

Pera ve Tam,var takımları bir arada 
(Tafsilatı spor sütunumuzda ] 
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.. T S ayfa: 2 YlNI SABAH 

«Yeni Sabah » an tarihi tefrikası: 7 (ISTANBULDA VE ~EMLEKETTE SABA" 

İstanbulun imarı Eninönünde yıkılacak 
dükkanlar • • 

ıçın program 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart p!:1:::~:.ı~rr:!::ıa _ 
..... • 

Aylardan berı 
aranan cüretkat 

Yazan: Ziya Şakir ~ırın elinden alarak devlete mal et:. 
tikten sonra Meksika hükumeti i- Yol programı 2 senede Mal sahipleri verilen Üsküdar ve kadıkÖY 

Bir müddettenberi bütün idareyi ~-ıledl. Ve nihayet, Avusturyalıları da le bu madenlerde .alakası olanla~- lamam olacak • \ 1 

ine alan (Robespiyer) de sukut etmiş. mağlftp ederek, onları da sulhe mec - ın aıası açıldı. İngıltere ve Meksı· fiatları az görüyorlar hırsızı yaka anoJ 9-
ve, tevkü edilmişti. Ve nihayet, Şeb.- bur etti. ka hükfunetleri arasındaki ger Belediye, beş senelik yol programı Belediye, Eminönli meydanına kal- Son zamanlarda Üsküdar ,,e ' 
remaneti dairesinde yapılan bir mü - Fakat bu zaferler, (Napolyon) a ka- ginlik daha artmış , elçiler geri için 500 bin lira sarfetmeğe karar ver- bedilecek Balıkpazarı yolunun sağ dıköyün muhtelif semtlerinde ~ 
sndemedc mecruh ok.n bu adamın dn fi gelmedi. Venedik Cümhuriyetini de dönmüş buhınuyordu. Fakat bu mişti. Görülen lilzum üzerine bu pro- tarafına tesndiif e<len 25 dükkana da sız}ık vak'aları sıhlaşmıE ve bunl • 
~ bilAhüküm - kafası kesilmişti. Ve , çiğniyercl; burada da büyük bir mu- sıralarda bir generalın isyan ettiği gram beş senede değil, iki senede ik - istimlak komisyonu "asıtastyle fiat failleri polis tarafından ~,ddetle a~ 
Fransanın idaresi, yeni ellere geçmiş- zafferiyet elde etmek istedi. haberi gelmekte gecikmedi. mal edilecektir. 1938 - 1939 senesi i- takdr ederek sahiplerine tebliğ etmiş ranmıya başl.ı:ıru~•· Bu hırsızlı1'l 
ti. Venedik Ciimhuriyeti, Napolyon or- gene buna muvazi olnrak Avnıpa çinde 200 bin liralık, 940 senesinde de tir. Buradaki dükkan sahiplerinden işleniş tarzmdaki benzerlik' te il~ 

Yeni idare, birçok işleri tebdil et - dusunun kendi hudutlarına yakla~tı - gazetelerinde başkaca şayanı dik- 300 bin liralık yol yapılmak suretile yalnız bir kadın istimlak komisyonu- ca zabıtanın gözünden lreçmatnı? f 
tili gibi, İstmıbuldaki Fransız sefirini ğını haber alır almaz derhal istimnak kat bir tekzip göriilrnüyordu. Mek· program ikmal edilecektir. Bu para nun fiatına muvaffakat et.mi§tir. Di - bu 'ak'alarm pek çoğ>.ınun a'111.

1 
ıJ· 

· n1 J al" 1 ıl'"- k hıs tarafmdnn yııpıldığı kansatı 
de deii!tirilmi§i •.. lki senedenberl inzi-letti. Herhangi prt dahilinde olursa sikadaki petrol made ene a - i1c yapılacak yoUarın hemen kısmı a - ğer 19 dükkanın sahibleri istin ~ ·o-
va köşelerinde çile dolduran zavallı tolsun, sulhe hazır olduğunu bildirdi... kadar olanlar oradn yeni başlıyan zarru asfalt olacaktır. Düz yerler as - misyonunun vazettiği fiatı kfıfi gör- sıl olmuştu. sır 

ı 
1 

d 1 k ,_ Poli5 ikinci şube memurlal"1:.ru 
Mösyö Dökors, tam Fransa sefnret - Fakat Napolyon, bunu dinlemedi. Or- ısyanın petrol maden erinin ya - falt, yokuş yerler de üstü mozayik tmiyerek red etmiş er ve omJ!iYoıı 1!5'·. 
hanesine yan gelerek biraz (felekten dusunu gelişi güzel bir hat üzerinde 

1

. hancı sahipleri tarafından fuşvik beton olacaktır. nez.dinde de itirazda bulunmuşlardır. hayet dün bu azılı hırsızı ele ~ 
<l 

· dilkl ı1-ı r· nıiye muvaffak o1muş}ardır. JC Ja 
kfun nlmıya başlar başlamaz), Ver - ilerleterek, muhtelif noktalardan yap- ve tahrik edildiğine dair önen rı· --o-- Komisyon burı:ıdaki · >;.c.uı ara ı- sJl" lı Ali adında olan ve ayni zam : .. 
tenbak) isminde yeni bir sefir çıka - tığı baskınlarla, Venedik Cümhuriye- vayetlerin aslı olmadığını, çünkü BELEDiYEDE at takdir ederken arazi tahririnden son d··ıı "' 
gelmişti. ... Mösyö Dökors, melul ve tinin biltün varlığını ele geçirdi. Bü- maden sahibi ecnebilerin şu aralık -- ra vergiye mutrah olarak konulan kıy- asker kaçağı bulunan lursız \iceı 
mahzun bir halde yerini yeni sefire tün Vencdik filosunu, kiliselerde pek çok endişe içinde buhmarak Mezarlık bedeli meti esas olarak almış ve bu kıymeti ticvap edilmiş ve marüetleri~i iJ>l!l birer itiraf etmek mccburıyet 
terkederek, Fransaya avdet etmişti. mevcut kıymetli eşyaları, kütüphane Mcksikada ihtilal cıkarınağı hatır-

1 
% 20 noksaniyle kabul ederek mal sa- kal 

Babı811, (Vertenbak) ı nezaketle lerdeki nadir kitapları kimilen - ga - lanna getirmiyeceklerini ilan et - Vaktilc ~zun u~dıya gazete eı·e hiblerine de o yolda tebliğatta bulun- ~şt~ Ar K lt ak JllÜ~ 
karşılamıştı. Fakat yeni sefir, itimat- nimet malı olarak - zaptetli ... Asırlar- tiler. Böyle bir rivayetin dönmek- mev:u teşkıl ~den hır Ayasp~şa mile- muştur. Komisyon bu takdir kıymete .. e~ ı ~ b~ k;:r elbise• bil 

· d' ahın d b · d- · · . ld .. . b k . t ··.. ·ı zarlıgı meselesı verdı. Evkaf ıdares e 1 lsah"bl . . 'ti nının asın ır -·. J,,ıC namesini takdim etmek içın pa ış an erı unya sıyaset ve tıcaretınde te o ugu ıse u te zıp en ogrenı - • . " _ razı o mıyan ma t ennın ı raz - cüzdaı bir kaşkol, KurbağallV"'". 
huzuruna çıkamamıştı. Çünkü, böyle mühim bir mevki sahibi olan Vene- miş oluyor. bu mczarhga. d.~ı~yı ha~ ~-nler araf lannı da dün tetkik etmiş bu itirazı deki ~tandan bi caket üsJcUO,ı 
bir ıerefe nail olabilmek için - usul dik Cümhuriyeti, beş on günün için- Meksikada sık ilk ihtilaller o- sında çıkan ıh.ılafa, nihasct Evka gayn varit görerek noter vasıtasıyle T h ı·og-l d ~ bir ~vdcn bil 

. ha b' d · · "d' · 1 b 'h ·1!'!n d uh ı·f .. lehine olnrnk halledilmiş E\kaf idare- k d'l • b" bı·- b 1 op ane ı un a e5' ve anane ıcabı olarak _ padışa ır e, erıyıp gı ıverdı. uyor u ı tiuwer e m te ı nu· . _ . 1 en ı enne son ır te ıgatta u un - p lt Üsküdar Çinilipazm- baıP Jll 
di erer ' · B f sı de bu eski mczarlıgı arsa halinde lık 1 a o, L iJllı takım hediyeler takdim etmek lizım- v ı. fuz ve tesırler çarpışır. u se er muştur. Bn pazarı sokağının so ta- çidindcn Hayrinin bır kat eJbise5 

dı. :. de General Cedilo'lnun isyan et - p~rça .~rça. ol~k _elden çıka~ış, 86 ;rafındaki dükkfm sahiblerine de dün Üsküdar Ağahamamından bir # 
Yeni sefir, biran evvel resmi işleri- Ceneral Napolyon, kazandığı bu tiği öğrenilince buna pek de şaşıl- bı~ ~üsılr lıralıl-. hır para t~mın et - ; birinci tebliğat yapılmıştır. ve bir leğen Gümüssuyunda bir ~ 

ne başlamak için: mühim zaferlerle, artık büsbütün iş - mamıştır. General evvelce Meksi- mıştı. Son zan_ıan~rda ~l:dı~e. de ~u' --0-- _$ .. den arık re~k lıır ;aite ve daha • 
..:..ı· l ld G ldix.ı tihar +,..,.;.,.; k d · t 1 ~ t · r - arsalara hak ıddıa etmıştir. lki daıre - :ı _ .. t - Heuıye er, yo a. e && zaman, e-• ...,,.... a a zıraa nazır ıgı e mış, va ı .. . . . fl . h ld KISA HABERLER hayli yerlerden muhtelif eşya ~ 

tabit takdim ederim. Sultanın buzu • Taliin bu büyük llitfundan memnun lik etmiş nufuz sahibi olmuştur. arasında otedenbcrı ıhtilA 1 bır a e • mıstır 
ve müftehir olan g al b" s·· 1 d" .:. .. . d' 1 n kalan diğer meselelerle beraber, üç ~ . g~ runa çıkayım. enç gener , ıraz oy en ıgıne gore şım ı genera 1 , . • • § Kısa hizmetli memurların Yedek Zabıta çalınan eşyadan ele • . .t 

Demişse de; hayatın zevklerinden kim almak için topladığı kuvvet on iki bin kişilik- hukuk~u meb ~umuz~n da ı~ıraı:e subaylı[.11 esnasında alacakları maaşlar bildiklerini sahiplerine teslim cttıı5~ 
- Usulden , delildir. Hele biru Paris halin, bu genç ve muzaffer gene tir. Meksika Cumhurreisi Karde· tCie~.1 ~e~ hır -~~~um hey~tine - hakkında Milli Müdafaa Vekaleti ye- te ve tahkikata devam eylcıne}tt' 

6abredı.niz, -1ebı·. geçtiği yerde coşıtwı alkışlar toplıya nasın aleyhine kalkan bu kuman- vale ecıılmıştır. Hukum heyetı bu me- . . . · B ·· d. 
'!rç,& ı . · __ 1: l hi nı hır karar vemııştır. una gore me- ır. 

Cevabını alnı·..+·. rak bUyük fehre avdet eylemişti. dan çok da zengin bir adamdu·. zar ık meselesını de bele<.Uye e ne 1 b" ·-· d ldıkl . -o--
"j'"' } 11 · H'"k'' h · · ka murlann za ıtlıgı esnasın a a aıı 

• · Napolyon'a, en büyUk hürmet ve ta- Fakat Kardenas hükumeti aley - ıa etmı§tır. u um eyetinin ran · d · ADLI "EDE •• ·· · b l a· · d · · ·· maaş mcmurıyet maaşın an az ıse a- 1 
Fransa, birer birer bütün dilşman· zim, (Paris) te icra edilmişti. Bütün hine kalkışanlar yalnız bu zengin uzerıne e c ıye ıcra ı:ıu:esıne. mur~- radnki fork Milli Müdafaa Vekaleti -----

larile sulh aktediyor .. Ve Cumhuriyet Paris halkı, bu genç ve muzaffer cene- gcneraldan ibaret değildi .. Ancak caat cd<'rek Evkafın vaktı temın cttı- taraf d k caktı B kabil Ôlu··mle tehdı•t edell 
raı· - k · · k kla d k'"l .. d ği 8 bin küsur lirayı da istemistir Ka ın an oruna r. u • 

günden güne kuvvetleniyordu. Artık 1 gorme ıçın 50 a rn ° umuş- öbürleri onun ka<Jar mey ana çı- . ,. ·w· " • - subaylar komutanlığa müracaat ede - muhakemesi 
komşu hük<lmetler FTansadan kor - ler; kendisine, (Zamanın kahramanı) kamadıkları için isimleri resim - rnr kesbı knt ıyet cttigındcn bu para kl eli adamın 

' ' d.. E kaf { da Beled' ce er r. _. · k d Unvanını vermişlerdi. eri görülınü·1or un v taı a ın n ıye na - ı . d r Hamit adında biir havadan S,.f 
u~:n~~riyet aynı zamanda dahilt ı Napolyonun birdenbire kazandığı Meksika l;ükftmetinin bundan mına olmı:ık i.izere İstnnbul icra daire- § Kül:~ B:tkanllığı. ~adkr~f~un ·~ta;· ra kazanmanın bir çaresini araı•· 

' b b'" ··k .. h 'h •i t ı1m t se ve orkl mc ep er ıçın a ı mı t -
işlerini de yoluna koyuyordu .... Kral . u uyu şo ret, ? .tan te .. Fransayı başka birtakım mali ve i~t~sadi • ne ya ır ~ ır. da direktörlük tahsisatı olmadığın • bunu da şöyle bulmtıştur: d' 
taraftnrlnn yedikleri mütemadi dar- ıd~re eden - beş ~şıden murekke~ : zorluklarla da mücadele ettıgı an- Kalfalar ve ameleler dan yeni açılan mektepleri yardirek- Pııralı tanıdığı Zülfikar ad:~ 
beler altında , arbk eriyip gitmişler • , Dm:ktuar heyetnın hoşı.ma gtmemıştı laşılıyord u. Hükumetin bu müş - törler le idare ettirmekte idi. birisine bir mektup yollamış, ~ ;,,. 
di. Müfrit Cumhuriyet taraftarları dn, Aynı zamand_a, saçlarını v~ ~allan- külatı ne vakit yeneceği bahsi ay- İmtihan olacak Hazirlanan projeye göre orta mek _ ettiği yere 200 lira bırukmadı~ı d'! • 
hiç· durmadan isliyen (giyotin) maki- nı orduda agartrnı~ olan ıhtiyar ge- ndır. Yalnız Meksika işlerini iyi Ş hi 1 •• d • t kalf _ tep ve lise direktörlük kadrosu 39 ila- dirde kendisini öldüreceğini bU ~.,, 

' \; ll b'tl d b-yük· b' kı . .,, .. e r mec ısın e, ınşaa a ve a . . _ . _ ~ıefl>' 
nesi altmda birer birer can vermişler- nera er ve za 1 er e u ır s- bılen Avrupalıların yazdıgına go- ... 1 • hakk d ki b' karar ·ıtih vesile 200 ve baş yardirektörlük ade- miştır. Zulfıkann muracaatı u"""' 
di (Mutedil cumhuriyetçi) ler ida- knnçlık eseri gö::.termişlcrdi. Fakat re Meksika Cumhurreisi Kardenas ~1~;:~ı B karaın ada kır1ı:...·1 1 ~bi~ di 400 kanlmışt yakalanan Hamit, dün birinci sll~'.,., · ' \za k d "kt' k. h lkın b " 1"'~'"'· u r amuann ne gı çı ır. hk · k l e İJ .. · 
reyi tamamile ele geçirmişlerdi. m~ 0 a ~ na?.ı 1 ı; ~ . u j ~erek bu generalın ve gerekse di· inşaatı deruhte edecekleri tasrih edi-1 § Posta Telgraf ve Telefon idaresin- za ma C_?t~e çı arı. mış \: ~ 

General Napolyon !derece teveccUh ve muhabbetini kaza- ger çıkması muhtemel olan gene-il rd H lb ·ki b k d k d terf' list . h 1 aktad vabını muteakıp tevkıf edılğö#~ 
b

. d gül' .. ·• k ıyo u. a u u arar a gere I e ı esı azır anm ır. . 
Fakat halk bu idareyi de beğen - nan ır a ama, er yuz gostermc - rallerin toplıyabilecekleri kuvvet· kalfala--ı- _,___ . la d § V l"l d ba d w:..:ı..1·k Muhakemesı mevkuf olarak ' b k · · rua, ge~ ınşaat usta nn a a ı er arasın a zı eg~~ı 

memişti. Pariste, müthiş bir ihtilil ite~ aş a, ~lden hiç. bır şey gelmez - ılcre karşı bütün memleketin or - ne gibi vasıflar aranılacağına dair bir lolınuştur. Çoruh valisi Refik Kurul • cektir. ı"1 
zuhur etmişti. Şuraya buraya sokul - dı. Buna bın~en (Dırectu~_ar) ?a, bu 1 dusu ve teşkilatı tarafından mü- kayıt yoktur. Bu sebepten belediye tay Trabzona, Eskişehir valisi Kadri Bir buçuk sene evve 
muş olan krallık taraftarları da bu ge~ç g~~rali: ha~ haıuretlı heye zaheret görmektedir. fen heyeti, bu işleri yapanlar hakkın- Çoruha, Trabzon valisi Yahya Sezai hı d ·· ak } ııdJ 
ihtılfıle iştirak eylemişlerdi. Oluz bin ,canıle mutenasıp hır surette - karşı - Meksikada baş gösteren hadi - , tatb'k d·ı k .. b' talim tna Eskişclıire Posta ve Telgraf umum rsız un y a a Si 
.,,. .... lı 'ht·ı·ı · .. il ·1 b' ı lamak mecburiyetini hissetmişti h il b tl ·· cıa 1 e 1 me uzere ır a • ' Bundan bir buruk sene evvel J.0 

sı.ıau ı ı a cı, on ne geçı mez ır se I .. .. · satın ana a arı u sure e goz ıne hazırlamaktadır. Bu talimatname- müdürU Nazif KUtahya \'8.liliğine, Bit- " BV. 
halinde ileri atılmış; (Millet Meclisi) {Lükseınbu~ ~a~) muk~ınm~~en önüne getirilince bun<lan sonraki . .. g k. kalf la k di- lis vali vekili Rifat asaleten valilig· e kecide Bolu otelinde Ramazan yl 

· k donatılm1ı:· dırektuvar azalarıle bu - fh l d k 1 • 1 b'l ) e gore ere a nn, gere sc ' da birinin odasına girerek asılı _. 
nı uşatmıştı. _ ,, sa a ar a 0 ayca anıaşı a 1 e - ğer inşaat ustalarının imtihan geçirip Mardin valisi Fehmi Sinoba, Kütahya af'.,. 

0 sırada Parisle ant'ak beş b'n as 1 tun mebuslar ve genera1leı:, sarayın c kf ğinin cebinden 9 altın lırasını ~ .ti' 
' .• . '. 1 büyük salonunda to la tı Na l- e lr. ehliyctnnme almaları şarttır. İstanbul- valisi Sed.ıt ta Tunçeli vali muavin - M'" · d d b' · ih t dUJl ı 

ker vardı. Tnbııclir kı bu kuvvet, ken- .. • P nınış . po da 2000 kalfa 8000 de . at ustası liğine tayin edilm~lerdir. unır a ın a ırı n aye ~ 
disine tam altı misli faik olan ihtilalci yonun, hükumet ve halk namına res - MÜTEFERRİK .' . ~ . . . kalanın~ ve sullı ceza mahkcıll t ,ı 

. men takdir ve tebriki i<;in parlak lJir J .. • • • mevcut oldugu tabının edilcliğıne na-1 § Adapazarı Jandarma komutonı tevkif cdilm~itir. Münir, berelte.ıJI 
kuvve~erile başa çıkamıyacakb. ınerasim hazırlanmıştı. Ş bolge amırlıklerı zaran bu talimatname ile 10,000 esna- yanında 2 kıUı.vuz olduğu halde Ada- yelek cebindeki altmfar! aşırıt'J~ 

Pans ır.~r~e~ ~~~anı General Nnpolyon, çılgın nlkışlarla kendmni Ankara İş Dairesi amirl<:rinin yap- fııı mukadderatı mevzuuhahs olacak :pazarı hapislıan(>~inden kaçan üç ıe - kalmış ve yar.ık altına berilrniŞ ~ 
<B.aı:a), ihtılalcılen urkutmek çin mu selfunlıyan halkın ve askerlerin ara _ tığı umumi toplantılara iştirak eden ve bunlar birer ehliyetname almak i -(iri yakalamak için takip ederken ıe - iki bin lirayı farke~merniştir. çİ 
avını genç (General Napoleon Bona- sından geçerek saraya gelmişti. Saray İstanbul Bölgesi Uıniri Haluk şclı - ı;in imtihana gireceklerdir. İmtihan rirler komutanı şehit etim.şlerdir. Kı- seden sonra yakalanan bu adııJll (f 

part) 1 yolladı. kapısında, kendisini hariciye nazırı rimize dönmüştür. Toplantılarda İ~ belediyede değil, esnaf cemiyetlerinde liivuzh'ır da kaçmışlardır. Vali ve jan- dığı altınlan halaya atını~ "·e ~, 
General Napolyon, bir batarya top d . 1 . . b' lik 1 ,_ k, k bel eli da L d b' t k' mah 1 M- · d- k teVP' . . • . . Mösyö Taeyran karşılamış· alkışlarla aırc erının ır sene ça ışına pro - yapııcıca anca e ye narmna se- 1 rma .. uman anı ız.za va a a - kaçmıştı. unır un a §"am 

:1~ ih~~-cile:ın k:U-şısına ~ayandı~ Ve sarsılan büyük salona göttirerek ı gramlı:ırı hnzırlanmış ve 15 tane olun 13hiyettar bir zat ta imtihanda h::ızır 11ine giderek takibata başlamışlardır. haneye gönderilmiştir . 
.ısilerın uzerıne şıddetle gulle yagdır- . · ı hö"l ı:. • l"kl · · · k . ._ b 1 kt o- M hk k d• 

1 _ Işte .. Cümhuriyct ordulama bu ge llmır ı erı yırmıyc çı arusııış- u unııcn ır. -- a eme apısın 
ma~ başladı. .. .. • •• 

Asiler, eveli şaşaladı. Hatta içlerin- kadar buyuk ı.aferler kazandıran, Ge- tır. • k . yeni tip el arabalari Fısbk ve meyvelerler ıçın tevkif ., 
den bir kısmı, topların üıerine saldır- ner~l Bona~-t Napoly~n... . Kabataş ıs elesı . istasyon kuruluyor. Dün icra dairesinde Yorgi Jf~ 
dı. Fakat bunlar, üzerlerine açılan Dıye, ~gırmıştı. Yemden bır alkış Şirketi Hayriye Kabataşta araba El arabaları lıakkmda ~~ediye tara - topulo.s adında bir adam yakalıı 
şiddetli ateş karşısında kamilen mah- t~anı, Lüksemburg sarayını, temelle- vapuru iskelesinin önünü açarak bir ın~an hnzı.rlnnan ve 15 g~n evv~l. neş- Gazi Ayintap 25, (Hususi) - Gazi ve müddeiumumiliğe verilmiştir· ' 
volmuşlardı. rıne kadar sarsmıştı. meydan haline koyacaktır. Belediye- redilen talımatname bugünden ıtiba - Ayintabın en mühim ihraç maddele • ı·hb .. y . rt~ 

G ral N ı di k 
·· ta b"k edil - ba 1 ara gore, . orgı, anası ifl 

'Tul ) İngiliz! d k al ta 
ene apo yon, re tuvar heye- den müsaade alındığı için burada bu- ren t ı mege Ş anmıştır. Bu rinden olan fıstık ı.·e meyveleri için f · •t ı • ·ı· kendi1' on un er Pn ve r . . . 

1 
. . .. • k b'k" . . . onye aı a acaK ı ammı, • • tııt' 

İt lanndan istirda" dı snasında ba tı ıçm yapı mış olan (taht) gıbi yuk - lunan küçilk diikkan ve barakaların ararın tat ı ıle, beledıyenın tesbıt bir istasyon kurulması kararlac:nndır. . 'b' . ko uş haclı~ ra ar e - k b" • . ld ~ . 1 :t·~· mış gı ı, ıcraya ym , ~ 
taryasmın hizmetile temayüz eden se . ır yere çıkarılmış; orada hususı istimlakine başlanmıştır. etmış 0 . ug~ .tipe uygun <>lmıynn ve 1Bu maksatla 100 hektar genişliğinde kini istemiş, fakat bu arada ii ,1 
Nı:ıpolyon; şimdi bu korkunç isyan hl- t~~rıkler" ya~ıl~ış.. Ondan sonra da, Deniz sahilinden bir kısım da dol- ~rahut bır kış.ıden faz.la cşha~ ~nrafın- yer satın alınmıştır. Binanın temeli de bir şahıs kendisinı tanıyarak btJ ti' 
discsini de top ate-;ile bastırmak su - zı~ ~fetmerasımı baŞlamıştı: durularak meydan sahası genişletile- d~n sevk ve ıd~re edılen ve ıçınde 50 atılmıştır. mm Tepsifori olmadığını hnbe' I 

.
1 

b" d b"' .. k b' .. hr k Zıyı:ıfet.c, sarayın (antika salonu) cektir. Böylelikle araba vapurlarına kilodan fazla yuk olan arabalar me - mış· tir. Suçlu anasınır. vekili old ..L 
rctı e, ır an a uyu ır §O et a - t h · _.ı·l . ti B b"" • .::t.. 1 b ed'l kt" A · k • ' r n sıs \.."Uı nuş · u u,, .... scı onu ar 1 gırecck vesait burada toplanııcaktır. n 1 ece ır. ynı arara göre el a - POLiSTE nu iddia etmiı:.:.c:e de kendi adıtı• ,JI 
zanmıştı. ta b k 1 b. • r" OfP. 

C 
. 1 (B ) .. (C n aşa ap ıyan uzun ır masanın KÜLTÜR iŞLERi. rnbalarının bugünden itibaren Köp - velce Tepsifori dıye roylenıi§ -

eneıa ara ve, muavını ene- et. f C 1 .· t b .. t" k" dııı' 
ral Napolyon) .. Artık bu iki ceneral ıa ma, um ıuı~~e ~ .u un er anı rilden geçmeleri de memnudur . .'i. . Bir şoför kendi kam- ğundan ve böylece anasının a , ... J 

· • \•e kumandanları dwlml§ü. Fakat, Gc- ~ M •• f tt• } • k k ı b '" tt b ItJJld'JI. o andan itibaren, Parisin mukadde - . . . u e ış erın maaşı Ekmekçi arabaları ve hamal böliikleri- d k "' d ınara ya an e) .. na a u .... ,, . 
.... .,k. .. . . neral Napolyonun şerefıne venlen zı- ( d•td• YOUUD a azaya ugra 1 dan }rnkkında takıbat v&pılacBl'..-

ratınn na un olmuşlnr; Cümhurıyetı ya!ctc ic:1lrak eden bu üzlc ki . . hal e ı ı ne ait arabalar, bu talimatnamenin • 
d b .. ··k b' hlikcd k y~ y rce şmın h"k'' 1 · d hl D~ T ta d f . b' k 1 c uyu ır te en urtarmış - çehresindeki mana, bir değildi. İlk tedrisat müfetişlerinin, maa~ - u um en a i ine ginniyeceklerdir. un avşan şm a ecı ır aza o -

]ardı:. • t Bunlardan bazıhm, Napolyon'a larma biret· kıdem zammı ilavesi su - D_ENİZ İŞLERi muı ve bir şoför kaburgalan ezilm:ş 
Hukumet Gcnero.1 Napol on b - bir halde Cerrahpaşa hastahanesine . • 'r d-'-"!. 

1 
_ Y • un ~ karşı ciddi ve samimi takdir ve hür • lann muhasebei hususiyeye nakilleri 

~met vel e ilAKa•r ıgınılaş ~kdır . e~tı. met göstermaktclerdi. General Mo- ri, bunlara mukabil, İstanbul Kültür Klavuzluk teşkilah ~:~ınlmıştır-1 Hadise şöyle olmuş -
Bır zaman ar - rşı tıgı takdırsız- C l p:;,1 'b" ki le n· k ·· l"'ğünd ·r ·· ro, enera "'i'ro gı ı es uman - ıre tor u e vazııe goren memur- .. 
lik yüzünden - memleketine"küserek d la d 1 L- bel h . k'll . Yanndan ıtibaren Denizbank10 bu- Dün saat 14 buçukta 1864 numaralı • an r a: arın muıWılse ususıye ye na ı erı 
Qcmanlı ordusunda kendisine nasip a- B k d f __ ,_ Vazif h kk d k" k d"' K"lt"ir n· k lunduğu merkez rıhtım hanında çalı- kamyonun şoförü Bekir oğlu Ahmet . . - u a an ill.UI... · esini a tn a ı arar un u t ıre - kl ı.. • • • 
rıyan yUzbaşı Napolyon; bu ısyanı ·c t kten ı. .... 1.. .. b' t•• 1 .. w.. t bli" dilm•.,.· B k şan avuzluk 1.CŞkilfltı Tophanedekı Tavşantaşında Abdullahın ınşaat ye-

r... t ı a e me ~ ır feY yapmamış or ugune e g e "S'.ır. u arara . . _ . . 
bastırmasına müka.ıat olarak, c tal - lan b" ask 00. 1 . k .. 'Ik tcd . t üI' tH.,1 . H . Denizyolları binasının ikinci katına rıne bır kamyon tugla getırmış ve _ o ır er, y e şımartaca mua- gore ı rısa ın e WMj en azırnn . . . 
ya ordusu başkumandanl•gı) na nas. mel 1 .. li·1. K Ilı b ları . . --~ taı:;ınmai'fa ba .. lanacaktır Bö"ylclı'kle durarak arnbadan mmıştır. Bu sıra. e er gormeme uır... ra gı u- nıaaş m muvazcneı umumıyeuen a- r ~ b ~ • d k b 1 k d F k h 
bedildi · · . d 'rdik ' ,_ kla el B · . . b d 1 ı k h h d bo . a amyon oşa ma ta ır. a at er · nun ıçın mı evı ... Bu genç gene- li.lca r ır. unun ıçm or ro ann o- mer ez n tım anın a şalan daire- d k 1 f . b" d b' 
Artık tali ve ilcbal Ceneral Nnpol 1 b" d ha .. h lanın h ne ense amyonun e r'?nı ır en ı. 

• - ra , yann ıze e ta kküm etmeye na gore azır ası usus'l da dün Jere Denizbanka bağlı olan Deniz- · b k - ·ı 
yonun yiizüne gülümsemişti ... Esa - kalkışırsa, ne yapacağız?.. a15kndnr muhasebecilere tebliğ edil - yollan Akay ve fabrikalarla havuz- r?dge~şem~şt ve_arab alyo utş aşBagıJı el: 
sen son derecede şöhret hırsına müp- n· .. 1 k 

1 
di . . ' rı ogru gı mege a;,ı amış ır. u ıa ı 

• ıye, soy enme te er . mıştır. ların muhasebe bel · l k · 
tela olan Napolyon, daha büyük mu- Eg~er Lüksemb ih ta K d .. 1 . ' fU en yer eşece - farkedcn şoför Ahmet idaresinde bu • 

urg sarayını a onya a umran eser en ti Haziran b d 'tibaren bUtUn 
vaf'akiyetler kazanmak için yeniden eden askerlerin mühim bir kısmı Na- Kon 27 (H usi) _ Şehrimizd r. . ~m an 1 

• lunan arabanın bir kazaya sebep ol. 
h d nJ tılmı k ' ya ' us c bu müesseselerm muhasebelen De 

arp mey a arma a ya aror polyon ile beraber avdet eden müzaf- bUyük bir kUitür parkı kurulmasına . - ~ - - maması için hemen şoför yerine fır. 
verdi. fer ordunun efradından mürekepk ol - karar verilmiştir. Bu saha üzerinde nizba~ muhasebe ~tı. tarafın-! !ayarak frenleri sıkıştırmak istemiş, 

Derhal, ltalyada harbeden ordunun masaydı, ihtimal ki genç generalin tali Halkevi binası, stadyom, cirit ve koşu dan bır elden idare edılecektır. Bunun fakat muvaffak olamamıştır. Çünkü 
başı~ geçti. İt.'llyn ordularına galip ve vaziyeti, . ~aha o ziyafet masasının !yerleri, maialı pistler, geçit resmi bol- için Deniibankta diğer müessese mu-ı zavallı adam, kamyonun kapısı ilP. 
gel~ı. Sonra A~uryn ordu_sun~ da boşında değişıvcrecek1i. ıvarı, yüzme havuzu, otel; gazino ve has,.be Ş"flerinden mürekkep bir mu- . tuğla yığınları arasında sıkışaı·ak e.. 
maglCıp ederek, Vıyanayı> dogru llcr- - Daha \-ar - park kurulot'cıkt•r. ' ... ı- · ,.. ... u k•ırul~caktır. ~ zilmi~tir. Şoförün yaraları ağırdır. 

Kızılay haftası 19· 
Kızılay haftası münasebetile 

·rıı 
kazası Kızılay şubesi 4 HaZl 1, 
Taksimde büyük merasim tıazlr 
mıştır. 11ıc 

O gün saat 4 de, Kızılayın rntJ t9' 
çalışmalarını temsil eden le\'}lıJ e1' 
süslenmiş 8 kamyon Fatihten ıı:ı',c • 
edecek ve büyük caddeleri doıo.Ş ıttl' 
4,5 ta Taksim meydanına geteC: f.Y 
Bu esnada Taksimdeki hatipl~r!~all' 
zılayın Cümhuriyet devrinde!<• of'(I 

yetim nnlatacaklardır. Bunda.~~ f 
merasimle Cünıhuriyet abideSl 
lenk konacaktır. l<" ~ 

§ l Haziran çarşamba günü ~~ıl 
da Fatih Halkevi salonunda ~ 
haftası münasehetile bit konser - , 
lecel;tir. fııtl 

§ 5 Haziran pauı.r günü de...-:. 11şl' 
Halkevinde Kızılay haftası Jllil 
betile bir merasim yapıiaı.:aktır· 

1 

l 
l 
l 
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1938 in ismi 
b M~tafa Kemal Samsuna ayak 
astıg1 g" d Yılı b' un en sonra , geçen her 

biliri~r zafer gününi.in ismile ana-

Seneler' 'k· .. h k say ı ı 1şer uçer at yara 
Cu:m:. 1922 1.afer yılıdır. 1923 
ınea ~rıyet .. 1925 şapka.. 1926 
hı ... e~ı kanl!n ... 1928 harf inkila-

O .. 936 Montrö ..• 

hl. &Unden bugüne kadar hiç 
r tak · ' 

ğına vı~ yoktur ki: 364 yapra-
aydı a~ bırkaçı böyle bir zaferle 

nn anmasın ah .. 
hab t yirmi yaşına basmıyan bu 
dü ~a arın Sevinci içinde düşün· 
ve~ A

1
. caba 938 yılına ne isim 

··•ıe ı? 

ı lienu~ .. .. .. d a· stikb 
1
: onumuz e ye ı ay var. 

tniy a ın neler doğuracağım bil
tnu~~uz. Fakat Roma Hipodro -
kah 

1 
a, na] ses1€'ri muzaffer knh-

1utua arla uçuşan süvarilerimizden 
İtrıarnkz da VaJde hanına inen ilk 
Vaff k'azmasına kadar, birçok mu· 
ken~· 1~E't,. . yaşadığımız seneye . 
.ı 1·d 1 htnının namzetligvini sim 
'IJ en ·ı· · 

A 
1 <ın ediyor1 

ı cıncak d" 
Stc\nbt 

1
·• ~!" sab~h, Londradan 

alnınd 1 a donen ugurlu bir yolcu. 
fer la ter damlalarının muzaf
baŞı~~ engile bu namzetlerin en 
l!':tiş! a gelmektedir: Muammer 

J\tat" k 
Uz'-'u b~r mPktehinin bu genç 
tnily' 17,e İngiltcreden yalmz yüz 
serv on lıra1ık hir servet değil . o 
b etteu .. t" b" . a· ı:·tnn· us un ır şey getır ı: 

1Yet~ Lo . 
Ja.l> 'l'~·d.r~nın bu emniyeti, inki -
Veti uı kıyesinin niyetine ve kuv-

ne en. . . 
J\ k :·•nıyettır. 

tiına~ erı zafer .. Siyasi zafer .. İç -
fer! zafer ... Ve nihayet mali za· 

1938 Ylh . . . l'b b Zafl.'r 1 , ısmını, ga ı a u son 
<. en alacak. 

Yusuf Zıya ORTAÇ 

• 

e e 
kati i 

ed·ı yor 

SABAH 

Fe al vın kö 
ne e e? 

Baş tarafı birincide 

Hasan, bir gece bıçağının nasılsa 
kardeşine saplandığını söylüyor 

öyle bir kin havası yarattılar ki sonra 
bunu izale edemediler. Öldüresiye bir 
sulh yapmaktan başka bir ç<ıreleri 
kalmamıştı. Çünkü aldattıkları halk 
kütleleri harbi anC'.ak bu tarzda bitir-

muş. Ben meydana çıkar çıkmaz e - w ı b'l' ı d' B" ı b' 1 
w mege razı o n ı ır er ı. oy e ır su -

linde hazırladıgı kocn bir taşı 'kafa - h A . . f l"k t 1 w · on . .. un vrupa ıçm e a e o acagmı sı -
ma attı. uzerıme atıldı, sırtıma yuk- t d 1 k d'l · d b'l' 1 . · yase a am nrı en ı erı e ı ıyor ar-
lenip beni yere yatırdı. Işte bu sıra_ d F k b'l b'l ı ç·· k" . ı. a at ı e ı e yaptı ar. un u 

• 
erın t o 

yeniden yardım 
Bir Çin devlet adamı 

müzakereye Moskovada 

e 
ı 

şimdi 
gir.şti 

Suadiyede köşk dclliih olan büyük 
kardeşi Arap Envni öldürmekten 
maznun Arap Hasanın muhakemesi
ne dun Ağırceza mahkemesinde baş
lanmıştır. 

Mahkemede okunan dava evrakına 
da cebımde duran çakımın ucu ona k d' t kl 1 1 k b 
b t 1 

en ı yara tı arı ya an arın ur anı 
a mış ve yara amış. . . 'd'l ...... Mosko .. ·a, 31 IA.A.1 - Havas günkü maddi ve manevi vaziyeti Sov-

ır 'lk t hk'k t d ve esırı ı ı er. nazaran hadıse şöyle olmuştur: 1\-ıaznun, ı a ı a esnasın a B d b k ınu"ttefı'kler A . Ajansının muhabiri bildiriyor: yctlerin nazarında, Sunfo'nun Sov -
d . • · ·r d \ı - b . . k un an aş a merı-Hasan ve Emf •r, anneleri GüHidan ver ıgı ı a esır ıe aga eysını or - Bluher ile Sunfo'nun ayni zamanda yetler birliğinin merkezini ilk ziyaret 

k t k k d ·ıe akısı k kaya haber vermeden, Amerika har-
bacı ıle bir kulubede oturmaktadır- u ma ma sa ı Ç nı çı arıp . . Mskova'da bulunmaları keyfiyeti hak- ettiği zamana nic;betle daha kuvveUi-
lar. İki kardeş, muhıtte ıçkiye faıb salladığını ve bu esnada çakının ka- be gırıneden evvel, kendı aralarında kında tefsirlerde bulunan iyi haber d' 
iptıliilorı ile tanınmışlardır. Yine bir zacn onun boynuna saplandığını SÖY- lgizli muahedenameler yapmışlardı. alan mahfell~r. bu hadisenin bir tesa- ırSunfo'nun Sovyetler birliğinin Çin' 
gece ikısi de sarhoşken kavga etmiş- lemişti. Hasan, muhakemede bu ifa- Amerikacla, adalete muvafık bir sulh düf eseri olmadığını tahmin etmekte ve de daha bilyük bir askeri yardımdn bu 

· b · · t 1 k desı·n·ı reddettı' ·. yapmak arı.usu vardı. Fakat harbin ler ve Ifasan, aga cy::;ını sus a ı ça ı 
1 

h kk d Çin devlet adamının, Avrupa'ya yap· lunmasını istemiş olması mümki.in ol-
. d . . d - Yanlış vazmı<ı olacaklar dedi gaye eri a ın a mtinakaşa yürü - w ile yaralamış, ol urmuş. sonra a v -s • .. ..

1 
. d'I .. "''] . 1. tıgı seyahatten sonra Avrupa devlet - duğu gibi Sovyet Jiderlerinin de Çin or-

1 1 kl b f k d l Va Ben bo"vle söylemedim. Ag~ abeyimı· tu mesı mene ı mıştı. n ı son gız ı mu- . . .. .. . . , 
sanoş u a unun ar ın a o mıw - w lı d 

1 
. h'"k" 1 . . t dit . . lerının buyuk hır kısmının Çın e kaışı dusunn daha çok mıktarda malze -

k t w ahat al at bıçakladıgwımı bilrni~ nlsam onu ora- r C' e erın u um erını em ıçın . . . . . . .. V• etmiş rn ya agına uzanmış, r r 1 'd :.- "k b h k d r· kasında Amerika efkarı umumiye- vaz.ıyetlcrını Sovyet lıderlerıle bır - mc gondermegı kabul 
Uyumuş Ancak ertesi sabah polısler da bırakıp eve gı ere sa a a a ar l'k dkik k .. M k • · . . h 1 d ı sinin yardımını bulamadı Wilson an ı ı te te etme uzere os ova - olmaları muhtemeldır. Fakat bu yar-
tarafından uyandınlmıştır. rahat ra at nası uh~ur 

1
umk... k p .. vn d kt.a · . . h • ı ya gelmiş olması muhtemel olduğunu dım her halde Sovyetler birliğini U -

Suçlu Hasan dun sorguya çekildi Bundan sonra şa ıt o ara anneleri ca erısı • r ı n sonra ışın va a- b . 1 . . 
Gülfidan dinlendi. Gülfidan bacı, ha- metini farkcdcbildi. Fakat artık vakit eyan etmektedır er. hkesıne maruz bırakacak mıktarda ol-

ve hfıdiscyı şöyle anlattı: . . H' b. h k Ayni mahfellere göre, Çin'in bu - mıyacaktı. 
_ Envt?r. ağabt>yimdir. Hadıse ak- disenin nasıl cereyan ettiği hakkın- gcçmıştı. ıç ır ü lımet vazifesini 

şamı kahvı\ le ıdim. Yanıma geldi, daki reısin sualerine şöyle cevap ver- 'yapmadı. 
çok sarhoştu. Kahvede karş1m1zd:t di : 1 İşte bugünkü Almany:ıya zerre kadar 
oturan bazı kimsdere küfretti. Ben - Benim oğlum kat'iyen kardeşini jmütemayil olmıyan, müttefik devlet
onu susturmak, teskın etme_!< ıste _ yaralamaz. Dağdan taş mı düşmüş, lerı~ mensup yüksek bir fikir adamının 
dim. Bu defa ben de datıl olduğum kaya mı inmiş. nasıl olmuş ise olmuş sulh muah<'dcnamelcri hakkında ~er
halde hepimize küfürler yağdırmağa oğlum Enver ölmüş işte .. Hasan o ge_ hettiği hnkikat. 

İng·liz - Fransız 
'-

hava birliği 

Bir Fransız heyeti 
f ngilterede dolaşıyor 

Orta Avrupa 
Almanya ve lnoiltere 
Almanlar nüfuzlarının 
tanınmasını bekliyorlar 

başladı. Onun çok sarhoş olduğunu c.:c eve geldi. Başı yarılmıştı. Hemen Böyle çiirük bir temel üzerin(' istiw 
görenler birer ikişer kahveden çıkıp çakısını istedim. ald1m. Bir dilim ek- nat eden vnziyctin sürekli ohbileceği
gitmeğe başladılar. Nihayet bız de mek kestim. Ekmeğin içini çiğneye- ne nasıl ihtımnl ,·erilebilir? Bu sulh 
~ıktık. Ağabeyim, dışarıda da evleri- rck yarasına bastım, sardım. Evla - muahedenameleri nasıl milletler ara- Londra 3l (A.A.) _ Fransız hava Berlin, 31 (A.A.) - Alman matbu
nc giden kahve rnüştf'rılcrıne tekrar dımda ağabeysini öldürmüş bir adam sı münasebetlerde hak ve adalet heyeti tarafından yapılan ziyaretin atının nazarı dikkati, İngifü. efkarı u-
fena sözlf'r söylf'dt, cevap vermedi - hali yoktu. prensiplerini temsil edebilir? Yumruk . . . .. mumiycsinin Çekoslovakya hfıdiseleri 
ler. Kcndısmi te:;kin etmcğe uğraşı- Yaşını bılmiyen ve reisin: hakkına mı istinat edilmiştir?. Öyley- daha z.ıyade hır neı.aret eserı olmak u- karşısındaki hattı harC'keti üzerine tc-
yordum. Bu sefer bana çattı, cNiçın - 60 yaşında var mısın? se, bu hakka daima sadık kalmalı ve zere yapılmış olduğu hava mahfelle - merküz etmiş bulupnmaktadır. Merke 
onları müdafaa ediyorsun?» dıye Sualine de telaş ve asabiyetle: yumruğunu kuvvetli tutmağa çalış _ rlnde söylenmektedir. Bununla be - tl Avrupadaki Alman menafiine mil-
küplere bindi. Ağabeyim evvelce be- - Sen ne dedi? Ne altmışı?, Ben, jmalıclır. Fakat karşımızdaki ele aynı rabcr muhtelif öğle ve akşam yemek - said. ~ir v~dide oldu~n: ~ükı:"edilen 
ni yaralam1ştı. Yıne sarhoşlukla bır daha 25 _ 26 ya var ya yoku~··· prensibi tebiyet edcrC'k günün birin- leri esnasında sefaretlerin hava ata- İngılız efkarı umumıycsı uzermde te 
fenalık yapmaması ıçın yanından Diye cevap veren bu ıhtıyar ve de yu nruğunu bizden d h k tr 1 1 . .1 'k" h d sir icra etmek için Berlinde hiçbir 

k b
. k kl d B sarsak bacı, hadise hakkında bundan b" h 

1
1 k ahak uvved" ı şe erı vasıtası e ı 1 ava or usu ara- şey ihmal edilmemektedir. Alman· ga-

açtım, ır enara sa an ım. ıraı . . ır a e so arsa o zaman a ve a a- d f 'el ı· b' 
sonra sesi kesildi. Ben onu biraz il~- başka bir şey bılmıyordu. . . . w w sın a yapılan teması nı e 1 ır su - zeteleri İngiliz-Alman bnhri itilfıfını 

• . . Jet prensıplerının arkasına sıgınmaga ı ' 
rideki evımize gitti sandım ve sak • Muhakeme, hadıse gcccsı knhvcde k Jk .. 1.. 1 C b' 'd rette ikmal etmek üzere· iki memle - hatırlatmaktan hfıli kalmamaktadır-A _ _ __ • . . . _ a mamız gu unç o ur. e ır ve sı - . 

1-\ta_h I . .. }andığım yerden çıktım. Fakat o me- bulunan bır kısım şahıtlerın çagırıl- ld t 1 b' 'dd 1 w · ket erkfımhatbiye reislerinin noktai lar. Almanya bu itilfıfname ile Büyill< 

S" • ~ .. gazete erıne gore gwero ralarda 1miş ve beni gözetliyor- ı mas1 ıçın başka bır güne bırakıldı. Ceb_ya nız .cded ır vb~ şı llet c ogurur. t ı· . d b l kl b B d "4tıy • . • ~-- - e ır ve şı etten ır su ı ve sükun, nazar ea ısın e u unacn arı eyan e ritanyanın eniz hekemonyasmı ta-
.\'- e taksım edılıyor ! , s· k .., t d .. .. bir hak ve adfılet devresi doğamaz, İş- dilmektedir. nımıştır ve bunun mukabilinde kendi 

du ... ~nan istihbarat bürosunun Ku - ır çocu agaç an uşup Liselerde seı:keşlik te yirmi scncdenberi, dünyn cebir ve --o--- sinin merketl Avrupadaki hekemon-
~,en 27 •.., d • k l d dd h k yasının tanınmasını istemektedir. Al 

hahur~ .. Mayıs tarihli alıp neşrettiği tramvaya çıgnen ı ~ün.~ gazete er ~·az. ı: .. şi. et~ .mü:;tenit are .. et~.er, ~~~i.~·a - Sabık İngiliz Kralı man gazetelerinin İngılterenin Hindis 
b~1 &orc arap matbuabnda yeni Ortako·· zı •net sokak 28 numara- "Izrnırın Buca nahıyesınde Kur- kıler ıcınde 1918 sulhunun kotuluk -h::ıı..- y, ) H d d d il ) D k D · d tanda ve Filistindeki kolonizasyon u-
rıa .. ucrlcr intışar etmektedir. Bu- da oturan marangoz Andorıun 12 ya- tUr Direktörü ay ar ıo asın a erini tamire doğru gidiyor. Tabiidir Paris, 31 (A.A. - ü ve i.ı~es ö g(Jre ll'l . .h tl .. d · · k' b . 1 1 . d hl'k sulleri karşısındak! ihtiyatlı hattı ha-
l'ııa!i S ~cezire Hatay, Halep ve Şi-1 şındaki oğlu Dımilri, akşam üzeri ımtı an no ~rmı goz en g<>çırır - ı u ış vı: VP esız, patır ısız, te ı e- Vindsor, Ant.ibe gitmek üzere Ver - reketi de hatırl&tılmaktadır. , 
Cerıub• urıyc Türkiyeye verilecekmiş. 1caddede bulunan bir çitlembik nğa - ken mektebın on~ncu s.mıfından siz olmıyncnktır. say'dan ayrılmışlardır. Ve istasyonda 
kata 1 ~Uriyeyi İtalyanlar böliişc - 1 cına çıkmış ve çitlembiklerı toplar_ i.iç serk<"ş talebe bırdenbıre odaya llüsPvin Cahid YALCIN dostları tarafından uğurlanmışlardır. Çeklerin dört yüz 

bin askeri silah 
altında 

buıul'<ık ıç tarafta İngilterenin elinde kem muvazenesini kaybederek yere girerek din,kHiri.i tabanca ve bı-
1\. ııae.ıknıı~. düşmüştür. çakla tehdit eder ve kendisinden n Iİİ mP. S8hflh İVP,f 

yüzünden mahkum 
Amerikada ölüler 

gününde 200 kişi öldü Yrıca ~ f 'kl · d · t d"k Vasıt . ·~uriye, Lübnan matbuatı Fakat ka1 .. a bu kadarla knlmanıış. son sını a geçtı erme aır as ı -
ı . nsıle F' .. · · t ı "lrler . ransıı.1arın neşrettiği fi _ tnm bu sırada Ortakoyden gelen btr nanıc ıs er er.ıo 

Nevyork 31 (A.A.) - ~Ölüler gü -
nü> dolayısile yapılan merasim esna
sında 140 ı otomobil kazalan netice -
sinde, 40 ı boğulmak ve 30 u da katle
dilmek suretile 200 kişi kadar ölmüş-

C~ııu~· Rlır" Şimali Süriyeyi Türkler trıımvrıym altında knlınıştJr. Vnt - Her Sl•ne imtihan ay]arında. im
~lt frı1 . ~Üri.iye·d İtalyanlı:ır bölüşc ~ man, tramvaym önüne havadan dil- tilı:mların lazımıgaynmüfarıkı 
~Eırlcrt.lız.lcr de Filistindcn çıkarak şen bu çocukla bir<lenbire knrşıla - muş gibi tekerriir eden bu ka
llıiş. nı Almanlara terkedecekler _ şınca tramvayı sür'atle durdurama- bil hadiseler, liselerimizde is -

mış ve Dımitri başından yaralannıış- tediğimiz disiplinin hfıla temin 

Bir emekli binbaş1nın 

cezası affolunuyor 

Baştarafı birinci sayfada 

İlim ve fennin müdafaa vasıta ı 
olarak düşünülebileceği herşey bu 
Çekos}ovakyada Yardır. Bunları kul-

Bir t • d arnır e Prostun 
ç fikri alınıyor 

t <ırsıkapıu 
l!St>ı;j k a K:aramustafa paşa med-

hıır"" <l~r~ısında bir takım yıkık ve Ja t• Ukkr 
tın Sah· un, bar.ıklar vardır. Bun-

~at ı·d 1Pleri dün belediyeye müra-
l'i !.!tek ta . 

tıi s" ınırat yapmak istedikle-
ta · Oy)l!ıtıi l · • l'rııtat l § er<lır. Ilalbukı buradaki 
~ellı.nı· a. l§Up olacağı ve caddenin c -
di 1Yetin h 
t .l>e trıu e alel getireceği iç_in bele-
•ıı VafıJt •• t: r l"rtUteh gormemiş, keyfiyeti şc-
ır. Ussısı Prost'a havale etmiş -

tır Yaralı ço<'uk. Şişli Etfal hastaha- edilmediğine açık bir işarettir . 
nesıne kaldırılmıştır. Kültiir Bakanlığı bu meseleye 

10 uncu yerli mallar parmağını kuvvetle basmal~ ve 
• • .., bir direktör, yahut bir mualhmle 

sergısı hazırlıgı bir talebe arasında bulunması ge-
10 uncu yerli mallar sergısınin 22 reken ve bir kültiir. terbiye, di -

Temmuzda açılması kcırarlaşınıştır. siplin miyarı telakki cttiği'miz 
Bu yıl sergiye şimdiden ı!?tirak etmek manevi mesafeyi emniyet altına 
isteyen miicsseseler geçen seneler - almalıdır. 
den çok fazladır. Sanayi Birliği bu rağ
beti .görerek Galatasaray Usesinden 
yeni dnıre)er almıştır. Bu seneki ser
gide bilhassa bahçede kurulacak pav
yon kısmına çok ehemmiyet verile • 
cektir. Sergi Ağustosun otuzuna ka-

* 
Bursa şoförleri 

Bursa 27, (Hususi) - Bütün şoför
lerin yeknasak elbise giymesine be -
ledıye ıneclısince karar verilmiştir. 
Karnr derhal tatbik edilecektir. 

Ankara, 31 (Hususi) - Emekli 
binbaşı Şükrü ı\ytuğun cezası • 
nın affına dair kanun layihası Mec
lıc ruznamesine alındı. Layiha esas
larına göre diklrntsizlik ve tedbirsiz 
lik netiçesi olarnk ölüme sebebiyet 
verme:k suçundan Eskişe:hir ağırceza 
mahkemesince hükmedilip temyiz 
mahkemesi birinci ecza dairesinin 
ilfımi)e hır sene dört ay hapse ve 132 
lira para cezasına mahkum edilen 
Eskişehir )isesi askeri huzırhk dersi 
öğretmeni emekli bınbaşı İbrahimoğ 
Ju Şükril Aytuğun cezası bütün hu
kuki neticelerine amil olmak üzere 
affedilecektir. 

tür. 
1937 senesinde cölüler günü> nün 

tesidi esnasında 356 kişi ölmüştü. 

Komşular arasında 
Türkiye - Yunan 

muahedesi 

lanacak adamlar da kuvvetlidir. A

sırlardaiberi ancak şimdi memleket 

lerine sahip olmuş olan Çekler esir 

olmaktansa ölmeyi azmetmiş bulu
nuyorlar. 

Neşredilen tebliğlerde halkn bir 

çok jhtiyati tedbirler tavsiye edil -

Ankara, 31 (Hususi) - Türk - mektedir. Mesela nöbetçilere yakla-

Yunan dostluk ve bitaraflık, uzlaş- şılmasın, silahların, topların, bulun 

ma ve hakem rnuahedesile samimi an duğu yerlere yaklaşılmasın gibi. Va-

taşma misakına munz:ım muahede • 

nin tasdikine ait kanun layihası Mec 
lis ruznamesine alınmıştır. 

ziyet bu halde devam ettikçe bu gibi 

f ev kala de tedbirler daıma devam e-
decek görünüyor. 

dnr aıçk kalacaktır. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dirine uğradı. Mail somurtarak bir' arasında kabil olabilen en kısa yolla kabahatte bulundumsa cezası !Yalnız anasile babasilc, ev halkının, Mailia 
köşeye çekilip oturmuştu. Saibe ko - cevap veriyor; sofraya iniyor, ne de - bana mi.inhasir kalsın. Çocuğunuzu bu değişmesi hakkında şüpheli birta
casını böyle meyus gorme'kten mVte- dığini bılnıez bir halde dalgın dalgın seviniz. Bakınız onun gözlerinde size kım suallar sorınıya kalkışmalarıydı. 
vellit bir tavırla , bir telaşla odada taam edıyor; odaya çıktığı vakit ar - karşı ne büyük bir muhabbet var!.. Snibe her şeyi örtmek, hiçbir şey sez
dört dönmekte iken delikanlı ka~larını tık kendine pek müziç gelen karısile Demek ister , fakat kocasını büsbü- dirmemek için son metanetini kulla -
çatıp soğuk bir tavırla: konuşmaya mecbur kalmamak için ki- tün kızdırarak zaten çekilmez bir rad- narak kocasının garabetini hep birer 

~ M§L~A!ItR~ Fl 
~ 1_~ı.an: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR No. 27 

\ı ı,..cıtı di.ı .. 
e "E'vc 'k gun oldu. Hakıkaten zevç 

ti! 1 l! 1 i s' k . d <ı acilk b' ene adnr emsalıne gıp-
ı '1tır. l3i ır geçinme ile vakit geçir
e bir y: kız çocuklnrı oldu Makbu • 
ta\ı Şına g ld' • bü!lb c ı. Aralarındaki rabı-

b 
Sıııbe klıtiln arttırdı. 
k ızlığınd ::ıış1 t 

1 
a pencereden mchta-

dtl-ıt.ıştu a ıayyül ettiği emelini bul -
ıır ' 0 zcv ... · ı alrrı 1: ıştc vücut bulmuş ken-

13 IŞlL 

tıı lt karı ko 
"ıı turna ca, saadeti zevciyelleri-
ı:ıııht· ın 
l> 'Yarlık .. 
aı lak ıçındcyken en ceyyid en 

l'ad 'en a k h ' arı a çı avalnrda şuradan bu-
gıb gır agır d 
.. 1 o saf pey a olan bulutlar 
v~ sevda . . 
t Ynv

0 
ve ımtıznçlannda ya-

Eıtdi keder nlılınctleri baş gös-

llu d n Un1an b 
'1z olan . ' u bulanıklık Maile 

1iltaı11ı bır ne~<'sizlikle başladı. De-
~Qhb o csk· 

<:tind ı şetaretini kaybetti. 
e evvelki renakı, sofrada 

_ Öyle anana babana söyleyip te tap, gazete bir şey buluyor, bir meş - deye gelen imtizaçsızlıklarını arttır - suretle tevile uğraşıyordu. Fakat za
eski iştihası yoktu. Evvelki gibi ye - lüzumsuz yere burayn doktor celbet- guliyet arıyor. Gözleri satırlarda fn - mamak için tahammülü daha muva - afı ve solgunluğu Safai efendile Ra -
miyor, içmiyor, uyumuyordu. Her ha- mek gibi hareketlere bir daha kalkış· kat zihninin başka yerde olduğunu fık bulurdu. ika hanımı pek ziyade meraka düşür-
linde bir tebc<ldül vardı. . . I ma. Benim bir şeyim yok. İnsanın ne· kat zihni başka yerde olduğunu Mailin mutadı öğle yemeğini konak- düğünden bir iki defa Saibeden gizli 
. ~aı~e ~ocasının bu g~rabetıru ge. • şeli günü olur, neşesiz zamanı olur . kucağına verilse çocuğa şöyle yalan • ta yiyip sonra kalemine gitmekti .. Ya: Mail beyi odalarına çağırarak kızla -

çıcı hır hale atfederek aıle arasına bır Her gece söylenip zevcesini eğlendir- cıktan gönülsüzce bir iki gülüyor, hış vaş yavaş bu adeti de bozuldu. Şımcll rındaki 0 teessürün sebebini sormuş-
tclaş düşürmemek ıçın bir mild • melıi kocalığın esaslı vazifelerinden pış yapıyor... Sonra çabucak anasını sabah olunca hemen elbisesini giye - 1 f k t d l'k 1 d ld ki . 

k
. h 

1 
ed' y· 0 f d' ar, a a e ı an ı an a ı arı cevap. 

det ımseye a >er verm ı. rne nıu- zannediyorsan yanfüyorsun... çağırarak: rek sokağa atılıyordu. Beye en ı ma- .. 
h bbe 1 · · ff t k · Al ç k w 1 h . k · •t - Ben karıma hurmette zerre ka -a t erının sa e ve revna mı ı - B 'Ik t kd' h ft 1 vl k - şunu ocuk ucngımda cı • ha le ka vesıne çı maz, ga1Jnoya gı -u ı c · ır a a arca ag ama · ~ d k · B d ·zı· 
ade etmesini birkaç hafta beyhude . . 

11 
S 'b Jd Fa sıkıldı, yalnnile kızı yanından defedi - mez Sıcak döşeğini terkeder etmez , ar usur etmıyorum. en en gı ı 

. ~ ıçın z.ava ı aı eye sermaye o u. • · 
bekledı .. : Fakat kocasının marazi hn- kat mutadı veçhile hep gizli gizli nğ- yor. Sal}){), çocuğu babasınnı kucağın- böyle evinden kaçmasını neye hamlet- bir derdi varsa onu bilmem? .. 
li eksılmıyor, artıyordu. Bu nasıl has- 1 . . . .. 1 d dan alırken yavrucuğun henüz baba meli" den ibaret olmuştur. .. ıyor, yeısını, goz yaş arını son erece · 
tal~k? Bu m.araz. zamanla eskir, kok - ihtirazla saklıyor, kendile kocası a _ nevazlşine kanmamış olduğunu, baba Saibe bütiin cesaretini toplıyarnk Kızlarını her ne zaman bu madde 
leşır korkusıle hır çareye baş vurul - rasındaki esrardan ev içine bir şey sı- kucağını terketmek istememesinden ' bir sabah sordu: için sıkıştırsalar onun ifadeleri hep 
mnk için anasırın babasına ağlıyarak zıp da kocasına Ma"ılı'n hntı ·ını kırar mahzunluğundan , kollarını açıp ta _ Bı'r kahve 1.-meden böyle oö-l 1 n k ı lb J d 1 ' :s- r.. Maili kabahatten uzak göstermekte 
ha i~i an attı. o ~or ar ce . o un ~ı. korkusile hep göz yaşını içine akıtı _ hep o tarafa atılmasından anlıyarak zünüzün çapağile nereye gidivorsu -
Mailı muayene ettıler. cKordıyal> fı- o du. yeisindcn erir, kalbinin kanı taşar ' olduğundan ne yapacaklarını ' ne dü-

Y r ~~ 
lan nevinden hafif ilfıçlar tertibile gıt- K ld b"' 

1 
? k boşalır gibi olur hemen hemen al(. şu"neceklerini ilcisi de şaşırıp kalmış • 

ocasına ne o u oy e .. Her a ·şam ' .ıs - Mail başını başka tarafa çevirerek: 
tiler. Sorulan suallere hafif sinir h!'ı - somurtgan bir çehre ile ;ve geliyor • zım açarak: - Babama.. lnrdı. 
li, demekten başka bir cevap verilmi- Kendine bir sual sorulmazsa ağzını - Beyefondi valdesinc gösterdiği - Cevabını verdi. Kısa , sert fnknt Ann baba böyle bir hayret içinde 
yordu. açmak, bir kelime sarfetmeek istemi- niz nefreti masuma niçin göstermi - ı sıhhatı meşkuk bir cevap. Genç ka - 'iken Mail ile Saıbe arasındaki geçim-
Doktorbrın gelip gittiği günün nk- vor, sorulan suallere de hendesede yorsunuz? O, henüz söz söylemiye bi-1 dm bu kısa cevaplarla kannata artık sizlik başka bir devreye girdi. 

samı Saibc koc. sının haksız bir tek - «hattı mustakim> tarifi gibi iki söz ;le muktedir değil... Bilmiyerek bir 1 al :.mıştı. ~avallıyı en ziyade öldüren' (Arkası var) 
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• 
His ihaneti 

YENi SABAH 

tsütun Serbes 

Fransa ve Avrupayı 
tehdit eden tehlikeler Pera3-Tamşvar2 

Pazar günü Fenerbahçeye 1 - O ye-ılar. Romenlerin mukabil akınları ft' 
Asabiye mütehassısı brdepm "E,, ye: "Ev J d•ı • k J h nilen Tamşvar takımı dün ikinci kar- ranın çok canlı oynıyan müdafaası 0-

Hiç bir zaman sana bu satırları yıı - devrelerini geçirmiş mütekamil bir ger ace e e } filJyece 0 ursa er şılaşmasını Taksim stadında Pera ile nünde tesirsiz kalıyor. rJ 
• • • • • • • • yaptı. Tamşvar takımının yalnız ortıı- Onuncu dakikada Romenler pe 

uıcak değildim. Çünkü bütün buraya insıın olacağını söylerken sesinden, 1ktSI de hIZJ harbe SeVkedebtlJr t sında değişiklik vardı. Merkez müha- kalesine yerleşir gibi oldular. Sol ı: 
yazdıklanm sence bilinen şeylerdi bakışl.anndan içindeki zehrin bana f 1 -..ı. 

cim mevkiine Romanya milli takımın- çığın çok sıkı bir şütünü Pera ka ~ 
Lakin lıer insanın kendisine mahsus doğru nasıl dökülüp saçıldığını for - d tadı Yazan : Sabık F rau sız Başvekili P. E. Flandin 

1 

a müteaddit defalar oynamış Beynel- elinden kaçırdı. Fakat tekrar yaka 
bir zayıf noktası olduğu gibi benim de kedıyor miydin?. c:ii • 

. . . m. ilel oyunculardan Wetser getirilmiş- Arkasından S"tğaçığın müthiş bir ~-
seni terkedesimin sebeplerini senin Fakat o anda ben senin ruhunu btitün M k • A d Al .it d ı C G T F Kml ı ıtı-1 _ . er __ ~ı . \."rU~ a ~ya~'.'1. en 1 j partıst 0 aa · · • ra~~m .•. •: ti. tünü tekrar yumrukla kornere ~ • 
kadar i"·i bild "ıg·uni yine sana anlat - nankörlüg~ ü ve çıplaklıg·rı ile okuvup t ı tın k t d fa '- p d tın 1 mgddıg ı I O h ~•il 

.1 "' us un ugunu t~u e <" ıs e ıgını r.- 1 anyaya y~r ım e ~ı azı ın yuna akem Şazi Tezcanın idare- ~omer Perıı kalesini karıştırdı. ın .. 
mak zaafına kapıldıi:'UIU mazur gö - anlamak gururunun zevkini yaşıyor - etmemde aheaıur. durmadan soylemektedır. Franstzlar ade· sinde 17,57 de başlandı. Romenler Pe- dafiler topu güçlükle kurtardılar. ~· 
rürsün. dum. Umumi harbten galip çıkauı olan ı mi müdahale komitesine dahil olmllflar· lra kalesine kadar indiler Avut oldu k d p b hlik l . tl ta~ 

Her ı;:pudcn evvel ~unu bil ki se - Zahiri manalarile tak<lirkar cümle - lh • d ı ' · ·ıısın an era u te e erı a a ~., ,.. müttefik Avrupa devletlerinin 1919 ıou ı dtr. Fakat tecrübeler göstnmi tir ki a e- Arkasından Pera mukabil akına geçti k b"l b" k S f n \,oŞ 
ı d b · · zı· "k" b .. ·· ı ı d hah d k b"" ·· . . . . _ . . . ı mu a ı ır a ın yaptı. antr oru ne er en erı gı ı ve aşı ·ur ut un er e yaşım an se Cr en ulun rnuahedelerıle tesı.s etmıf oldukları Av.

1 
mı mudahale polıtikası msan aldatmalı:: oyun ilk dakikalarda mütevazin olu k l k . • . .. d " • 1c F 

tasa ha ek tl · d dun d" · l ba .. . . ~ .. . • ı ' - a eye çc tıgı şut ırege çaı1,ara 
vvur ve r e ermi a un, a mcvcu ıyelın c na: rupa yavaş yavaş goçmektedır. Bu da, tan başka bır şey olmadıgını gostermıştır. yor. ı · . . . atıldı· 

takip etmekte idim. - Kokmıya müstait bir cesetsin . C . . . f 1 . d 1 F f . A'·d • d ı.· .. n geldı. Romenler tekrar ılerı 
Mılletler emıyctının men aat enn en ransanın men aatı "' enız e ... ı mu· Beşinci dakikada Romenler sağdan .. .. . d ·aJ> • 

Bence hiç hır· 1-ranlık b. k"" crit' Mezarına uzıın Ben daha yaşı ·ı . 1 . . M"ll l . . . • ~ k ı· . d bl k b k b" dılar. 13 uncu dakıknda orta an) 1 - ır oşen ., ·· · ··· - ı erı ge mı~ttr. ı et er cemıyctı mısaı..ı, na ·a atını temın e e ıne ve aş a ır bir akın yaptılar Sag~acık Pern solhafı . . . • b" di • 
1-J tı j · · ,__ d" •· k . . • · · • tıkları hır akındıı soliçlerı anı ır 1-
- mamış • yacugım, scnın uana vereme ıgın zev ·- ar:ızt)'e taalııL: edf'n ahkamın temın•· devletin Pirene hudııtlarına yerl~me- nı atlatarak topu yakaladı ve biraz be b l"k tı 

Bana karşı - vaki demiyeyim - ıleri :ırayıp bulacağım.. Çekil benim tını teşkil ettiği halde o da bu ahl.:iimın .sine mani olmaktır. Kim ne derse desin sürdükten sonra çok sıkı bir şüt çek- leFtekkrat r tra er ı - sayıspını ;~;r .ds· 
mümkün, ruhi ihanetini .sczdikten son- j hny<ıtıından.. d'l d"I ·ı .. .. 1 d . ıı a san rayı yapan erıı ı -"' 

ta ı e ı mesı e goçmuf o uyor u. İspanyada Moskovaya tabi bir hükume- tı; fakat top kalenin üst direğinin al - ha bir dakika geçirmeden santrforl•w 
ra büyük bir dikkat ve itina ile ma - ı Diye haykırıyordun!. Umumi harptf!n yirmi sen geçtiği hal. t a k k d kt · l _..d 

• 1 • .ı:..-~ y l I l tin bulunması daha az tehlikdi değildir. ın açara • ışarı çı ı, gcrı ge en vasıtıısile üçüncü gollerini de yapa'~ 
ncvı varu&.- c,ğilmiş ve onu takip e- 1· aşı ara, yaş ılığa düşman olmuş - <le bugün, Avrupanın niıamı bozulmuş topu k 1 trf .. 1 .. d a· ıı· 

N V 1• • d ,_. K 11 d ya a ıyan san orun şu u e ı- . 1. . . 1.1 Roıt1C 
der olmuştum. Bence ihanetlerin en tun. Şijhretleri münaknsa götürmez 1 b.1. B b .ı d IJ b"l e a ansıya aı..ı tzı ara ne e Bor· b :nne ga ıp vazıyetıne geç ı er. 

_ ~ sayı a ı ır. u o,.ııgu ne o ura 1 e· reğin ir karış üstiindcn gitti. j b .. h. . · 1 ndilet· 
feci ve affodilemeyeni his ve ruh iha- heynclmilel fikir ve ilim adamlannı ccktir? Her şeyi diqlınmek nasıl İcab edİ· gostaki milliyetçilere taraftar olmakta R er u cevaptan mut ış sınır e al'· 

l d L - • • l" "k• b"" h"l 1 . . d .. l F r . k F omanyanın meşhur santrforunun Büti.in varlıklıırile Pcrıı kalesine y 
ne er enucrı gız ı ve aşnı ·ar utün ı e yas arı uıvıyf"illl en muta ea e - yorsa, Alm:ınyanın merkezi Avrupada ransanın men aatı yu tur. ransanın eski oyunculardan oldugvu beli" ol _ . . .. .. karB' 
· k" f · · d . . . . • . ı 1

' lenıyorlar. Fakat hır turlu gol çı ın ışa ıçm müsait :zemin ve zaman ıyor, iistün olmak, teessüs etmek ihtirasian· İngılıere polıtıknsına uyocagı hır mesele dukçıı göbekli oluşu da QC>ktıınberi l Dak"k l .
1 

l d"k o)·ııP 
bekler. Sana vaki olan defii}, müm - - Bu ya ta bir insan icin şöhret ve · · d d h b k ı b ınıyor ar. ı a ar ı er e 1 çe J, 

"'" nın ötesın e, a a üyü A manya Ü· varsa 0 da tspan>·• meselesidir. Yalnıı futbol oynamadığını gösteriyor, esıısen ,.0 k ~eri ve heyecanlı olmıığa başla"" 
kün olan ihanetlC'rdcn bııhsediyorum. ser\'et. .. Z.wallı bütün gençliğini ıs - tün Avrupaya üstün olmağı ıahayyül F l agvır oyunu ve biçimsiz 1 d ı ~ 
Gözle görülür. elle tutulur bir adiliği tırap içinde geçirmiş... demiye s ıkıl- etmektedir. ransanın sulhu sevdiğini iddia etmdc • . vuruş arı a Top kaleden kııleye gidip geliyor. 

kafi değildir bunu ısbat ediyor. Hücumlıırda hiç R 1 h.k. • başlııd1• 
keşfçin ne ince bir görüşe, ne de kes- mıyordun. Almanya bu hülyasını tahakkııL: ettır· . • koşamıyor ve daima geri kalıyor l o"2en er a ıın oynaınaga ... ııırı 
k . b" k iht" kt B · B 1 k. b d · · ] ? Sulhu muhafaza etmek luımdır. Av. · ıır. ~ akat açıklarla ovnıvanuı111 .. ın ır ze aya ıyaç yo ur. u nevı ı meın ı en en ne Jstıyorc un · mck için ise bir kere daha l.:u~·Htleriııin O R ·ki ı d d "' J -t 
b h d h 1 b l hd. d ·ıc· hl ' '· d . yun omen tazyı a tın 11 evam daim~ üç ortanın birbirlerile kısa ' 

a se a i i e etmem Bence ci - Otuz yaşına avdet mi'? .. Yahut sana o faikıyvetinc güvenmektedir. Bevndmilel rupayı te ıt e en ı ' te ı .. e var ır. d" l\" f'h _,.. ; ; e ıyor. ·ıaama ı on sekiz cizgisinin k k 1 . l . 1 ı nal,..-
sim ihanetinin ruh ihaneti yanında hiç unstnkilerle yaşamak fırsatını hazır - hukukun nıiicıe,,eL: •ıırett• r:1>et edilen Aln~nyanın Üstün olmak İstemesi · · · · 1 . • Si ışı pas aı yapma arı go a 1 

., • ..., • . • . . - • ıçıne gıremıyor ar. Ve aynı zamanda · 1 
bir kıymet ve ehemmiyeti yoktur. Jamaklığlmı mı?. 1 prcn~iplcriııe itimat etmek isti yenler )'a· Sovyet Rus yanın Avrupayı bol~evik yap· müessir de olamıyorlar na mana 

0 uyor. rlctl' 
• T.' t b·t· sen benden hava · · Oyun mütekabil akınlarla geçe 

• • ı:.ve ı ıyorum, - rın kuvvetin amır olan kanunu ile ~r· mak isteyişi. Oyun 15 inci dakikaya kadar böy- p ld b" k kornere 
Senden bana karşı bir çok şeylerin tından çekilmemi istiyordun.. Benim şılaşacak.Jardır. cranın so an ır a ·ınını ı1' 

Bu iki tehlike de biribirine mü.~avidir. le devam etti. Bu sırada Peralılar sol- tt 1 Ç k"l k . p ~ ... ntrfo 
artık ulaşamaz olduğunu hissediyor ölümümü, sana bırakacağım seı·vcti, • a ı ar. e ı en ornerı erıı .,... p 
dum. Fakat ne y ~1ar. ~~yıı·yeyını· ' bun .. h t • . 1· d ? •• . Avrııpa bunların her ikisini de bertaraf dan ani bir hücum yaptılar. Solaçık çok güzel bir şüte çevirdi; fakat to 

..u ..,.., şo re ı ıs ıyor un.. Beynelmilel sulhu hak ve adalet tile· ' topu güzel ortnladı. Bambino da Ro- .. . -
lann mahiyetini bir türlü tayin ede _ Fııkat bunları, bu arzularını giz]e _ in · t" t tt" k . . b . k . . 1 etmeden L:ururulamıyac:ıkttr. Bundan ust dırege çarparak gol olmııdı. . 

. d A d d . b" bo l k . b·1 . d n ··t•• t " r e IS .I~~ e ırm~ l!>tenı~ U) u ınsanı 1 h k b l 1 .k .. d h b .. ""k men müdafilcrini aşan lopa gi.izcl bir Son dakikalarda Romenler son gıı) 
mıyor um. ramız a crın ır ş u ıneyı ı emıyor un. u un gayre ıne te~cbbusun bu akıbete ugrıyacağını da· aş a un arın ıcr ı ı.sı e at a 11uru • k f k k l . . .. d d" K aP' 
hasıl lm B bo ı b l . • b "" .. . . . . . . . a a vur::ırıı n c ıçıne gon er ı. a- retlerini de sarfederek hiç olı:n 

o uştu. u ş uğu tedricen rağmen, ütün i ıtıyatına ragıncn e - ha evvel so}'lemedı dıye han">a muaha. lryf'ccktır. Fransa hakıkaten sulhu ıstı- lecı de dışarıda olduğundan boş kale- .•. . . . , r~r 
SOg"uk.luk ve harck tsi-,''iın" tt·tt. · rdun d"I . . herabcrlıgı temın etmek ıstı) 0 

e ;c.ug yara && ceremıyo · ze e ı cmcz. yorsa her ıkısıne de kar~ı hareket ede· ye girmekle olan topa iki Peralı bir- k ~ 
1 

.. d f 
51 

btl' 
loş ve çelimsiz bir hııva kaplıyordu. 1 Dudaklarından beni memnun edici Her muahcdenin çğncnmcsine k:ır ı cektir. den yetişerek topa elle vurdular. Fa- Fa ~t k:eranın ~tı gıı; mu n a~a bıl 
Artık ikimiz de bütün sükOtumuza sözler dökülürken bütün mevcudiye- zecri tedbirler ittihazı hususund~ Fran. k 1 - d I na ım an vermıyor. e oyun pi 

Dığer taraftan muhakkak olan bir şey ııt >una ragmen top aha evve kn- tl p 3 2 l"b" tile 50 
ra&'IllCil pckaIL biliyorduk ki bana kar- tinin benden ikrah duydugunu far - sız murahha.:.!arının sözü dınlenınemi... sure e eranın - ga ı ıye . 

" d h" b" A d 1 · le cizgisini aştığından hakem gol say· . 
şı bir çok duyguların susmuş, sinmiş kediyordum. B<'ni iğrenç ve tahammül tir. varsa o a, ıç ır vrupa ev etının d : erıyor. tı' 

Ve O··ıınu··şıu·· cdı"lmez buluyordun Bunları hissettik uzı;;. müddet bôyle delicesine silahlan. ı . Pera bu maça şu şekilde çı~'~~ 
··· · - Onun için en sulhperver olıınlan da _ Romenler bu golden sonra canlan - K c· lek H " · t E . n rv-

Düşüncclcriuı.i ve sczi§lerimi birer ten sonra sanıı karşı daha merhamet- dahil olduğu halde bütun milletler bıı. makta yaşaınıyacagıdır. p oço, - ıve ırıs o, t} e 'dll11 
lık hal. d ·· ·· t" · k l" d d g· dıı ş"" phes"z hisetmi Rugulcü usullerin devamı avrupayı in. dılar. F'akat sağiçlerının sıkı şütti cra geli, Çoro, Cambaz, Culafi, Bll var ın e onune ge ınp oyama - ı 8\Tan ı ımı u 1 - gün yeni ba~tan silahlanmagn ve emni. :s 

malt · d' B zaafıma ve zilletime kıraza götürmektedir. Bir 2ümrenin ken. kalecisının elinde kaldı. Pernlılar faz-
1
Bambino, Todori. 

dığım için bir şey sor cesaretini şın ır. unu · yetlerini miidaf:ıaya hazırlanıyorlar. =============- ---::? 
kendimde bulamıyorum. Sana nasıl hamlettin değil mi?. Herkes biliyor ki hiç bir fC> onları Jı kanununu ba~kasma kabul ettreceğini hı gol çıkarmak için Romen kalesine ~ 
_ bakışlarında eski ateşi ve canlılığı Hayır .. Aldanmışhn!. Sana azap kendi kuvvetlerinden ziyade muhafaza ıannetmek çılgınlık olur. Kim düşiinc- mütemadiyen hücum yapmnğa başla- Gene .kanlı hadiseler oldıı· 
göremiyorum _ diyebilirdim. vermek için bu yolu tutmuştum. Uzun ı edemiyeceL:trr. bilır k\ Avrupada bir harp çıkınca gitgi- dılar. Bu dakikaya kauar Romenlerin Prag (31 (A.A.) _ Henlay:n taraf"; 

Sence vehme istinat eden bütün bir intizardan sonra senin de güven - Felsefe yapmak zamanı artık geçmiş de bütün dünyayı kaplamasın? oyunu Pazar giinünkUnden çok fena!.. ları ile Alman demokratları arası~. 
sorgularım aynı kanaldan aleyhime diğin ve ı:.amanında kullanmayı bekle- bulunuyor. Herkes kendisi hasmının Ben Ff'an51z hfıkl'ımcti milletim bey. Fakat bu 26 ıncı dakikaya kadar 29 mayısta vukua gelen arbedelerC fi 
,...vrilecek sitemler olmaz mıydı?. diğin gençlik ha7.inelerin de tüken - nelmilel hadiselerin vahim surene ilerle. sürüyor. Romenlerin canlanarak Pera ne olmuş olan Bohemya'nın şinıali . 
:r kuvvetlerini ölçmeğe mecbur bulunuyor. k · dıkl ·· ·· G.. 1 /S 
Sana bir s. ey sormuyor ve buna ıu·· _ meye yüz tutuyordu, sen de ihtiyar - mest lcarşısında ve bundan aylarca rvvel alesim .sıır arını goruyoruz. uze bisinde ve Krasek yakininde kain 

Ve bütün milletler biribiri ardınca bu d v d b Jtr' 
zum da go··rmu··uordum. lıuordun!. 1937 • . K" 1 d ' k ı paslaşıyorlar, bu sıra a sag nn ir a- penberg-Titova zabıtası bu hadise b 

., ., .suretle ;iddetlı bir silahlanmaya giriş. senesının anunucvve ayın a ı az .. . b" .. k' P ' . . "' 
Ç,._ ,~, bu~t·un· sua-ııerımın· • d-ı.-ti- ı Yüzündeki buruşuklukları, saçla - . . ! kında, sagıçlerı ır şut çe ıyor. era de medhaldar olan 75 kişiyi ıstıc • 

UllAU ~ mişlerdır Bu akibet onları nerelere SÜ· etmi~tim. Mılletler cemıyetının yavaş lJI 
ni gözlerimden okuyor gibi garip ve rındaki akları ne derin bir hazla te - .. .. _. . . 1 kalecisi yattığı halde topu blo - ettikten sonra dün akşam serbeS .• 

ı 
ed rükliyettktir? ... ravaş ~ondugu bır sırada nıu~ıerek em. ka edemiyerek kaçırıyor. Ve sağaçık rakmıştır. Yaralı Henlaynist'in va'' 

sebepsiz iizüntüler içindeydik.. Sana maşa _ettiğimi tasa~r emezsin. Devletler arasında zümreler belirmrk. 
d k b l Ş niyet .kar~ılıldı yardım ttdbırleri görüşü. ta hafif bir vuruşla beraberlik sayısı- yeti" salaha yu··z tutmuctur. .L her u>u ı-,,.r ve ınanasız geliyordu. menşeım en a ıma sıgamaz o mu - ~· ,... 

y-.1 ~ tedir. Kiiçük milletler kavga çıJ.:ınca ma. ı d O ha d · ı 1 ·ı ·· · d 1cs·yoıı 
Yıısadıgvımız ha .. ·attan nevmit ve tum. uyoı· u. a un ta ya ı e musmır nı yapıyor. Henlaynist partinin ire ı _ ... 

~ ., l ıun kalmağı d\;ıı.inüyorlar. B d h ·k· ta af t I'bl 1 20 d 50lc:P 
b•ıınA gib·ı bir halin vardı. Zevkini ve Yalnız odalara çekilip saat erce gü- neticleT verecek göriışmelere girişrbile. un an sonra er ı ı r a ga ı - mensub arına saa en sonra -• • 
.,~r Totalitaif'es ve demokratik hulciımet· ı dl O reo 

~'eni kaybetmişti·n, ne oluyordun?_ lüyordum. Senin bu gayri tabii zan- cclc vazıyette iken Cenevrenın artık vakıt yet golü için çalışmağa başa ı ar. - )arda toplantı yapmamalarını eın 
!erin btöflerinden bahsediyorlar. 

Ne istiy~un? Sana ka'"" yapmadı _ netliğin hallerden endişe ettiğini \'e germi' usullerine ria.,et etmekle ~aman yun muvazeneleşti. Ve birinci devre miştir. __.. 
uru ·-r Uluslar kurumu çerç~vt'si dahilinde ' v , 29 JJ,.. 

ğım fedakhlık kalmadığı hıllde gene beni bu kahkahalanm yüzünden hiz- . . d k A k" . bu şekilde bitti. Bundan başka Çeteka ajansı, . O' 
.1 l '- trol tt•rd··· • f ked' lc:al'fıldclı yardım fikri menuııbahı de· geçırıyor u · vrupanın es ı nızamının İ . i yısta 'llır:-ı·medezer'de vukua gelı:nıŞ·'. 

seni memnun edemiyordum. met\!! ere "'on e l ıgını ar ı- L 1 b. d-L.·ı 1 ,_ . KINC DEVRE .ı.n~ t"~ 
ğildir. nitekim bunu, son hareketı ile b. ) 'l"'t maaına ve ız •nı o maı..sızın yenı h kk d v d k" "' 

Hele sıhhatim haklondalci sahte en- yordum. Peralılar sağdan indiler. Sağaçığın lan hadiseler a ın a aşagı a 
1 

• viçre gMıerdi. Diğtt hükumetler eski bir nızamın teessüsü.ot: müuade ediyo. "h" e etmektedir . 
di-lerine kahkahalarla gülüyordum. • • ortasını yakalıyan sağç çok yakın - zı 1 n şr · . . . 

8 
tef' 

~ Artık zafer benden yana tevcih etti. klasik şekline avdet ile tam bitaraflığını ruz dcn1ektir. Bu nizam bdk de bizim cHenlayn taraftarları bı ıçtıı:n 
Beni de kendi marıızi alemine sokmak d ·· l b" ··ı kt• d k 1 ' ' r · t' 
istiyordun!. 

U.. . .•. h t ak m--L-fa·-~·a '--r v~:.ı.r Jdı·r an guze ır şu çe ıy.se e a ecıye 't"b t . 1 rd. B . t• k uı1i5 mıt et1ıgın aya ı yaŞJyamam en- URil ... , ııı;... ~·-·"f' .. u aleyhimin olacaktıf'. "d 
1 

ı e mış c ı. u ıç ımaa om ~· 

d h bbc F 1 ~· .,_. . . lh çarptı. Fakat kalecı en kurtu an top 1 1 Al d k tl . t" ~k etr11 
v • dişesi seni gün en güne mu a ttcn ransa ve nıntere ıeşra.-• me.\aısı su er e man emo ra ar ış ıret 

Her şeye ragın~n aramızdaki o ka- dUşiirürken ben senin habis ıstıra - için yeıine teminat iken Sir Tevil Çem· Tamsvar takımı !ayaktan ayağa dolaşırken Bııınbino terdir. ' 

ranlık bulutu dagıtrnıya muvaffak 0 - bmla neş'elenerek, gittikçe artan bir berliyin'in aiyasettne k&111 Fransada Jzmire gıdiyor güzel bir şiltle kinci dakikada topu Bunlar, gürültUlü nümayişler Y~,. 
Jamadım. sıhhatle yaşıyorum. müfkülat (ıkarmak istiyenler vardır. köşeden ağlara takaı;ak ikinci golü at- ınışla,rdır. Henlayn taraftarları, bll ti 

:. İşte bugün senden alacağım intikam İngiliz - Frausaz, İngiliz · ltalyan ~erbohçe ve Peraya mağlup olan tı. rı koğmak istemişerdir. Bunun uıeri 
Hatırlar mısın? ... Bir gün söz a - saatinin geldiğine kanaat getirdığim anla,masını müteakip Fransa • İtalyan Romen takıntı Bandırma tarikile İz- Romenler mağlübiyetten kurtulmak bir arbede çıkmış ve bu arbede ;, 

tasında elli yaşından yani benim ya - için uzaklaşıyorum. Seni gayelerinden anla,masına mani olmak için uğraşan ı mırc gı~eceklerdir. Tamşvar takımı lz. için çahşınağa başladılar. Fakat Pera- sında üç kişi hafif surette yarslııtlef. 
pmdan bahsederken o yaştaki bir in- uzakta perişan bir halde bırakarak fulcalar ve adamlar vardar. mirde Uçok ve Alsancak takımıyle i· lılar birinci devreden daha güzel oy - mışbr. İçtima, sük(in içinde hitaJU11 

sanın her tUrlü çılgınhk ve tecrübe gidiyorum... 19J6 Temmuzundan beri komonist ki maç yapacaklardır. nıyorlar. Üstüstc gol fırsatı kııçınyor- mişlir. ~ 

Yeni "SABAH,, m romanı: _ 9 _ ce. Kişenin yanına kadar giderek, gün değiştirmeğe mecburdu. Hel yalı mösyö İngilizce ogrenir gibi cBobi>; ve biraz daba fena o~rı_a~ 

1 ... , -K-A-D-IN_L_A_A_G_b_. L-D-11 

Tercüme eden: Nebahat PEYAMİ SAFA yazan: VlCKİ BAUM 

- Kimyakerim, cevabını verdi Hel !geliyordu. Sözleri anlamak istiyordu; 
Pı·atik işleri daha çok severim. Naza- fakat onlar dalların hışırtısı arasın -
riyedc o kadar kuvvetli değilim. Da· da kaybolup gidiyordu. Baron sandalı 
ima tecrübe yapmağı tercih ettim ve çözdü. 
fotosünde ihtisas kazandım. Oluma - Size ilci kürekli sandalı vermeği 
fabrikalnrında bir memuriyetim var- tercih ederim. Tek kürekle ancak 
dı. Şansım yokmuş. Fabrikalann bir- Puck gibi vahşıler çeker. Yarın san
leşmesi netice• ınde bütün sonra alı- dab getirirsiniz. Sık sık gelirseniz çok 
nan memurlar çıkarıldı. Şimdi sabırlı memnun oluruz. 
olmak lazım.» Hel başile selam verdi ve sandala 

- cO!. Evet, dedi Baron, başka bir atladı. Biraz sonra kürek şeffaf gö -

memuriyet arıyor musunuz?.> lün içine ay damlaları ekiyordu. Ba -
- Evet güze.! tasavvurlnnm var. ron ve Dobbcsberg di.işünceli evine 

Bahsetmek istemem. Fakat her gün döndil. 

mektuba dair bir kanır bekliyorum. Helin Kadınlnr Gölünde ilk defa 
Baron dalgın: sıcak yemek yediği nkşıım böyle geç-

- Öyle mi?. diye sordu. Çok iyi!. mişti. 
İşitiyor musunuz? .. Gelincik yukan - •Kadınlar gölünde• hava fevkala-

da şarkı söylüyor. de güzel gidiyordu. Sabahın altısın-
Hel gülümseyerek kulak verdi. Yu- danberi dışarıda buiunan Hel suyun 

kandan tatlı ve çok yumU:,ıınk bir ses sıcaklığının derecesini aldı: 16 dere-

büyü'k rakamlarla siyah tahtanın Ü- klübünde şimdiye kadar hep yüzme yüzmeyi hocasız öğreneceğini ümit da cKontı. diyordu. Hel onu bıtıll 
1
.,. 

zerine banyo yapanlara cesnret ve - bilçnlere ders verdiğı için bu acemi_ .ediyordu. Adamcağız hemen acemi- kadar onları seyretti. Bobi ka~nJl'lı.ı 
rccek olan 19 rakamını yazdı. Kendi lere fena halde hırslanıyordu. Her lcrin kısmına gitmiş, suyun üzerine tı. Bu adamı, buraya ilk geldıg; :iJ , 
rcsmıle beraber antreye asılan üa - beş dakikada bir gidip içlerinden bi- yüzükoyun uzanmış, fakat füıi olarak yerde yüzükoyun yatarken, gor ııfl' 
nın önünde durdu, hıddetle söylendı: rinin boğulmnk üzere olup olmadı - batmıştı. Ahali imdat diye bağrışı _ ğünü hatırladı. !Iel, kumların ii51 .. ..tı 

!('lV 
sonra yine ışine başladı. Matz sert ğını anlamak için oraya koşuyordu. yordu. Hel, koşup boğullJlak üzere de dolaşıyorken bir çift siyah o" 
bir süpürge ile plajı süpürmekle Bazan küçük düdüğünü öttürüyor bulunan adamcağızı kurtardı. Ken _ düşünüyordu. Birdenbire pliijdfl ııı' 
meşguldü. Plajdaki insanların bazısı ve yine tekrar derslerini verdiğı kü- dine gelince, Saksonyalı mp~yö, cBu- nadıklan büyük top Hel'in ıı 1~,0e 
uzanmış yatıyor, bazısı top oynuyor, çük iskeleye dönüyordu. nun da bir hilesi var. Eğer bunu bana çarptı. Güzel bir vuruşla topu 1.,.0' 

·rJ•• 
birkaçı da jimnastik yapıyordu. Ma- Bu iskele, iri ve kalın kazıklar Üs- öğretirseniz size iyi bir bahşış veri- etti. Başları ıslak havlular ı., fıtl' 
damPolın Meyrader fazla olan ·altı tünde gölün üzerine doğru ilerliyor- rim> diyordu. pliantlara uzanmış insanlar tal"~~ 
kılosunu atmak için vücut hareketle- du; burası güzel yüzme hocasını gör- Hel dişlerini gıcırdattı. Islak hav- dan müthiş bir alkış koptu . .. tııfY 

ri yapıyor, kollarını havaya fırlatı - mek için mütecessislerle dolmuştu; luları toplamakla meşgul Matz'ın ya_ boylu bir genç kız, kumların ııs .. 
1
-} 

yor, kalçalarını oraya buray.,.a kıvırı- Köpı ü, grıneşten kızan tahta, su, ve nına gitti. cMatz, dedi, koş postaya de koşarak topa tekrar vurdu. sı ti 
yor; yere uzanıyor ve bacaklarını ıslak deri kokuyordu. Hel vücudüne bak, benim için bir şey gelmiş mi?• yünden mayosunun beli beya~ ıJtlıl 
başının üstünden gcçirmiye çalışıyor masaj yağile friksiyon yapmıştı. Matz bir ok gibi fırladı. Alışmıştı. kemerle sıkılmıştı. Güzel bir vııc 
.fakat muvaffak olamıyordu. Bu ça - Yükselen öğle güneşinin altında pa- Günde üç defa onu postahaneye gön- vardı. ~ 
balama yüzünden Madam Meyrede- rıl parıl yanıyordu. Zavallı acemilc- derirlcrdi. Bel ıslık çaldı. Hayır. Bu geJl~ ıD' 
rin bütün kanı başına hücum etmiş ri sıra ile ucuna bağladığı sopasını Hel, iki taraftan üzerine dikilen onun o kadar hoşuna gitmenıişt~ıl' 
gibiydi. Bir bebek gibi bacaklarını baca'kları arasına sıkıştırıyor ve: bakışların arasından geçerken iske- pu tutmadı. Dürbünün bulu» .. 1' 
açarak kumun üzerine oturdu. Hcl, cBir, iki, üç! Bir, ıki, üç!» diye emir leye geldi; Tennis'in göründüğü yer- tarafa doğru yııva1 yavaş yiirüdıJ. ıf.~ 
Polinin önünden geçerken kaşlarını veriyor.d~. ~u g~üzel günler ona ~l - de bir lahza durdu. İki genç adam adeseyi Dobbersbcrg'lerin banY()St ~ 

C l ·ı d . d k d "l . dukça ıyı bır kar bırnkn~ .. du. Şış - hararetle oynuyorlardı; birinin saç.- buluncaya kadar ayar etti. tşte, ... ıt 
çattı. esaret ı er enız e en ı erı- • f 11. k k k . k 1 k k v 

. . • . .. _ ı' man, 7.ayı , cesare ı, or a , çocu arı açı - estane rengi, ötckinınki 
1 

k d k mııı 
nı bırakmış, cıddı bır tavırla yuzu _ \'e bu·· yu··k hcpsı" nı· sopasının ucuna 1 d öteki sahi de. Ar asın a ır ıct$ 

l d siya 1 ,.e üzdü. k.. 1- t . • b kl ı boşlıt ., 
yor ar ı. takmıştı. Hiç istidatları olmıyan kor- Hakem sandalyesinde raketi di.zle- oy u en arısı, aca arın dll tı1 

Ktiçük bayraklarla yüzme bilmi - kak kadınlara biraz su yutturmuştu. ri üstünde, orta yıışlı bir adam oyu_ sallıyor. Parkın ağaçları a:r~.sı.~ uf'' 
yenlerin sahası tahdit edilmişti. De- Saksonyalı bugün oirçck defalar be-

1 
nu alkışlarla takip ediyordu. Açık j kiraz veya çilek gibi asılı gorıııt 

nizin sathına göre Hel bunları her dava izahat vermi~ti. Çünkü Sakon- kestane rengi saçlı adama sadece . Devamı vat 

sadllC Dlr K:Opt:};rn unu.nu,. -
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AF KANUNU 
Esbabı mucibe: "Rejimin ihanet 
edenlerden endişesi kalmamıştır.,, 

Himayemizi 
istiyorlar. olt~s l R El A ~!k~!~c~iJ 
Baştarafı birinci sayfada • ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Affedileceklerin aileleri şükran hislerini 
telgraflarla büyüklerimize bildiriyorlar 

ne önünde top}anmış ve Türkiye bü 
kılmetinin himnyesıni istemiştir. Baş 

konsolos halkı teskın ederek iş ve 
güçlerile memul olmnlarını tavsiye 
etmiş, hnlk dnğılm~tır. t 

Dağılan halk solrnkta tabii olarak 
bir izdiham husule getirmiş, bu sı-

lsl' Baş tarafı birincide his olamaz. rada kasten oraya geldiği zannndi -
Bu kadar kav! esaslara istinat e- len bir Usbeci otomobili f{aJabalığı 

den rejimin binbu bedbaht saik ve yararak geçmek istemiştır. Esasen 
sebeplerle kendısıne bdayetten beri zorlukla dağılmış ve hey "an içinde 
muhalefet veya ihanet etmiş olanlar- Q}an halk otomobilin içindeki iki 

ltalyan sinemacıları bir 
yıldızı kandırdılar 

Meşhur Fransız artisti Gabi Morley 
Romada bir film çevirmeğe başladı 
Son zamanlarda İtalyada yeni, si -

,-
~L SAVAŞI BAŞLARKEN' 

dut b~ !~e küçük bir arazi, mah
tirece:~ ıstiklfıl, nisbi bir sükun ge
ınuaıı~ ta~n edilen mütareke ve 
tadan .e. 'rürkiyenin büsbütün hari
istikı~nmesinc ve Türk milletinin 

dan artık bir endişes!. kalmaması i- Usbeciyi dövmüş, fakat yaralanma - . . . . . - ı Soldan Sağa: 
cap eder. Haksıilıklara karşı çetin farına mahal kalmadan otomobilin nema şclm 1~ edılmış ve. bir ~k 1 - Son günlerde gazetelerin çok 
ve kahir bir çehre gösteren cümhuri- uzaklaştırılmasına imkan hQsıl ol- meşhur teknisyenler elde edilerek ta- bahsettikleri ~nsanlar 2 - Unu te -

ves·1 n mahvedilmesine yeni bit' 
ı eve 'b d1l} denij ı r mebde oldu. Milli ci. 

henga en istiklai savaşı böyle bir 
içinde~ede ve bu kadar ağır şerait 

11 a~ladı. 

tllı.a ~un b:ışhıngışçtaki wrlukla -
ı~lllert~anu anındnki ıs1ırab ve güç
YÜI( 

11 
nı aıılamak için Atatürkün bil 

İdi. Utkunu okumalr lrızıın ve klifi 

yetin zavallı ve biçarelere karşı da muştur. rihi fı1rnler ç~rilmeğe b~l~. mizliycn, alet, bilgin, :3 - Derenin bU 
merhameti yüksek olur. Usbeciler intikamlanm muhtelif !tal~:~nlar, . Gab.ı ~lo~ley Oinc~dıo y:Uğü,, emeller, 4 - itimadı olan, bir 

Cümhuriyet muhtelif zamanlarda hallerde ayni zamanda jandarma gözü ı~nı verdiklcrı bir sınema şe~~c vilayetimi7.. '.5 - Tatlı bir meyva, Ku-
llu merhamet es0 rlerini müteaddit önünde beş Türkü silfıhln yaralamak faalıyetc başlamadan evvel Mussolinin ru.m, ilave '6 - Kudüstc bir göl, no -
af kanunlariJe göstermiştir. suretile almışlardır. Dörd..nyak mm- oğlunu Ho!livutta tetkikat yapmak ü- tada bir ses, "i - Çocukların alakadar 

Büyük harp SOPunca düşmanların takası derhal kıtaat tarafından işgal zere ae göndermiı;lerdi. oldukları ibir fare, 8 - Notada 0bır 
memleketi isülfı eyledikleri ilk bün- edilmiş ve Etitürklerin süngü bim.a- Cinelandio'da faaliyet ancak bu 'tet- ses, mevki, bir ses, 9 - Çok değil, Ha-
lerdc vntanm muhtelif noktalarında 

1 
yesinde sandık başına ıgönderilmesi- kikat sonunda haşlamış ve bu scya - beş:ist"an8a geçen eski para, l!ı - Pa 

silahla mukavemete hr..zırlanan ve .ne başlanmŞır. Çnışı tamamen ka- hat esnasında kandırılınnsma ınuvaE- ranm, fakat. 

i~ ~nü Yaşıyanların insanları da- düşman safl..arına kahramanca sal-1 palıdır. . . . .. _ !ak olurum yıldıılnr 1talyan sinema Yukardan aşağıya : 
tıraıa ntturucu tcsellisile avutan ha. dırarak istilayi clındurmıya çalışan~ Reyhanıye cıvanndakı Türk koy- studyoları ile mukaveleler :im7.almnış- ı _ Galip, lstikbalden ı.nber verdi-
€UnJerır·n~. tazelemek ve 

0 
günleri bu büyük ve küçük milli müfrezeler te- 1 lerine Arap akınları devam etmek - :r· • • • •• -· :zannedilen, '2 _ Alimler, geçen za-

ı l şckkül etmişti. Muntazam askeri kı- tedir. Yağma edilen mahsul mal ve lardı. Nıtekim Italyan sınema dunya - man, ~ _ Öldurucu·· •· ~ maddeli, 4 _ 
hUec"k 0 çrnek için tavsiye oluna - 01 

,... " en sa ~ 1 • ve memba talar teşkil olunup ta emir \•e kuman hayvan değeri mühim bir yekun tu- sına ilk ıintihap etmiş olan yabancı yıl- u~ı..-·" her .~ye ikarJ~""• 5 _ Ti.irk 
"<ılllt • g am vası..& • r " 1 k ~uau;>...... ~ r-· 
:tiııe CidaUn en hakik! tarihi olan da nskcrı kuvvetlere tevdi olunduğu tuyor. Kadınlara tecavuz er vu u - dız ela, 1937 senesinin film birinciliğini ann yurdunun :gnTp sınırlan, 6 _ Has 

0 kitaptır. vakit bunların bir kısmı orduya ilhak 1 bulmuştur. almış olan Cnstn Diva'daki yıldız talığa şifa, ebedi olınıyan, 7 - Pnr-
t· Pil hak ika d .. olmuş. bir kısmımı da kendi tertip ve Martiıa Eggerth olm,,c+u, Şimai, 1tal- • ça, güzel san.at, evet, !} _ 'O tarnfa 
Ilı en uşnıanlar, memleke - t kk .. 1.. d b·ı· d h ı d ~· 
'!.~· güzel k 1 . eşe ·u u a ı ın e cc.p c_er e ~e B k' I c 1" 1 la b" ~ :ı. ildız daha \.iahi J.forlay sürüklemek, eski medeni_yet merlt.ezi, 
.,.-.anlarını .1~sım a~ı~ı zaptetmış, yurt içinde muhtelif hizmetlerde tav aşve 1 e a yan r ır g\17.e yı ayartmJş 10 Edat · ak · · 
e s.a.ı Y.1.Arnış silahlannı almış bulunuyorlar. Bu da bey-.sz perdede Artlst · eli Ro d Verd" • - .sıgnsı. ~ ~y.ı. 

ı t taııatıa h ·ıar 'L d zif edilmşlerdi. Bunların birçoldan B bir ... kiti . h" 
1 

. . ışun m~ a ırun, Dünkü Bilmecenin ham 
tıe otoritesini tı ~~ mdakamınl . 1 c~- vatan vnzifelerim feragat ve fedakar ayar sonsuz scyııcı esme sa 1P o an Guıscpupm:ı Stropponı adındaki ope -
e had· emsu e en erı emelı- ıkl 1 ili . . sevimli Fransız Gaby l\forlcy'dir. rasında bnc: .rolil ovm.unaktadır:. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ti ını sefil b" • l a yapmış ar, m efm mernnunzye -w ,, 

tıı.ı..~ti. Bunl;~ vasıta halme ~ tini celbedecek işler görmüşler va Baş tarafı birincide 1 !!L~ 1 R tfJAJkl.Lllf (~. 
4jrleti rnernleket" mu~ v_e rne af adları savaş taı-ihjmizin şanlı sayfa- s • 1 k 1 K I• S 1 Ü R 0~ 4 Al R 
b ltıası litı ın en emız ve s larma geçmiştir. Bugün §all ve şeref Başvekil Celill Bayar, dün sabah ınema ve tayyarecı• ı• 3 K f iT A p 8 cfA Nff 
.,.1le lt\Uhteı~elcn ıı~ unsurlarına lerile aramızda ya§ıyan böyle bir eksprese bağlana!! bir vagonla şehri --
~ \'asıtaıa 

1 
ve muğfıl p~opaganda çok kahramanlarımız va.rdır. mize ge1miş ve istasyonda şehrimiz.. l J.Q.IE_l••lJ<.,E iMi~ 

lıı~kte idi. r a sirayet etmış ve et- Fakat mahdut bir zümrede cehil, deki mebuslar, vali ve belediye reisi p f } 5 MIE JR 1 f IHI!• ! A 
nu gaflet, kötü itiyat ve hainane telkin- komutanlar, emniyet direktörü, mali i ot ar Cephelerde çalışmaktansa 6 T•ı Al L ~AiC1Alft' s -

ŞftlANLARA ııizfttET !er ve daha bin türlü menfı ve muzır ve iktisadi müesseseler direktörleri, ı y A z GJ~ı~ R 1 uı Alt 
11 EDENLE& amnıer saikasile, askeri nizam ve belediye ve halk partisi erkanı ve bir sinemayı tercih d. 1 E M t NWlAiTI• K 

~ın tara~tan. memlekette vatanı disiplin aıtır.da zaferi istihssle yar- ~k zevat ve büyük bir halk kalaba- e 1yor ar T~ A 1 A R ~ S iA l•l A.l L 
d~ ak, ıstiklfıJi korumak içiıı dım edecek yerde ~a~ıboş ve başıbo- lıgı tarafı~dan karşılanmı~ır. . . Film sanayicilerinden William Well- lşı]a~mış oldukları \.•aziyetleri de mek- 1 N l 'El T t j f ---
l'aft,. .. atılarıa çarpısılırken dilrer ta zuk kalmayı hususı emel ve menfaat Başvekil. Pcrap::tlas otelınc ınmış- man Kaliforniyanın Metropolitan tuplannd" ... ·· ı 1 t kt d 1 · ı =;;~~· ~~~~~~~~~~~ """ da . ~ ::> r .... ..oy ece an a ma a ır ar . 
gllıe bil l~d~ düşmanların gaye- }erine daha uygu~ bul~rak serkeşçe U'. Aufort me\•kiinde (Kanatlanan adam - - Bu hi kumetlerlc aramızdaki mu- Nöbetçı• eczane-ler--
~nf· ~. bılmiyere.k hizmet eden hareketlere tasaddi etmışler ve yapı- lar) ismli bir film çevirirken filmin k ·ele 'b. . b" . ·a b" 
du. "~alltillerin tenkilile uğraşılıyor lan öğütlerle doğru yoia da gelme- M E • dumlujı için bir çok pilotra;a ihtiyaç da; ~·~cı ;nc~ı.:· ızımd al~ aı.._ ~nchr 1 13eyoğlu cihetinde: lstikl'l cadde-

'r<tl'pıc- dikl . d t ki. edil . l d- 0ammer TIŞ o ar ııy ı ' ın :.ıyoz o ar .wıırcıra . d (Gcl tasa ) p sta kai! n 
\le her -ıı<ua Ve ~ışına her safhada enn en en 1 mış er ve uş. duymuştur. Bunlar, bir çok tehlikeli ve düsnınn tnyyarel · d .. ·· d .. w ·· ·· sın e .. a ray ' 0 SO! 01 

-

bırıer· sahada birtakım radıknl ted- man saflarına firar ettirilmişlerdir. heyeti• geJdı• sahnelerde yıldızların yerlerini işctal t kd" -d b' ·. d 1-~ ··~-~~ ugalınaumuz da (Gnril1) Galata SofulPr c"' Jdesinde 
l3 ın al TÜRKÜ SİLAHLA \ URANLAR " a ır e ır.eı omr lllUA4U.Gt - r'fr.d t) T k - d {K 1 'R b ıl) 

t
ul'uk MiUınrnasını icap ettirm~ti .. Bunlar.:ı b .. '!. ,_d ı· mili" . edeceklerdi. Wcllman bu işi içh1 muh- nuz Jdzım geliyordu. Lukn, işe başla - K,uı S)l'e ' dad sı.mde (G.elrr.a J )eMu 
eııs]ı. et Meclisi kuruldu ordu uan ail"a cı a ı ının B f b. . .d telif memlcketlcrd n kt J l .:ı_k eı· . urtıı uş en esm e :ra 0!1Uıo ' nç 

l- ~ ed"ld" • b 1 d . "b .11A ll aştara ı ırıncı e e me up ar a - w tan ~a uruze geçen para ayda L- _.:ıı.:ı .ı_ ;('U kal K sacla 
"ll'ca ı ı, kanunsuzluğun asır- aş angıcın an ıtı aren mı ı eme e- nııştır. Hepsi meşhur pilotlardan - 40. 50 d 1 . .. . . 'ıuı c_.,_1esnuo~ "~"aç as:mpa_ 
haki ~ari olduğu bu diyarda milli re silahla muhalefet eden, cephelerde kullanılacak. Fakat heyetimizin esas liyor ve bunlar askcrd . d :. • 

0 :rı geçmcd1: .S<;zlerını tut - (Vaslf). Hasköyde (Barbut), Beşiktaı 
h~kill'lıyetin iradesi olan kanunlar düşmana öncülük veya cephe gerile- vazifesi etrafında belli olanlara iJaye serg- h.-· • d ~:::ıa e ~rc.r mı.}nn bu hukO.metler ııç:ın lruflUll al - ta (Vjdin), Büyükderede (Araf), Ar 

'!.> t)\ kılındı rinde soygunculuk ve şekı,-ıet yapa.. edilecek bir cihetin mevcut olmayısı- 1 uzeb:-n:';~l an 
1 n~. un bnda çal.şmaktnnsa, sinema şirketleri ııavut.kÖv Ortakör ve Bebek ecz..ane 

.(\. . ann ıroçK an geçen sc.ne Ispnnya, ile t ·· · · · d" "'' ' 
Ve t.. anunların h""k'" 

1 
• . . f rak düşmana yardım eden diğer şe-' nı, seyahatimiz etrafında söylenile - ç· uh bel . d ' ak . . l eşnk'i meı:aıyı an:u e ıJ:oruz ve leri. 

·•ıenıı u um erını ın aza . 1 . . . . • ın m are erın e savnşm - ıçın mukavele "-ap nara ha • . .. . 
dq b· eketi istihl" . traf rirlcr vardı. Bunlar da kıı;men imha cek ycru hıç bır şey olmadıgı mana.. a g • d"l • 1 .1 la 

1 
• 1

• g nn7 .» 1stanbul cibeünde: Emınonun -
ltl~ cıs geyesı e ın- . • 1 k do- lın İn ·ıt n aJe e ı mış o aıı pı ot r o up para WeUm:m müracaat edenler· . . lerd ~tlleğe en .. • tedb. edilmiş ,.e bazıları da hududu millı sına a ma ta gru o az. gı e - . .. A ' ' ı!l ıcen- de (Mehmet Kazun), Alemdarda (A-

hcııt en biri olrnak .~u~trfkl.l ır - dışına kaçmışlardı. Düşma.mn emeli. rede temas ettiğimiz her muhitten veremıyen hukumetlere ça]ışmaktan - ~inden elli pilot seçmiştir. İçlerinde, bir r.if Neş'et), Kuınluqlıda (CC'nu1), 'F11-
I e~el~i kuruld~~ıe s ı a mu- ne yardllJl edenlerin başında gelen son dc~ecc güz:ı intıbalar edinere~ sa sinemalarda çalışmayı arzu etmek- kaç tane de Amerikalı şampiyonlar tınde {Hillı1 lbrahl01), Aksarayda(Sa 

1
8'1'1.l\tAL MA . I Vahdcttinin siyaset n neşriyat yar- ayrıldıgımızı soylemekten kenc!ınn le olduklarını söylemektedirler. Bun· bulunmaktadır. Şimdi bunların hepsi rım), Kilçükpa;ı.aroa {Hikmet Cemil), 

dc-ıstikıaı ltlahk. HK~M~~R .. dımcısı daha 'bir tak1m gafiller ve alamam. Her tarafta çok iyi karşı - lar bir ikiyi İspanya ve Çindeki kar_ Holivuıta çalı.,,,ıaktadırlar Fenerde (Vitnli) Karagümrükte {Fu-
e s emelerı Mıllı muca __ .1 • • ıan...:ı.'I.. r--ek mali ehafild k r· • · .. .. ırasında ' . . , bedbahtler de vardı.Bupnlaruan ıçen UUL. ~· m e, gere at), Saınatyada (Rıdvan) Bakırkoyde 

~tt us de\1rind :e c.u~ur~ye~U: ' k de kalanla.. cürümlerine gC:re cezalan diplomasi aleminde ve gerek basit (Merxez), Eyüpte {H:kmet Alamaz.), 
A_,, lrfOı Yilk k-= mılleh mhilalden nı görmüşleı· ve hududu milli dışına vatandaş halinde yaşıyım İngilizler- ~::ıocoaoeoeoeoooc~ıGE»OoL.~a... ıu~'kcz~ .Eyüpte (Hikmet) ~hre -
"'Qı Ve k se bir müessese o}du ' 1 

• • • • • •• - ~ 'u.u;;;a • ' ~ 
)CJıı,.~ -· at'i k 1 . . A • • ç.ıkanlanlardan 150 kışı ele Lozan- de, mem1eketimıze ve bılhassa Bu - D u N y A D A N A K ı• s L E R mininde (Hamdi, 
'«t1t:11 önün~ar arı ıle ıhtılal ve ıs- da musalehayı müteakip ilan edilen yük Şefimiz Atatürkc .kar§! büyükbir Usr.üdar, Kndıt.:öy ve AdFilarda : 
ı..., .e1~1tı sinesı· . gEçme.kle ~a~: affı umumiden istifad!! ettirilmemiş- ~pati bulduk. Müzakerelerin bü - 1 tde Modada (Moda), Pa?.aryolunda 
~!Ilı aı nı, rniltetın bunyesını - · d b t' · t · ı · · '"tı Ve son t h lerdi. Bunlar vatan dışında ve yade- tün seyrın e u sempa ının esır crını · 1 (Merkez) , Büyükaaadn (Şinasi Rı _ 

~(! kurtardı o umlarından koru- ellerde kusur ve hatalnrınm töhmet- sezmek bizim için hem ~ir zevk.hem 24 sene sonra meydana Talih buna derler rn) J 'Heybelide (Halk). 
tırı 1aterıe tete~ .. . • lerini vicdanlarında t.a§ıyarak Türk bir gurur vesilesi oldu. Ingilizler ne . ====.================== 
~l'd ":gayeler· v~~ ~e mıllı hudutta milletinin zaferini ve her sahadaki yaptılarsa hep seve seve, istiyerek, çıkan adam ~ıırl:.ırındııın Pap:aral..u, ıeçen ~nta Ame- Em:kJı r''C 3·edck s~bayların _yolilamasa 
~ Ugu CÜ lD~ ıstıhsal eden savaş terakki ve inkişafını hasret ve hiçap arzu ederek yaptılar. Alma.nyada Trient lı:-.abuma pçaı rıkaıı lconsoioıou rarafınd.ın bır mektu? Fatıh Kaymakaınlıgından : 
.ı~ bıtrııs karnhurıyct re.jimi. ne .. tarih Jn go'"rerek muztarip bir ömür uÜr - Londra müzakereleri esnasında 'BÜ Vt>rİlmiştir. 1 .Fatih As. ş. de k.ayıdlı emekli ve. ""<llde lınıc l .. hafta gden bir adam güıı1udenberi bü-
1~ .ıısıt olar -:ı ve mıl etın buny7 mcktedirler. yük Elçimiz 1-'ethi'den büyük yardım Bu mrktupta Am,.rikacLa bulunan am- Yedek Subayların 938 mutad senclık 
~d butUn ıc .~k yer almış zannedı- Halbuki bunlann çocukları ve a'k- lar gördük. Kendfainc çok mükem - tün Alman p.utelerini mqgut etmelc. asının ,,efat ettiği ve 38 milyon dolar na- yok1aması 1 ffl 938 de ba.~Jayacak ve 
~aıı ltaıd 01~ Eaık ve itiya!ları or- rabalan aramızda ynşrunakta memle mel bir mevki yapmış olan Büyük t~ir. kit para ile bir~ok malın kaldığı bildirili- 30/6/938 de bil.tını bulacaktır. 
İl du. ırarak YePfeni bir nizam ket ve milletle berab~r ve :farksız o- Elçimiz cidden büyük bir faaliyet ve Ballin Gandicla ismindeki bu ~dam yordu. 2 - 1076 sayılı yedek subaylar ka-

"1~ ~ita, adalet b . larak vatanın nmetlPJinden istifade gayret gösterdi.:ıı 1914 de Rusyaya eair dü.."11Üf ve 2'4 llChc Paparakis çtk defterin alm!J ve banl.::a nununun 10 maddesine te\'fiknn yokla-
~ era1tk1y . e. ahusus medenıyet etmekte ve külfetlerine katlanmakta sonra nwmteltdine .;a,,, __ up • • mİİdWıriİDe giderde .. . . • . • manın ~·a bizzat veya mektupla yap-

ı... .. ll~nı .:.~ kni.sbet l>ilgilere daya- dırlnr. Fa'kat şu farkla ki bunların Asker"ı memurlara - gd.ıntştlr. y . - . A :,_•rd ~ ~- tırılması mecburi o1up yaptırmayanlar 
:~~ta..__ ... ur nı·ıı ı· · r k Ad Sibi - ü1 - öld--- enı •. engın mttıaa a mıras meselele 
~ . ,""'lll'la" ı e mın ası arak daima vicdanlarında ru yeya b-.ına am ryaya sur llHlf tt ugu zan. • . . • . • (.50) lira para cezasına mahkum edi-
&itrı dı .iti rn ılc tetsbuk etti ve onun karabeti olmak ~ai~ni taşımakta •t k nedlidiği iç:in mni Trient'de dikilen kah- rını, malların ıidarauıı hallettiktea llDııra lecekJc.rcfir_ 
~~ hiitun ~:ekettc ve millette ~u- ve hicabını duyr:ıaktadırfar. Bu vazi aı anu n ramanlar levhesına hakkedilmiş ve hatta tekrar Selaaiğe dônaodc bu bdar zengin- 3 _ Y<)k1amada aşağıda yazılı hu-
di. ~~n ll'ıiisbanı hayret v: takdıre yette bulunan vatandaşlarımız bu k ırısına nıa:ı~ da bail.ınııu,tır. liğin,. r;ığmen bankadaki ufak vazifesini bı suslar.m ŞuhC'ye bildirilmesi mecburi 

c et eserler vucude gel kadar :t~ır manevi iz.1.ıraptnn kurtul- Sınıfları ve naspları Sı-lanikte Sdinllt bankasının küçük DlC· r:ı1.:mıyacn1cmıı. olup bu ın11'U.mat no't edil~ bildi -
"'- "lbbuliy t •• • mayı cümhuriyeli'l şefkatinden bek- d J rilecc.ktir_ 
._ ~ biiıı e ~l'eJınu, Tiirk milleti.- !edikleri gibi Kemalist rejiminin on ta İ e uğruyor A) Aç.ık ve tafsilatlı künye ve do-

,,~ ~beJ~e IOP. İstinat ettjği için beş SC'nedenberi affı umumi harici Ankara, 31 (A.A.} - Askeri me- Tayyarelerle bombalanan lspanyol şehrı· ğum tarihi, B) Sicil ve kayıd No.sı, 
-._ "rsıı 1 kısa hir müddet zar- olarak memleket dışında kalan vüz murlar hakkındaki gs5 sayılı kanu 1 C) Son rütbeye nasıb tarihi. D) Ter-

~ l't ll'ıaz teınelJ k ~ d n ~sipl ere ve yı ı1 • ellilikler hakkında merhametini esir nun beşinci maddtsıle ;:eylinin e- Grandlers, 31 (A. A.) _ Hov-..ıS bina yıkılmışbr. his veya tekaüd tarihi, H) En -son ay-
d~ u nı,~ ere sahip oldu. gemesi için hıçbir mani ve mahzur g-i.,..irilmesine ve bu kanuna iki mu- A" nldıgwı kıt'a, E\ Hali hazır adresi, M} .. "l -""ın ~· 3ansı bildiriyor: Bom!L-ı-rd ....... bi~ met-.-'be . abet ı 
ı.. " ~- h.,, tesı~i kndar baka"ı dd kl d uauıı. l4U "• Au: ts ~ ·••, att· , ~ kalmamıştır. Affolu..ıup ta içeriye vakka• ma e e enmesine air O- Bu sabah saat dokuzda beş Fıım_ etmişt;r. Fakat tesadüf eseri olarak Şube yC'dck subay defterindeki kayıd 
lli ÇoJt gu a bakası tesisinden da- geldikten sonra Kemalist re31mın lan 3128 say1}1 kanunun ikinci mad- k numnrası, F\ Memuriset :ve meşguli-

t lq Ç Oldu; O tayyaresi şehir Üzerinden urarak çocuklar daha henüz mektebe gel- r • !es· . tattan ~ guna süphe yoktur. Türk kanunlarının her vatandaşa te- desinin tadili hakkındaki kanun lfıyi yirmi kadar bomba attı. yeti, G) Lisnn bilenlC'rin tercüme ·ve 
'l'~:: i~ ka Cütnburiyct rejiminin min ettiği hürriyet, refahtan istüa - hası Meclis ruznam~e alındı. La- menuş bulunuyorlardı. Binaenal~yh tl'keUüm derecesi, T) Tabiplerin ihi-
t11ı lt'llJ.rke~ nbunı:ır ve müesseseler deye yalnız kendi irade ve hareket. yiha esaslarına gore 1455 sayılı as- Taarruz 0 kadar iıni olmuştur .ki ancak 12 çocuk ölmüştür. Mektebin 
id 1tol'Unnı u kanuni müessesele- leri hfıkim olacaktır. keri memurlar, kanunun neşrinden hiç kimse sığınaklara gitmeğe vökit bü~ ük bir kısmı yıkılmıştır. --"a-~liiiiaiiiir;;;;ı.;;.o.;;;;;..,;;;;;;:;o;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;~;;:;;;iiiiiii-
tl•:tt tecıb· a1 sı için ~cap eden ~anuni Bu kanun lityihası yukarda ar _ bulamamıştır. BonJbnlarm hemen Derhal yardım tedbirleri alınmış 
"Ui h ır er d ' önce memw·lar ve nskeri mensuplar hemen hepsi holkm aıasına d:1s eh· de 12 k·ı ~-- kt b "•-•--tı2•r IJatkc•· ı'nden .• ~ld ·. ~u ink 

1
• e alınmak yoluna gı zolunan sebep ve saiklerle:: tanzim e- ~ ve ş ır n 1 omeu.~ uza & U- U5"' u.. .. 

es1 ı ubın en b.. ..k .. . namı altında müstahdem olup halen nıiiştür. Balık hcliııin buluuduju lunan Lagarin hastahanesir.e yüz _ ı~-938 Cnrşamba günü s::aı 21 de 
\'~ i ll'liJJer uyu muey- dilmiştı.• B 1 d 
\>e tUtadını ın. o inJ...ılaba olan itikat * orduda muvazzaf ofar.nk kullanılan e e iye dnıresinın önünd~ halk leroe ha....c-ta ve yaralı yatmlmqtır. u~dar Haikevi ~alonunda P.avdar -
b fl11t!ld n Cıdnlı millinin başından Af projesinin esbabı mucibesi a- askeıi rucmurlarm bulundukları sı- top1ar.mış, alJiveri; ediyoııdu. Yüz- Bütün yollar boyunca, ellerindf: a- pasa Nümune hastııhancsi doktorla -
ıw:, ının cid ı ıf daki lerce kadın Ye çc-,uk, balık satmak. ı 1. ı 1 kı ı ~ d ..,_1 ,..., w...... f d ('!! hı.";'e kad,.~ . ~ millinin başından rasında yüzelJiliklcrin aileleri bak - n lcw · nasıpları bir defaya mab- e ace e yapı mış çı n ar .a~1yan rın an Ut: rl .ı.Cn.o.ai 1ara m an ."' em -
~. - fıü ln mC"şgu1dü. Bo.nbalardan biri, tam "-- 1 kl · ~ etnıı~tı eserkrile isbat ve kındaki mütalenlar bunlar üzerinde sus olmak üzere dörder sene ilerleti- kadın, erkek ve çocuk kafileleri gö_ leketimi7.de kadın uasta ı arının ueti-
\>e altterin 'i r. Mfllclin ıdealine ve fevkalade bir tcsi'" bırakmıştır. Şiın leccktir ve alacaklan kıdem üzeri ıe halin üzerıne dü~müş ve orada bu- rulü~or. ce'>i ve kısırlıkt b:-şhğı altnda blı- kon 
l'e

11 
Hı.uYaç~ en uygun olan ve gaye diden yüzellililderin ailelerinden ve lunan bütün msanlur havaya uçmuş öğleden biraz sonra yapılan ta _ fe,.nns verilecek projcksl~'Wlla da can-

llı~ı haııt"ı nru~ına en. doğru cevap ve. yakı nakrabalanndan bazıları inkıla nastp tarihleri taıshih -edilecek olan tur. Halin diğer bir kısmı da },kıl- datta 400 den fa1la ölü tesbit ediL landınlacaktır. 
ti •· ı. '" tnh :ıskerl memurlarm tahdidi sı·n mua- rnış ve orad .. k. · ı d k ı da ~ ve &Öy} d .unyetçi htrkesin bil bın gösterdiği büyük iıtıfet ve şef - " ı m.::an ar a en tız miştir. Ynralılnrm sayısı mnlfun de- Aile hny:ıtı ba "1mın n öueırJi olan 

ili, : geı~ iğı adı lle söylenmesi katten dolayı büyüklı?rimize teşek meleleri 1 kanunusani 1~37 tarihin- aıtmda k·,lmıştır. ğıldır. Henüz s:u·ısı bilinmiyen bir bu konfereııstan sonra D.imiz üyeleri 
0tı.ınıas Kemalist rejmi sevme- kür ve minnet telgrafJan çekiyor - den itibaren bir ı:. ... ne tecil oluna<'ak- Şehrin <'n bli) uk yoluna da bir yığın insan cesedi de enkcz altında tarJ.fından bir KONSER verilecek -

1 
kadr.r 1abii ve daimi bir lar. tır. 

1 
bomba ısabet ctmi'j ve on beş büyük yatmoktadır. tir. Salon herkese açıktır. 



Sa7fa: 8 

PİRE, TAHTA 
KURUSU 

SİNEK 
SİVRİSİNEK 

Ve Bütün 

İstanbul Radyosu 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, . 
12.50 Havadis, 13,05 Plakla Türk mu· 

sikisi, 1330 Muhtelif plak neşriyatı 

14 Son. 

Ak~aın ncı,riyah : 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi. 

18,45 Kız.ılay haftası : Konferans : Rüş 

tii Dirktürk (Kızılay azası), 19,00 

Plakla dans musikisi, 19,15 Konferans: 

Doktor İbrahim Zati (Frengi ve 

k;anserin umumi münasebatı). 19,55 

'!Wrııa h&berleri, 20 Nezihe ve arka -

daşları tarafından Türk musikisi ve 

'1alk şarkıları, 20,45 H ava raporu, 20, 

-l8 Ömer Rıza tarafından arabca söy

. nv, 21 Klasik Türk musikic;;i Nuri H a

' ı I ve arkadaşları tarafından (Saat a-

arı 1, 21,45 Orkestra: 1 - Çaykovsky: 

• taq solnel, 2 - List : Rapsodi No. 14, 

, - Defose : Serenad, 4 - Arensky : 

"teıi. 22,15 Ajans haberleri, 22,30 Pla

lda sololar, Opera ve operet parçaları, 

22.50 Son haberler ve ertesi 
programı 23,00 S<>n. 

Avrupa Radyosu 

SENFONlLER : 

gtiniın 

Adi gazi boya ile kanşhrarak yalancı ecnebi m.arkalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine 20,10 Viyana : Senfonik kons~r 

1atıyorlar. FAYDA İSMiNE ve MARKASINA DIKKA T 
Aldanmayınız Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 30 - 112 45 - 1 litre 70 - 5 litre 300 kuruş. Toptancılara tenzilat. 

(Oswald K.abasta'nın idaresinde). 

HAf'İt' KONSERLER: 

7.10 Berlin k ısa dalgası: Popüler 

s a 
hava 

Pek 

f b 
. 
1 r 

1 

konser (8) 5: Devamı) . 13 Beı·lin k ı-

Fransızca ve İtalyanca da sa dal~ası: Eğlenceli konser (14,15 : 

bilen kibar bir Devamı). 13,25 Bükı eş : İtalyan mu-

ALMAN MÜREBBİYE sikisi. (14,30 : H afif musiki). 19.15 Bü-

Yükıek bir ailede yetitkin kre~: İtalyan m~siki.o.i. (14,30 Hafif 
için mürcbbiyelite musikisi) . 19.15 Bükreş : Radyo sa -

MAFSAL AGRILAR1 

Çok müthiş anlar geçir"' 
tir. Fakat bir tek k~ 
GRIPİN almakla, bütün 
şiddetine rağmen roma"' 
tizma ağrısını çabucak 

sindirmek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertiple ya"' 
pılan GRİPİN kaşeleri en fl)IJ"' 

annit ağrılan kısa zamand• . . 
geçırır 

GRiPiN 
Hızır gibi imdadınıza yetişir• 
ağrılarınızı, acılarınızı defedet, 

İcabında günde 3 kaşe alın•"' 
bilir, ismine dikkat, Taklit lN 

rinden sakınınız. Ve GRIPI 
yerine başka bir marka 'le" 

rirlerse şiddetle reddediniz. ___..,,, 
B r 

dalgası 

Nefis 
Kokul 

çocuklar 
taliptir. 
lı-.tunbıı l ı a No.ltı Posla ırn t ıısua 

!on orkestrası. 19.30 Peşte: Çigan or-
Y eni neşriyat: 

kestra~ı. 20 Bükreş: Radyo orkestra-
sı. 22,45 Bükreş : Lokantadan konser Tiirk İllüstrasyonu 

••••••••••••••• .. nak li. 23,30 Brati~lava ~ Pl-:'.ik kon - Türk İllüstrasyonu mccınuasının ~ 
rn n nwa at. 

BİR C OT Y, 
PAR F Ö MÜ, 

seri: çıkan ve Konyaya tahsis edilen nilS • 

1 

Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : OPERALAR. hasında bu tarihi vilayetimizin. ca"' 
1 Koço kızı Marikaya) 27/5/938 ta- 12 Berlin kısa dalga!'iı : Pucci'nin milerine. çeşmelerine, türbelerıne 

rih ve 22 No. lu nüshanızın 6 mcı sa- c:Manteb isimli operası, 16,30 Berlin geçmiş asırlardaki tarihine dair ve ~ 

, 

COTY hifesindeki Emniyet Sandığına ait eski ve yeni operetlerden parçalar. lahiyettar kalemlerde çıkmış kıYı11 
ilanının 8 ci satırında borçlu Marika 20.30 Peşte : Operada verilecek tem - 1i yazılar vardır. Ayrıca Konyanıll e-
Koço kızı yazılacak iken sehven Hari- silin nakli. konoıni, kültür ve bayındırlık sah9 • 

RESİTALLER: . . . . _ki • 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

ka yazıldığından keyfiyet ilanen tas · 
21 

Belm-ad : Halk şarkıları 21 .05 Blik. jıardakı fanlıyctlerı de gereken ~:r 
hih olunur. e• ı k d · l 1 go:>· 

B h •· 1 · d 23 20 lfiti e ve i ti:z.a e en resıın er c 
reş, eet oven m eser erın e-n, . , 
Viyana: Şarkılar. 23,20 Belgrat : Pi- rilıniştir.. . ,eti 

Konyayı ytlkından tanımak ist.l} İstanbul ~elediyesi İlanları KROM MADENLERİ SONDAJ iSLERİ yano konseri. 
nA~S 

tlt 
lıer vatandaşa bu mecmuayı harare 
tavsiye ederiz. 

Bebek - İstinye yolunun genişletilmesi dolayısile Rumelı Hisarındaki 

Kayalar Mezarlığı önünden geçen yola gidecek kısımkazıkl11rlayarılmıştır. 
Aynı mezarlıkdan Koleje çıkan yolun solunda - Bebek cihetinde - kalan 
rnetnık bez.arlığın da tamamen kaldırılması kararlaştığından gerek burada ve 
gerekse yola giden kısımda mezarları bulunanlann azami bir hafta ı.arfında 
kaldırılmaları ve kaldırmayanların belediyece kaldırılacağı ilan olunur. 

İçin ve bilhassa sondaj kuronlarmın elmaslarmı deği~tirmcğe muk
t edir iyi bir ustaya ACELE ihtiyaç vardır. Taliplerin derhal 

22,15 : Rcrlin kısa d;ılgası. 

~~~~~~~~~~~~~~-___..,., 
S igara t ir yakile rine müjde _____ _, 

t. c:B.> «314b 

lstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 

Eli BANK ISTANBUL BORUSUNA 
•--------•müracaat etmeler• •••••••••I 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

D;ıhiliye Mütehassısı 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

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

A vrupadan gelmiştir. 

ıo ade t ilacı ile beraber 150 kr. 

1542 Sayılı Müzayede k.ıimcsinde ya:t.ılı Kanunı saf sıkh.: ti 810 kılo a
ğırlığında 1210 lira değerinde T. P. markalı 6236 62 No. lı 27 sandık elek 
trik ampulu 6 ' 61938 günü saat 13 de Sirkecide Reşadiye caddesindeki 
gümrük satış salonunda açık arttırma ile dahile ve harice satılacaktır. is -
teklilerden % yedi buçuk pey akçası makbuzile malıye ünvan teskeresi is
tenir pey akçalannın saat 12 ye kadar yatırılması mecburidir. TL. 23219 

(3154) 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) !kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa

ralı hususi kabinesinde hastalarını 

sabah c9,5 - 12» hakıki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane ,.c ev t~le-

Doktor Feyzi Ahmed 
D e n iz h a stahanesi Cilt ve 

Zühre vi hastalıklarımutahassısı 

Ankara Caddesinde: Hergün 
Öğleden sonra 

Satış yezi : P 1 P O P A Z A R 1 Sultanbamam 

Sahipleri: A. Cemale ttin Saraçoğl u lha mi Safa 

Neşriyat m OdürU: iıhami Safa 

İ zmir : Kemeraltı, Mazhar Öngör - Bursıı: Uzunçarşı saatçi Nureddi~ 
Ankara: Tütünci.ı Ali Tümen, Taşhan - Zonguldak: Saatçi Osman Gurdıı 
Trabzon :Hakkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: Hacı Halil, Yağ ~a· 

Bnsıldığı yer: Ma tbaai Ebuzziya kabul eder. Salı, cumartesi günleri 

fon: 22398 - 21044. 

mii - Samsun : Itriyatçı Hamdi Tamtürk - Eskişehir Şifa eczanesı 

'ron ismine kaç kere bütün Londra o-' İşte şimdi !Gus) villasına en büyük baskınları gibi bir baskınla bu gerdan-

G ece Cana Va rl kuyuculan gazetelerin ilk sahifelerin- kozlarından birini oynamağa gelmişti. lığı da elde edecekti. Gece canavarı 

c: :::ı 
de rastlamışlardı. Bilhassa, Londra Gilzel şarap içmesini bildiği kadar, Baron her teşebbüsünde: Baskın ha -
zabıtası yıllardanberi bu gece cana- top.lantılardan eksik olmıyan, fev- sanındır tezierini ileri surmuş ve 

Büyük Polis romanı : 1 varının peşinde avlandığı halde, en kalade kumar oynıyan, salon mecmu- • . 
ufak bir ipucu bile elde etmcge mu- larında güzelliği ve aristokratlığı yü- daima muvaffak olmuştu. B u. değerlı 

Odanın derin sük{melini ihlal eden rin seferbeı· olarak kendısini parça vaffak olamamıştı. BUtün motörlU za- zünden resimlerine sık sık rastlanılan gerdanlığın Tevensde durması onu l
yegane gürültü, yatağında deliksiz bir parça edeceklerıni pekala bilıyordu. bıta kuvvetleri durmadan , dinlenme- Mameringin, kim gece canavarı Ba - deta üzecekti. Zaten bu gerdanlığın 
surette uyumakta olan adamın hor - Fakat. soğukkanlılığını bütun şidde - den, gündüz ve gece demeden aylar- ron cdduğuna inanabilirdi? Bilhassa, Tevensin eline geçtiğini işittiği saat
layışı, odayı aydınlatan yegane zıya tıe muhafaza ederek maksadına mu - ca takip etmişlerdi. Fakat, bütün me- büyük aile toplantılarında Londra tenberi içini kurtlar kemirmeğe baş -
ile, ay ışığı idi. Llikin, birdenhirl! şi- vaffak olmak istiyordu . Gece cana - sailerinin verdiği netice, bir hiç ol - Mi.etlerine gösterdiği incelikler yü - lamışdı. İşte, bunun için gece cana 
malden kopup gelen deli rUzgAr, si - varı Baronun gözetlediği adam A u - muştu. zünden büyük İngiliz aristokratlan - varlığı yapmağa karar vermişti. Bu 
yah bulutları da sürükleyerek qetir - gustus Tevens idi. Canavarın bu gibi Gece canavarı Mamering fosforlu nın yüksek teveccühlerini kazanmış - işi başarmak için ise, Hlzım gelen pla
miş, ve ortalık derhal korkunç bir va- anlarda gülmesi ne iyiyi ne ne de fe- saatinin kadranına baktığı vakit, saat tı. , şu h alde, herkesin sonsuz tevec - nı çoktan hazırlamıştı. Sekiz silindir
ziyete girmişti. • nayı ifade ediyordu. Kendisi de bu tam ylrml dörde üç vardı. Artık vll- cUhünnü kazanmış olan bu adamın li Amerikan otomobili Villanın elli 

Bu şiddetli rüzgara rağmen, bahçe- halinden müştekiydi. Fakat, ne yapa- H\nın en Ust katındaki hizmetkarın vakitsiz bir zamanda (Gus) villası - adım mesafesinde terkederek ayak uç
de sık ağaçların arasından odada de - bilirdi ki? Bu, yıllardanberi tcrket - elektriği de sönmüştü. Pantalonunun nın etrafında dolaşmasmdaki maksat larına basmak suretile Tevensi gözet
liksiz bir uyku uyuyan adamı gözctli meğe çalıştığı halde, muvaffak olama- cebinden mor ipek mendilini çıkarta- neydi? lediği ağaçların sık dalları arasına sı
ycn birisi vardı. Hiçbir şeye aldırmı- dığı huyardan birisiydi. rak yüzüne bağlarken. sırıtıyordu • Londranın en kabadayı ve zengin ğınmağa muvaffak olmuştu. Tcvcnsin 
yordu. Gözlerini odaya dikmiş. hiçbir (Gus) villasına girmek ise, onu ne Mendili bağladıktan sonra, ~apkasını borsa acentelerinden biri olan Tevens ogün gerdanlığa sahip olduğunu bil
tarafa ç evirmeden bakıyordu . Arada g'.bi muknvemetler~c ~arşılnştırabılir- ı çıkarttı. İki bükliim ederek pantolo- aynı günün sabahı , pek fazla mali diği için, muhakkak onu odasında giz
sırada villanın en üst katındak i oda - dı. Çok kalın enselı bır borsa acente- nunun cebine soktu. Sırtındaki gece muzayakada bulunan bir İngiliz Mi - liyeceğine de emindi. 
nın penceresinden bahçeye bakar. hiz- c:i olan TevP.ns de hiç süphe yok ki, elbiselerini çıkartmak ııiyetinde değil s~nin getirmiş ol~uğu kıymetli bir in- Şimdi o, bahsettiğimiz aristokrat 
mctkfira da yatmadı~ı için beddurıhr Jcalıbına göre bir adamdı. Tevens B1

- ğildi. Zra, bu kıyafrt onu, birçok defa- cı gerdanlığı rehın olarak almıştı. Ge- Mamering değildi. Durduğu yerde dU
yağdırıyordu. Bu adam: Gece cana - ron ndındn hiç kimseyi tnnımıyoı du. lar motörlü zabıta kuvvetlerinin tat- ce canavarı bu kadının ismini biliyor; şündüğü şeye, psikolojik bir geçil yap

varı Barondu. Bu isim, Gece canavarının gizli mak- bikindcn kurlarmaga yarnmıştı. Onun lakin, kendisini asla tanımıyordu. Yal- dınnakta idi. Bu dakikada her şey gözü-
Gece canavarı , bir parça kımıldan- satları peşinde koştuğu vakit kullandı- kılığına ve kıyafetine bakan birkimse nız, bu gibi kıymetli şeyleri daima el- zünden yok olmuştu. Ellerini uzatarak 

d1ğı takdirde dallardan çıkacak gii - ğı namımüstearıydı. Herkes onu Ma - onun şahsından bu gibi işleri ummaz- de etmeği prensip olarak kabul et - dalların kendi ağırlığına tahammül edip 
rUltUlerden bahçedeki a1.ılı köpekl..,. - mering olarak tanıyordu. Halbuki Ba- dı .' rniş olduğundan. sair muvaffakıy~tli , miyecelclerini tecriibe ediyordu. Rüz 

kraşı karşıya gelmişti. Kara 

dağılmış, ay ışığı etrafı yine nychı1f1ı' 
mıya ba;ilnm:ştı. Tevens, birkaÇ tlP 
cvvelisi yatak odasına u1.anan ctıı ı 

(Devamı t"' 


