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Af Dedikoduları 
Hükômet izahat verdi Kanunu, evvela takdir değilse bile 

ltternıekette yeni şeker fabrikaları açılacak, pancar terviç eti-en gazeteler şimdi birden
~~Yatı himaye edilecek ve mebuslarımız bu sene de bire döndüler şu gelemez· bu gaze-

llltihap dairelerinde tetkiklerde bulunacaklar t l dı ' d• ' k ' t • 
~ Ankara, 28 (A.A.) - C. 11. Par e er e yazı yazamaz ıye ıyame l 

U 
tisi kamutay grupu bugün - 28-6· k 

1 Z k 938 - öğleden evvel Antalya saylavı op ar ıy 0 r a rl ' . a Dr. Cemal Tuncanın reislij'inde ~ 

$ toplandı. 

Q r k t a Kürsüye gelen Başvekil Celili 
Bayar, memlekette proırrama yeni- ı 

l~. den bağlanması düşünillen sanayi 

~~~-~~.~ hamlelerinden ve bu arada şarkta I 
1'Pon~d R k dU ve garpta açılacak yeni şeker f ab-~k a usyaya arşı ş- . . . 
~ hissi gittikçe artıyor. Son a- rikalarının ve pancar zıraatının ya-
~lll'afları Japon şehirlerinde pacağı ikthıadi ve z~rat fa~dalardan 
&;"" •leyhind k' t hil le e dair bahsederek bu faalıyete bıran evvel 
~tf e ı eza r r . . . . . t'J 
ılıt- Celbede k h b 1 get'r- başlamak ıçın bu sanayıın ıs ı zam 
~.,..1_ ce a er er ı •w• • 'b' . d . 
"'il "'"'e '"tıkl . A har ettıgı hımaye prensı ı Uzerın e ıza-
ı... >or " arı gayrı resmı -
"''ıı llınlutunu hissetrneğe baş- hat ve~miştir. . . . 
'-11 ,;e ~itndiye kadar bir hayli in- Partı grupu bırçok hatıpJerm d• 
~. bıthassa para fedakarlığına mütaleasını dinledikten sonra hü
Q oı, ilan Japonların emellerine na- kOmetin şeker sanayiini himaye 
~Ufilladılcça, büyük zorluklara te- prensip! hakkındaki izahatını müt
Ljdir ettikçe sinirlenmeleri pek ta- tefikan ve alkışlarla tasvip etmiştir. 
~u ·• Bundan sonra dahiliye vekili ve 

lıb h~~l~ilik onlarda Rus düşman- Parti Genel Sekreteri ŞUkril Kaya 
~Q Cin~nı kuvvetlendirecektir. Çün- geçen sene Parti mebuslarının inti
'e~bi . e gördükleri mukavemetin hap dairelerinde yaptıkları tetkik
~llıııı,111 ltlUnhasıran Rusların yar- lere ait raporlardan alınan iyi neti
~dir ltfetnıeğc meyil gösterecek- celeri ve bu sene de yaz tatili dola- Parti grupunda izahatta bulunan 

f lrı' 1_ (Deı·anıı S üncü sayfada) Bafvekil Celil Bayar '. ..il ş k ~ cıarı111 ar ta oynanan pek kanlı 

~~~k,~:v:;~.:~i:~i11i~i:ıı;: h~: Yeni Basm kanunu kabul edildi 
> tct buı 1 

aktör ile iki A vrupah se
l, elite ~rı1uYor. Bunların biri Rus-

l..-:vti Dgilt At t le k .. b. .. .. ''M tb t ~bÇ!~sil'.asıer:;018hazaıarıa .Si- a ur un ır sozu: a ua 
~e d~~:Şlerine alakadardır. lngil- hürriyetini matbuat hürriyeti korur 
~•da cart sebeplerden dolayı '' 
Ç·b et~eçen 'Vak'aları dikkatle ta- Ankara: 28 - Büyük Millet Medi- diğer liberal mesleklerde olduğu gibi 
~ltıe iht~ktedir. Japonya ise Şimali sinin bugünkü toplantısında Basın Bir- zamanın kötü telkin ve telakkilerinin 
Ç·Gnaaeb \'~ ettiği büyük servetler Jiği kanununun kabulü münaıı~beıile neticesi olarak çok geç ve güç inkişaf 
~il bİlh etıyle göz dikmiştir. Şimali söz alan Dahiliye Vekili ve parti ı:(nel etmiştir. Bu meslek hakkında istibdat 
\1~tiııd·assa tnaden itibariyle pek sekreteri Şükrü Kaya ıu beyanatta lıu- devrinin endişelerini, telakkilerini vo 
.. 'll il' ç· . l 
tiıı· ~ıd~ 1?•n maden kömürleri- unm~ştur: . .. . bir meslek mensuplarının maruz kal· 
~ 111 ~Q el}ı beşi, demir cevherle- .. R ... ,."ı. m111·t~ .. 1 .... '" .. v,,ı,~ .. k trıııv•- dıkları halleri pek iyi hatırlarsınız. Bl-
•edir. /de kırk dördü ŞimaU Çin- binize iktiran eden bu kanun hakkında zim neslimize mensup olanlar bir çok 
~~tditi al>onyanın pek ehemmiyet bazı maruzatta bulunmak için rnüııaa · oeylerin hC\sretini çeken gönüllerinde 
tıitıı.de tl>anıuk mahsulü de Şimali denizi rica edeceğim. matbuat hürriyetinin hasretini de taşı· 
> 11.ııaltı 'Yet mebzuldür. Bütün Çi- Bazı malumat ve hakikatlar vardır- mışlardı. Bu bize zamanın bütün kötü· 
~İ>o Ufunun dörtte biri Hopei'de ki, ne kadar tekrar edilse hatta edebi· lüklerinin ve fenalıklarının matbuat 
~lı u:· liabeşistanda pamuk zi- yatta denildiği gibi tekrir dahi olsa. on- hürriyeti olmaması yüzünden geldiği 
l ~ed llıeşgul olmakla taşacak lan söylemekte ameli bir fayda vardır. kanaahnı vermittir. Böyle bir kanatla 
~~illa e Panıuğa ihtiyaç hisseden Gazetecilik san' ah dünyada ve her yer· yetişen nesil için elbette evvelemirde 
~it kJ tın Şinıali Çinde yetişen de aynı manzarayı arzeder ve aynı saf· matbuat hürriyeti ihtiyacını kendi ide· 
~iti Ytllet}i bir mahsule meclup haları geçirerek tekamül etmiıtir. Bizim allerine göre tanzim etmek ve matbu· 

~· ''ı> ll'} tabiidir memleketimizde de gazetecilik hayatı (Devamı 5 inci sayfada) 
'"illi 0nıa . · 
\~- rcıne hücum ederlene ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~t tu sırarası vaziyetinin kendile- ı• l• l 
~ ttlltil·e'da bUyük bir zorluk teş- spanıva .:. ta ya 
~~:ııın da~·ği~i hesapladılar. Ame- J 
«.

11 
tıel'de ıli ışleri onu uzak mem

ttıı... bıerıed harbe atılmak arzusun
~ dil .\y ecek kadar karışıktı. İn
ta~ 'ha h rup~ meselelerini şu sıra
~) )or \1 ayatı bir ehemmiyeti haiz 

~ ~ 'tıı~ Uzak Şarkta bir mace
ı_11 'ı>orııaa~tan çekiniyor. Ruslar 
~\> lleıt lş-~ a bir mesele çıkarmak
ti~~ta.~ı~0r; ir bir surette müçtenip 
~ra e •ki ad ar. Amur nehri Uze
~ tlıı ait atın Ruslara mı, Japon
ı,11ç11taıı ih~·a;ağını tayin hususun
~ı:ııı,tırı ~af~ Sovyetler Birliği 
~~ l'ııı h lebıni kabul etmişti. 
ttııı 'llıla~ Uysallığı Japon askeri 
b t tltai~in ~~a Ruslardan hiç perva 

· ~eltıerin ınde istediklerini yapa-
~ e dair bir ümit hasıl et-

~,~i le hu 't ~etten ika.dar müsait bir siyasi 
~a~ ll\Pafr~~~ıfad~ ederek, büyük 
~~le .J'Porıııyet ünıidi ile Çine sal
~ ~~etı bir ar Şinıdi hiç bekleme
~la '-cı b· 'lllukavemet ile zedele
~i.r:a~ lci~ hayret ve infial içinde 

Mussolini Erkanı harbiye reisi ve 
harbiye müsteşarı ile konuştu 

Halbuki umumi af kanunları mukayyet olamaz, mutlak olur. Kanunun 
sUmulUne giren herkes. merfu olan bütün hukukunu yeniden iktisap 

eder ve aynile sizin, benim gibi o hukuktan istifade eder. 

" Refik Halit ,, gelmeli mi, gelmemeli mi. 
Yazabilir mi, yazamaz mı? 

_v.,.......,""'-""""""'VV'VV'VV'VVVV'VVVVVVVVVVVV 'VVV 

ıçın yazamasın? bundan on dört sene evvel af meselesi havsalaya 
bile sığmazken (Akşam) gazetesinde "Minelbab ilelmihrap,, tefrikası 
çıkan bir muharrir, bugün afdan sonra elbet yazar ve yazdıkları da 
kapışılarak okunur! Yazan : Süleyman Sıtkı 

~/"-A~""'""'""'""-""-""-""""""""""-"'"""""'""'"""'VV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV'o.Aro"""'"""'"""'AAA/ 

Vaziyet 
Gerginleşiyor 

Af meselesi etrafında iki üç gün
dür gazetelerde koparılan gürültü
yü biz, Türk matbuat ı:;ahnesinin 

hayret ve ibretle temaşagiri olan 
kariler, yeniden yiniye hayretlere 
düşerek okuyoruz. Nasıl hayrete 
dilşmiyelim ki ayni gazeteler af 
meselesi yeni mevzuu bahsolduğu 

Londra, 28 (A.A.) - İngiliz hü- vakit, bunu takdir değilse bile, hükıl
kOmeti, 12 İngiliz gemisinin lspan-j metin eseri refet ve şefkati gibi gös
yol cümhuriyet hükumeti hesabına ı tererek tasvip etmişler ve hatta 
harp kaçakçılığı yaptığını iddia ı buldukları güzel sözler, Mantıki 
eden Burgos hüklımetinin 9 haziran mütalaalarla, bu işte artık isabet ol
tarihli notası üzerine bir tahkikat duğunu gene biz karilere adeta ka
açmış ve bu gibi fuzuli ithamlara bul bile ettirmişlerdi. Şimdi arada 
bir nihayet vermesi için bu tahkika- ne oldu, ortaya ne gibi yeni düşün- • 
tin neticesini Franko hükumetine celer veya ... nasıl gizli rekabet he-
bildirmiştir. sapları çıktı ki birdenbire soldan- Daha yurda ayak basmadan 

Bu gemilerin Marklin isminde o- geri marş edilerek ortalık velvele- matbuatı birbirine katan 
lanı, sırf İspanyol nasyonalist li- ye veriliyor? Refik Halit 
manları arasında ticaret yap~akt~- Birkaç gündür, af, c.sas itibariy-1 karile:in de, eğer mütalea~ı~ı ser
dır. Notada mevzuu bahsedılen dı- le caiz midir, değil midir? Meselesi.detmege hakkımız varsa, hızım na
ğer bir gemi, Ornaj Bkr İngiliz ge- unutulmuş, ortaya işin menuu ve 1 zarımızda mesele şöyle münakaşa 
bir kaçakçılıkta bulunmamış ve da- mahiyeti haricinde şahsi endişeler edilebilir: 
misi değildir. Diğer on gemi ise hiç- karıştırılmış gibi görünüyor. Evvela yüz elliliklerin affı ca-
ima bir ademi müdahale müşahidi Halbuki bu mühim mesele etra- iz midir, değil midir? 
ile seyahat eylemiştir. fındaki mübahase ve münakaşa hep Bu bapta fazla mütalaa yüriit-

Londra, 28 (A.A.) - Çember- esa~a inhisar etmeli, bu noktai na- meğe nefsimizde salahiyet göremiyo
leyn bugün Avam kamarasında in - zardan kariler tenvir ve irşat olun- ruz. Çünkü bu meseleyi herhangi 
giltereriin son İngiliz gemilerinin malıydı. mütalaaya binaen olursa olsun hü -
bombardımanına dair Franko hü - 1\1esela, gene matbuat sahnesi- kfımet düşünmüş ve ortaya çıkar-
kt1metine tevdi ettiği notaya henüz nin hayretle seyirci olan biz bitaraf (Devamı 5 inci sayfada) 
cevap almadığını ve derhal cevap 
elde etmesi için İngiliz ajanına tali- • 

mai;~~i~:i~~l~~~~~: .söy~:~~;· - lngiliz manevralarında 
Jeyn Avam kamarasında, resmi 
mahrem işlere müteallik kanuna 
karşı mebusların vaziyetini tesbit i
çin derhal bir parlamento komite -
sinin teşkili hükümet tarafından 
derpiş etmektedir. ' 

PARİSTE 
Bone sefirimizi 

kabul etti 
Faris, 28 (A.A.) - Hariciye 

nazırı B. Bonne bu sabah, Türkiye 
büyük elçisi B. "Suad Davaz'ı" ka
bul etmiştir. 

• 

Telsizle idare edilen 
filolara hücum 

tayyareler. 
ettiler 

tla "'e kı 
1 J r, zacaklarım kestire- 8 ı· 
ı:tı ~l>onıarın . ugün ge ıyor ikinci krovaz~r fırkasına mensup .• ~efild ,, krovaıötü 
~ ~i \11\U~a\>enı t' Çınde karşılaştık- ingilterede Haziranın (21) inci gü- Haziranın 21 inde büyük Britanya 

VALi 

~ tu,11"1'dır. ~i: ın müteaddit sebep- Bir müddetberi Atinı' payitaht nazı- nü kral majeste altıncı cCorc> un hu- hükümdarı Anavatan filosunun sancak 
~ 11 

ç huııusu kere, Çin ordusunun ,\1uHolini Fuiftlere eski Roma adımanı Öğretiyor rının misafiri olarak Atinada bulunan zurile yapılmış olan deniz manevrala- gemisi olan cNelson~ hattı harp zıhlısı-
'botı~~ tesir·nda ecnebi yardımı- Roma, 28 (A.A.) _ l\lussolini, Yarı resmi mahfeller, bu müna-

1 
Atina fahri hemşerisi ve lstanbul vali rınl!a en çok nazarı dikkate çarpan ha- binmiş ve filo demir kaldırarak cVey· 

ar llıUt~ef~ldu~u şüphesiğdir. erkanıharbiye reisi Badoglio ve har sebetle Duçenin arasıra askeri mU- 1 ve belediye reisi, parti başkanı Muhit · dise modern filoların tayyare hücumla- mouth> limanından çıkmıştır. Filo de-
(l) ıklerı Almanların biye müsteşarı Parianiyi biribirini şavirlerle görüşmeği adet edinmiş 1 tin Ostündağ, bu sabah saat 7 yi yirmi rına karşı ne dereceye kadar kendileri- nize açılıp manevralarına ba~layınca 

'~?tıı ! üncü sayfada) müteakiben kabul ederek kendile- olduğunu kaydetmektedirler. beı geçe ıehrimizc dönmüs bulunacak- ni müdafaaya muktedir olduklarının kruvazör fırkası taşımakta oldukları 
..... CaJıid YALÇIN riyle uzun bir mülakat yapmıştır. (Devamı 4 iiucü sayfada) tır. J meyrb'la çıkması olmuıtur. 1Deı•mm 5 iııc:i ~ayfa:trı) 



S'•yfa: Z :YEHI &ABAh 

«Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 35 _____ ,! 

Türkler karşısında 
Yahudi devleti 

teşkili ve Türkiye 
(ISTANBULDA .. VE MEMLEKETTE SABA@ 

Napolyon Bonapart Bir Yugosla gazetesinin 
__ _, şayanı dikkat haberleri 

Y aıo:an : Zıya Şakir 

General .. General .. 
Donanmamız mahvoldu 

Belgratta çıkan (Pravda gazetesi) 
Filiatinde bir Yahudi devleti teşkili 

hakkında yazdığı bir makalede Filisti 
ni tak.sime memur olan komiayonun bil 
yük bir gayretle çalı,makta olduğunu, 
aon pli.nların tanzim edildi~ini yazdık · 

tan sonra bir yahudi devleti teokili me· 
ıcJesi muvacehesinde Türk.iyenin vazi· 

Yeni açılacak 
orta okullar 

Hazırlıkları ders yılı 
başına kadar bitecek 
lstanbul lı:ültür direktörü Tevfilı: 

Kut: 1938-1939 ders yılı için latanbul
da açılacak ilk, orta ve liselerin ihti
yacı olan mıntakaları tcsbit etmiş ve 

kültür bakanlığına ııöndermiftir. 

oldu Bonaparhn rengi bembeyaz 
ve "Eyvah! .. ,, diye bağırdı 

Kültür balı:an!ıiından selen emirde 
yetine dönerek diyor ki: 1 

bu ihtiyaçlar muvafık görülmüş ve •
cFilistinin yeniden taktimi ile meşgul tanbulda, Bakırköy kazasında IFatih

bulunan komioyonun meı1aisi Türkiye· 
te 2, Eminönü kazasında I, Beyoğlunda de azami dikkatle takip olunmaktadu. 
1, Kutalda 1, Beşiktaşta 1 olmak üze-

- Nerede ... Başkumandan ne-/ tedbiri olmak üz.ere,. sade.ce (Ebu- Ankara~,2? sen~_de~be~i yah~ileri re 7 orta melı:tep açılma .. için icabeden 
rede?... ktr) adactğının iızerme bırkaç top de,lncılizlen de, Turkiyeyı de muteva- hazırlıkların yapılması bildirilmiştir. 

Diye bağırdı.. yerleştirmi~ti. Halbuki arada bulu- !iyen rahatsız etmiş olan bu meselenin lstanbul kültür clirelr.törlüğü bu mın-
Yaverler, şaşırmışlardı. Ve, te- nan mesafe, bu toplardan hiç bir is- bu ıene ıulh yoliyle ve birbiriyle çar· takalardaki mektepler için binalar bul

peden tırnağa kadar tozlara bulan- tifade teminine Ufi deiildi. pışan her iki tarah memnun edccelt muş tedris levazımını da hazırlamıştır. 
roış olan bu zabiti uticvaba ba~a- Amiral Nilson, ağustosun birin- tarzda hafledileceii "'.'nnolun":'.aktadı~. Mekteplerin bütün ihtiyacı ders yılı ba-
mışlardı: ci günü, Fransız donanmasını bas- Aynı zamanda Surıyede Lubnand~ tına lr.adar tamamen bitmi• olacaktır. 

_ Kimsiniz? tırm)ftı •. ilk evvel İngilizlerin (Gol- dahi bazı deiitiklikler olmasına intizar Bu sene latanbulun bic; bir kazasında 
_General Kleberin emir zabit- yıı.t)ismilldeld kalyonu, Framızların ed~lr.tedir. Harpten evvelki gôizel vr yeni illc mektep açılmıyacaktır. Yalnız 

]erinden biri. (Keriye) ismindeki kalyonunun bugün oldukça. inkişaf etmiş bir halde lıemen ber mektebe ihtiyaç nnhetinde 
_ Nereden geliyorsunuz? üzerine saldırmıştı. Golyat, hasmı- bulunan yerlerı hala un.utamamıı olan ,ubeler açılacaktrr. 
_ İskenderiyeden. nm arka31lldan dolaşarak iskele ta- T'lirlr.iye bu sahada dAlıi ortaya çılunJ') 
- Bizzat başkumandanı mı Kör rafına demirlemek, ve öylece har- bulunmaktadır. Modern Türkiye arap· Talebe ve muallim 

be giri~.mek istedi. Fakat demir lan Heıı:emonyuı altına almak ıı:ayeai· l 
mek istiyorsunuz? k lan açı ıyor 

tutturamadığuıdan, Keriyenin kıç ni takip etm .. lı:te deiildir; fakat umumi amp 
- Evet. omuzluğuna kadar sUrüklendi. harpten ıonra bu havalide vukua gelen Geçen yJ hazırlanan talebe kampı-- Ne yapacaksınız? el L k k" 

Bunun gerisinden ~elen (Zelliı) d~şiklikler yüzün en yaıun şar ta ı nın çok iyi netice verdiiini cören lstan· 
Artık sabrı tükenen zabit, aesi- kalyonu da, Keriyenin baş omuz- zengin petrol kaynaklarına giden yol- bul Kültür Direlı:törlüiü bu yıl da Kı· 

uin bütün kuvvetiyle haykırmıştı: tuğunda demirledi. Bu iki gemi, on lan terketmek mecburiyetinde kalm:ş zıltoprak, Erenlı:öy, Yeşilltöy, Filorya. 
- Efendiler!.. Sizinle çene ya- ol k ·· · d' 

dakikadanberi devam eden Fransız ı aıa tan muteeosır ır. Şile Sa.nyer ile Pendikte 7 kamp açma· rıştırmıya gelmedim. Bir ı<aniye ev- Buııünlı:ü modern ve müterakki Tiir· • .__ · f 
d G 1 B t ~i altında kalmışlar· ve ondan . . . .. .. · ı ca .... rar vermış ır. ve!, başkuman anı.. enera ona- a e, • kıye Cumhurıyetı Fransa ve buyuk Brı· Pendik ve Filoryadaki çadırlı kamp 

rt .. k ı"stı"vorum sonra ateş açmışlardı. Bu ateli an- " k .. b 1 d b 
pa ı gorme .. · ' . . ."'' V tanya ue gayet sı 1 munae et er e u- iee 30 ve djg ... er kamplar 40 gün devam 

d k 1 cak bırkaç dakıka devam ettL e 1 k d B · · b" T" k" O anda, o anın apı~:n açı mış.; . . . . .. . unma ta ır. unun ıçın ızzat ur ıye edecektir. 700 talebe için haz1rlanmış 
dısarıya Bonapartın başı uzanmıştı. sonra, İngılız gemılerındeıı, muthış müstakil yahudi devleti teşkil olunma- olan kamplarda talebeler muallim!•;· 

Zabit; Banapartı görür görmez bir alkış tufanı yükse.ldi,çünkü Fran 1 auıı tacil etmektedir. Lübnan uzun za- 'rin nezareti altında temiz hava alacak
büsbütün heyecana kapılmış .. Ona sız gemisinin, prova direği parça- mandanberi Fransa ile sıkı münasebet- lar, çalışacaklar, uyuyaca.klu ve ban
doğru koşarak: lanmı~; büyük bir gürültii ile güverllerde bulundu~dan. yahudiler dahi yo yapacaklardır. Bu kamplardaki m.ı· 

_ General.. GeneraJ... Donan- tenin üzerine devrilmişti. lngiltere ile huna benzer münasebetler allimlerin kamp bilgilerini arttırmak ü-
mamız mahvoldu. Üçüncü gelen (Orayn) İngiliz idame ettiiinden bir Türlı:-Lübnan-ya· zere şimdiden Filoryada bir muallim 

Diye bağırmış ... Tee .. ürden, he- kalyonu, geniş bir münhani resme- hudi ittifakı aktetmek Türkiye için dahi kampı kurulmuştur. Muallimler ay ba-
yecandan ve yorgunluktan oraya derek, beşinci Fransız gemJ"ının muvafık ~;,_ ~Y. ~~ur. Bu blok i".tikba!-

1
ıına kadar kampta kalacaklardır. 

düşüp bayılmıştı. iskele tarafına demirledi. de Akdenızın butun şark sahıllerıne ha- 4 Temmu2da başlıyacak olan talebe 
Bonapart, bir anda şaşalamıştı. Dördüncü gelen (Teseosi) ge- kim olabilir. kampı ise 16 Ağustosta kapanacaktır. 

Heyecandan boğulacak gibi bir hal mısı ıse, (Golyat) ve (Zellis) ile Fiiistindeki yahudiler bu ittifakın ak- 24 ve 16 liraya olan kamplara girmek 
b k ·ı k .1 • d di fikrini büyük bir meserretle karşı1a- 1·,1·n okulların ba• 0··c .. retmenlerine mi-almıştı. Rengi bem eyaz esı ere diğer Fransız gemı en arasın an , , 

maktadırlar. Haber alındıg-ına göre b•.J ed l ._ ·· · 1 k ellerini göğsüne dayamış: geçerek, üçilncü Frans1z gemısı- racaal i eceK ve ucret peşın o ara 
maksatla selahiyettar Türk ve Yahudi - Eyvah ... Donanma, mahvol- nin iskele tarafına demirledi. 

k politik mahvilleri arasında müzakcrt-· du, haaaa ... Ah. Ben, bundan or- Beşinci gelen (Ovşes) ; (Keriye) 
kup duruyordum. ve (Konkeran) Fransız kolyonlan-

Diye kendi kedine söylendikten nın arasını yararak (Konkeran) ın 
sonra, kısılan di~lerinin arasın- baş omuzluğu istikametine demirle
dan: di. Kıç taraftaki toplariyle, Gol-

- Zibiti içeri getiriniz. Çabuk yatla uğraşan Fransız gemileri, 
.1öbetçi doktora haber veriniz. şimdi müşkül vaziyete girmişlerdi. 

ler cereyan etmektedir > 

Öğretmenler yardım 
cemiyeti 

Diye, mırıldanmıştı. Amiral Nelsonun bulunduğu İıtanbul öğretmenleri yardım cemi-
Baygın zabiti içeri almışlar... (Venkart) kalyonu, baştaki iki yeti idare heyeti dün lsıanbul Kültür 

Doktoru çağırmışlardı. Ve, zabitin Fransız gemisine ateş ederek üçün- Direktörlüğünde toplanmıştır. Bu top· 
dÖZlerini duyan yaverler, teessürle- cü geminin sancak tarafına demir- lantıda kazalar maarif memurları da 
foden taş gibi donmuşlardı. Jedi. İskele tarafından, (Teseosi) bulunmuştur. Altı aylık devrede on 

Baygın zabit, güçlükle kendine ile uğraşan bu gemi de, iki ateş a- muallime bilafaiz borç para verildiği, 
gelebilmişti. Ve sonra; getirdi- rasında kaldı. ölen muallimlerin ailelerine de iki yüz 

iiği meşum haberi, ağlıya ağ- (Minyatür) kalyonu da dör- ıekoen liradan aşağı olmamak üzere 

Jıya Bonaparta bildirmişti. düncü Fransız gemisinin dış tarafı- yudımda bulnulduiu tesbit edilmittir. 
Haber, cidden feci idi.. İngiliz na demirledi. Cemiyetin yedek alr.çeaini çoj11Jtrnalc 

donanmasının amirali (Nelson). (Difensi) kalyonu i•e, beşinci için tertip edilen çaylı ~anslar ... gezinti 
Fransız donanmasını şurada bura- Fransız gemisinin dış tarafından a- ve balolardan (2000) !1Yayı mutecav., 
da aradıktan sonra, nihayet (Ebu • leş açtı. varidat temin edildiii anlaşılm,.tır. 
kır) ıl·manında bastırmış·, kısa bir Cemiyete bu devre zarfında (901 Hem sadet haricine çıkmamak, 
ıaman zarfında o koca donanmayı ve. hem de muhterem karilerimizi muallim daha yazılm19 bulunmaktadır 

Dünlr.ü toplantıda, taşraya giden 
yormamak için yalnız şu, ana gemi- muallimlerle ne suretle münaoebetle le· 

mahvetmişti. 

Bu büyük ve tarihi hadise, şöy
le cereyan eylemişti: 

!erin vaziyetlerini bildirmekle ik- b 1 1 • · ıı· t t" 
. . tna.sta u unu ac.a11 ve cemıye n a 1.t 

tifa ederek, dığer gemilerın uzun d . . --Lı· d k ı .... ıJ 
Fransız donanması kumandanı uzadıya geçirdikleri harp safahatı- evre:aı mesaı ~ ı e araı •r---- mış· 

(Amiral Broi), bütün filoyu, İsken- nın naklinden ictinap ediyoruz. tır. 
deriye limanına yerleştirmek iste- Verdiğimiz şu küçük malilmat- Fakültelerde imtihanlar 
mişti. Fakat büyük gemileri !ima- tan da anlaşılmıştır ki; sekiz İngi- Fen fakülteıi <f'. s. N.• ıınılını İm· 
na sokmak imkanı görülememişti. liz gemisi, beş Fransız gemisini, fa- tibilftları bitmek üzeredir. imtihanlarda 

Bonapart İskenderiyeden hare- ik top ateşi altında ezmiye ba~Ja- bu aene alınan netice pelr. iyi ve talebe 
ket ederken, bu iht!mali dı; nazar; mışlardı. lehindedir. Geçen senekine nazaran 
dikkate alarak, amıral Broıye, dog Fransız amiral gemisi, üç İngiliz muvaffakiyet niobeti yüzde yelmİf beş 
ruca Korfo limanına gitmesini em- kalyonunun ateşi altında kalmıştı. fazladır. 
retmişti. Halbuki, Bonapurta kar- ve biraz sonra, her tarafını alevler iktisat Fkültesi birinci sınıfının imti· 
şı çok merbut olan amiral, akıbeti sarmL~tı. hanı bitmiftir. ikinci ııımfınm imtihanı 
meçhul bir maceraya atılan Bona- İngiliz gemileri, mütemadiyen da yann bitmektedir. ikinci sınıftan 
partı bu yabancı memlekette bıra- tahrip tanesi atıyorlardı. Bu tane- üçüncü sınıfa geçecek olan talebe, o. 
1cıp gidememiş ... Belki ordu mağlup !er, parçalıyabilir ... Fakat, yangın niversite iktisat Fakültesinin ilk üçün
olur da, donanmaya ihtiyaç görülür yapmazdı. Onun için geminin ateş cü aaııhnı teşlı:il edecektir. 
Jiye, (Ebukır) Hmanına yerleşerek almasında, içinde çıkan bir yangı- Olgunluk edebiyat imtihanları do 
Fransız ordusunun yaptığı hareki- nm tesiri vardı. dün yapılmıştır. Şifahi olgunluk edebi 
un neticesini beklemjşti. Amiral Broi, daha harbin baş- yat imtihanlarına bugün de devam edi 

Ebukır limanı, mahfuz değildi. langıcında, güvertede parçalanan lecektir. 
Frans1z Amirali de ihtiyatsızlık et- bir gülleye. kurban gitmiş, dört ye
miş, icap eden tedbirleri almakta rinden yaralanarak kanlar içinde Rektör Avrupaya gitti 

ıhma! göstermişti. yere serilmişti. Arbk emir ve ku- Üniversite Rektörü Cemil Bilael dün 
3250 metre genişliğinde, denize manda, karmakarışık bir hale gel- akşamki ekspresle Avrupaya hareket 

açık olan limanda, Fransızların 13 mişti. etmiştir. Rektör, Avruparun muhteHf 
kalyonu ile 4 firkateyni ve diğer İngilizler Amiral gemisinin yan merkezlerindelr.i ünivenitelerde, lsıan· 
btıtün harp sefineleri, sahile mllva- mıya başladığını gorunce, bütün bul Oniveraiıeııi namına tetkikler yapa· 
.:i bir şekilde demirlemişlerdi. Bu toplarım büsbütün onun üzerine çe cakhr. 

alınacaktır. 

Muallimler Kampı 
Kültür direktörlüğü muallimler ıçın 

de ayrıca Heybeliadada bir kamp ku· 
racakbr. 9 Temmuzdan 18 Aiustooa 
kadar devam edecek 40 günlük kamp 
da muallimler 30 lira ödeyeceklerdir 
kampa 60 kadın ı 70 i erkelr. olmak 
üzere 1 30 muallim iştirak edecektir. 

İlk ve ortalardan 
mezun talebeler 

Bu yıl lstanbul liselerindeki talebele
rin ancak yüzde ellisi ikmale kalmıştır . 

Bu talebelerin imithanı Eylül sonundn 
yapılacağı için liselerdeki mezun tale
be miktarı tamamen tesbit edilememiş· 

tir. 
Maamafih lise mezuniyet imithanına 

Galatıuaray liıesinden 93, Vefadan 75, 
lstanbul Kız lisesinden 1 06. Haydar
paşada.n 486, Pertevniyalden 72, Kan 
dilliden 6, Kabataştan 98. Erenköy
den 84. lstanbul erkek lisesinden 125, 
hususi liselerden 4 7 4. akalliyet mek · 
tcplerinden 129 Ye ecnebi liaelerdcn 
19 7 talebe i,ıirak etmiştir. 

llkmekteplerden bu sene mezuniyet 

imtihanına giren talebe.den pelt azı mu
CJaffak olamamışhr. imtihana giren ta· 

!ebeler şunlardır: 
Adalar kazaaındalti ilk okullardan 

28 erkek 35 kız. Bakırköyden 1 71 er
kelı: 1 35 lr.ız, Bqiktaştan 4 31 erlr..,k 
426 kız, Beylı:ozdan 184 erkek. 120 
kız. Beyoğlu 934 erlr.elr. 594 kız, ç..tal· 
eadan 125 erkek 95 lr.ız. lnönünden 
H 1 erkek 4 78 kız. Eyüpten 214 erir.ek 
190 k12, Fatihten 1239 erlr.elt 919 kız. 
Kadıköyden 535 erir.ek 489 kız, Kar
taldan 153 erkelı: 11 O kız. Sanyerden 
1 5 2 erir.ek 1O1 kız. Silivriden 12 6 er
ir.ek 49 kız. Şileden 59 erir.ek 1 7 kız, 
Osküdardan 394 erkelr. 35 7 kız, Yalova 
1 20 erkelr. 41 kız. 

İlk mekteplerde 

vaziyette iken, her iki yanlarından virmişler: Söndürme ameliyatını iş tün baş muallimler bu hususta tetkikler 
da çevrilmek tehlikesi içindelerdi. klıl etmişlerdi.. Biraz sonra, milt- Nazım Hikmet lstanbula getirildi yapmaktadırlar. Birkaç güne kadar bu 

Amiral Nelson, Fransız donan- hiş bir infilak, bütün o muhiti sars- Ankarada komünistlikten dola- tetkikler bitecek, ondan sonra kültLir 

ihtiyaca kafi gelmediği anlaşılan 

ilk mekteplerde önümüzdeki ders oe· 
neıinde yeniden bir çolc. şubeler açıla· 
calr.tır. Mekteplerindelı:i sınıf ve ıube 
ihtiyaçlarını teabit etmek üzere tetkik
lerde bulunmaları baş öğretmenlere 

Marif Müdürlüğünce bildirilmiştir. Bü-

Vapur 1 ar Si r k e c i Pamuk İpliği 
rıhtımına yanaşacak hakkında karar 

·ıı heyeti İstanbul limanı hakkında Makineler vekı er l< 
mühim kararlar kararile getirilecek ;pı" 

Dün deniz ticaret direktörlüğün- Vekiller heyetinden paın~ \'f 

de bir toplantı yapılmış ve İstan- gı mensucat sanayii hakkın ~~od• 
bul l imanı hakkında mühim karar- bir kararname çıkmıştır. ~el 

"k Jarının !ar verilmiştir. Toplantıda deniz devlet mensucat fabrı a v'it" 
ticaret müdürü Müfit Necdet Deniz, birisini~ 20 bin iğ _nıs~e~inde ı;y 1cı 
Denizyolları müdürü Raufi Manyas- dilmesı kabul edılmıştır. dsıı ~· 
Jı, muhıı.fıı.za baş müdürü Hıı.san hu.sw;i müteşebbisler tarafın 
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Koper, liman işleri müdürü Hamit rulacak pamuk ipliği f~brıka :eyrtt 
Saraçoğlu hazır bulunmu~tur. Veri- makineleri an ,cak vekıller. ·ıebill" 
len kararlar içinde bir tanesi bil- nin karariyle .hariçteu getır~jndııı 
hassa mühimdir. cektir. Bu musaade de 011 ii"l 

Şimdiye kadar Sirkeci rıhtımına · az ve yirmi beş binden fazlad ,1c.ı 
. - büt e eı vapurlar bordadan yanaşamıyor- tesuıat yapmagı taah ;çinO' 

Jar, bu yüzden de vapura girecek verilecektir. Bunlar altı aY 
ve çıkacak yolcular sandallardan is faaliyete geçmiş olacakları:11'~i tııl 
tifade etmek mecburiyetinde kah- Mevcut fabrikalarını yır kltf. 

· b" · • k d t · edece ti yorlardı. Bunun önüne geçmek ı- ın ıge a ar • evsı ·nele 
çin tetbirler düşünülmüş ve Sirkeci hariçten R"etirecekleri maki 
yolcu salonunun önünde üstü iske- müsaade verilecektir. . kiııtıır.· 
JeU büyük bil' duba inşası kararlaş- . Yıı.~ız _mevcu~ ~skı ma bııl'ıı~ 
mıştır. Vapurlar bu dubaya iki ta- nı yenıleştırmek ıstıyenle\uı 1, 
rafından yanaşabilecekler ve yolcu- ya harice çıkardıktan ve ya ·ni i!t'ı 
lar da vapurlardan dubaya, bura- Janılmıyacak bale geldiklerı. 

0
,;tl' 

dan da merdivenlerle doğrudan doğ ettikten sonra hariçten yenı 
ruya rıhtımın üzerine inecekler- neler getirebileceklerdir. 

dir.Toplanbda, Denizyollan mü- DENiZ iŞLERi 
dürü Raufi Trak ve Sus vapurlan- KabutaJ• ıJ 
nın Galata rıhtımından hareket et-

mesi için rıhtımdan fazla yer ay- Zaferimizin yıldönU~,,. 
rılmasını istemiştir. Halbuki rıhtı- Bir temmuz denizciler l>~~P,,ı 
mın yarısı ecnebi vapurları~a tahsis için bütün hazırhklar taınaın. JI 
edilmiş olduğundan bu teklıf redde- tır. Cuma günü bıitün denıı ı' 
dilmiştir. Bu vaziyet karşısında sabahleyin Tak im abidesine ~J,ı' 
Trak vapuru dai:ma . Tophaneden ka ile giderek çelenk koYS.cs~ fi" 
Sus vapuru da Sırkecı rıhtıml.arın- J dır. Bu sırada limandaki bllt:ı<f:f· 
dan kalkacaktır. Pire - lzmır se- purlar düdüklerini çaıacald . d' 
ferlerini yapacak Konya vapuru Ga 1 Gece bütün deniz müe••eseıer'~ıi 
lata rıhtımından hareket edebile- nanacak, denizde fener sl.9~~ 
cektir. yapllacaktır. Akay ve Şirketıeııl' 

POLİSTE 

Bir şoför bir kıza 
taarruz etti 

. 1 .. h sıteıı rıye memur arı ıçın usu 
seferleri hazırlamışlardır. t~ · 

Moda koyunda demirJiyec ~ 
geCe V lan İzmir vapurunda da pi1 

balo verilecek ayni akşarn dtpı~ 
caret müdürü llufit Necdet 1 .-.i~ . e JJll' :t 

Hamal Yuda adında birinin 17 radyoda kabutaj bikirnıY ~ • 
yaşındaki kızı Ester dün gece Ok- \ yıldönümü hakkında bir nutU 
meydanında bir taarruza uğramış- recektir. 
tır.. Hidise şöyle olmuştur: KÜLTOR iŞLERİ • 

Ester Fahrettin adında ki bir şo- 1'te~ 
för muavinini mahallesinden tanı- Yüksek ticaret nıe, 
maktadır. Fahrettin dün akşam Maarife verild• ı"' 
kıza bir otorrıf)bil gezintlsi teklif et- Yüksek iktısat ve ticaret ~i :1 

mi~. o da bunu kabul ederek şoför binin maarife devri hakkınd:tıf 
Mu~tafanın kullandığı ve Fabretti- nun meclisten çıkmıştır. J\f~tibl~ 
nin de muavinlik yaptığı taksi oto- nümüzdeki ders yılından ~j)fllrı 
mobiline binmiştir. Otomobille Ok- maarif tarafından idare e 
meydanına gitmi~ler ve orada şo- başlanacaktır. 
förle Fahrettin rakı içmeğe başla- -o--
mışlar ve kıza da ısrarla dört ka
deh rakı içinnı,ıerdir. Gece hayli 
ilerledikten sonrıı ~oför Mustafa o
tomobilden çıkarak biraz ileride o
turup cigara içmeğe başlamıştır. O
tomobilin içinde kalan Fahrettin de 
içtiği rakıdan başı dönen Esteri ya
kalamış kızın namusunu berbat et
miştir. 

Vaktin geçi km esine rağmen kı
zının eve gelmediğini &'Ören babası 
Yuda polise müracaat etmiş ve kız 
aranmağa ba~lanmıştır. 

Fakat Fahrettinle Mustafa gece 
saat 23 e doğru kızı evinin civarına 
kadar getirerek bırakmışlardır. Kı
zın eve gelmesi ilzerine hadise anla
şılnnş ve polis Fabrettinle Mus
tafayı yakalamıştır. Ester diln adli
ye doktor u tarafından muayene e
dilmi~tir. Fahrettin ve Mustafa ad 
liyeye verilmi~lerdir. 

TiCARET HABERLERİ 

Buğday ihracatçıları 
toplanh yapblar 

• 
Türk ofisde yeJl1 

tayinler tııi 
İktısat veklleti iç ve dıŞ gr.~ 

teşkilatında çok mühiJn de ıt'j 
ve tayinler yapmıştır. ~il 
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Türk ofis İstanbul şubesı 111~ 
Suphi Ziya Londra ticaret aııtf"· 
silliğine, Londra ticaret fll udi" 
Mahmut Mers_in Türk .ofis ~li ~ ~ 
ğüne, Roma tıcaret müme•· ,ır'',t 
Mitat İzmir ticaret odası uııısı "ı 
tipliğine, İzmir ticaret oda ılrıJ 
mt katibi Mehmet Ali Haınb~ 
caret ataşeliğine, İstanbul 0ıo'.J 
fis müşavirlerinden Fuat ~ ., 'f". 
caret mümeseilliğine ve tzrıı' ıl, 
ofis müdilril Cemal Ziya d~,(il' 
bul Türk ofis müdürlüğüne 
dilmişlerdir. j 

·si~ Yerli mallar sergı 
hazırlıklar 0; 

22 temmuzda açılacak .,ı/' 
.. b• ı saray yerli mallar sergısı .,,, 

!arı ilerlemiştir. Devlet ı!00e 
!etmesi de serginin bahçe'1 :ıı~~ 
yilk bir pavyon yapacaktı'.· g...ı' 

Dün ticaret odasında iç ticaret bilhassa Ankara bira fabrı1' ı·i 
umum mildürü Mümtazın reisliğin- hemmiyet verilecektir. l''ş~' 
de ilk olarak buğday ihracatçıları devlete ait çiftliklerin Jl1 
toplanmışlar ve buğday standardi- yer alacaktır. 
zasyonu hakkında görüşmüşlerdir. Ayrıca İstanbuldaki 0g 

toplantıdan maksat buğdayları ka- vaddı gıdaiye fabrikaları 0 l 
litelere taksim etmek ve her kalite- bir arada sergide bir pavY

0 

ninde vasıflarını kararlaştırmaktır. 

Bu hususta bugUn kati bir neticeye 
varılacağı vmulmaktadır. 

Esnafın muayenesi 
yarın bitiyor 

mağa karar vermişlerdir. 
'ı 

Mersinde unıut1' 
mağaza açıldı .;! 

masının burada bulunduğunu keş- mıştı. Bir volkan gibi patlıyan ami- y1 15 sene hapse nıahkilm olan şair direktörlüğünde umumi bir toplantı yu· 
federek limana yaklaştığı vakit, ral gemisi, müthiş alevler, ve sim- Nazım Hikmet, ayni suçtım dolayı pılacak, bu toplantıda baş öğretmenler 
şiddetli bir batı rüzgarı esiyordu. siyah dumanlar arasında evvela, sa- İstanbul ağır ceza mahkemesinde tetkikleri neticelerini bildirecekeler v~ 
Bu rüzgarda, İngilizlerin yapacak- ğa doğru yatmış .. Ve sonra, ağır a- bulunmak üzere şehrimize getiril- hangi mekteplerde hangi sınıflara kaç için müracaat etmiştir. Ay başından 

atmı a ba lamı tı. miş ve düa gizli olarak duru•ması ıube daha ilave edilmeıi Ji.7,mgeldiği 1 sonra müracaat etmiyenlerden ceza 

Esnafların yıllık muayeneleri 
yarın akşam nihayet bulmaktadır. 
Şimdiye kadar 16 bin kişi muayene 

Mersin, 25 (Hususi) -;;,;/ 
limanında yapılması kara uıı' 
muıni mağazaların temel a )1 
rasimi törenle yapılmıştır- .~I'. 
de Mersin valisi ve parti b•;ııııı; 
belediye erkanı hazır ~u1~9~( 
Mağazalar umum müdur 
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mer bir nutuk söylemiş vete# 
dan vali ve parti başkanı 

mıştır. 



) -
Deniz yollarında notlar : Uzak • 
Istanbuldan • 

, 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

Rizeye . 
Al Sulhun anahtarı 

)~ıııJ:anlar son günlerde JngilizJere Yazan: Dr. Nuri Bekir AKYOL 
ltr. Nit!~a siyaseti takip etmelctedir- 19 Haziran 1938 pazar • Bazıj da bu iki doğum arasında kalan ka-
~~,... ırn Almanya da lngiliz-Alman d 1 l'kl . . 1 d k . d d . 'h , . • . 1J Çin ordusundan çekilmeğe razı ede
"-! ..... , cern· . ,_ o aşmış ip ı er, sıcım er e ör ü- erın nagı anı, anı gayrı memu e- bilirlerse de sair Avrupa devletleri-

lngiliz gemilerinin 
bombardımanı ""IYctin lo 1Yetı .ıı;;urulmuştur. Bu ce· ğilmler olur, açayım derken kapa- rine bir pay veririz. Karada veri -

tn.. nd d ni ve bilhassa Sovyetleri Çine gizli 
"'titr, lo ra a da bir 9ubesi açıl· nır, Araı>., saçına döner, içinden çı- len kararları bozan ihtimaller ara-
ı..ı nd d k gizli yardımdan menedemezler. 
"'ltl) s· ra a i gube reisi olan A· kılamaz bir hnle girer, uğraşır, uğ- sına şimdi burada bir de koca Ka-

' 11ı._ ır Ba l\Iaamafih, esasen Çinde bir de-
~.;... rry geçenlerde İngiliz-Al· raşır, nihayet çözmekten ümidi ke- radeniz giriyor ... Evet inşallah Rize-

ıı.... ~ıaaetind b ğişiklik olmasaydı hariçten yapı-
"'t?ttnıi . en ahseden bir makale since, bilmem nasıl olur, neresin - ye kadar gidecekmişi z . ve bir staj-

1 
b d 

1 
ildd t b. 

k ıtır. Bu 1_ 1 • b. .. . d . 'tt·x.· .. d .. an u yar ım ar uzun m e ır 
"'iti oJ. maK& enın ızc~ mu- den tutarsınız, neresınden tuttuğu- yer kaptan an ışı ıı.ıme gore e o- . . 

ispanyaya fazla gemi gitmesi kazanç 
~\') ~Yc~lerini hülasaten alıyoruz: nuzu, nasıl olduğunu hiç anlama- nümüzdeki pazartesi ııilnü öğleyin fayda temın edem~zler.dı'. Çin_ b~

tı llıiitı; ~rı teıJcil eden halk tabakala- dan, bilmeden, bir de bakarsınız ki yine inşallah lstanbula dönecekmi- gü~. J~pon~arın eskı bıldıklerı çın 
~ d:r~en .•ulh diye çırpınıyorlar. çözülüverir, açılıverir, o kördüğüm- şiz. Bu sefer de sefer 9 gün sürecek. de~ıldır. Bı~ kere, Çinde. ~are.şal 'd arhın bertaraf edilmesi için den, karma karışıklıktan kurtulan Şimdi kamarasında size bu satırla- c.hıang - Kaı - Shek var kı _Çın~ şu~
"tı)ott'" Relen her §eyi yapmağa uğ· uzun ipliğin bir ucu dümeduz eli- rı yazdığım (Aksu) vapuru, içinde, dıy~ kad~r mahrum oldugu bır nı
~r k~· Fakat ıulh için münferit ar- nizde kalıverir. (İstanbul - İskenderun) seferini metı temıne muvaffak olmuştur. 

hırsından ileri geliyor 
Lorıdra: 28 - (A. A.) - lngiliz nan bir kumpanya teııkil eden bütüıi 

gazetelerinden yalnız Time• gazetesi, 
lngiliz gemilerinin ispanyada bombar
dıman edilmesi meselesine müteallik 

811 '•değildir. 1şte benim de on beş yıldır için- yaptığım (Çanakkale) vapuruna Çinliler birleşecek bir merkezden yeni mütalealar serdetmektedir. 
\ııı h:~l~tlerin yeltdiğerine itimadı ve de çarpınıp çırpındığım, ,arkında nisbetle pek çok büyük, pek çok gli- yürümediler.Fakat bugün Mareşalm Bu gazete diyor ki: 

lııtılt 11 aırnaıı ile kabildir. ortasında, köylerinde kasabaların - zel. Mesaha - kara ölçüleriyle söy- etrafında toplanabilirler, ona sadık, cHer tarafta endişe ve infial hisııedil· 
~ ~e~~e hir çolt memleketlere kara· da, dağlarında, bayırlarında çok za. liyeyim - onu bir köye benzetirsek merbut bir halde her türlü fedakar- mektedir. 

cı_tsa udut değildir. Tayyare akın· man acı bazı da tatlı hatıralar yaşa. bu bir kasaba. BugUn öğleden son- lığı göze alıyorlar. Japonyanın mü- Bununla beraber Timeı gazetesi. ls-
S oldae~ hu hudutları ortadan kal- dığım Anadoludan ayrılıp kendimi ra dolaşmaktan yoruldum, daha her temadi tecavüzleri nifak içinde, bi- panyaya fazla miktarda ticaret gemi'ttl . uııundan bix ancak deniz 1stanbulda buluşum ve on beş yıl - yerini göremedim: vapurumun coğ- ribirlerinden ayrı kavimler gibi, ya- sinin gitmesinin saiki kazanç hırsı oldu

ecnebi maceraperestlerin bunu yap
makla İngiliz tabiiyetinin bahsetmekte 
olduğu bütün haklardan müstefit ola· 
bileceğini zannetmek gülünç olur. 

Maamafih Timeı gazetesi, lngiltere-
nin himaye etmek vazifesi ile mükellef 
olduğu meoru ticari mübadeleleri ayırt 
etmektedir.> 

Times gazetesi, ıöyle devam ediyor~ 
c:Mütkülat, General Frankonun mu

harip statüsünden müstefit olmamasına ">~~iıe güvenebiliriz ve bunlar dır mütehassiri olduğum denizleri- rafy~sını henilz öiren.emedi~; Du- şıyan Çinliler de bir efkarıumumi-
>ıı~ ınernlelr.etimizde rahatca u- me kavuşuşum böyle oldu. Ço- run sıze kamaramı tarıf edeyım: Va ye, bir birlik doğurmuştur. Çin gibi 

iunu hatırlatmaktadır.> binaen 1'açaltçılıktan maksat ne oldu-

~ rak gurbet diyarlarında hülyaları - purun en üst katı kumanda katı ve bir memlekette Avrupalı mAnasiyle 
~ A"n.ıp" devletleri hudutlarının ma serilen ?thrmaranın imbat ak- süvari dairesi. on, on beş basamak bir efkarıumum!yeden bahsetmeğe 
~ ..ı tından iatifade için komtularını şamlarda durgun, ağır ağır kalkıp bir merdivenle iniliyor, burası üst k k d h h ld ç· d d 

~""ltceL im an yo sa a er a e ın e e 
r "'ıı: hareketlerde bulunmak inen ııathını nefes alan beyaz bir kat güverte . LUks kamaraların iÜ-

~ r 1t okumuş, az çok münevver bir aınıf 
~) • .' a at hunların anlaıması da göğüs gibi dUqUnllrdüm; yaz poy- vertede oturma kanapelerinin bu - d J 1 b ç· 1•1 . k d. '' rn v var ır. apon ar u ın ı erı en ı 
l· ~ '"2iidir. razlarının raşeli, mavi mevcecikle- lunduiu kısım. aleyhlerinde birleştirmek yolunu 
"lr,I..... '~aırn" büyük devletlerin bir rini gözlerimle okşar, bu oynaQan Kapalı oturma aalonu ve içinde ''11\e .: v buldular ve onlar da Mareşal Chi-
.. , "dır. 8arıı tam bir itimad" malik dalgacıkların ucunda beliren süt piyano bulunan diğer bir küçük sa- K . Sh k'" t f d I ... ang aı - e ın e ra ın a top an-lit ~reyj ilk u ~ususta Almanya ile in- köpüklerini hatırama emdirirdim. !on burada. Buradan iki taraflı te- dılar. 

Pl•nda alr.lımıza ıetirebili· Bu hasretime bilmem Allah mı acı- miz ve ııeniş merdivenlerle inilen 
8ıı ili dı, yoksa yıllardır kuru gurbetlerde kat yemek salonu. Bunun etrafında Fakat Çinin kuvveti, ne kadar 

büyük olursa olsun, tek bir adam
dan gelmiyor. Şimdiye kadar Ja

Aynı gazete ilive ediyor: ğunu kanuni surette tarif etmesine im 
c:Başlıca faaliyet merkezi imparator- kin mevcut olmamasınclan mütevellit.. 

luğun her hangi bir noktasında bulu- tir.> 

Alman yadaki 
Lehler 

Polonyada yapılan bir 
istizaha verilen cevap 

Meksika petrol
ları ve istikrazları 

Buhranın sebep 
bir karar 

olduğu 
'-'-. 8'ııhhüYi.ik devlet anlapcak olur- bin bir caı talih cilveleriyle yanan da kamaralara 1riden koridorlar var. 
'-.:" un an h 1 ı kader mi artık davanamadı, bir el Buradan da yine on, on beş basa -liı... "<llt olu a tarı tam manasi e e e " 
~~ ile ~ B\lgün Jngiliz milletinin ih- beni: mak ve merdivenle daha aşağıya 
~I et lrnanya milletinin ihtiyacı - Al!. .. diye işte denizlere attı. yani en ü~t kattan itibaren dördün-
ıı.... etah 1- İlk seferi (Çanakkale) vapuru cü kata indiniz mi bizim kata ini -

ponyanın Çinden kopardığı yerler, Varşova: 28 - (A. A.) - Rahip Meksika: 28 (a. a.)- Sahn alınan 
mesela Mançuko, Çinlileri milteessir Lubelıki, dün Diyet meclisinde Alman- petrol kumpanyalarının zararlarını 

edecek bir ziyan sayılırsa da Şima- yadaki Polonyalıların feci vaziyetleri kısmen tazmin etmek üzere 18 Nisan• 
'ı\. ;•ııte1, • U11: etmektedir. 
ııı.ıı lliııı_tl- ~e .. Alrnanya birbirine tam ile (lstanbuldan İskenderun) a yap- yorsıınuz. !{aradakinin aksine bura- li Çine nazaran hayati bir ehemmi- hakkında bir istihzahta bulunmuştur. da parlamento tarafından çıkarılması 

kabul edilen faizsiz 100 milyon pesus· -""1111 lem· Qaglan•cak olursa Avrup•ı tun. lkinci1'ini de şimdi (Aksu) ile dan saltanat en üst kattan başlıyor. yeti haiz değildi. Şimali Çin Çinli- Lubelski, Almanyadaki Polonya a-
tıı edilmit olur. (Rize) ye yapıyorum ... Ah canım İs- Va~urun ortalarına ~o.ğru düşe_n 1 ıer nazarında kendi medeniyetleri- lcalliyetinin ekonomik ve kültürel hak- Jule istikrazdan vazgeçilmesini hüJtı'.i· t li tan bul!... Gurbetlerde sen canlam- bu korıdorda başta~ ıtı~aren hır ' nin beşiği sayılır. Buraya yapılacak !arını kullanırken her gün maruz kaldı- metçe karar verilmiştir. 

' il p • • d yor:;un ve ana yurdun ne demek ol- yanda dışardan sırasıyle dort kama- bir hücumun bütün Çinlilerde bir iı güçlükleri anlatmış ve bu akalliyete Resmi mahfellerde söylendiğine gö-• artısın e duğunu bana sen anlatmış oluyor- ra kapısı ıuhhiyeye ait. En baştaki akssülamel uyandırması tabiidir. karşı yapılan muamelenin Polonya ile re ekonomik normal temopsunun ida-
(8aııı- sun kapı doktorun hususi kamarasının Almanya arasında akalliyetler hakkın-~İI'] r<-0.rafı 1 nci sayfada) · k B d b' 1• k 1 Unutmamalıdır ki bugün Çin 

'~., e ın b On beş senedir bunları senden apısı. ura a ır yer 1 aryo anın da 5/ 11 / 937 tarihinde yapılan beyan-
.. j \' e Uslar p t' " ··t a'-'ak ucuna bavol konabilecek açı- Mareşalının arkasında Avrupa kül-
tın e haı ımızın ar ı urgu - ayrılığımda anladım. Ama bu " namenin ruhuna mugayir olduğunu 

d~ kev1 · f · ı · t lır ka a ır gen·ş b' raf Bı'r türü ve metodları ile uvanmış yeni ~""el> . ~rı aalıyet erı e ra- sefer uzun sürnıiyecek, on gün son- • P n ı ır · yer- "' kaydetmiıtir. 
tıor{lde ~ lrtiyı ilgilendiren işler il- ra yine döneceğim, yine limanının li kanape, bir lavabo, bir gardrop, bir Çin vardır. Çinde bugün yeni Rahip Lubelaki, Almanyadaki Polo-
.. 'I>aM~Pacakları tetkikleri ra- koynuna gireceğim, yine sana gele- Size şimdi üzerinde bu sntırları tarz üniversitelerde 43.519 talebe 
""e) • Ll G k · · ki d 1 1 nez kiliselerinde Polonya lisanının me-~~ eliııj.. enel merkezine bildir- cekim ... Yine gideceğim, yine gele- yazdığım üst gözü çe ilerek yazı olduğu istatıstı er en an aşı ıyor. 
'tfi '' "ok h ı· ı· · ı d" t " b' · k · k d · 1 nedilmesini ve Polonya köylülerine 
11 

~ ettir~d. faydalı olacağını te- cegım. masası a ıne ge ırı en or goz ır Nankindckı as erı a n emı öy e 
~· tıahlye ıkten sonra Halkevleri- Benim evim sensin lstanbul. Yolla- konsol, bunun üzerinde de ayni ye- genç zabitler yetiştirmiştir ki bun- karıı yapılan cebrt istimlak muamelele· 

bb ııh llınul'lt;e ~öylere kadar teşmi- rım, denizler sizlersiniz. Evimin ka- rine buzlu camlı iki kanatlı ve ayak )arın içinde bir Çin \'atanperverinin rini protesto etmiıtir. 
b:ı lısııau hır arzu olduğunu ve pısı dönüşte gireceğim liman ola _ lı bir dolap . Bunun mukabilinde bir ruhu yaşıyor. Çinde idari bakımdan _ Rahip, netice olarak Polonyada bu· 

1Che~an n Partice kararlaştırıldı- cak, evimin içi büUln İstanbul sen ayna. Kapının yanında üç kalorifer da derin bir değişiklik vukua geldi- lunan Polonyalıların vaziyetini islah et-
~'U ~il, ~tti. olacaksın. Mahalleler odalarım, helezonu, kapı karşısına tesadüf e- ği temin ediliyor. Şimdi Çin memur- mek üzere ne gibi tedbirler ittihaz et-

llı lllkı lene) Sekreterin bu iza- koyları, körfezleri, boğaziçi, havuz den yatağın yanında dl\ gem: tabi - ları halkın menfaatini dUşünerek mek tasavvurunda bulunduğunu hari-
A şarla tasvip etti. lu, kanallı parklarını, yedi tepen riyle bir lilmboz yani dcmizd<•n ba· memleketi ona göre idare etmek yo- ciye nazırından sormuştur. 
""'- yedi tahtaboşum, bunların hepsinin kınca ufacık görünen fakat içeri • lunu tutmuşlar. --<>-

8!\ır ) J içinde o samimi sıcak nefesinle, her den hayli büyük yuvarluk bir pcn- y • k •k d ... loıı.ı a Ya ve ngiltere cere. Bu kamaradan perdeli açık Çinde bir de "yeni hayat hareketi., enı me SJ a a 
-~~ 11ta 2 zaman, her zaman benim gözbebe- b. k .1 var. Bunun başında Mareşal Chiang h d ) 
1 ' hı:ı.:. 8 (A.A.) - Avustu- g· im, sevgili esim sen olacaksın ls- ır apı 1 e yanında ki kamaraya ge- ay Ut ar 

tilı. ıı"ııl'ltet· . çiyorsunuz. Burası ihracat ve mua- Kai - 8hek ile tahsilini Amerikada 

h "t-" lı ınin daveti üzerine tanbul 1... Hülyalarımda kalkıp inen yapını• , lan kaı·ı ·ı bulunttvor Eskı· Albukerkı 28 - (A. A.) - Şiga· 
" 11 yene odası . Yuvarlak d~lıkli üç kal ., > s " · ı... '· 22 arbiye Nazın Hore Be- göğsünün şimdi sahiden üstünde Konfüçiüs ihtil5.fı ile garbın iyi ta- ko tabilerinden birinin oilu ve büyült 

""lln~ 1' . 1 ? ,. raflar içerisine ilaç şışeteri soku ı . b 1 21 d 
~ ude el'ltnıuzda Ville _ B ~ mıyim den z .... ı•Iakinelerin derin- muş. Ü~tü maga bir yer'ı dolap . Has- raflarını birleştiren bu hareket Çin- ir ıervetin varisi o an yaıın a 
~~ di~~"Usturatya a k r~ . re den gelen gümbürtüsil kalbimin at- de manevi, ve ahlaki bir yükseklik Con-Mak-Kormik, 22 Hazirandanberi 
~. •len h s er erı na- a ı ı? ilan· p d . ta yatırıp muayenr. eımel< için bir t ortada yoktur. 

1~ "çıı eyker k ı t f _ m s m · 1 oyraz ner esın es, teminine çalışıyor. şte bütün bun-

mesi için lazım olan döviz tedavülüne 

mani olmamak için hükumetçe bu yol-
da bir karar ittihaz edilmi~tir. 

Diğer mahvellerde İse istikraz tah
villerinin tamamile satılmasına mani 
olacak olan halihazırdaki buhran do-
layiaile hültumetin bu kararı verdiği 

söylenmektedir. 

Yugoslav ihracat ve 
idhalitı yekllııu 

Belgrad: 28 - (A. A.) - Mart 
ayı içinde Yuioslavyanın ihracatı 340. 
OOS tona baliğ olmuştur. Bu ihracat, 

445 milyon 587.960 dinar kıymetin· 
dedir. Aynı ay zarfındaki ithalat, 108. 
740 ton olup kıymeti 489.901.555 di-
nardır. 

ihracatta Almanya birinci mevkii. 

lngiltere de ikinci mevkii İşgal etmek
tedirler. 

ithalatta da ıene Almanya birinci 

ve Çekoslovakya da ikinci gelmekte• 
dir. Ctt ll'ıab ın rn ara ın b d · 1 · · h' · ı · şezlong. Buradan yıne içeriden açık B ı· · b d ı · ._ ı h d 'llir .. ı nıeras· . . f k ana enız erımın sa ıcı mevce erı- Jar harici bir istilAya karşı memle- azı a aım, u e ıun ının ay ut· 

4... . ımıne ış ıra e- ni tattır. perdeli bir kapı ile Uçüncti bôlmeye kette hegaba katılma~" elzem bir lar tarafından kaldırılmıı olduiu zeha- Çin sahillerinde kolera 
\,"'ilt,d yani kamaraya geçiyorsunuz, bura- I k t k"I d' B ·t I bını tevlit etmektedir. Hon1'ong: 28 - (A. A.) - Li· 

' ar - 40 s l'k H f • • Si karşılıklı iki yerlı karyolalı bir vdarJı eşi 1 
e :;.ord. du hşeraı ka tın- manda denize girdikten sonra Assuan liıh ıııtt0 aat 1 

• ta Bugün saat on ikide lstanbuldan . . . a apon arın \ •tn e a a ço zah- 8" b k d 
Qbl .!~ ltu .. nv,e28. (A.A.) - Rei8i - ayrıldık . Bu sefer Karadeniz se - revber. Buradan geçlığınız dördün- k ki . h kk k lr gam Ot uman anı ismindeki Alman vapuru mürettebatın-
t "1111 .. it .. k d t 1 t \' met çe ·ece erı mu a a tır. o··ıdu··ru··ıdu·· ~l'I . en \'e ın geçenlerde ka- !eri yapıyoruz. İnşallah Rizeye ka- cu ısım a uva c · aı,ur iki ay dan birinin koleraya tutualması bura-
:eıj:ıe\t~İ.Ye)az.arni iş hafta!!iyle as dar gidecekmişiz. Biz Müıılümanla- kadar CV\'el bir Karadeniz seferin· Hüseyin Cahid YALÇIN Va,ington 26 : _ (A. A.) _ Bah· da endişe ile karşılanmıştır. 

t, erıtıi il'lterı tesbit eden kanun rın inşallah tabirimiz pek yerinde de karaya mı vurmu~. kayalara mı riye nezareti, Çin ıahillerinde bulun- Svatov'da bir hafta zarfında 600 ko-
~ za ettiği bildirmekte- bir kelimedir. Olacak, bitecek, ya- çarpmış da rahnı~!enmiş, neden ')1- Tayyare kazası makta olan Tutila iambotu kuman· icra vale.ası kaydedilmiş olduğu için 

~ talJ ll'ıetinı pılacak, edilecek şeyleri katiyetle duğunu pek sorup anlamak isteme- Berlin:28 - (A. A) - Bir tec· danının gemisinde bir ruvelver kurtunu buraya yüzlerce mülteci gelmektedir. 
tıı~ 40 Saat~·rde ezcümle üç sene kestirip atmayız; gün doğmadan diğim fakat dönüşte boğazdan gi- rübe tayyaresi, hükumet merkezinin Cİ· ile telef edilmiş olduğuna daiı m:ı· Hongkonkta şimdiye kadar münferit 

ediJrrıe~k _haftanın kabulü neler doğar, deriz; istikbale ait mü- rince öğrendiğim bir knzıı gcçirmi~. varında yere düşmüıtür. lumat almış olduğunu bildirilmekte· 30 vaka kaydedilmiş ue de son 24 sa-

t~ ~· liihazalar ve verilen kafi kararlar- { Daha va<) Kua netke.;ndo S k;,; ölmütıü,. d;,. at mfmda 7 vaka daha zuhu< etm;şı;,. 

~üküt ets in çekilsin öyle mi? - Bir ev bulursun, kiralarız. yeceğinı bilir de kurnazlığından o - Ey ne diyor? Korkmuyor 
- Sükut etmez de gürültü çı- Şöhrctı oraya nikahlı karım gibi gö ağızları kullanır... mu? 

karırsa bütün infial!itı Şöhrete raci türür, korum. - Ben sana karşı her fedakar- - Adam sen de!... Senin için 
olmak lüzım gelir. Kadın onu iste- - Mahalle imamları, muhtar. lığı göre alırım ama diyor.. . her betaya razıyım cevabını veri-
se benim teklifime, davetime kulak !arı bu kadın nikahlımdır demekle - Lafın içinde bu "Ama,, ne o- yor. 

'G'JI qll: li vermf!z. İstemediği takdirde bun- sözünüze inanıvermezler. İnandır- lacak ya? - Doğru!lu çok cesur karı imiş. 
-~·ı ~ lf G~Yin Rahmi GÜRPINAR No 55 dan bana ne mesuliyet terettüp ede- sak bile bu işin beş on iÜn ıonra ko - Alırım ama üzerine Şeyda Melhuz olan belfıları düşünerek 
JI -O ~bı·erhangi · bilir? Şeyda bey gönlümün kAhyası kusu çıkar.... beyin kinini celbetmekten korka- Hayati, "Şöhreti kaçırmak,, mese-
de 'h, ,'~~~e gece oraya gitsek ı mış, ha sen karıyı kaçırmışsın, 1- değil ya? Canım ister Şöhreti seve- - Canım Şeyda bey nasıl etmiş rım. Ona karşı kendini koruyabilir lesinde biraz ağır ta\'l'anır. Mailin 

ı;ıı ~~nı~tıası, bntaruz bulunuyoruz. şıkı da gelmiş seni bulmuş, bu iki rim t~ter diğerini... de inandırmış? misin 7 diyor... bu tasavvurunu tasvip edivermez. 
";e i er \'e ~? 0 kadınla bu gibi ~uretin vehamet bakımından biribi- - Canım sen bu meseleyi hod- - Sen bu niyetini Şöhrete açtın - Bu sualinde de kurnazlık var Daima işin güç taraflarını öne SÜ· 

~:li~akını aniJ_er içinde görüş. rinden farkı yoktur. İş bu neticele- binane muhakeme ediyorsun. Sen mı? ama herhalde buna sağlam bir ce- rer. İki üç gün geçer. Bir :ıkşam. 
"a~· 0n l'nisı·eksılmek şöyle dur- lere gelme. iıı yoksa... kendini Şeyda beyin yerinde addet - Açtım. Son iki ziyaretimde vap ister.. Nasıl Şeyda beyin inti- Mail Hayatiyi birahanede iyice sar-

~~ ~u:~ete n\artıyor. Ben bu e- - Bu iki suretin yek diğerinden de bir kere de keyfiyeti o noktai hep bu keyfiyeti düşündUk. kam sevdasına karşı kendini koru- hoş eder. Arkadaşının kafası tüt!lü 
1 ~ıı:urrı. Söı. ayet . verecek bir çok büyük farkı \'ardır. Herif be- nazardan insafla tetkik et bakalım.. - Onun fikri ne sularda?... yabilir misin? lenince gene meseleyi açar .. Bu se-
lfa~ eıı... ~lernesı benden, tat ni o evde ynkalarsa istediği gibi - Birader devam ettiğimiz ge- - Ne sularda olacak? O ben- - Sonra Şeyda beyin her haline fer Hayati itirazsız-
' lıatı kaşla tahkirde, intikam almada haklıdır. ce misarefetlerindeki tehlikeler na- den ayrılmak istemiyor. Nereye gö. dafr malilmat 1'ordum. Cidden kor- - Eimasım Mailciğim !.. Senin 

~ llkaJını rını Çatarak: Fakat ben Şöhreti oradan diğer bir zaran Şöhreti kaçırmağı ben ehve- türursen giderim. Her emrinf icra- kulacak bir adam olup olmadığını için can feda ... Eğerliğim gözümü 
~~1fi11 °hreu :ne inıiş o çare? eve aşırırsam Şeyda beyin bana ni şer buluyorum. ya hazırım diyor. anlamak istedim.. Sarhoşluğunda budaktan sakınırsam yuf bana be! 

0elincıerı 0

1 
evden kaçırmak .. karşı şiddet göstermekte o kadar - Şöhreti kaçırmak islcambil- - Vay geçmişi kınalı karı vay! atar tutar ama ayıklığında elinden Şu rakı kadehleri, sürahiler sözle-

t~ do 00 Çok g~ rnak... ileri varması pek makul olamaz. deki kız kaçırmıya benzemez. Pek Senin, Şeyda beyden ziyade ma~giz bir ~ey gelmez, dedi. rime şahit olsunlar.. Şu tabaktaki 
>~ htruııu .. S ıel, tehlikesiz bir Çünkü Şöhret bir çocuk değildir. Ala kaçırdık ne yapacağız? Nereye tuttuğunu çaktı galiba?... - Ayıklığında elinden bir ~ey istakoz mezesini de istersen sana 

~'itı:~ıe· kozonra Şöhretin aşıkı ı Ben onu oradan gözlerini bağlıya- götüreceA-iz? - Mangiz için değil canım. Şöh gelmiyorsa o adam da seninle kozu- kefil göstereyim ... Emret. Meyhane. 
1ıı ~ıt'ı? Sarı:n~zu nasıl pay e- rak zorla kaçırmıyacaşım. O gönül - Orası sana aft... Dedim ya bu ret de ayni 1Jiddetle beni seviyor. nu sarhoşluğunda payeder. Hem o- ciyi çağırayım o, aval de şahit ol
~~~i ç11'tırıar 0

Yle kolay kolay arzusiyle bana gelecek. Bu işte Şey- keyfiyetin nazariyatı benden tatbi- Bir kulübe tutsan giderim. Seninle nun intikamı yalnız sana münhasır sun ... Evet kaçıracağım ... Sana işte 
~ı lt•t-tehlike nıı ~akalım? l\f e- da beye susarak çekilmek düşer.. katı senden... yaşamak için ekmek peynire razı- kalma?.. Bundan Şöhrete de bir yemin, kaçıracağım ... Ama neyi ka-

~- tı)', g s~nın Şeyda beyle - Bu çürük mantıkla beni kan- - Peki bu sözün de güzel.. Şöh- yım diyor. hisse çıkarır zannederim. çıracağım ... Dur aklıma gelsin ha 
e"<le ae:· nı~ndedir. O a- dıramazsın. Sözlerin hep safsata ... reti nereye götüreceğiz? Bu bapta- - Senin onu kulübede oturtmı- - Bunu Şöhrete ben de söyle- Söhret hanımı... ( Yumruğiyle Mal-

ı Şohretıe yakala- Sen herifin elindPn dostunu al. O ki nazaı-iyeniz nedir? yacaiiını, ekmek p~ynirle beslemi-l dim. (DaJ&a vu) 



S'ayfaı Z '{ENi SABAH 
1 

• 

··ave~ Bir tabancalı talebe daha! .. , lngiliz anavatan 

~~ bir intikam 
.. Mion» dan Çeviren L. BERCMEN 

Hocasını tehdide kalkıştı. 
tabancası tahtadan mıydı? 

filosunun manevraları 
Telsizle idare edilen tayyareler 

filolara hücum ettiler 
Evvelki gün yine bir talebe mektebi- c- Sulhi nari. ata ata merdivenler-

.• ıobil olanca hıziyle, iki ta- Jacques hürmetle eğildi. Ve oto- nin müdür muavinin ölümle tehdit et- den aıağıya indi. Neler aöylediiinin 
, ağaçlıklı olan enli caddeden ri· mobilin penceresinden uzanan eli miı ve belindeki kılıflı tabancanın üzen pek farkında olamadım. Yalnız lcapı

diyordu. Açık pencerelerinden içeri büyük bir saygı ile öperek oradan rine vurarak: 
ilkbaharın n~eai, ılık güneşi dolu- uzaklaştı. - Seni Yafatmıyacaiım. alacaiiiıo 
yordu. Fakat Madam Pama&'eB et- -III- olsun! Dem~tir. 
rafındaki bütün bu güzelliği göre- Geldikleri yoldan ağır ağır dö- Hadiseyi anlatalım: 
cek halde değildi. İçinde olan fırtı- nerken genç kadın çırpınıyordu: Davutpa§a orta mektebi müdür mu-
na mevsimin bu en lil.tif günün ce • "Ah, yapamadım. Ne beceriksiz ka. avini Fuat, evvelki gün, bir kısım ıale
henneme döndilrüyordu. dınım. İrade denilen şeyden eser bi- beyi birer birer odasına çağırarak im-

- Aldatmak! diye düşündü. le yok bende ... ,, tihan neticesindeki va~iyetlerini kendi-
Hem de aptalca beceriksizce aldat- Madem, ki kocasından intikam !erine tebliğ etmiştir. Bu arada ikinci sı· 
mak ! Onun yaşında bir adam bunu alacaktı; neden Jacques'e daha nıf talebesinden ı 5 ya,larında Sulh inin 
yapsın ... Hem de daha henüz evlene mültefit davranmamış, bir şeyler sırası gelmiş ve müdür muavini kendi· 
li üç sene oldu ... Bu üç sene zarfın- söylememişti? Bir yandan hem ken- sine: 
da eski bekarlık hayatına dönmek! dine lanet okuyor, hem de vicdanı- _ Çocuğum. sen üç deneten ikma-
Yabut dönmeğe uğraşmak... nın derin bir köşesinden gelen • ne- le kaldın. demi,tir. 

Ondan, kocasından intikam ala- den olduğunu bilmediği - bir sevinç Sulhi birdenbire ileri atılarak: 
:ağını kendisine söylemişti. O ise al- duyuyordu. _ Beni sınıfta bırakıyoroun ha ... 
dırınamıştı. Demek koca~ı ona, bu Kocasına büsbütün bağlı olduğu- Demiş ve ceketini açarak elini arkauna 
kadar az ehemmiyet veriyordu. Çan nu ve onu sevdiğini hissediyordu. götürmüı ve belindeki tabancayı lcılıfi

dan çıkacağı aıTada merdiven batından 

kendi.ine bakan müdür muavini F u
ada: 

c-Seni öldüreceilm, yaşatmıyacağım. 

göreceksin I• Diye bağırdı. Sulhiyi dı

f"O çıkardım ve yakaladım.• 
Suçlu talebe bu tahdete itiraze tti: 
- Hademe müdür muavinin emrile 

böyle ııöylüyorl Dedi. Bundan sonra 

diğer had.eme Fettah dinlendi. O da 
hadiseyi anlattığımız şekilde nakletti. 

Sulhinin arkadaşlarından ve yine ay· 
ru sınıf talebesinden Adil, Sulhinin ağ-

lıyarak müdür muavininin odasından 

çıktığını. göz yaşlarını silmek için ce· 
binden mendil çıkardığı sırada ceketi 
açıldığından belinde bir tabanca kılıh tasından aynasını çıkarıp yüzünil Bu tahassüs onu büsbütün hırslan - le beraber çıkararak: 

muayene etti; güzeldi. Evlendikleri dırdı. Ne olursa olsun kocasından _ Seni öldürürüm diye haykırmlf- gördüğünü, fakat bunun içinde taban-
zamandan da daha güzeldi şimdi.. intikam alacaktı; buna karar ver • 

1 
ca olup olmadığını bilmediiini ıöyledi. kJ rke' 

G .. ·· ·· ·· ·· ·· l'k l"l'k · ti ır. Müteakiben Sulhinin tabanca kılıfını Bir krovaıfüden " Mıncınık,. la fırlatılan tayyare uza afi ., ozunun onune uç sene ı ev ı ı mış . M··d·· · · h • kol " u ur muavını emen çocua-un • P" 
hayatı geldi. Akdeniz kıyılarında "Gideyim ressam Armandı atöl- larmı tutm ve odadan d.,.rıya çıka· alıp l<açıran arkadap dinlendi: (Başta.rafı I n.ci şa.yfada) Toplu bir halde manevre Y~ıP'I 
geçirdikleri balayı .. Dönüş.. Şato- yesinde bulayım! diye söylendi. Re- k Uf d h d 1 · • r c- O.tanda dondurma yiyordum. tayyareleri hrlatmışlar ve bu ouretle filo filo tarafından ilk defa olmak~ 

rır en aynı zaman a a eme erı ÇA&'l • 

daki tatlı bayat .. Ondan sonra Pa~- si".'lerini seyrederim. Çoktan rica mıttır. Sulhi dipn çıkmıı ve merdiven- Sulhi ağlaya ağlaya merdivenden indi. handan bir tayyare hücumuna maruz kiki mermilerle tayyare h" . d• / 
se avdet .. Kadınlık ve yuva zevkı.. edıyordu ... " den indikten oonra da tekrar, merdiven Yanına yalelaştım. Belinde kılıflı bir kalmıttır. kartı yapılan bu atıflar net~~ lil' 
Daha ıonra, uzun haftalar, aylar Otomobilin istikametini değişti- bafıodan kendiaine bakan müdür mu- tabanca gördüm. Kavgacı bir çocuk lngiliz gemileri aon ıistem tayyare yare dafu topların çok muthit 
doğacak çocuğunu beklemek... rerek atölyeye varmadan evvel res- avininine: olduğu için hemen ondan alıp annesine dafi' toplarla techiz edilmiı olduklann- lab olduklan aabit olmuıtur. bit 'il 

Biitün bu müddet zarfında karı samın kibar ve asil hayalini gözü- _ Senı· 0 .. ldu··receg"ıml o·ıye bag'ır- I h dan manevraluda bu topların tesir Bu manevralardan oonra ~ İ götürdüm. Fakat leı ılın içinde ta ta- ,. 
'coca gittikçe biribirlerine alışmış l· nün önünde canlandırmağa uğrat- mıştır. Fakat hademeler 'kendisini ya- dan mı yoksa sahici tabanca mı oldu· kudretlerinin de ölçülmeoi takarrür et· daha sabit olmu§tur ki son si•':ı,r' 
sınmışlardı. Fakat bütün bunlar bir tı. Ressamın kadınlar arasındaki nü kalamadan evvel belindeki tabancayı mittir. Halbuki içinde canlı raaıt bulu- dafaa toplan lr.artııında tayY•'p~~ 

· f d 1 k 1 f h d H d d b ğunu bilmiyorum, yolda açıp bakma- ıl -ı. (ııl'tİ. •anıye zar ın a a ça çasına yapı an U zu meş ur u.. em e öte en e- aene kılıfile beraber bir arleada•ına ve- nan bir tayyareye karşı hakiki mermi- rafındn filolara kartı yap a,,_··· 
"k b'l' f b" "b t · d • " d J · b " • ' dım. Fakat kJıf o kadar ağır değildi. ld"'' : ~ gayrı a ı ı a ır ı ane yüzün en rı onun ma am arnagesı e,.endi- rerek evine ollarmş, annesile lcızkar- !erle ateş açmanın da pek imkanı yolc- !ar öyle uzak.tan zannedi .,.. ):I", 

mahvolmuş erimişti. Onun gibi mağ ğini mubitindekilerin hepsi biliyor- de§İ de bunu :vlerindelr.i kuyuya atmııı- Tekrar mektebe seldim. Polialerin ııel- tur. tehlikeli olmıycaktır. Çüokll b~. I 
rur bir kadın, bu ihanetin ne oldu- du .. Yol boyunca otomobilin her sıç- lardır. diğini görünce korkup polislere taban- lngiliz tekniği bu tekile de bir çare aıhhaılı endahtlar yapan top1aı~ ,-ı'. 
ğunu kocasına öğretmeliydi ! rayışında, hiyanetinin doğurabile • Sulhi, dün bu suçunun cezasını çek· cayı alıp Sulhinin evine götürdui{iımü bulmuı ve telıiz mevcelenle idare edi- cehhez bir filoya bunların hüc~ -j 

-11- ceği neticeleri düşünüyor ve şimdiye mele üzere. tabibi adil tarahndan mu- haber verdim. • len tayyareler bu manevralara ittirak ileri gemilerden ziyade kenılil 
Otomobil Bolonpa ormanının için k~dar arzularını yenebi~en iradesi- ayene edildikten oonra dördüncü Asli- Hey' eti Hakime icabını dütündü: ettirilmittir. cArı kraliçesi• llkabı veri- büyük bir tehlike arzedece~ 

de ilerlemekte devam ediyordu. Bir Dl, yavaş yavaş, kaybedıyordu. ye Ceza mahkemesine verilmit ve du- Sulhinin müdür muavini Fuadı adiyen len bu insafsız tayyarelerin raeıt mevki-
aralık gözlerini yola çevirince: .. Otomo~i.l Lord. Byron so~ağını IU§lnUI yapılmıttır. tehdit ettiği anlatılmıı. fakat silahla indetahtadan yapılmıt bir heykel rasıt> ispanya - ltalY~,. 

- A, d'Hauteroches ! dedi... • don erken ıçınde bır bulantı, hır baş Mektebin müdür muavini Fuat mah- tehdit ettiği sabit olamamış bulundu- temsil etmektedir. 
0

.,. 

Filvaki, uzun boylu, iri yapılı dönmesi duydu. B~r~en silkin~. Ve kemede hidiaeyi anlattıktan ıonra de· iundan üç gün hapsine. 18 yaşını bi- Telsizle idare edilen tayyareler bir (Baştarafı 1 nci sa.~f r' 
güzel b,ir erkek yanında iki kurt kö- cama vur.ar. ak şoforüne. seslendı: mlf' tir ki: lcere uçurulduktan sonra telsiz vaaıtasi- Sureti umumiyetle iyi hab.~ 

L b k 1 y tirmemif olduğundan bu cuanın bir ı• 
ııeği olduğu halde yürüyordu. Bu - ouııı u 80 aga sap ok c- Sulhi geçen sene de sınıfta kal- le havada mükemmelen idare edilmek- siyast mahfeller, bu iki .. ' ~· 
simayı görünce kadının acı düşün • yok .. Durma geri dön! Çabuk eve ... mııtı. Bu aene de kalırsa mektepten lco- güne indirilmesine ve oabıkası oJ ,na.Jı- tc idiler. Bunlar kruvazör fırkaoına hil· İspanya meselesinin yenı ııı 
celeri tatlılaştı. Bir lilhzada eski Bu güzel ilkblihar gününün ak- vulması lazım gelecekti. Ben onu lcen- iı için de bu bir günlük hapis cezaaının cum eder vaziyete gelince kruvazörler n arasında bir münasebet 

•amı el · v k J " • d teciline karar verdi. günlerini hatırladı.. . Y g mış e aran ı.,ın grı per e- di dersimden bırakmadım. Fakat umu- oon ıistem tayyare dafii toplarlle der- tedirler. 
Bir yaz günü .. Evlerinin geniş si ortahğı kaplamağa başlamıştı. mi vaziyetini tebliğ ettikten ıonra bana!=============== hal ate9 açmıılar ve hakikf mermilerle 

bahçesi J acques d'Hauteroches ağ- -IV- bu 9ekilde hücum etmesine 9a1tım. Çindeki Alman askeri hocalar endahta batlamışlardır. Sahte tayyare-
lapanyanın Nota•• 

zından duyduğu ililnıaşk... Evet Madam Jarnages akşam yeme- Hem ağlıyor hem belindeki tabancayı Hankeu, 28 (A.A.) - B. Frat- lcri ikinci kruvazör firkuına mensup 
Londra, 28 (A.A.) - l• 

mahiyette olmıyan hedefler ",P 
bırdımanları hakkında bi~,v 
tahkik komisyonu teşkiliıte 

Jacques uzun müddet onu sevmişti. ğinden sonra sakin ve ılık salonla- kılıfile beraber çılearmıı: cSeni öldüre· man, tayyare ile Honkonga hareket cNiyu Kaıtb kruvazörü taıımakta idi. 
O vakit ona varmıyarak "iyi bir ko- rında bir lambanın arkasına yerleş- ceğim> diyordu. Kılıf kapalı olduiun· etmiştir. Kendisinin Berline ıreriye Bunları mancınık ..... ıa denize fırlaı
ca evsafının hepsini haizdir., diye meğe uğraşan kocasını hayretle dan içinde tabanca olup olmadığını gi:\r- çağrıldığı sanılmaktadır. tıklan oonra bu kruvazör tayyarelere 
tanıttıkları şimdiki koca.siyle evlen- süzdü: medim. Yalnız kılıf ıitkindi ve içinde Milli Çin hükumeti nezdindeki kartı alet açan arlcadqlanna iltihak et-

di edilen İspanyol notasııı1-
neşredilmiştir. ~ 

mişti. Keşke Jacquesa varsaydı, hiç - Ne o, bu akşam çıkmıyor mu- oert bir teY vardı .. • Alman askeri müşavirleri meselesi, 1 mittir. 
olmazsa onu aldatmazdı; çünkü sev sun? Suçlu talebe iae hadiaeyi 9öyle arıla!· daha tamamiyle halledilmemiş bu- cSavtampton• cClaakov>, cŞefild.> 

Barselona hilkftmeti, ln 
nin teşebbilsilnü tasvip etJll' 

iyordu. - Hayır sevgilim, çıkmıyorum. mıttır: N' k ~ı • L - ı · d n 
1 ktad M 1 Ç 

k K ve c ıyu a .. • a11r .. ruvaz.or enn e 
Jacques yaklaşınca Janages: Kalmam yoksa canını mı sıktı? c-Dün mektebe gittim. Müdür mu unma ır. areşa an • a • -1-k" d ·1e· • k ·· h k 

Roma, 28 (A.A.) - G•Se 
harp muhabirleri Vaıaııs ~ ııı 
kante hedeflerinin Lejyone~ 
releri tarafından bombard~ 
tahrip edildiklerini yaı -
asker yüklü otomobil koli•rt 
tiği sa bil yollarının da bU ~ } 
!er tarafından makineli tiı le 
altına alındığını il.Ave e'i 

Ş k it k. · ·· t d·~ k I tere& up e en ı ıncı ruvazor r aaı 
- Ooo, Mösyö d'Hauterocbes - Yok, bilakis, memnun oldum. avın' 1• bana üç denten ikmale kaldı;ımı e a 1 ışı mus esna, ı,.er as er h ı ( 8000 ) k d 

• müşavirlerin geri çağrılmasına ta- ~a 'fte tayy~.~e elrde'k " em 
Jedi. Parise ne vakit geldiniz? Bugün bava ne gilzeldi7 oöyledi. Halbuki müdür bana ıınılı ırtı aa yuue 1 ten oonra ate . 

- Bir haftadır buradayım Ma- - Dı .. rıya mı çıktın? Kim bilir geçecelıimi aöylemişti. Birdenbire raftar olduğunu Berline bildirmiş.. .1 .,.. t ti f •- ti · I t• başlamışlardır. cSavtampton• ı e 
dam; sizi gördüğüme ne kadar mem şaton ne güzelleşmiştir. Ne dersin çok müteesoir oldum. Tabanca çekme- tir. s snaın Svcnen m şavır er a- cClaalr.ov• tam birer isabet temin et-
nun oldum. gidip birkaç gün orada kalsak!.. dim, ölümle de tehdit etmedim. Hem rasında general (Falkenhımsen) de . l d' B 'le' . . . .•. d m1ş er ır . u ı ı gcmının tcmın ctbgı 

- Aşkolsun size .. Bir haftadır Kadın yarı hayret ve sevinçle ben tabancayı ömrümde ııörmedim. var ır. isabetler üzerine aahte tayyarelerden 
buradasınız da bizi aramak yok... sordu: Yalnız sokakta çocuklarla (Hınız Po· Fakat Alman hilkiimeti, bu ge- birisinin benzin kaçırdıiı dahi görül-

- Bugünlerde hürmetlerimi tak- - Yaz gelmeden Parisi nasıl bı- lis)oyunu oynadıiım tahtadan bir la· neralin de geri gelmesinde ısrar et- müştür. 
dime gelecektim. rakıp gideceksin? bancam vardL Bunu da evde buldu- mektedir. cSefild> kruvaörünün ateı altına al-

<lirler, 

Erkeğin gözlerinde eski aşka ait - Niçin? Yoksa ıenin bir ma- ium boı bir tabanca kılıhna ıokmuş 
parıltılar vardı. Bir müddet biribir- niin mi var? ve belime takmıştım. Fakat bu lcılıfı 
1 · b kt 1 E k k b" H b müdür muavinine ne çektim ne de göa.-erıne a ı ar. r e ır şey söy- - ayır,. ayır .. 
lemiş olmak için: - Yemekte dikkat ettim kan . !ererek tehdit ettim.• 

- Valdeniz iyidirler inşallah .... cığım; çok mahzun görünüyorsun!. Şahit olarak dinlenen mektep hade· 
ıi.edi. Herhalde otomobille dolaştın .. Ba- melennden Sait ıunlan söyledi· 

- Hamdolsun efendim.. şına bir kaza filan mı geldi? 
Fak.at rtiya bir anda silinmişti. - Yok .. Hiç bir ,ey değil .• Geç- - İşte kocacığım; beni ıık sık 

Kadın makine gibi cevap vermişti. ti... yalnız bırakmanın ne olduğunu gör 
- Salı günü sizi yemeğe bekle- Arkasından dudaklarında sevinç- dün! Yanlış bir adım atıp az daha 

riz, gelirsiniz değil mi? le karışık bir tebessümle ilave etti: düşecektim .. 

ı;ı,eısosoeııeıaıeıııeııaaososıoe.:::1GE11EllE.:.:=-=-=-30l3lı3llBOBOSllE!lıt;ll ! limanından demir alıp gitmesini sey 
retmek için mi geldiğimi zannediyor 
sun uz? Hayır, hayır .. Ben de sefere 
iştirak ediyorum. Ben "öksüz,. ba
bamı nasıl yalnız bırakabilirim? .... YESiL KUMLU ADA 

YAZAN: T. Val'.erey Tefrika No. 9 
- Hayır ben otomobil kullan • ciddileşerek: 

mayı hiç bilmem. - Eğer hüsnüniyet gösterirse 
Samimi bir hayTetle gözlerini niz ben bunların hepsini size öğre-

açtı: tirim, dedi, ancak ita atlı ve dikkat-
- Motosiklet kullanmayı da li bir talebe olmayı şimdiden vaade. 

bilmez misiniz 1 detmelisiniz. 
- Bilmem Matmazel. - Memnuniyetle talebeniz olu-
- Tayyare kullanmayı?.. rum. Ancak bu modern sporlar ta -
-Onu hiç beceremem. Ben spor- !ebeliğini atiye talik etmek icap e-

cu değilim Matmazel. Ben kusursuz decek. Zira biliyorsunuz ki bende -
bir tek nakil vasıtası kullanmayı bi- niz bu ayın yirmi beşinde pederini
lirim. zin refakatinde "Neptune,. le seya -

- Ne imiş o nakil vasıtası Mös- hate çıkıyoruz. Siz ise "Valparezo., 
yö? • da kalacaksmız ... 

- Bacaklarım, Matmazel. Gö - Genç kız bilyük bir kahkaha sa-
rüyorsunuz ya .. Hiç de modern bir lıverdi ve: 
adam değilim. - Kim demiş onu? diye bağırdı. 

O benim vermiş olduğum ceva- (Valparezo) da mı kalacakmışım? 
len lr kahkaha ile mu • Mösyö Dubreull siz benim ta "Ber -

Hayretle sordum: 
- Öksüz mü dediniz? Profesör 

mil öksüz? ... 
- Annem vefat etmiş olduğun -

dan ben babama "öksüz., derim. Ve 
sonra onun biricik kızı olarak dUn
yada ben varım. Kendisini yalnız na 
sıl bırakabilirim?-· 

- İyi ama Madmazcl bu seya
hat tehlikeli bir macera olacak. 

- Ne gibi tehlikekr tevehhüm 
ediyol'l!unuz, Mösyo Dubrcuil? •. 

- Vakıa bu tehHkelerin cins ve 
mahiyetini henüz ben de pek iyi 
bilmiyorum ama bir tenezzüh se -
yabatine çıkmadığımız da mubak -
kak ... Mesela Mösyö "Prospero,, he 
nilz gelmemiş bulunması babanızı 
bile büyük endişelere sevkediyor. 

- Evet bu zatın gelmeyişi cid
den anlaşılır bir şey değil. 

- Gördünüz mü ya!... Sakın 

profesörün tahmin ettiği gibi za
vallı "Prospero,. bir suikaste kur -

mış olduğu tayyare ise bir kanadı kop· 

T k• d • uaJliınJ • · • t' . muş bir halde dü,meğe baılamtt ve 
e ır ag m ennın gczın ısı k - d b" h ı· ı d d · ruv&zor en 1r ay ı meaa e e enıze 

Tekirdağ, 28 ( A.A.) - Tekir- gömülmüştür. 
dağ mualilmleri kllltür direktörleri- Bir taraftan alete devam ederken bir 
le birlikte Trakya seyahatine çık- taraftan da raaıtlar bu aletin tesirini 
mışlardır. Muallimler Hayrebolu, telemetrele< ve dakik ainama kakine
Lüleburgaz, Edirne, kırklareli, Vi- !enle takip etmekte idiler. 
ze, Saray, çorluyu gezecekler ilç itte bu sayededir lei aletin tesiri ve 
gün sonra Tekirdağına dönecekler- aletin oihhati hakleında tam bir fikir el-
dir. de etmek kabil olmuştur. 

Salamanka, 28 (A.A.) ......-d 
lon mıntakasında Artanaıı 
nin ~arkında ve Bechini~ ~ 
garbisinde bulunan uıevzılt 
ettik. t (1 

Süvarilerimiz llerleme~~1 
di Artanon kasabasına ik1 

1 
relik bir mesafede bulunarl' 
lar. ıı: 

Alcara mıntakasında "I 
garbindeki sırtlar tarafırl'' 
gal edilmiştir. 

- Pek de gayri mümkün olmı- gemide çalışan amelenin ikametine !inde zahmet çekmedik. .,r 
yan bir ihtimaldir bu... tahsis edilmiş muvakkat yapılar ol- Sonra da burası o k•0 

- Gördilnüz mü? Gördilnüz sa gerekti. bir yer ki yabancı ve mii!eı' 
mti? .. Fakat bu adamı niçin öldür- "Neptune., e gelince işte, şu sarp kimsenin dolaşması der~a 

1
/ 

sünler? •.. Maksat kendisinin bizim- kayalık sahili koycuğun ortasında dikkatinizi cclbeder değıl 
le birleşmesine mani olmak mı aca- sahilden yüz metre mesafede demir - İntihabımın ikinci · 
ba? ... üzerinde yatıyordu. Biz otomobil- de siz keşfetmiş oldunuı 

- Evet bu da bir sebep olabilır. den inerken benim gözlerim (Nep- Hakkınız var; burada t' ( 
- Evet ama kiifi derecede kuv- tune) e, bizi ve ümitlerimizi binler- emniyet altında çalıştıJc.. / 

vetli bir sebep değil. Mösyö "Pros- ce mil mesafeye, ti (Havay) ada- ne) ün ikinci kaptanı "53~ 
pero,. nun Şiliye kadar gelmiş olma- lariyJe "Behreng., boğazına kadar ce., geminin inşası müdd J 
sı kimseye bir zarar veremez. De- götürecek olan bu güzel gemiye ta- ralardan ayrılmadı. l{eıt 
mek ki düşmanları kendisinin "Nep kılmış kalmıştı. diye kadar şüpheli bir ~f 
tune., e binmesine mani olmak için j (Neptune) şimal veya cenup ku- kimse ile karşılaştığını 
onu ortadan kaldırmak lüzumunu tuplarında seferlere çıkan gemilere yor bile... ~ 

hissetmişler. Profesörün sözlerinden benziyen bir vapurdu. Yalnız ge- Kaptan Mlirfi bu söz1' 
kendisinin bu görünmez düşmanlar minin kıç tarafında bir acaiplik var ken (Neptune) den ~I"' 
hakkında az çok malumat sahibi dı ki bu hal ilk bakışta insanın na- filika ayrılmış ve bize dol!" Jll 
bulunduğu manasını çıkardım sa - zarı dikkatini çekiyordu. Ben bu-ı ğe başlamıştı. Pek saki• 
kın... . I nun sebebini kaptau Murfiden sor- rette yapılmış olan bu Jll 

Genç kız solumuzdaki küçük bir mıya davranıyordum ki o buna va- otuz beş, kık yaşlarınd••' 
koycuğu eliyle işaret ederek sözü- kit bırakmadan ve bilhassa profe_I malı, az.imkar tavırlı bit~ 
mü kesti: sör (Jakobson) a hitap ederek: dı. Tekne sahile yan:ıt'• 

- Geldik Mösyö Dubreuil.... - Gemiye gitmeden evvel, de- dam çevik bir hareketle. i 
di, bu tenha ve ıssız koycuğu neden !adı ve başından kaskeı~n 

- Astrit, otomobili, iki tarafı dolayı intihap etmiş olduğumu siz- rak bize doğru ilerJed1
• 

lı ağaçlı bir yola saptırmıştı. Ve bu fere izah edeyim. Her şeyden ev- (Jakobson) bn adamı 
1 

yol dosdoğru sahile gidiyordu. Bir- ve! bu koycuğun yolları muntazam- tavırla karşıladı, hal ~ 
kaç •aniye sonra otomobilini iki sa- dır. Bu itibarla gemiye nakledece-ı sordu: ,? 
la~ arasında durdurdu. Bu salaşlar ı ğimiz madeni ve ağır eşyanın nak- (De" 



.....,lt BAZIRAN i9s"B fENl SABAH· 

Af dedikoduları 
(BQftarafı ı nci say/ ada) ce bütün gürültü de hep bu yüzden 

tıı%r. H.. . . _. çıkmış oluyor. 
ların ukumetın verdıgı karar- l\t s le Refik RaHdin gelir gel- Öil• neıriyatı: 12.so - Plakla Türk 

esbabı b. 1 t b .• b'l · e e Cfti,,.. . nı, ız er a ıı ı emıye , ı yazacag· ı gazetenin der- musikisi. 12.50 - Havadis. lS.05 - PlAkla 
d .. ı1z cıhetl 1 • .. • mez .} az . . . . . . 

lstanbul Radyosu 
. . . ~ 
_J 

Marie Fromet e fazla e, mese enın ~zerın-ı hal satA~ının birkaç misli artacağı Türk musıkısı. 13.30 - :Muhtchf plak neşrı-
lılana ola d~rma1?ızd? h.akıkaten ve bittabi rakip gazetenin de, tab'ı- yatı. 14.00 - SON. • yordu. Filmin rejisörlüğünü yapan 
oJa11 1.. ınaz. Bız bıtaraf ve uzak 

1 
n bütün nefasetine rnünderecatı- Ak,am netriyatı: 18.30 - Plikla dans babam beni ormanda yalnız hır.akıp 011.uyuc l · · · b" 1 ı nı ' ta, 8 h· . u ar ıçın ış oy e o un- ın bütün kıymetine rağmen satışı- musikisi. 18.60 - Konferans: Eminönü da ortadan kaybolduiu zaman ha-

l~ bn!1.1 hı mebus, hem de tecrübe- :ın 0 nisbette düşeceg~idir. Halkevi namına, Doktor Sani Yaver (Ço - kikaten korktum ve istemiyerek ağ-
"· 

6
' ı ve ın 'f tr l b' b ' ~için hüku arı. e ı o a~ ır rne .. - 1 İşte bu ... olamaz. Her şe);e ey- cuklardn boğaz hastalıkları ve tekayyo. - lamıya başladım. Filmi çeken adam 

hi1ıt b' metın bu kadar mu- vallah fakat buna doğrusu taham- dat). 19.20 - Nezihe Uyar ve arkadaşları bu "hakiki çocuk korku"unu ve istı-
t~~r b~eselede düşünüp taş~nı~ mlH edilemez. tarafındıı.n Türk musikisi ~o halk prkıla- .tabını büyük bir memnuniyetle fil-
• 1. ru. r karar daha (rnemnuıanı (Tan) ın Refik Halide mahut n. 19.55 • Borsa haberlerı. 20.00 • Saat me alıyordu. 
~? Sa~~z) olmak Hızım. gelmez telgrafı üzerine, (Ne demek, Refik ayarı: Grenviç rnsathn~csi~dcn ~aklen fe- Bu ilk filmden sonra pek çok 
1~11 b Yen af mukarrer ıse ve rnec Halide şimdiden müracaat edilir hir bnndosu: Bııy Cemıl ıdarcsınde. 1- filmler daha. çevirdim. Bir kere 
h.ı ... IJ UgUn de kanun çıkacaksa, mi ne oluyoruz bu adamları hemen Rozamnt: Uvertllr, Şubert. 2-Lö peyyi: "Minstinget,, ile "Kabotin,, filmini 

Bugthıkft bilmece 

1 2 3 • s 6 7 8 9 10 
............. ---,-, ... ı-ı-1 

Soldan ıağa: 
"'·ı unun ıı:ekıı· .. 1.. 1 ' ' fl • • L h 3 L k • f · · d k B d · k d .... ldı•? v ve şumu u ne o - bacı.ımıza mı geçireceg· iz?) gibi va- Do surır, fantczı. e ar - a me. an- çevırıyor u . en enız eııarın a 

• v ' 1 - Yeni keşif, 2 - eski moda 
ba · veylil koparanların bu '-'azıları vaz- tezi, Leodölips. 4- Estildiyantina: vals, oynarken denize düşen bir zengin 

U ~anın b 'k' · fh " " nakliye vasıtası, yardım 3 - bir IIee b u ı ıncı sa asına ge- maktaki unutkanlıklarına ve gaf- Valtofel. 5-Altc Kamarat: .Mar,, Karı çocuğu olacakt1m. "~istinget,, de 
til~ku bapta bol bol mütalaa yü- Jetlerine hayretlerde kaldık. Tayge. 20.45 • Hnva raporu. 20.48 - Ömer Maria Fromet . hetkesin kendisinden kaçındığı ve kuş, 4 - Hint şairi, çalılıklar, 5 -
h'.k\ıd' zannederiz, hepimizin Nasıl hayrette kalmıvalı~ ki, Rıza Doğrul tarafından araptn söylev. 21- Sinemada da, tıpkı hayatta ol- nefret ettiği bir kadın rolünü yapa· (iki kelime) ay seven 6 - Edat, ter 
& ır ve b d f d d d " biye, edat 7 - fikir, hayvan yemi, 
ait kere si ·a ~n a ay a a var ır. Refik Halidin, bun'dan tam on dört Saat aynrı: T~hsin Ka~~uş ve arkadaşları. duğu ~bi talihin garip cilveleri var- c~k ve beni~. d.enize. düştüğümü gö: zaanın, 8 - (U) ile söylenirse sev-

lQl', tı• ~ sı aflar tam ve mutlak sene evvel ''ani vatana vaptıg-1 hi- tarafından Turk muslkısı ve halk prkıları. dı Bugün bütü dü uş· 1 ,, . runce kendısını denıze fırlatıp benı 
t h IJl"as·ı b' ü . . b' k • ,, · r. n nya ır ey ı medı·g~ imiz bir kelime, ortasına (i) 
~l'!tıü " ır m crımın ır ısım yanetlerin acısı henüz hiç birimi- 21.45 • ORKESTRA: 1-Herolt: Zampa. ta H lb k' b d d (bO kurtaracalıctı. 

ııı...._ · affedili d'W k f"" d·ı . _ N 1 3 G . nır. a u ı eyaz per e e - B d • d .. t" d k d. gelirse bfiyük bir hayvan, çok koşan 
, ~le tibi P ı~er ısm~ a. ıe ı zin yüreğinden çıkmadığı bir sıra- 2-Rebıkoff: Larbr do oc. - neg: yümilş de sonra küçülmüş) ~bi dav en enıze u., um, o a en ı - . . r ·. k 10 
hit!tf Yoktubrir şeklın hukukı bır ma- da, (Akşam) gazetesinde m~hur o_ prcntan. 4-. Grosma: Ç~r-dat. 22.15 - A- ranan akıllı socuklar Amerikahla - ni kaldırıp denize attı. Lakin ne ben bır hayvan. 9 - gemş ıgı açı , 

iL h b ı 22 30 Plakla sololar ope ne de o vüzme bı'lmı· ... orduk. Her ı·- - !Kürek,, ıstek. ıı w halde · . . (Minelbab ilelmihrap) tefrika - Jans a er en. · • • • rın ne (Çeki Kooran) ı, ne de "Şfr- " " 

1 
Uıııın ah • af ~.apıl.acak . ıse, ka- sı intişar etmişti. HatU. Akşam ra ve operet partnları. 22.rıo - Son lıaber- ley Temple,, idir; Fransızlar daha kimizi de rllç beli kurtardılar. O 
•nı,tı kamı daıresıne gırecek o- gazetesi 0 vakit çok dUşUk ve di'•- ler ve ertesi günün proK"t"amı. 23.00 - Saat h gün o kadar korkmuş, o kadar fazla 

Yukarulan &l•iu 

1 - lstaııbulda meşhur bir semt oı~ 11 heps· · b d ü tef•t "'""i • arpte nevvel beş on sene evvel .. k' 1,. h 1 :ın•la ının un an m s ı kUn bir haldeydi. Bu tefrika saye- a)·arı SON. .. . . . . su yutmuştum ı bunu e ~n atır ı-
llı, tı rı ve hukuku medeniyeleri- . . . .. ANKARA RADYOSU Marıa Fromet,. ısmınde minimini 2 - Asker, pabuç, 8 -Bir semt, ıs-
tt Pkı si . . . . . . . I sın de derhal canlandı, şımdı gor- bir artJsti beyaz perdeye çıkarmıa. nm ... " 

llı~Je . :-ıın ve benım gıbı, ıktı:sap düğümüz canlı, feyizli, temiz, dil- Öile netriyatıı 12.30 - Karışık plak 1 v Maamafih "Maria Fromet,, bir rar 4 - !!onuna bir (e) daha gelir-
\' l'i lazımdır 1 · 60 Pl"k T- k 'k' · ıardı. ta ft · 1 k k ı· t i d · alnı .. • . rüst ve ~evimli mevcudiyetini de, netırıyatı. ı2. - a : ur musı ısı ve ra an gınemac.ı ı. yapar en ı~a- ise hepimizin ilk gör ü~ümüz ınsan 

'e, z hukum t , r · te ) D hT h · • h Tiyatrocu babanın sulbünden k t t b U h-ı-ı .• llf kanunune d'eh~I ec
1 

ıs, kıs rher- maatteessüf 0 tefrikaya medyun- halk şarkıları. 13.16 - ıı ı ı ve arıcı a- royu ter e memış ır ve ug n a a evlat 5 _başına (ay) gelirse bir· 
~. h a a dünyaya gelmiş olan "Maria,. he - "K a· F ,, · · ld ıı· llkk ı o aca şa ıs- , dur Bunu herkes ve bilhassa bü- berler. ome ı ran~ez ın en sıc e ı ve h d d d k" b' ·ıı t 
r'llabi)j )Inda istisnalar ve ayırtlar •tün. gazeteciler bilir ve zannederiz, Alctamn etriyatı: ı8.30 - Kuı·ışık plik DÜZ ÜÇ yaşında iken O zamanlar tanınmış ıanatklrJannda~ birisidir. mey~a, u u. um uz ~ ı . ır m~ e ' 
he~den fr er. Mesela "yilzellilik -l bizzat (Akşam) da inkar etmez. neşriyatı. 19.15 - Türk musikisi ve halk dünyanın en şöhretli mukaııııı olan Demek oluyor ki küçük "l\Iaria,, t~zvır, 6 - hır rus kı ısmı 7 .- or.ç 
it "'ak·~Ian ve filanın cürmü hiç (Akşam) da 0 mahut tefrika prkılan (:ıfakbule ve arkadaşları) 20.00 "Pathe,, nin delaletiyle sinemacılı- bugilnün şöhretli kfiçük "Şirley., e bır uzuv 8 - meş~u.ı ol~n, bırdenbı-
~Olqu~ ~~fedilemiyecek mahiyet- çıktığı vakit ise şimdi (Tan) a ça- Saat ayarı ve arapça neşriyat. 20.15 • ğa başladı ve günde (100) frank faik imiş, zira hem sinemn perde - re, 9.- bi~ er~enı ısmı, yazıcı, 10 
ltltakılın u ıçın, af kanunundan hariç tan gatezcler ,.~ orada yazı yazan Türk musikisi ve halk şarkıları (Mukadder kazanmaya başladı. Haı·pten evvel- sinde, hem de tiyatro sahnesinde al- - hır kız ısmı. 
11dır ıştır.,. diyebilirler, bu hak· unutkan muharrirler gene mevcut ve arkada~ar1) 21.00 - Şakir Karaçay ta- ki (100) altın frangı bir düşünün .•. kış toplamaya muvaffak olmuştur. Dünkü Bilmecenin halli 

~itııa ~e başka .memleketlerde de idiler. Şimdi muzibin biri çıksa da rafındıın bir konuşma. 21.ıs - suıdyo sa. Bugünün bir serveti... "Maria Fronet,, çocukluğunda 
Şu h~aDılagelen bir şekildir. onlara "A efendiler bundan on lon orkestrası: ı-Rııchınaninov Elegie. ,, Bu şayanı hayret çocuk ı·ollerini İngiltere kralı "yedinci Edvard" m 

~r.... aıae 1 k b' 1 , , k d t b'. b' ar. ·ı ~ııİlikJ . soru aca ır sua de dört sene evvel yapılan faciaların 2-Rubinstcin Lesginka 3-Moı.art Die o a ar a ıı ır e .ı ı e beceriyor- huzurunda da sahneye çılcmak şere-
)~lliden . erın içinde memlekete henüz dumanı ~ütmekte açılan ya- Zauber!Jate 4-Franz Schubert Symphonie du ki zamanın en büyük tiyatro mil- fini elde elmiş ve İngiliz hfikumda-
)alllar ıthali caiz ve muvafık olmı- raların henüz kanı ak~akta iken in H • moil. 22.00 - Ajans haberleri. 22.ıs nekkitleri bu istidat kar~ısında bay- rından nefis ve kıymetli bir hediye 
~e is·"ar mıdır? Sualidir. Bu su- Refik IIalidin tefrikasına hiç ses çı- Yannkl program ve istiklal marşı. ret ve takdirlerini gİzliyemiyorlar- almışllr. Bu hediye güzel bir bebek-
"'"' ırnıeri n b h I k d • . . '!.''il ba 1 ıevzuu a so aca - karmadınız da, şimdi neden (Tan) ı. tir ve bu bebegı artıst hfıla büyük 
~ew· ş ıcalan d · R f •ı• t• d "1'1 · F ~ · ı · b' h · 1 kl kt u ·~ık R . zanne erız ıza da çıkan on satırlık bir telgraf ü- ı ıs ın e .. , arıa l'Ome..,, sınemacı ıga na- ır i tımam a sa ama a ve zen-
t. ' efı Cevat ve Refik Halit- zerine bu kadar sinirleniyor, bu ka- s(l başladığını şöyle anlatıyor: gin salonunun en mutena köşesini 

~b- lt!za 'l'eVfiw. . dar tepiniyor ve bu kadar velvele f - Henüz üç yaşında idim. Ba- çocukluk sanatının bir mükafatı ol-
ı-: hır ad gın haddızatında mu- koparıyorsunuz? sualini sorsa bu ki yahudi daha bası tarafmdan ormanda kay bedi - mak üzere taçlı bir el tarafından 
·ı~ h anı olm d - d d ·" len bı· k Jü kt ı 1 '· k t . erk a ıgın a zanne e- sual çok yerinde ve çok haklı olmaz mahkum oldu r çocu ro oynıyaca ım. sunu muş o an uu ıymetli hediyeye 
:cıası., ~ ~üttcfiktir. O, (Sevr) mı'! Film "Vensen,ı ormanında çevriJi- tahsis etmektedir. 
"'! b·ı ••a ıştır.aki ad t bw Te1aviv, 28 (A.A.) - Roşpinah 
D 1 trıi" ' e 8 ne yap gı- Refik Halit gelmeli mi, gelme- ta bir arap otobüsüne ateş ettikleri 
'llt .1erek ve m la O l · 

D, .... oru ınurahh ese f t"sml anAı ım meli mi meselesine gelince, bu bap- için iki yahudinin idama mahkumi-
..... b· ası sı a ıv e vru- t d h ı k ti b. k k 
'hti)a ır seyahat yapmak. hevesiyle . a. er a veOt a k ır alra~ vdermbe. yeti, yahudi mahfillerinde heyecan 
ıt 111 r etrnı ti . ıçın, onu m are e sene erın e ı- yaratmakta devam ediyor. Dün be-
~ te\>f·· ş r. Buna mukabıl Rı- zim gibi yakından tanımıs olmak la · · - · (Baştarafı ı ncı 8ayfada) 

Yeni basm kanunu kabul edildi Ağaçtan d~nler 

Dün iki ağaçtan düşme vakası 
Ut~ . ıgin kalemiyle ve ilmiyle d R t•k H ı·t 1 ~ .b. • ledıyeııın ve başhahaınlıgın talebı 
~ ll'fan .. • . zım ır. e ı a ı , yı an gı ı sı- üzerine bütün kahveler ve sinema- at idare cdecelderi kendi ideallerinin 
( b tr lı ına büyuk hızmetlerı "·asi zehir gibi diJ ve kalemi ile bu 1 k bnta yükseklig-inde yeti•tinnek ve ona lazım 

olarak ve ferdi sermaye ile çıkmakta
dır. Bunun biz de böyle çıkmasından olmuştur: 

('el • •'leseJa ta k 1 b. " ' ar apnnmış ve u n sinagoglar- .. 
'lı... ~e tr_ na marn a mış ır memlekete en müthiş fenalıkları et- d d 1 d'l · t'. gelen teref ve haysiyeti vermek. bir va· 

hiç bir endişemiz. korkumuz yoktur. Bunlardan biri Çakmakçılarda 

'ili'~· ~mu ) ttu k' a ua ar e ı mış ıı. t •~ed . su mevcu r ı, miş ve düşmanlarla beraber Türk --o-- zife idi. 
~~d.a.Jı, : Şımdiye kadar bu kadar milletine en müthi~ kurşunları at- Denebilir ki biz de matbuat hürriye 
""r u kada kı ı1· h 0 b. . e· t k t fı~ ÇıJcnıa r ~me 1 ıç ır mış korkunç bir adamdır. Onun, ge- il 0 a ti cumhuriyetle başlamıştır. Diğer ıe-
' 16 se ~ıştır. Eger Rıza Tev- ne bizim fikrimizce kanundan istis- jimlerde nasıl olursa olsun, taklitçi biı 
ııı İııi i~elık nıenf.a hayatında bu' na edilerek olduğu yerde bırakıl- yüzünden bir mesele çıkıyor ht-veskarlıgwa kapılmıyarak matbuat ,j. 
·el '\ınaı td" · ' V • H -bu • de e ıyse ve gehr gel- ması Hlzımdır. aşıngton, 28 (A.A.) - u- yasetimizde ancak kendi idealimizi te-

ıa, tihrnateşrcdecekse kendisinin Fakat bizim, çok esaslı kanaat- kiimet, bir Amerikan subayı karısı- celli ettirmek istiyoruz.Muharrirlerimiz 
'de olu llıemlekete avdetine mü- Iere müstenit olan bu müta1Aam17.& na bir Japon neferi tarafından to- memleket işlerini tenkitte serbesttirler. 

~.aefi c:~alıdır. . . rağmen, Refik Halit te affedilecek kat atılması hadisesi üzerine, To- Tenkit hürriyetini ve çerçevesini tayin 
bit ı, hir nı ada gelıncc o, hır gaze- ise o halde memlekete gelecektir. kio nezdinde protestoda bulunmuş- ve tahdit edecek. muharririn irfanı. 
'(iijhan~ha~rir o.~mak~n ~!y.~de ~Geldikten sonra ise muhakkak tur. Filhakika, Tsingtaodaki Ame vicdanı ve akliıelimidir. Bövle bir tak~ 
t'c (tuhanb Y~ır: Boyle hır kufur - (Tan) gazetesinde çok meraklı bir rikan konsolosunun bildirdiğine tirin kanuni mea·uliyeti de -elbette bü
\~ e~e itada eyının. (irapta] ne de. - tefrikası çıkacaktır. Ve iş.in en gari- göre (Tulsa) Amerikan gemisinde~l yük olur. Bu taktir selahiyetinin geniı 
'~renıedi~~ ~erı. oldugunu . hız bi ise, o tefrikayı da herkes gibi, çıkmakta olan bayan Tomas Massı- serbestliğinden doğabilecek mes'uliyet-
bıt' ~lir olulmnız cıhetl_e kvdetinde 1 Refik Halid in çirkin mahiyetini ye bir Jap 'ın nöbetçisi, suallere ce- leri her ferdin veya her muharririn ay

'ttı.a.ıfıkir d p olmıyacagı hakkında çok iyi tanıyan, bu satırların naçiz vap vermediği için, iki tokat atmış- rı ayrı telakkilerine bırakmıyoruz, bü-
~r '1dderıneyanında kendimizi muharriri meçhul ve bitaraf karii de tır. tün bir milletin iradesinin ifadesi olan 
(\ . ediyor , 

ı~li l!fılc llar uz. zevkle! .. okuyacaktır. kanunlann hükiimlerine tevdi ediyo· 
'\ nde ehernıd; gelince, işte bu ü- Amma, bu iş. falan gazetenin işi- iki SU tangı alındı ruz. Yan hüniyetinin hakimi muharrir. 
~a~IJıil'etı nııyetle, he~1 de çok ne gelmiyecckmiş, satışı düşecek- Deniz Bank tarafından İstanbul muharrir mes'uliyetinin hakemi de ha-
~etıb~ lcaç e dur.~Jacak bır şahıstır. miş, doğrusu o da bizi alakadar et- liman işletmesi çin Hamburga sipa- kimdir. (Alkışlar) 
~ d~e lco:a~n~~r U~ta.~eütelebrd:. bir- mez. riş edilen iki büyük su tangı te~lim Hürriyetin tarifi çoktur ve güçtür. 
ijİıc hep n . r un n aısı as- Süleyman SITK.1 alınmış ve yola çıkarılmıştır. 20 gün En iyi hürriyet memleketin menfaatin~ 

e •ı>bes· efık Halit olduğunda, v • • uygun, milletin aeciyeııine muvaf \·, 
b.... nu.... ıı caiz degvildı·r. B_eyaz Bogan.ın manfetı sonra limanımıza varmış olacak bu 
"Ql ·• .. d devletin haklarını ve menfaatlerini ko· ''~e .... a, Allah selamet versin, Dun sabah sekız sıralarında Ga- tankların her biri 300 tonluktur. 

·•ı (T latada Bandırma oteli sahibi komis 10 - 11 mil süratleri vardır. Su ruyan hürriyettir. Matbuat hüniyetini 
Oltn an) ceridci feridesi · · ı ı B 

. ni~ uş. yoncu Hasanın Bandırmadan getirt basma ve alma tertibatları çok mü- en ~yı .ve en v.~ 0 arak an at~n. ü~~ 
tid.eaın: bitaraf k .

1 
T tiği kasaplık hayvanlardan beyaz kemme1dir. Bu suretle limanımız. Ş~fımız Ataturlc .. •~at~uat humy~trru, 

~bi . ın Sah'b· arı er, ( an) ce- bir boğa rıhtıma çıkarıldığı sırada da vapurlara su verme işleri sürat- yıne matbuat hurrıyetı korur• dıyor. 
~,., at1l'le t 1 1 ve muharrirlerini • • - 1 • 1 k Bizim takip ettiiimiı: emel ve siyaset 

·ııı anımı . bırden Urkerek kaçmaga ve saga eşmı şo aca tır. 
\'e Çolc: . Yor ısek te bu zat- - bundan ayrılmıyacaktu. (Sürekli alkrt' 
~Ol~Ok tı..!ti~(l açık, çok ~azeteci. , soln B s~ldırm~g~ başl:~ı~tırt k" G b d'll . . d lar) 

al'lıkıa ~. u kimseler olduğuna 1 d'ld .• 
0•8~' yöa ,t an~~ büç:; ~ 1~ e- ayrımu a ı er cemıyetın e Gazeteciler ve gazete aahiplerine ait 

'Çli.ıııcu Ukınediyoruz. : ı ı~ı.nı hg 1 r net . sk_ ; (j u ur- Carimübadiller cemiyeti umumi ka· olan hükümlere bu noktai nazardan 
'i ll!re i t~\'Vela (af) kelimesi ga- mukş üır tla etAge smılşt, ohpr yd gekçe- tibi Şahap, bir kaç gün evvel, Gayrı· bakmak realiteye uygundur. Matbuat 

tUııu n tkal t ·v. . re 5 ra e « U ana me e a- mübadiller bonolarının tasfiyesi için 
d , h e tigının daha erte- d ı · S it h t ·· diifünülürken. gazete sahibi ile gazete 
I! b· erkest . . 1 ar ge mış, ve u ana me camu- hazırlanan kanun layihasında bazı tıl· 

(ı.. ır t en evvel Refıt Halı- · l · · ı· B - t f muharrirlerini ayrı ayrı düşünmek icap 
;"1l·ı .. , elgraf . ı nın av usuna gırmış ır. oga e ra a diller yapılmasını ve % on olan niabe· 

li) ~~ Çekıy 1 ld d - d • ) d eder. Bugün burada mevı:uubahs olan· l!r ı ?!no ') or ar, onun sa ır ıgın an camı av usun a PO. tin biraz daha ziyadele•tirilmesini te-
li !.! l' -rı 1 ol b · k k · y lar doğrudan doğruya muharrir mnıfı-~Orı. a~ısını • an ırço a _, hsle rtnrafından tabanca atılarak menni etmek üzere bir kaç gün evvel 
. S 'il~. okutmak fırsatını ve-1 öJdilrillmOştfir. BOyük bir iyi tesa- Ankaraya gitmişti. Şahap, dün Anka- dır. Şimdiye kadar çok bak1m91z ve hi. 

dı anı" düf · ı 1. b ğ b h t• mayesiz kalan bir meslek erbabı olarak il la J en b l eserı o araa o a u seya a ı radan fstanbula dönmüştür. 
l~t'j., tanbuıau suretle Refik Hali-1 esnasında kimseye zarar vermemiş- Dün aaat onda Gayrimübadiller ce· ic;imizde yalnız muharrirler kalmışhr. 

''!! Re}' l Bu vaziyetten kendilerini kurtarmak İ· 
lıı'aııı Çolc lner kır ge mez gazete-, tir. miyetinin idare heyeti toplanmış, ka- çin layık oldukları ve mensup oldukları 

lJ:hl tenıin et !ı bir tefrika yaz- Bir kaza tibi umumiden, Ankaradaki temasları şerefli mesleklerine kavuşmaları el-

Gazetelerimiz milli gayeye hizmet et
mektedirler ve kendi sermayeleriyle 

memleketin nefine çahımaktadırlar. 
Gazetelerimiz büyük milli davalarımı-
zın daima ön aafta ııelen müdafileri Ye 
muhahzları olmuılardır. 

Bu kısa maruzatta bulunduktan son· 
ra kanunun asıl hedefinin ga2eteci de 
dahil olduğu halde ııaıetede çalı~n 

unsur olduğunu ıöyliycyim. Hariçte ka
lan daha birkaç basın mensubunu 
kapsamak ve onları da nizamlamak ya· 
kında tahakkuk edecek bir gayemizdir. 
Muharrirlik biz de en yüksek bir ıeref
tir. Bir gün Avrupada bir basın cemi· 
yetinde arkadaşım Doktor Arasla bulu
nuyordum. Orada memleketlerini tem
sil eden hariciye nazırlar, velciller ve 
yüksek mümessiller vardı. Mil1etler Ce-
miyetine mensup bir meclis olduğu için 
elli iki miHetin bütün mümessiJJeri top· 
lanmttlardı ve en yüksek basın mii· 
meaailleri orada hazırdı. Kongrede aöz 
alan her mümessil: cVaktile ben de 
gazeteciydim Ye muharrirlik yapar· 

dım I> diye başlıyordu ve bunula ifti
har ediyordu. MümeNiller bunlan aöy
lerken Araea döndüm: cTevfik Rüştii, 
biz kendimizin gazeteci olduğumu:ıu 

söyliyelim mih dedim. Doktor Ara•: 
cdeğil mi ya birader)> cevabmı verdi. 
-gülü~meler· 

Filhakika bayahmın bir lu .... mrnda 
gazetecilik etmiş olmak ıerefini hali 
duyarım. Size gazeteciliğin ne derce ,e
refli olduğunu gösteren bir şey daho. 
söyliyeceğim. Bu, Atatürkün de gaze-

tecilik etmiş olması ve bununla müfte· 
hir bulunmaı dır. 

Aramızda ve aranızda bu şereOe Ö· 

ğünen •e bu şerefi taşıyanları layık ol
duğu mertebeye çıkarmak istiyenle? 

çoktur. Şahsıma tevcih olunan iltifatla• 
ra te,ekkür ederim. Ben, biz, hepimiz 
büyük Türk inkılabının bu büyük ese· 
rin ancak bir neferi olabiliriz. Bizirn ya· '- <l •• bokru rnış oluyorlar. Dün garip bir tesadüf neticesi hakkında izahat almıştır. 

ı.. l!r)., su gazetecilik işte bu ' ><.::!.... d'W • · ·· k" ·b· "' "lfı b" "r. G" . olarak tam Haydarpaşa Nümune "VK 1 en ıgımıze gore, atı ı umumı· 
zemdir. Gazetecilik her memlekette b'I w· · h · · f' B" "k ş . pa ı ecegımız er ışın ıere ı uyu e-
muhtelıf safhalar geçirmiştir. Bidayette f' . . 'd ı· I • k l"b 'tt' 

~l!l ~~0l'le Uça ozu açık gazeteciler hastahanesi önünde bir kaza olmuş- nin Ankarada Maliye Vekaletile yapt!· 
~a .ıUorup L,.., nb~uşu herkesten ev- tur. Arabncı Cemal arabasiyle ğı temaslar müsbet netice vermemiıtir. " ~u . ı.cı .. , ır · ' 

\' rurıer ısabctle çantaları Hnydarpnşaya giderken hastahane Ucuzluğa doğru 
~~b f.!~llıı ('!'~ önünde tekeı·leği kırılmış ve adam- Sinemalarla eğlence yerlerinin ucuz· 

1, 0 d enıedikln). cı~nrın bu işte he- cağız bu arızayı tamir ederken !atılması için kaza kaymakamlarile mü-

~blel'f il bu f e:ı bır nokta vnrmış hayvanlar ürkerek arabayı çekmiş- esseseler sahipleri arasındaki temaslar 
~et rıeZdfrıallsatculuklarımn ra- )erdir. Araba, Cemalin üzerinden bitmiıtir. Eğlence ye.rlerinde yapılacak 

~l~e l'elcabe~·UYandırncağı hissi geçmiş ve kaburga kemikleri kırıl- tenzilat, müessesenin nevine göre yüz 
ltilll, 

2 
ır. 1 mıştır. Arabacı hemen hastahaneye de ( 15) le (25) arasında tahalüf et· 

ehe bizim fikrimiz- alınmış ve tedavisine başlanmıstır. mcktedir. 

, ımızın ı ea ı o an ın ı a ımıza aı ır. 
bu işe her yerde bir zamana kadar şüp· Biz akan, coşan iııkılap cağlayanı İ· 
heli ve endifeli gözle bakılmıştır. Ca· 

Çinde bir su zerresiyiz. Güneı ziyasilc zeteci önceleri kendisi yazar, kendisı 
ı:ırasıra parhyan bu :zerrelerin o büyük 

basar, kendisi satardı. O devirden son-
. . . _ selalenin kütlesine katılıp gitmesi mı:-

ra gazetecılık patrol clıne gcçmege baş- kadderdir. Kuvvet ve kudret 0 küçük 
!adı. Bizdeki aafha bu. Diğer memle- zerrelerden doğan çağlıyandadır, mil· 
ketlerdeki safknlara gelince, gazeteler !ettedir, 0 şeref ve eser tamamile Türk 
ya anonim şirketlerinin elindedir vey11 I tarihini ve inkılabını yaratan ve yürii · 
de\'letin eline geçmektedir. ~az~te, bir 

1 
ten bü~·iik Araıürkündür.> cBraovvo 

iki iqti•mn ilP h,. .,İ:"' l · · r' . .:rdın malı SP.sleri • 

Valde hanı içinde olmuş, lıu handa 

oturan Kırımlı İsmail oğlu Cemal a-
dmda 11 yaşında bir çocuk avluda
ki ağaça çıkını~ ve dut yedikten son 

ra ağaçtan yandaki dama geçmek 
isterken müvazenesini kaybederek 
dilşmilştür. Cemal başından ağır 
yaralanarak hastahaneye kaldırıl

mıştır. 

Diğer dilşme de Çemberlitaşta · 

olmuştur. Şehremininde Çukurbos 

tan sokaimda oturan 15 y~ında 

Naci Çemberlitaştak.i Vezirhanı av

lusunda dut ağacına çıkmış, dut 

toplarken muvazenesini kaybede

rek dUşmQş, belinden ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı 

Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl

mıştır 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnız meme i~fa 

ağlamaz. Çok iyi bilir.ıiniz ki: ç.. 
cuiu hırçınlatan sebeplerden biri· 

si de apı~ aralarının ter ve saireden 

pişerek, kızararak çocuğu rahatsı:.ıı 

etmesidir. Bu itibarla günde iki de-

fa çocuğu, 

PERTEV 
COCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 

pudraları ve ne de çok itina ile ha-

zırlanmış pahalı pudı·alar. 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerim tutamaz. Bu pudl'a bilhas-

sa yavruların cildleri ve ifrazatı na

:ıra uılm11tır. 



Saırfa: 8 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 6380 lir.a 66 kuruş olan Şehir Tiyatrosu sahne etraf 

duvarının tuğla olarak yapılması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakiyle şartnamesi levazımmüdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
No. lu kanunda yazılt vesikadan başka Fen işleri müdürlüğünden ala
cakları fen ehliyet \'esikasiyle 4 78 lira 55 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubiyle beraber 30-6-938 perşembe günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3606). 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı fstanbul 
sahnalma komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza örgü dünde ki kara vasıtaları için şartna-
mesi mucibince TII adet motör.:ıık \et lastiği ile 20 tane 5X30. 20 tane 
600X20 ve 44 tane 6X32 cb'adında iç ve dış kamyon ıastiğinin 

16-7-988 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Tasınlanan tutarı 9420 lira ve ilk teminatı 707 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin o ~ün eksiltme saatinden bir saat evveline ka

dar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlıyacak
ları teklif mektuplarını Galata e~ ki ithalat gümrüğündeki komisyona 
vermeleri. ( 4004) 

Avrupa ve Amerikaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden: 

1- Avt·upa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka 
ıle 20 talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alaka 
dar muhtelif ihtisaslnrı elde etmek üzere Mühendisliği ve 8 i de Jeo
lojik ilimleri tahsil edeceklerdir. 

II - İsteklilerin aşağıdaki şart tarı haiz olması lazımdır: 
A - TUrk olmak 

I 
B - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak "Sıhhi muayene An karada yapılacaktır. ,, 
C - Laakal Lise ve}'a Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını 

haiz bulunmak. 
D - Yaşı 18 den nşağı ve 2Gden yukarı olmamak. 
111 - Her istekli, Mühendislik veya Jcologluk mesleklerinden 

hangisini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Mü. 
sabaka notlarının tasnifi, her iki m esi eğin imtihanlarına girilmiş olsa 
dahi, seçilen mesleğe göre yapıla caklır. 

Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul e· 
dilmiyecektir. 

lV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir Her iki meslek için mecburi 
b - Hendese 
c - Fizik 
d - Kimya 
e - J;cıwbi bir clil 
f - Nazari hesap 
g - Miiscllesat 
h - Mihanik 
i - Jeoloji 
j - Zooloji 
k - Botanik 
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Yalnız Mühendislik için mecburi 
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Yalnız Jeologluk için mecburi 
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V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla bera

ber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettiklP.ri derece itibariyle, Mühen. 
dislik için knzananlaıın ilk 12 sine jeoloğluk için de, ilk 8 i arasında bu 
lunnıaları şarttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift 
sayılacaktır. l\liihendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, Mü. 
hendisliğin doğrudan dogruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek 
ve 9 uncudan 12 inciye kadar olan 4 kişi, de, maden işletmeleriyle ma 
deni endüstl'ilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere "Tica. 
ret ve Organizasyon Mühendisi., olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri ka. 
dar Devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta 
mükellefiyetlerini te\•sik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve 
bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - Miisahuka imtihanları Anknrada yapılac.:ı.ktıl'. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - l\I. T. A. 'En:ititüsüne son 

miiracaat tarihi: 24 Ağustos 1938 
b - Sıhhi muayene tahiri: 26 Ağustos 1938 
c ........ )lüsabaka imtihanları: 29 ve 30 Ağustos 1938 
Vlll - Taliplerin. nüfus hüviyet cüzdanlarını, hüsnühal varaka 

.;ıııı, mektep şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 
4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankara
da M. T. A. En titüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri vesıhhi mu
ayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan 
apartmanındaki En titü Merkezinde bulunmaları il8n olunur. 

(2007) (3822) 
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Yazan : Edgar Monte Tefrika No. 9 

YEN.I SABAH 

AKSIRIK, 
NEZLE 

----------------------· 
Bütün göğüs 
hastah klan n ı n 

kara habercisidir 

Hastallk ihtimallerini 
GRIPIN 

alarak yok edebilirsiniz. Gripin. 

radyolin müesseselerınde (evkala· 
de itinalarla haz.ırlarur. Rahalsizlık

ları, ağrıları defetme.kte bir panze

hir kudreti gösterir. Kalbinize, mi
denize ve böbreklerinize yorgun -
luk vermez. 

İcabında 3 kaşe alınabilir. ismi· 
ne dikkat, taklitlerinden sakınımı 

ve Gripin yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

1 

1 Beyoğlu 

Mahallesi 
Galata Arapcr.mı. 

,. Sultan Beyazı• 
,, ,, .. 
,, ,, ,, 
,, 

" 
,, 

,, ,, ,, 
,, .. ,, ,, 
.. ,, ,, .. ,, 
,, ,, 
,, ,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 
" ,, ., 

,, 
" 

,, 
,, .. " ,, ,, 

" .. ,, 
" .. .. ,, 

Vakıflar Direktörlüğünden 

Kiralık Emlak 

bkağı 

Alacamesçit 
Mumhane 6 - ıncı vakıf han 

No: su 
38 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 

,, 
,, ,, ,, .. .. .. .. ,, .. 

,, ,, 
,, .. .. 
,, ,, .. 

" .. 
,, ,, .. 
" " .. ,, ,, 

" .. 
,, ,. 

.. .. .. .. .. " ,, ,, 
" 

Cınsi· 

.t.V 

Oda 6 - mcı k 
,, ,, 

,, " .. 
İki oda ,, .. ,, .. 
Oda. .. 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
,. .. ,, 

Oda 5 - inci kal .. 
,, ,, ,, 

İki oda ,, .. ,, ,, 
,, 

" ,, 
" .. 

Oda ,, ,, 

'Aylık Jcir~ 
Lira J{r. 

' . 

04 oo 
6 oo 
6 oo 
6 oo 

12 oo 
14 oo 
1. oo 
'1 -00 
'1 oo 
6 oo 

''1 oo 
'1 oo 
'i oo 

15 oo 
12 oo 

6 oo 
6 oo 
6 oo 

İki oda 4 - üncil kat 
Oda 

Beyoğlu HUseyinağa 

Galatada Şahkulı. 
Karabaş Ömer Avni. 
Tophane, Karabaş. 
Galata Sultan Beyazıt 

Mehmet Allpaşa han üst ka.t 
Hava 
Karanfil 
Dolmabahçe caddesi 
Topçular 
Mumhant 

18, 17 
58 

8 Dükkan 
22 ,, 

221/223 " 
305 Dükkan maa oda 
~O 6 - ıncı Vakıf han 

4 - üncU kat 

16 oO 
12 oo 

g oO 
20 oo 
s oo 

16 oO 

,, ,, •• ~o 6 - (ıncı Vakı (f han 
6 

oO 
4 - üncü kat lfllııŞ 

Yukanda yazıh Vakıt mallar it 81-5-939 sonuna kadar kiraya verilmeleri açık arttırmaya konu ,ııb" 
tur. İhalesi 6-7-938 çarşanba günil yapılacaktır. İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar Mildürlüğü akaratO) 

sine gelmeleri. ı ~ 

·---·- BÜYÜKDERE 

2 c~~~~:~i B EY AZ P A R K' da 2 c!!~~::i 
akşamı akşamı 

M ÜN lR NUREDDİN' in 
İlk yaz konseri 

Konserden evvel ve konaer aralarında mükemmel orkestra ve caz 
Gece saat 24 den sonra vapur ve otobüsler temin edilmiştir. 

Masalarınızı evvelden temin ediniz. Telefon: 32 - 43 

İstanbul asliye hukuk ~ 
tı~" 

mesinden: bıııil 
d .. e tB 

Evlenmenin ken ısın ,~· 

ettiği vazifeleri ifa etnıemeJc. J1I b'' 
sadiyle evlilik birliğini terkedıP b'b 

len avdet etmemiş olduğund911.},ett 
. e,·c.ı . 

sile bir ay zarfında hancı ı .1ıt1e4 

lLAN ı-----------ZA Tf - Çemberlitaşta Tavukpa 

avdetinin ihtarına karar verıverır 
hakkında Kirkor kızı Nekta~çıı t.9' 
viç vekili avukat Artin J{a\'U r:il 
rafından müvekkilinin kocası ooıır 
taşında Rumeli caddesinde . ;iııÖ' 
apartımanının 3 üncü ~ıııre J11ııb' 
mukim Pol Beroviç aleyhıne do·'• 
kememizin 938/941 No. lU dol• 1 

zarında 55 numaralı demiriş karyo. 
la fabrikamı bu kere Bay Ahmet A
teşe sattım ilan olunur. 

İbrahim Ar 

İsmet Santonin Bisküvi ti 

DOKTOR 

Bağırsaklarda yaşayan sokanları dütürür bu suretle çocukların 

üyümesine, iıtihasına yüzlerine renk ve kan ırelmesine yardım eder . ·------ Ec2anelerde kutusu 20 kuruıtur. ••••••• .. 

sı ile ikame olunan davad~Jl aerilt~ 
l\1. aleyhe berayı tebliğ gv~ ıııeı· 
arzuhal sureti, mumaliyehl~ 5e~ 
kür ikametgahı terk ederek btr ıcıl•~· 

Besim Ruşen 
KANATLI 

Cerrahpaşa Hastahanesi Da
hiliye Mütehassısı 

Hergün öğleden sonra hastala
rını kabul eder. 
Çarçıkapı Tram\'ay durağı 
Ahunbey apartmanı No. 2 

Zayi 

İTANBUL BAROSU BAŞKANLIGINOAN: 
ti meçhule gittiği şerhile iade ıı.ı'b 
makla tebliğ olunacak evrnk1~e bil' 
keme divanhanesine talikine ' d' r 

Baromuzun 1300 kütük sayısın da adı yazılı \'e Beyoğlu, Suriye la asının da gazete ile iJan111;11ı ,ıı· 
Çarşısı, 15 numaralı yazıhanede avukat Mu:.tafa Ahmet Tunalı altı verilen karara tevfikan arıu . .ı 010~· 
ay müddetle muvakkaten avukatlıktan menedilmiş ve keyfiyet İstanbul reti divanha11eye talik edi!~1\it j} 

duğundan M. aleyh Pol uıı ıd ,r· c. l\f üddeiumumiliğı tarafından 24· 6-938 tara hinde 3639 sayı ile mah- zarfında müracaatla olbaptıı. Jtıı • 
kemeler, icra ve adliye daireleri ile mülhakata tamim olunmuştur. zuhal suretini tebellüğ etme~637) 

mu ilan olunur. (- / 

~ti' ISTANBUL BAROSU BAŞKANLIGINOAN : 
Niğdenin Gtilüçe köyü ilkokulun. Baromuzun 420 kütük sayısında adı yazlı ve İstanbul, Sirkeci I<ü-

dan 931 senesinde aldığım şahadet. 

2238 numaralı ve 22-3·93!1eıerı 
rihli munfiyet emriyle muıı0111 ~ 
yapılmış olan 29746 nurrıM8 1s90 
yannameye ait 460 liralık ve 160 I' 
numaralı beyanamneye ııit . ııl· 

. k b tt" · . . 1 - çük yeni Türkiye han, 1/1 numaralı yazıhanede avukat Abdülkerim 
nameyı ay e ım yenısını a acagım . .. d'I · k •f" , t t 
d · k" · · h"k ·· k 1 d - . bır av nıuddetle muvakkaten avukatlıktan mene ı mış ve e) 1) et s an-an es ısının u mu a ma ıgı ı- · .

1 
lll 1 1 bul C. Müddeiumuliği tarafından 22.6.938 tarihinde 4906 sayı ı e 
cın o unur. . dl" d . 1 . ·ı ·· ıh k t t . 1 J. Yok. Komisyonu yazıcısı Nii· mahkemeler, ıcra ve a ıye aıre e rı ı e mu a a a amım eı ~n:naş-

deli Hüseyin oğlu M. Özen tur. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Afyon memleket hastanesi baş tabipliğinden: 
Ha tahanenin 938 sene:.ı ılfıç ve alet ihtiyacı eksiltmeye konul

muştur. İhalesi 13 temmuz 938 çarşamba günü .-aat on beşte daimi en-

i 
cümende icra kılınacağından Li3te ve şartnamesini gormek ıstıyenlerin 

htnnbul Sıhhat Müdürlüğüne tliplerin de ihale günilnden evvel teminat Ankara Caddesinde: Hergiin 
öğleden sonra Telefon· 23899 1 mektuplariyle birlikte Afyon Daimt Encümen riya:setine müracaatları. 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 

---------·' (3842). 

3)'1 r' 
ralık Aynıyat makbuzları ı· ilıe 
duğundan yenisi çıkarıırrıa~ gı ıli' 
eskilerinin hükümleri oırn:ı 1 

olunur. .,J 
Nu~ 

--~---------~ ~~ 
. sar•' Sahipleri: A. Cemalettın 

tlhami Safa 
• çetjıl 

Netriyat müdürü: Macıt .,,, .. .,,ır 
B ld v Matbaa·ı Ebi.I ası ıgı yer: 

"Telgrafı aldığınızda ben de gel. 
miş bulunacağım. İş bozuldu . ., 

Herman 

- ·r ııl 
iatıyor. arıse bu elbiseyle gelmiştim. - Fena! Hepsi bozuldu. sa öldürmek değildir. BeJJ b~ tı~ 
Môsyö Herman geldiği zaman bir • - Anlat... tayı tedavi ederek öldürilr5~ilıı1i~r 

- Korktuğum başıma geldi. Kö 
lenin hakkı varmış. Kurnaz adam 
kendisinden para istiyeceğimi tah
min ettiğinden amcayı nezaret altın 
da bulundurarak benden evvel doğ
ru naberi almış. Bakalım! IIerman 

likte Mon Parnas taraflarını göz- - Zevcenizin amcasının Paris- kımda: "Bu doktor, ~e 5~il ııd" 
den geçirırim. ten doktor getirtmeğe karar verdi- diyecekler. Yoksa benı k.n dilroıe 

Herman söylediği saatte gclme- 1 ğinı anladığınız zaman ihtiyarı te- demezler. Sonra, iliiçla ~! 111eıi., 
di. İki uç saat beklettirdi. , davi etmek liıere benı tavsiye et - lirken ne için zehirle ö)dur (j\'ıe ı• 

.Mösyö Dö Vilediyonun artık sa-1 miştiniz Bildiğiniz gibi ben bu tav- - Evet, öyle amn, işte b · . 
bırsızlanmağa ba~ladığı sırada u - siyeyi alır almaz hastaya gittim. Fa- miz de geri kalır. ıceııd 
şak uzun boylu, baştan aşağı siyah- kat orada nezleden başka bir has- - :\fösyö Dük, herke~ 

11 
d~· 

' - · "h · b ld . . b'J' B t b'b. daıJll i ne söyliyecek; çok mer'ak ediyo _ tar giyinmiş garip tavırlı bir ada. 1 talıgı ol~ıya~ bır ı . tı.yar u u~: şı~~ .. ı ı.~· en . a ı ım, a sfö'W 
Birkaç gün zarfında Madam La ve ne olduğunu öğrenebilirim. Eğer mm geldiğini haber verdi. Sonra, soyledıklerınızı o kadar ıyı dugumu de sıze açıkç 

1
• 

Düşesin gaybubeti anlaşılacağından yakayı kurtnrdise ve iki güne ka • rumBunun üzerine Mösyö Dö \'iledi· İçeriye g iren adam Dükti selam- tatbik ettım ki ihtiyarın mezara a- Sizi hiç bir vakit aldatmııdıtlgil 
halk nazarında kendis ini haklı gös· dar da zevcem bulunmazsa hepsini yo çıngırağı çekerek hizmetçiye: ıamak sızın: yağını atmağa çok vakit kalmamış- - Nihayet iş bozuldu ae 
termek için de birtakım tedbir al - satarım. Hesaplarıma gore bu satış- _ Şimdi gelecek seyyahtan baş- _ Senin yanında kalacağım. idi. Fakat bir :;abah erkenden oda- - Evet! bird 
mak lfızımdı. Çimkü genç kadının tan takriben 100.000 frhnk hasıl O· Söyle de e::, '"atarım~ yukarı çıkarsın- :-ında ihtiyarı bulamayınca şa~ır- - Acaba Mö.:.vö ourail1., 

ka kimse için e\•de değilim Anlı- J " ttı. 
kaçtığını öğrenenler. servetin ondan lacak. Tasarruf ettiğim 50000 frank yor musun 1 Başka kımseyi kabul et- ıar. dım. Biraz sonra ihtiyarın geceleyin bire kaçmağa kim te~wik e J\'(lrıı 
geldiğini bildiklerinden, gözlerini ile kumarda kazandığım 70.000 _ Anlaşıldı. meçhul denizlere doğru yol almış _ Burasını ben de anlıY~til •1cı-t 
Dükten ayırmıyacaklardı Bundan frank ve müzayededen elime g eçe· miy ece ksin. _ Düşes nasıl? olduğunu oğrendim. İhtiyarın bulun Gidişinden bir gün evvel tıir ıı ıı1ıı~ 
sonra artık herkesin alaylı bakışla- cck franklarla nasıl hareket edece- Dedi. Sonra odanın kapısını ki· d ~ · ~ v · · f F l'ıfaıı ·rı 

1. J d . K ı b ' ·· ·· ·· k - lliraz sonra onu konusuruz. ugu yerı ogrenmege gmş ıın. a - almıştı.İhtimal ondandır. ,,cl1 
14 

Tından kurtulmagv a imkan yoktu . gv imi tavin için lazım olan bir ser - ıt e ı. onso un ır gozunu açara · kat bu ""Oldaki çalı -malarım fa'-'da ııır " ııl 
" - Ben elimi yüzumü yıkayıp el- J :-; " daima kendisine mektup . 1111 

Bu düşünceler arasında kendi vete malik olmuş olacağım . Eski a- işinden beyaz bir amele gomleğiyle vermedi. Şimdi ben hastasız kaldım. _ Gaıı·ba serıı"n fikrin• e.ı 
f ·1 · 1 · h · k ma _ bisemi d eğiştirec eğim. ,, kendine söyleniyordu : dctlerimden vazgeçip ne klübe de. ön tara ı cı a ı sıya ıpe ten . Siz de berhayat olan amcasız kaldı- olmalı. . ıc'\ 

- Evvela iki şeyi nazarı dikka- vam etmeli ne de kumar oynamalı .. mQI bir kasket çıkararak: - llerman dışan çıkarak bır nız 1ı-te geçen hadiseler )>undan i- . . . diişe.sııı.111 
te almalıyım: Zevcem ve para, ben- Ondan sonra kolları sıvayıp, çekile- - Zabıta memurları o ka _ çeyrek sonra gelip Lir koltuğa barettir. İhtıy~rın gıtmesı);e kat pefl1 t~ 
ce bunların ikisi de meşkuk oldu - cek istıraplara bakmıyarak, dünya. dar tuhaf adamlar ki beni bu oturdu. _ Eğer na~ihatlarımı tutmuş ması aynı zamanda: ·~e öldiltıı1.0~ 
iundan istikbalim şimdiki halde bü yı dehşete salacak planlarımın tat - elbiselerle tanımıyacaklardır. Za - - Şimdi konuşalım. olsaydın amcam elimizden kurtul _ nu kurtarmaktan zıya l'jıt ) r 
vük Mösyö (Duran) ın beş milyon bikine geçmeliyim. ten insan ışını sağlam gör - Mô3yö dö Vilcdiyo: mağa vakit bulamıyacaktı. çalıştığımı anlamasına iın edU

0 

kıymetinde olan servetine tibidir.. Mösyö Vilediyo kendisine bir mek için kıyafetini değiştirerek - Evet, fakat hepsinden e\·vel - Ah, mösyö, her iş istediğiniz Ben .çok dikkatli hareket 
ıı!tugün gelecek Mösyö (Herman) - telgraf verildiği zaman bunlan dü-1takibcilerini aldatmalı. Bu' amele amcam büyük Mögyö Durandan bir şekilde olmaz. Ben doktoıum. Be - dum. ~ / 
dan ihtiyarın ne halde bulunduğunu şilnüyordu. Alelllcele açarak okudu. ı gömleği bana pek çok şeyleri hatır- haber ver. nim va·df<>m öl<lürtehilmektir. yok- - vab• 


