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Telvaf: Yeniaa~ah saseteai 
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Halayda zuı··m 
londrada Türk ordusunun 
tııüdahale etmesinden 

endişe ediliyor 
~~~~-

ABONE ŞARTLARI 
TürkİJ'• Ecnebi 
900 Kr. een•titi 2400 K. 
100 Kr. 1 ayhiı 1200 K. 
260 Kr. 3 ayhiı 600 K. , 

IO Kı:. 1 •J'lılı 300 K. 
Peıta lui•aılı•a slrmealt aeat .. 

lıetler lsl• 2t, 14, 7,1 ,,. 4 Ura. 

HER YERDE 

.3 
KURUŞ 

Esen hava Hatay köylerine konan mitralyozlar 
\' -
"~,Hüseyin Cahid YALÇIN gözdağı vazifesini mi görüyor? 

Ulu Önder Atatürk, dün şehrimize ıelen Riyase· 
ticumhur yatını görmek üzere yanlannda CelM Da -
yar ve diğer zevat olduğu halde Dolmabahço sara -

yından motörle yatı şereflendirm.işlerdi. Resmimiz 
Atatürk, .J>olmabahçe sarayından geçerlerken aJ&n -
mıştır. 

ller s . .,,.,_,,,,,,, ,,,,, • . "' . 

lıı1ıtıaltıı ab~ ga~eteyı açtığınız zaman 
de h rnıllctlcrarası münasebetler -
re ~eYecan ve endişe verici haberle • 
h saduf cd · · o·· d··rı ır tar ersınız. unyanın o 
~thlıtarafındaki ıncmlckctlcrden yeni 
tta d • ' tayyareler, toplar yapıldığı-

aır ı:n· 
Ietıe uteınadi haberler gelir; dcv-
~dr arasındaki mi.inasebetler hak • 
lada~ telaşlı ınalumatlar 1.•erilir. Or -
f OyJe b" h h es al ır ava vardır ki ra at n'!-
hir fe~ağa imkan bırakmaz. Yakın 

tak- 'tct korkusu içinde ya_şarız. 
dit zilt Yirnıi sencdenberi bu böylc-
ı . •llınıı . 
~ d h n zaman, hcrgünkti endışe -

L_ a a .d 
'latp §ı det peyda etmi~ ve artık 
llııştı Pek korkulacak kadar yaklaş • 

r }3·· l 
l>atlak. oy e olmakla beraber, harp 
llUtu verınt>dPn işler devam etmiştir. 
he h:r-~u şiddetlenip sonra binnis
~ lı.u~ eyen fırtına içinde daimt bir 
lt:ket 8.;ıarda çınlar durur: Her mem-

1:\ı.ı hl ahlanıyor. 
~ he a._.a teneffüs edildikçe, hakika· 
hutu11 rk tneınleket ıılltıhlanmağa bütün 
tor. ,. Uvvet vermeğe mecbur olu • 
t :runıc· k tıneı u omşulardnn yahut muh-d .. 
llı1ıllll k UŞınanlardan geri kalmak 
hıra~ eti ecnebi bir istilaya maruz 
~lıla11 ~ktır. Bunun için, ortada kor
tla çı~ arp görülmez, tehlike meyda· 
~ıd1r Ilı.az, Yalnız bir silahlanma ya· 

" mder 
"llliba . 

Lba de~· lllall(lp olan da budur. Ga· 
Çok ı... glıl, nıuhakkak. Çünkü harp 
b· <\ilr ı b· 

ltç0lt ıt· . ır iştir ve asırlnrdanberl 
llıarııard ışıyi ıengin etmiştir. İlk za

%, ı._ ha harptan en çok, elinde si · 
d •ıate·r 
~tlerd· ış ırak edenler istifade e -

!eril lt· 1· l<ılıçlarını muhtelif devlet -

~>MALEPı 
•AnTA~YA ~ 

< :x 
Hududumuda, Hatay Ye civarmın harita11 

Adana 1 haziran (hususi)- Hatay- i'.,.,..,..,..,. ..... .,..,...~-Q 
~:v:~ü:m:~t~~~~.ik bütün ıiddetile t londrada bir endi e Yapılan zulüm o derece artm~tır J Ş 
ki, nihayet Hatay halkı (5) kişilik 

bir heyeti Ankaraya göndcrmeğe ka
rar vermişler ve heyet dün Adana· 
dan geçmiştir. 

Heyetin başında Hamid Hayyam 
bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre son hAdiselerde 
yaralanan Türkleri Antakya ha.sta
nesı kabul etmemiştir. Yaralılar bu
nun üzerine Dörtyola sevkedilmiş -
lerdlr. Bunların Adana hastanesine f 
gönderileceği söylenmektedir. 
Fransızlar muhtelU Hatay köyleri 

etrafına mitralyözler koymuşlardır. 

Türkleri tethiş maksadiltı aradasırada 
ateş etmektedirler. 

Suriye gazeteleri de bugünlerde 
bütün şiddetile Türkler aleyhinde bir 
kısmı uydurma ve bir kısmı halkı he

Sonu beşinci sayfada 

Türk ordusunun 
müdahalesi ihtimaline 
karşı Fransaya tavsiye 

Londra, l ( Hususi) -
lngiliz gazeteleri Hatayda 
vaziyet bugünkü halinde de
vam ettikçe Türk ordusunun 
müdahalesinden korkuldu-
ğunu yazmaktadırlar. 

Bu vaziyet karşısında 

lngiliz hükümeti Fransaya 
itidalkir ve müsalemetkir 
hareket etmesini tavsiye 
etmiştir. 

BaşveKil lstanbulda 
Celal Bayar ve Muammer 
Eriş bu akşam gidiyorlar 
Şehrimizde bulunan Başvekil Ce. 

lal Bayar bu akşam Ankaraya döne. 
cekUr. Londradan avdet eden tı Ban.. 
kası Umum Müdürü Muammer Eriş 
de Başvekille birlikte Ankaraya gi. 
decektir. 

le lralıya l.-. 

t~ b n ...:ynelmilel sergerde - =============================== tı'ltıeti <lıılarının milyonlar temin et· 

~ ...................... JJ Sürekli zelzele 
~t'dll'l~hurdur. Fakat modern za· 
'lfll'ııt ,,a .hu tarz harp karlarına ni· 
~ •erılıni ı· . . 

'le Ş ır. Şımdı kumandan -
"tterı ~iterler vatanlarının şan ve 
~"" Uguru d . 
ıt ~\: n a harbedıyorlar. Par-ttt. !.taıt:~ topl~~or. Kimdir bun
tii l'Ju turf. cıler, sılah bafrikncılan , 

tlet.. Ü nıUteahhltler, spektili -
lıa . 

g: l'J> bur· 
~l'lita.b· un bir sınıf insanlar için 

ter... ıt s 
111··~ etme ~rette, fevkal5de knuınç 
l·d1ır. lia nın en muhakkak bir yo -

1ltatta h rp kaıançlan hakkında ted
~ ıl <>lıtı ulunanlar müthiş neticelere 
d r ltQ~n~:lardır. Bukadar büyük bir 
~r ada ının başına üşüşmüş buka
dı.ı llsiJııll ~ .. mevcut iken harp teh 
ıa:· Çunk··Une geçmek hakikaten zor· 
b· bu k· u harpta müttefikleri o · 

l ul-°İilt b· •trıseler devletler Uzerincle 
er ır n .. r 

· u uı; ve kudreti haizdir · 
L '\'aıllız 
ıın~. ' hnr t h 11\i h P an zengin olanların 
•. ! olur ~~ taraftnrı zannetmek yan· 
yer· · "rUnk .. 
l't 1~e elde u_ harp bir kere patlak 
t ~ek b· edılecek knr vakıa pek 
Q,. l ır · b l r,,aldc nı~ et iktisap edebilirse de 
~ .. t. harp :z cok tehlıkeye düşer. Fa· 
b:. ~ak1 .,.J uhur etmeden. blıtün dün-
·~ ""'IQ b• 
e\ov du Uruı Lr harp çıkacak korkusu 
d1ıı: eı sıınhı erek her memleket biran 
,, !ilı kad llnınağa v<? mümkün ol -

I! ~ ar Çok ·ı· "-. hık . sı ahlaıumığa sevk 
"<lalı. edılec k 1 b· daha e o ursa para kazan· 
ı ad eınni 1 • aıtıı Yet a tına giı-er. Bu gi. 
ı.ı~ ıtr na 

lıı a harp kıarında, doğrudan do~· 
~aı:ı çı .arım k ı 

tıı. lavu~ a a tın yumurt . 
"!\ ı . gunu kes • b 

lı.q Çın b megc enzer. O . 
\> tiır-ade u kısım sermayedarlar da· 
~~ ortalıw 

Ilı eyi v . gı sade~ heyecana 
e~i e sılahl 

tercih nnmağa teşvik evle· 
ederler. • 

Sonu üçüncüde }{ .. 
u eyin Cnhid l:" ALÇIN 

Cumhur Başkanlığı yatı 
Bu yeni .~emi dün limanımıza geldi 

Ulu Onder dün yatı gezdiler 
ve akşam yemeklerini yatta yediler 

Çankırı 14 defa 
daha sarsıldı 

Çankırı, 1 (A. A.) - Dün saat 20 
ye üç kala olan ilk zelzeleyi takiben 
bugün saat sekize kadar 14 zelzele 
daha oldu. Zclzelenm şehirde yaptı. 
ğı korkudan halk geceyi açık yerler
de geçirdi. Zelzele ufki olduğundan 
kayda değer hasarat yoktur. Zelzele 
vilAyet dahilinde kırk yerde hissedil 
miştir. 

HER SABAH 

Komünistler ve af 
kanunu 

Komünistler af kanunundan is· 
tifade edemiyorlar. 

Bunun «esbabı mucibe» sini 
sormıya hacet var mı? Yüz elli -
liklerin temsil ettikleri fikir, Türk 
vatanı için artık bir tehlike değil
dir: Vahdettin mezarından kal· 
kıp padişah olamaz; Ali Kemal 
hortlayıp Peyam'ı çıkaramaz; Yu
nanlılar İzmire bir daha ayak 
basamazlar ve bir daha Kuvayı 
inzibatiye çeteleri milli kuvvetler 
üıerine saldıramaz. Vatanın hiç 

Savarona yatı dün, Boğaz sularında bir tarafında, ne ideoloji, ne de 

Cumhur Başkanhğım1z için satın vekilimiz olduğu halde motörle yata hareket olarak bir hilafetçilik te
gelmişlcr ve yatı gözden geçirip ak. şebbiisü görünmüyor. Bu fikri ta· 
şam yemeklerini de orada yedikten şımaktan bile utanmıyan vatan -
sonra geç vakit saraylarına dönrııfış. daş kalmamış gibidir. 

alınan Savarorıa yatı dün limanımıza 

gelmıştır. Ege süvarisi Sait Kaptanın 

ıdaresinde bulunan ~at sabah erken. 
den Floryaya gcleıek dE>mirlemiş ve 

oğle uzeri lımana dogru hareket et· 

mıştir. Saat 13,30 da Sarayburnu açık

larından geçen yat !;fıc.ıt tam 14 te a. 
ğır ağır Dolmabahçe sarayı onüne g~ 

Ieı ek demıı lcmıştıı. Başvekil Celfıl 

Bayar sabuhltşıı~ ya ta giderek gez· 
miştir. Bilahnre. ~a&l 15 raddelerinde 

Cin Önder AUıHirk. yonlaı ındrı B::ı~-

!erdir. Komünistlerin vaziyeti böyle 
İsminin cGüneş - dilı> olacağı SÖY- değildir. Bunların içinde birkaç 

lenen yat Hamburgda Blum und voss kere hapse girip çıktıkları halde 
tezgahlarında yapılmıştır. 4800 ton. uslanmıyanlar da vardır. Devlet, 
luk olup uzunluğu 106 genişliği 16 bunları, •bir affı umumt olur , 

' kurtuluruz!• ümidinin doğurdu-
metredir. 

ğu cesaretten mahrum etmiye 
3000 beygir kuvvetin<le 6 buhar tür· mecburdu. Af kanunu Türk in • 

bjni bulunan yntta 4 kazan vardır. kildbı önünde baş eğenler içindir, 
ikı kazanla 16 ve dört kazanla 21 mil baş kaldıranlar için değil. 
sur'aı elde cdilıncktedlr. * 

Kanundan istifade eden 
ve edemiyenler kimler? 

Bu yeni af kanununda adi suçlar için 
hlc bir madde yoktur 

' 

Büyük Millet Mecllainin yandan rörünüşü 
Ankara, 1 (Hususi) - Adliye En- kanunu projesini müzakere etmiş 

cümeni dün Dahiliye Vekili ve Parti ve birçok hükümlere de ilaveler yap
Genel Sekreteri ŞUkrü Kaya ile Ad- mıştır. 

liye Vekili Saracoğlunun huzurilc af (Devamı 5 inci sayfada) 

Balkan Devletlerile 
Münasebatımıza dair 

Dr. Tevfik Rüştü Arasın Beyanah 
(Yazısı beşinci aayf ada) 

• lngilterede mecburi askel!!.!! 
lngiliz teslihatı günde 
6 milyon lira tutuyor 

fnrlliz. Jonanmaaı ve harbiye nazırı Hor Bclişa 
Paris, 31 (Hususil İngiltere Harbi· ı milyon istcrling ayınnaktadır.> de -

ye Nazırı liore Belisha; Devoünport· mi~tir. Yani günde bizim paramızla 

ta bir nutuk söylemiş ve: cBü)•ük Bri· 6 ınılyondnn fnzla! .. 

tanya hUkumeti silahların1ak proiesi· j Gtı.ıdc 6 milyon ne d~nı(!ktir? ve 
ni tahakkuk ettirmek icin giinde bıı·, (S("nu 5 inci sa) fada) 
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!ayfaı 2 

« Yeni Sabah » m tarihi tefrikası: 8 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan : Zıya Şakir 

Ülema divanı 
Napolyonun şöhreti artdıkça onu 

kıskananlar da çoğalıyordu. 
Hemen hemen, (Direktuar) da aynı rin karadan geldiğı cıheUc gecikti -

vaziyette idi. Bunlar da, Napolyonun ğinden bahsederek, bir an evvel (Di. 
birdenbire parlayan bu büyük şöhret vanihümayun) a kabulünü, ve res -
alevinin, büyük bir tehlike teşkil et - men münasebete girişilmesini rica 
mesinden endişe içindelerdi. Hatta, 

ediyordu. Napolyonu küçük düşürmek için; o -
nun, ftalyn ve Avusturyada yaptığı Padişah Üçüncü Selim; niha~et bu 
sulh şartnamelerini kabul ve tasdik ricayi kabul etti. Evvelce bazı elçile
etmemeyi bile dü.,.c;ünmüşlerdi. Fakat, re yapıldıgı gibi, dllst Fr2nsa elçisi
artık (Milli Kahraman) sırasına geçen ni, hediyelerin takdıminden evvel ka 
Napolyonu güccndinnck yüzünden, buJe karar verdi. 
halkın bir kıyam ve isyan vücude ge- Artık Fransa Cümhuriyeti tama -
tirmesindcn korkarak bu fikirden vaz 

mile kökleşmiş; düşmanlarına gale-
geçmişlerdi. 

• be etmiş; bu suretle en büyük Avru-
"' Halk, ve bilhassa müncver zümre, pa devletleri sırasına geçmiş oldu -

Napolyo'na karşı hissettikleri takdir ve 1 ğu için elçi Mösyö Vertenbak'ın da 
muhabbet hislerini başka şekillerde ;~ hükumetinin şereiil~ müt('nasip bir 
göstermek istemişlerdi. surette kabulü takarrür eylemişti. 

O sırada (Büyük Saray) memleke- Bunun için de, Topkapı sarayında, 

tin münevverJcrinin içtimaına tahsis tantanalı bir alay tcı tip edilmişti. 
edilmişti. Parisin, ve hatta Fransanın Padişah Üçüncfı Selim, Fransa 
bütün ulema, üdeba ve yüksek sanat- Cümhuriyetirun elçisini, arz odasın.. 
karlan burada birleşmektelerdi. Sa - da kabul edecekti. Onun için, (Ba
rayın muhtelif köşelerinde, ilim ve sn- bıhümayun) dan orta kapıya kadar, 
nata ait akademiler teşkil etmişler, i- bostancılar ve bir iki orta Yeniçeri 
Jim adamlarına mahsus olarak bir kı- dizilmişti. Orta kapıdan, (Babüssaa
yafet intihap eylemişlerdi. 

Bu teşekkülü idare eden, ve (Ul~ 
ma divaru) tesmiye edilen meclis, bir 
akşam Napolyonu bu saraya davet et
miş.. Genç generalin şerefine muhte
şem bir ziyafet vermişti. 

Bu ziynfctten sonra Napolyon, dört 
sütun ili.erine oturtulmuş olan bir 
sahne i.izerine çıkarılmış, orada ken -
disine, Ulema divanının reisi olan 
(Mösyö Şine) tarafından alimlere 
mahsus bir cüp~ giydiri ~ği gibi; ha 
şma da, biri hurmu dnllnrından, diğe
ri de defne yapraklarından yapılmış 
iki çelenk vazedilmişti. 

• •• 
O esnada (Direktuvar), garip bir 

meslek takip ediyordu. Herhangi bir 
zümre arasında parlıyan ve bilhas
sa askerler arasındll ihtiram kaza -
nanlan hoş görmüyor; bunların bü
yük taraf tar kütleleri toplıyarak ken 
di işlerine engel olmamaları için yük 
selmelerine mani olmak istiyordu. 

Bazı generaller ve kumandanlar, 
mümtaz bir mevki kazanır kazanmaz 
rı halde, Direktuvar bunlara kat'iy
yen ehemmiyt vermemiş, bu yüzden 
birçok kimseler gücenmişti. Mesel&, 
(General Dzaksi) de bunlardan biri 
idi. 

Fakat Napolyon; Direktuvarın ta
kip ettiği o gizlı siyaseti bile altüst 
edecek bir velvele ile Parisc girerek 
mümtaz bir mevki kazanı kazanmaz, 
bu gayrimemnunlar arasından bir 
ses yükselmişti: 

- Bizi takdir ve himay(' edecek 
bir adam lazımdı. İşte bu, (Arkul har 
binin kahramanı) olacaktır .•. O, harp 
lerde şecaat gösterenlerin kıymetini 
bilecek .. ve bizim üzerimize kanat ge 
recektir. Artık, biz de hamisiz değL 
liz. 

Demişler .. ve Napolyonun etrafın 
da birikmişlerdi. 

* Napolyon; gündcr. güne ikbal ve 
şöhret semasına yükseliyordu.. Fa
kat muhitindeki kıskançlık ta o nis
bette artıyordu. 

(Direktuvar) erkanı ile taraftar -
ları bu vaziyetten fena halde telaş 

ediyorlar .. Bu gidişle halkın, tamamı 
le Napolyonun etrafında toplanaca • 
ğını; ve bir işaretle de, bütün idare 
şeklinin altüst olacağını düşünerek 

onu bir bahane He Paristen, ve hat
ta Fransadan uzaklaştırmak istiyor
lıırdı. 

Napolyon; aleyhindeki bu cereya
nı anlamakta, ve haber almakta ge. 
oikmedi. O, kendisini dah& büyük iş 
lere hazırladığı için, Direktuvar ile 
şimdiden çarpışmayı muvafık gör -
medi. 

Kendisine tahsi5 edilen saraya çe 
kildi. Halk ile alakasını kesti. Bü
tün dedikodulara kulaklarım tıkadı. 
Bilhassa hükUmete nit işlere de ta
mamile uzak bulunan bır vaziyet al_ 
dı. Ahval ve hadisatın ne şekil ala
cağını beklemiye başladı. 

iSTANBULDA GEÇ~fÜHİM . 
HADİS~J..ER 

İstanbula gelen sefir Vertenbak, 
sık sık Babıfiliye müracaat ediyor; 
Padişaha takdim edilecek hcdiyele-

de) ye kadar da; Peyk'ler, solaklar, 
içağaları, baltacılardan mürekkep 
saflar yerleştirilmiştı. 

Aynı zamanda Sirkeci iskelesine 
bir istikbal heyeti ile sefirin binme
sine mahsus donanmış bir at gönde. 
rilmişti. 

Elçilere mahsus beş çifte kayık
la, Galatadan Sirkeci iskelesine ge
çen Fransız sefiri, orada heyet tara
fından karşılanarak o donanmış ata 
bindirilmiş.. caddeleri dolduran me. 
raklı halk kütlesinin <ırasından ge
çirilerek saraya getirilmişti. 

Elçi, ortakapıda saray erkanı ta
rafından istikbal edilerek attan in
dirilmiş.. ortakapı ile Babüssaadenin 
arasındaki (ikinci avlu) yu yayan o. 
larak geçmiş.. (Kubbe altı) nın re
vakında kısa bir istirahat ile kahve
ler, çubuklar, şerbetler ikram olun
duktan sonra • o esnada (Reisülki -
tap) mevkiini işgal eden • (Ratip E
fendi) taraf ındarı, Pad:şah Üçün.eli 
Selim'in huzuruna davet edilmişti. 

Üçüncü Selim, dost Fransız Cüm. 
huriyetinin elçisıni, büyük bir iltifat 
ile kabul ederek, Verlenbak'ın söy • 
lediği nutka da dostane bir lısanla 
cevap vermiş; eze·.,,, .le asırlardan beri 
dostumuz olan Frctnsız milletinin ve 
bilhassa, bundaa sonra da dost ka
lacağına emin buluunduğumuz Fran 
sa Cümhuriyetinin ilk elçisini huzu. 
rumuza kabul etmekten mütevellit 
memnuniyetimi zah edemem. 

Sözlerini de ilave elmışti. 
)#.. 

Sefir Vertenbak, memuriyeti böy 
lece resmiyet kesbedet etmez, birkaç 
gün sonra Babıa!iye rnüra('cıat ede -
rek kendisine tevd! cdılen (Mah _ 
rem) vazife hakkında Reısülkıtap Ra 
tip Efendıden bir mülakat talep let
mişti. 

Tabidir ki, bu talep reddedilme -
miş; Cümhuriyctın elçisıle müzake. 
reye girişılmişti. 

Elçinin tekli{ ettığı madde gayet 
kısa. hemen hemen br tek kelime • 
den ibaretti: 

- ittıfak ... 
Kısa bir zaman evvel, bu ittfnk

tan çekinen Osmanlı hükumeti de 
şimdi bunun lüzumuna kanaat getir 
mişti. Binaenaleyh, Vertcnbak'in tek 
lifi esas itibarile kabul edilerek mü. 
zakereye girişilmesine karar veril -
di. 

O tarihte Osmanlı hükflmeti, böy
le bir ittüaka lüzum ve ıhtiyaç his
setmekteydi. Çünkü, Rusya ve A vuS
turya hükfimetindcn emin değildi. 

Onun için; Fransa elçisi Vertenbak
in teklifi, Üçüncü Sultan Selim'e ar 
zedildiği zaman o da bunu memnu -
niyetle kabul etmiş, derhal müzake
reye başlanılması için emir vermişti. 

Fakat elçi VertPnbak'in ilk mü _ 
zakerede ortaya attığı şart, Türk dip 
lomatlarmın hoiuna gitmemişti. Çün 
kü Fransız elçisi, (Tecavüzi bir itti
fak) tan bahsederek, Osmanlı hükıl. 
metini adeta derhal harbe sürükle -
mek niyetinde idi. 

Türk diplomatları, bu meselede 
de rneharet ~östermişler: 

(Devamı var) 

YENi SABAH 2 HAZİRAN:; 
C1 

NBULDA VE MEMLEKETTE SABA~ 

Japonyada değişiklik 
Japon kabinesindeki değişik -

liklerc dair gelen marnmat bir iki 
gündenberi daha ziyade vuzuh 

Manda eti 

Karaman yerine süren 
kasapların tecziyesi 

kesbetti. Çindeki harekata giri - Son günlerde, müteaddit tenbi. 
şildiğindenberi on ay geçmiş bu- hata rağmen, Gcdikpaşada iki kasa
lunuyor. İlk zamanlarda ileri SÜ- bın halka, manda etini knraman eti 
rülen daima şu o1muştu: 938 se- diye sattıkları tesbit edilmiştir. Bu 
nesi gelmeden harekat bitecek. iki dükkan, üçer gün müddetle sed-

Fakat yeni senenin ortası da dedilmiştir. Bu iki kasaptan başka 
gelmiş olduğu halde Çin hareka- son bir ay içinde 127 esnafın belediye 
tının Japon gayelerine göre neti nizamlarına aykırı hareket ettikleri 
celendiği iddia edilememektedir. görülmüş, bunlara 10.20 şeı lira ara-

Harekatın başında bulunan sında ceza kesilmiştir. Son bir hafta 
kumanda heyetı arasında da şim zarfında da kaymakamlıklar tarafın
diye kadar müMm de~işikliklct· dan muhtelif suçlardan ciolayı birçok 
olmuş, fakat kumandanın bir e~- müesseseler tecziye edilmişlerdir. 
den idaresi ciheti '1i1lfı temin edı- Onlar da şunlardır: 
lememişti. Burnlan sonra Çin ha- Yol geçen hanına, müsaadesiz ah-
rekatı için gözönüne alınan bu şap inşaattan dolayı 20 lira nakdi ce. 
olacaktır. Kabinedeki tadilat, har za, Balıkpazarında helvacı Aliye, 
bi daha şiddet ve kuvvetle idare mağşuş yağla helva yaptığından do
ederek bir an evvel neticelendir- layı 5 gün müddetle diikk5.nının ka
mek maksadi1e çalı~acak bazı a- patılmasına, Küçiıkpazarda fırıncı 
zanın hükumete almmnsı demek Jamboya 5 gün, Kumkapıda fırıncı 
oluyor. Çin işlerile meşgul olmak Kirkora 5 gün, Uzunçarşıda fırıncı 
üzere ayrıca teşkilat yapılması da Petroya 3 gün, Knpalıçarşıda ahçı 
düşünülmektedir. Şimdiye kadar Azarika 3 gün, Asmaaltınd2 kadayıf
bu işlere mani olan Harieiye na- cı Lutfıyc 3 gun, Kuçukpaz.arda la -
zırınm çckilmesile daha buna ben kantacı Pandelıye 3 gün, Sırkecideki 
zer bir takım tasavvurlar netice- sinemalardan birme de sıhhi şeraite 
lendirilecektir. Japony2 hariciye riayet edılrnerr.esinden dolayı bir 
nezaretine getirilen general Uga- hafta müddetle sed karnrı vHifmiş
ki bilhassa idarecili~i ile tanınmış . 
olan bir askerdir. B~ndan üç dört 

tır. 

sene evvelki vukuatia hu general . 
den çok ehemmiyetl~ bahsedildi- BELEDiYEDE 
ği ve kendisinin ıcraatından or- T" ) 1 
duda bir kısımlarının memnun ol ıp e uygun O mıyan 
madığı işitiliyordu. Çinde mutla- el arabaları 
ka fütuhat siyasetr takip etmek 
istiyen bu kısım için generalin Beledıye el arabaları hakkındaki 
itidal dairesindeki hattı hareketi mcmnuiycti dünden itibaren tatbik et
belki hoşa gitmemişti. Şimdi de miştir. Mem_urlar, d~n sabahtan. i:~ · 
onun hariciye nezaretine getiril - haren Beyoglu semtınde ve Emıno -
miş olması gene bu kısmın mem- nünde kontrola başlamı~lar,. ı_nuayyen 
nun olacağı bir keyfiyet gibi gö- tıpe uygun olmıyan ve hır kışıden faz
rünmüyor. la şahıslar tarafından sevkedilen ara-

Bu tadilatta nnzarı dikkati ce1 balan çevirerek Kaymakamlık bina
beden diğer bir cihet te hariciye larına götürmüşlerdir. Orada bun -
gibi maliyenin de başka bir nazı- lara, belediye talimatnamesine muga
ra verilmiş o]masıdır. Yeni ma1i- yir hareketlerinden dolayı ceza kesil
ye nazırı M. İkeda zaten Başveki- miştir. Bunlardan gayri, muhtelıf ti
lin, çoktanberi reyine müracaat carethane ve şirketlere de tebligatta 
ettigi bir maliyeci olarak tanın - bulunlllarak tesbit edilmiş olan tipe 
mıştı. Herhalde Tokyo hükumeti- uygun olmıyan arabaların kullanılma
nin bundan sonra yeni bir hamle ması bildirilmiştir. 

alarak işe girişeceği Eöylcndiğine yıkılacak binalar 
göre filiyat sahasında nereye ka-

Yaralı yatan adamı 
kim çiğnedi? 

Yakalanan şoför Rahmi, poliste itir81 

etti; mahkemede reddediyor 
Pangaltıda Eşref efendi sokağında diseyi büsbütün başka hir ta~; f' 

Şeref apartımanında oturan Belediye !atmıştır. Rahmi, sorgu hnk! . 
eski tahsildarlarmdan Bedrinin 25.26 suallerine şöyle cevap verıniştır·iit 
Mayıs gecesi Altınbakkal tramvay « - O gece Belvü gazinosu 011 U' 
durağı yanında ve tramvay caddesı de tramvay hattına yarım ad~ dW 
üzerinde ağır yaralı ve sarhoş olart~k İ safede yatan y~ralı bir a~arn g~~ 
yatarken bulunduğu ve kaldırıldıg: 

1 
Arabamı Taksımde garaJa bır 

Fransız hastahanesinde öldüğü ma - tım. Mecidiye köyündeki eviıne ~ 
llımdur. olarak gidiyordum. Bu yaralıY~tıls 
Yapılan muayene neticesinde BecL. le bırakmıya vicdanım razı_ 0 )' 

rinin ölümünü intaç eden yaraların Civardaki polise haber verdıP1· ...,, 
. ·-neıF' kendisine bir nakil vasıtasının çarp- sa bu ndamı kat'ıyen ben çıg ~ 

ması neticesinde husule geldiği an - duğum için benim yakama yııP~ı 
laşımlış ve sarhoş olarak ~·erde ya • duğum için benim yakama ya~ı~ 
tan bu adamı çiğneyen şoför aranma_ lar. Yakaladılar. Fakat bu işte 1 l.ı! 
ğa başlanmıştı. bir hisle hareket etmiş olmııkt~ll ~ 

Polısın yaptığı tahkikat neticesin. ka bir suçum yoktur. Filvnkı, ıJl~ 
de bunun 2737 numaralı taksi otomo- evvel ayni yolun mukabil taraf r. ,, 
bilinin şoförü Gümüşhaneli Demir otomobilimle geçıni.ştim. Şişlid~;fıl 
oğlu Rahmi olduğu zannedilmiş ve dığım müşterileri lsfanbula go 1 
Rahmi yakalanarak dün Adliyeye müş ve d?nüş~~ de. İstanbulda~oJli 
verilmiştir. paneye bır muşterı almı~tıoı. ıctt 

Soför Rııhmi poliste verdiği ifade- da arabamı Taksime garaja bırıı p 
• . tıJll· 

de hadiseyi şöyle anlatmıştır: yaya olarak evıme yollanmıŞ ıJ: 

c - 25 _ 26 Mayıs gecesi otomobi. kat araba ile yolun mukabil ta: fi' 
limle Harbiyeye doğru giderken Bel. dan geçerken yolda yatan ndııJ1l sf 
vü önünde araba birdenbire sıçradı. memiştim ve esasen karşı la;

11
, 

Bir cisme çarptığımı anladım ve a - geçtiğim için görmeme de irnk9 ' 

kabinde bir de hırıltı işittim. Hemen du. ..ıP 

durdum ve arabadan inerek baktım. Şoför Rahminin bu ifadesi ı.ı desı 
Bir adam, yerde kanlar içinde yatı. iş yine karanlık bir esrar per ft\jll 
yordu. Adamı çiğnemiş olduğumu an_ bürünmektedir. Bedriyi, ~~ ) 
ladım. Hemen arabayı garaja bırak. çiğnediği sabit olamadığına gor:~r-1' 
tım. Sonra adamı cadde ortasında ya- ralının daha evvel bir başka 0 j!ı' 
ralı bırakmıya vicdanım razı olmadı_ bil tarafından çiğnenmiş olrn~SI ~ 
ğı için geri döndüm, adam hala ora. timali de varid görülmektedir~~ 
da yat.ıvordu. Hemen civardaki polis takdirde Rahminin. Sorgu f!n ıc t 
noktası~a, cadde üzerinde bir ada - ğinde söylediği gibi, yaya oııır~. ' 
mm yaralı olarak yattığını haber vine dönerken yaralıyı görınıı; 
verdim, sonra da evime gittim.» haber vermiş olmaktan başka tst 

Rahmi dün Adliy~dr. ikinci sorgu setle bir aHikası olamaz. Bu n°~1eb 
hakimliği tarafından isticvap edil - esaslı surette tesbiti icap ctıne ııtıl 
miş, fak at orada da poliste verdiği i. ki bu da pek kolay bir iş sayılıtı 
fadenin tazyik neticesinde kendisine tadır. 

zorla imıa ettirildiğini fÖyliyerek ha- · Tahkikat derinleştirilecektir. 

Maden arama Dikkatsizlik 
dar gidileceği beklenmektedir hakkında bir tamim Şehir üzerinde pek çok 

Japonlar askeri sahada olduğu Bir çocuk beşiktetl 
düşerek iple boğuld~ 
Ortaköyde Çarşı sokağında 2~ el 

kadar Çinde ellerine geçen yerler Yıkılmak üzere olan binalar şim - kÖmÜr Var 
den istifade edebilmek için mali diye kadar alakadar beledıye daire - Kastamoni 27 Mayıs (Husu.si) 
ve iktisadi ~halarda da azami mu leri tarafından, bına sahibine tebll - Maden Arama Enstitüsü mühendisle
kavemet göstermek mecburiye - gat yapıldıktan sonra yıktırılmakta ve rınden Volter' in başkanlığında Mnz
tinde olduklarını söylüyorlar . Me- enkazı da satılarak masraf karşılığı a- lum, Arken Rıfat, Şadi ve Münirden 
vaddı iptidaiye itibar ile harice lındıktan sonra miitebakisi sahibine mürekkep bir heyet dün Daday kaza
muhtaç olan Japonya için şimdiye verilmekte idi. Yeniköy Belediye şu- sına tabi Söğüdöniine gitmiştir. 
kadar Çinde girmiş o]duğu yerle besi böyle bir maili inhidam bina me- Hey'et burada dört ay sondaj ya -
rin tabii servetini çıkarıp iş]et · selesinde mütereddit kalmış ve yapı- pacakbr. Söğüdözünde pek çok kö -
mek keyfiyeti düşündürücü bi.r lacak muameleyi merkezden sormuş- mür olduğu ve bunlann kuvvei ha -
mevzudur Harbi ne pahasına 0 - tur. Merkez Umuru hukukiye müdü- ruriyesinin fa7Ja1ığı evvelce tesbit e
]ursa olsun zaferle neticelendir -

riyetı meseleyi tetkik ettikten sonra dilmişU. Hey'et madenin işgal ettiği 
mek gayesi1c memlekette bir ta- belediyenin bir tüccar gibi enakzı sa - saha üzerinde çalışarak kömürün de
kım fevkalade tedbirler alınmış-
tır Öyle görünüyor ki bu tedbir- tamıyacağı ve ancak bina, sahibi ta - rinliğini tesbit edecektir. 
lere raltmen Çin işleri Japonlara rafından yıktırılmadığı takdirde yık- § Ankaradan Kastamonuya işle 

lınlarak masrafı sahibinden tahsil e- mekte olan otobüslerden üçü diin göre umulan netice]ere varmak -
tan uzaktır Gayeler·~ varmak i- debileceği hakkında bir karar vermiş, Çankırı yolunda devrilmiştir. Aynı 
çin mani olan sebepleri bir tarafa bu karar dün bütün alakadarlara teb- günde birbiri arkasına olan bu kaza -

·ı l"ığ edı'lmiştı'r. larda birinde beş, dig· erinde iki kiŞ1' bırakarak Asya kıtasmda girişı -
miş harekata daha zi vade kuvvet 
vermek için olduğu dnhışılan bu 
kabine tadilatı ile onu takip ede
cek o1an yeni projelerin tatbikatı 
ne netice vcrecegin! !'Örmek için 
çok beklemiye li.tzum kalmıyacak 
tır. Çünkü Uzak Şark işleri inki
şaf ederken artık zannedildiğin -
den çok sürat gösteriyor. 

Trakyada hayvan ıslahı 
Edime 29 (Hususi) - Trnkyada 

köy Aşımdurakları bir plan dahilinde 
köyler dolayına kadar sokularak köy 
bayvanlannı kısırlıktan ve kötU döl
lere karışmaktan kurtannağa çalışıl

maktadır. Böylelikle büyük ve uzak 
merkezlere hayvanlannı götürmekten 
bezgin olan köylünün ayağına kadar 
varılarak ona her bakımdan yeni bir 
kuvvet ve varlık verilmi~ olunuyor. 
Bu duraklarda Devlet Aygır Deposu 
ile Vilayet merkezlerindeki depolar -
dan Nisan ayında gönderilen damız -
!ıklar tarafından üç ay aşım yapılmak
tadır. 

Romanyadan 1600 göç
men memlekete geldi 
Köstenceden 1600 göçmen yükli -

yen Nazım vapuru dün limanımıza 

gelmiş ve Kavaklarda karantine ö -
nünde demirlemiştir. Yarın limanı -
mızdan geçerek Çanakkaleye gidecek 
ve içindeki göçmenleri Eceabat mev
kiine çıkaracaktır. 

Kayıtsız ça1gıcılar 

Belediye, bar, gaz.ino, tiyatro vesa
ir mahallerde, münferiden veyahut 
grup halinde çalğı çalanlar hakkında 

yaralanmıştır. 

§ Dadayda son günlerde hummalı 
bir imar faaliyeti göze çarpmaktadır. 
Belediye kasabanın ortasından geçen 
derenin her iki tarafına rıhtım yap -
tırmıştır. Ayrıca Belediye bahçesi de 

bütün şubelere bir tamlın göndermiş- güzel bir plana göre tarhedilmiş ve 
tir. Tamimin, bu gibi yerlerde çalEQ Belediye hududu içindeki araziye ve 
çalan sanatkllıların, Türbedeki Es - yollara 1200 ağaç dikilmiştir. Kayma· 
naf Cemiyetinde, kendi branşlarına kam vekili Zeki Ocaklının kısa za -
ait kısma mukayyet olmaları lllz.un i- manda gösterdiği gayret ve himmet
ken şimdiye kadar kaydolmadıklan ve le kasabada ve kaza dahilinde tam bir 
bunlann ancak cemiyetlerine kaydo- çalışma başlamıştir. Bilhassa kasaba 
tarak birer ehliyetname ibraz. ettik • dahilinde çirkin bir manzara arzeden 
ten sonra çalışmalarına müsaade e _ ufak baraka dükkanlar yıktırılmış ve 
dilmesi beyan edilmektedir. yerine park açılması kararlaşmıştır. 

Belediye şubeleri izinsiz MAHKEMELERDE 

park açamıyacak Türklüğü tahkir 
Büyükderede Türklüğü tahkir su. 

Bazı belediye şubeleri, ötedenberi çundan dolayı mahkemeye verilen 
kendi mıntakalarındn bulunan sahip- Madam Froso'nun muhakemesi bit. 

miş ve dün Ağırcezada karar tefhim 
edilmiştir. • 

siz. yangın yerlerini, sırf şehrin iman 

noktasından, birer bahçe haline sok
makta idiler. Belediye alakadar şu - Bu madamın, kavga eden iki ço. 
belere, bütçede ancak muayyen bir cuğu ayırırken bunlardan Semranın 
kaç bahçe ve park için tahsisat mev- kendisine: cPis gavur» demesine hid 
cut olduğunu, böyle gelişigüzel hah - detlenerek: «Türkleri adam eden biz 
çe haline sokulan heryer için tahsisat Rumlarız• dedikten sonra Türklüğü 
bulunmadığını, hu yüzden bu yerlerin tahkir mahiyetinde sözler sarfüttiği 
bilahare bakımsız kalacağını, bunun sabit görüldüğünden bir sene hapsi
da ikide birde halkın şikfiyetini cel - ne karar verilmiş, ancak bu sözleri 
bedeceğinl, binaenaleyh merkezden 1 tahrik neticesinde söylediği anlaşıl
sorulmadan böyle yerlerin bahçe hali- dığından cezası 8 ay ağır hapse indi. 
ne ifrağ edilmemesini bildirmiştir. ri:m t;r. 

· benım ıun•u~·-~· - - -, 

maralı evde oturan Madam fart! 
.. ~IY 

bir buçuk yaşındaki çocuğU t 

uyutmak için salıncağa yatırı11~ ~ 
vin alt katında işile meşgul ol~ 
başlamıştır. Bu esnada çocuk . ı,e 
caktan düşmüş, fakat kendisi~ 
linden salıncağa bağlıyan ip 
na takılarak çocuğu boğmuştur· 

POLİSTE 

On kişinin ka vg-9 
ııec 

Samatyada Hacıhamza rnal13 ~11' 
de on kişi arasında bir kavgtl 0 Jl 4 
tur. Bu mahallede bakkallık ed~j 
dullah, Feyzi, Sinan, Hakkı, fıı f 
İsmail adlarındaki akrabalard~e 
teşekkil bir grup, ayni mahall ~ 
ne akrabalıkları bulunan -,At 1 
İhsan, Raşit, Taliha, aralarıııd:1 
denberi mevcut olan iş reka~,~ 
zünden kavgaya tutuşınl.IJ" rı'I 
Kavga esnasında İsmail, fttıf. 
dükkanından aldığı bir ekıne1' b# 
ile Raşidi ve karısı Talihayı 1'9 

lerinden yaralamıştır. . ,.r ıl 
Suçlular yakalanmış, yaralıl 

tahaneye yatırılmıştır. • 9' 
§Yüksekkaldırımda TatarbC>ıııı 

kağında 23 numaralı evde ottlt"'~ 
8 aylık gebe bulunan Roza ~9 
adında bir kadın, dün balk011 e t ,. 
maşır asarken ayağı kayınıŞ ıııı 
konun parmaklık demiri karııı 
tarak ağırca yaralamıştır. JJJl 
Kadın, hastahaneye kaldı'' 

tır. 

Otomobil kazaS•. 
J• 

Şoför Ohanes oğlu Ardn.şırıilr ~ 
sindeki 3065 numaralı taksı d ıı f 
lide Halaskar Gazi caddesinde ıı 
çerken Mehmet oğlu Mustafıı1~ 
mış ve başından yaralam1ştırd cıl 
Amerikan hastahanesine kal 

1 

şoför tutulmuştur. ,( 
• -0- pV' 

AlmanyadakiyeniV~~ 
Almanyada inşaatı tamaırı111;11t 

vapurunu almak üzere 30 ıcıı ıcel 
rettebat bu akşam Kiel'c harC 
decektir. 



!ABAH 

.. 
Yüzellilikler Baş tarafı birincide 

.Türk milletinin b"' "'k fk ti C J • • •ı"' h) • İşte niçin bugün heyecanlı, telaş • 
~'li2. ellilikl uyu 1 şe a asus ar IÇID, Si a a isyana ıı ve korkulu bir hava içinde yaşadı -
çıy ere vatan kapı arını a· . . . . .. 
f or. On beş s el ·ır k Jk J • • d v • •kJ.kJ } ğımızı anlıynbilirız. Çi.ınkil bızı böyle 
Letden korka kelle keVV 

1
' mı pl ~- a an ar ıçın egışı 1 er yapı ıyor yaşatmakta menfaatleri bulunan müt-

1':a}d ra açan ar, ans .. 
1tımlar d A b" ··ı . . ., . hiş para kuvvetlerının avucundayız • 

leline k ın an ra ıstan ço • Ankara, 31 - Adliye encümeni ce- leketimwn casuslugn bır saha olması . . b'l ah f ~ aldı ak 
adar b"t·· d" d 1 . · f . . . IBıze bıran ı e r at ne eı; rm tıkta u un unyayı o aş· za konunu ile ceza muhakemeleri u - halı bertara edümıştır. . . 

1 
D . di 

n sonra ~ w 1 k . . 1 tı L, . . . • • onların ışlcrıne ge mez. aıma en -
Yetin ' yegüne sıgmı aca sulü kanununun bazı maddelerim de- Sı wun ısyan ve ısyana teşvık hal - . .. . . l'k· d 

muzaffer Tü' ·k" C h · _ . . . . .. . .. 1 . d b .. . . bl .. şe daıma şuphe ve emnıyetsız ı , a-
Yeti ld • ı ıye um urı ğştıren ıkı kanun J~yıhası uzcrmde mu erın e ugunün ıca arına gore bo • ' hl'k 

1 
d h ff 

o ugu"' l lard G ima melhuz te ı e er en ta a uz e-
tnic g·· l . nu an amış ır. eç- zakerelerini tamamlamış ,.e lftyihala - ğucu, yakıcı ve bayıltıcı gaz neşreden . . 'ltı d ik" bb'" . 1· t 
d "" un erı b" k k k kl . . . . ı . • 1 ., b . melı ıle sı uh te ar me teşe us. ş e an . uŞa a ma a ımız· n Meclıs umumi heyetıne sevketnuştir. vasıtaların sılah sa~>ı acagı una aıt 

1 " geçmıyor «Cumh · t re _ k .. . k 1 dd d "st 'lm' t• 5. e .. .. onların parola arı. ltrni a t · urıye > Ceza anununa reJımın orunması - ma e e go erı ış ır. ıyası curum 
1 1 

.. . 
r ık o h b k k 1 . . Devlet er harp kazanç arı uzerıne dar k esa ı aramıyaca a- nı istihdaf eden mühim bir hi\küm kon mahkumlarına verılecek ceza ıle be- . . k 
Uvvetl'di O l d b f . . . . yüzde doksan beş nısbetıne varaca 

na g" l 1 r. n arın a u e- muş ve 18 inci madde esaslı surette de- rabcr enmıyetı umumıyc nezaretı al - .
1 

k d 
1 

h k un eri h t l kl d kadar vergı er oy u ar: arp azanç-
ernini .0 n ır amıyaca arına ğiştirilmiştir. tmda bulunmalarına a mahkemelerce 'd ldıl 

Z. vata h t' 'b" · k .1 w• d . 1 d larından muazzam varı at a ar. l'\ı.hu n asre ı gı ı ınasn Ceza kanunundaki değişiklikler şun arar vcrı ecegıne aır o an ma deye . . .. . 
l nu her taraftan saran b"ır a 1 d b üt . hk Fakat bu bırtakım speki.llatorlerın ve e\rjn . . • ar ır : u m emmım cezanın ma emece 

ıçınde 0 b h' . . . k bilhassa silah :labrikacılarının hırsla. lledanı 
1 

n eş sene ıcap ve Ağır cezı:ılı bazı suçlar ne:;rıyat va- tayın olunacak hır mınta ada bu ne- .. .. . . . .. 
ete ya 1 tl . . ·~· lm 1 . . • . rı yuzunden beşerıyetın tehhkeye duş rnusaff nan arın yur arına sıtasıle ışlendıgı halde matbuat ka - zaret altında ka a arı ıçın yem hır . b' k"l 

.. a bir k 1 l d" kl · . .. .. .. 1 d" . . mesıne karşı ır çare teş ı etmez. §Uphe a p e onece erme nununda altı aylık hır ınururuzaman hukunı kabu e ılınıştır. . .. k 
1 

d 
etrniy ı· l · d f'k' ı . . .. hk 1 Çimku harp azanç arını meşru a -adaını oruz. ç erın e ı ır yazılı bulunmaSJndan dolayı, ceza ka-, Sıyast ci.lrum ma Qm arının ceza-

1 
d w . 

1 
kl 

arı ve tk' 1 d b 1 1 • dederek on ar an agır vergı ama a nan b sana ar ar a u u- nununun l 05 inci maddesi kabahat suç larını çektıkten sonra mahkeme kara- . . . 
u gün hktı. k f"l · ı ı ı · . . beraber kalan kar yıne ınsanı ısyana tında h a ar a ı esı a ın a - )arı hakkında bir hüküm olduğu hal- rıle muayyen bır mıntakada emnıyeti k k d . k k 
Ce enn d k 1 d . . sevkedece a ar yü se tir. 

gilSını ta em en çı ·an arın am de bu mühletin maddede tasrih edil - umumıye nezaretı altında kalmaları bir i . . b. ltıkk' .. 
· Şımıy kl A k l d ı . . . k Bunun çın, yem ır te a ı vucu-ıincir] . aca ar.. r a arın a miyerek bir seneden aşağı suçların emnıyet tedbırı olara ceza kanunu- d' B' k' . · erı he " k l t . de gel ı. ır ımsenın harptan ve 

l'ip hır' nuz oparı mış muz a- 1 bir sene içinde hilkme bağlandığı tah- na ılftve olunmuştur. .. d d 
1 

ld d b"l 
Yurt b 1-~ 1 d . H" · ,. . . • harp sanayıın en o ayı e e e e ı e-ll:ıesuı b" ıra~mış ar ı. ur Voe; I dırde amme davasının duşecegi, mad- Mahkemeler usulü _. . 

) ır memlekete kavu •OT· d d 1 b 1 'k cegı kazancı tayın hakla devlete bı -
ar. Onl . . . . ŞU) e e yazı ı u unmasının tatbı atta Ceza mahkemeleri usulü kanunun- k 1 ak dU il i.lldG B d l tl 
savVur adrın sevınçlerını hız ta - zaran görülmesinden bu maddenin ka- da yapılan değişiklikler de c:unlar - hra ı m h ş dn "kt: de azı beb~'sle er 
l e emey· M ··ı ·· :t erp zu urun a ı ısa ı leşe u e -
erdi; b' . ız. ~ anen o muş- bahatlara ait olduğu tavzih ediJmek dır: . f be 

1 
. . 

U}a ır nevı « basibadelmevb e- surctile hükilm deği tirilmiştir. rı ~e se er r Ik vazıyetıne sokmayı 

Ceza kanunu tadilatı Esen hava 

Sayfa: 3 

·SON HABERLER 
1 

Bir Garp misaki 
akti için müzakereler 

Almanya ile İngiltere gizli bir 
pazarlığamı girişmek Üzeredirler ? 
Londra, 1 (A.A.) - Çekoslovakya Aynı mehafil B. Strangın ifa ede • 

ve Almanya'ya gönderilen İngiliz me- ceği vazifenin müstemleke meselesi ve 
muru B. Strang, Başvekile malumat bir garp misakl hakkında A~anya i-
ve izahat vermek üzere bugün Baş • 1 1 k ·· takbel '"zak ı ... -. . • e yapı aca mus mu ere ..... -
,·ekl\let dairesine gidecektir. Resmı L 

. . ~ h f'I B )erle alakadı:ır olduğunu ilave etme~-
temınata rağmen, sıyası ma a ı . . . . . 
S · · t" b.. ·k bı"r tedırler. Hatta bu son ıkı mesele hak-trang ın memurıye ıne uyu • 
ehemmiyet atfetmekte ve muınailcy . kındaki Alman noktai na1arını gös-

hin bilhassa Südetler meselesinin hal teren bir vesikanın Londra'ya gelmiş 
li hususunda İngiliz sefirlerine şifa- olduğu söylenmekte ise de bu şayi3yı 
hi talimat vermekle muvazra~ oldu - teyid edece'k hiç bir haber alıruna-

ğunu beyan eylemektedir. mıştır. 

İhtilaflara dair 
Bir kanun layihası 

Üç zelzele daha 
kaydedildi 

Ş.tılar. . ş Ağırcezayı müstelzim siyast bir suç dUşünmi.lşler. Devlet nasıl askerlerin 
S s dd t k 11 le k d Ankara, l (Hususi) - Umumi "tl 1Yasj ihtiı·a 1 k" ı f . ""'ı e u anına ay 1 işliyenlerden ele geçmiyenlerin mal - aylığını kendisi tesbit ederse bunların 

İstanbul, 1 (A.A.) - Bu gece biri 
saat 19 u 5 dakika 12 saniye geçe, di
ğeri saat 20 yi 4 dakika 18 saniye ge
çe, üçiincüsü de 21 i 35 dakika 50 sa
niye geçe olmak üzere üç zeli:ele kay
dedlimştir. 

" ~r s ar, ın er, men a s· . b' .. . t h kk"' .. .1 1 h . k 1 mülhak ve hususi büçelerle ıdare d-
larınd. Hayır, hayır, onların ruh· . ti ıyaisı ı~ zumrcnın . a a 1 umu b ı e arının a~zı~e.. arar veri ebileceği k&.rlarru da öylece tesbit edecekmiş. dilen daireler arasındaki ihtilafların 
y a bu gibi d 1 artık ıç ma anun ve ruzam arı oz- hakkındakı hilkum mecburi olarak her Fakat bunu kabili tatbik bir ted - tahkim yolu ile halli hakkındaki ka
g~~Yo.ktul', Yaban~g~:::aklarda mak ve bul suretle .. propaganda yap - tahkik safhasında sorgu hakimi veya bir gibi görmedikten başka, kimlerin nun layihası Meclise gelmiştir. La -
his}' etıni Yumanla 1 b be bu manın ceza nrını gosteren 141 ve 142 '\nahkemelerce verilmesi şeklinde de- harptan para kazananlar a-~na so • yiha esaslarına göre umumi bütçeye 
t-: er de eh d" r a .. e~ald"r G inci maddeler dnhi değiştirilmiş ve ğiştirilmiştir. Usul kanunumuzun e • .....,. 
••Ye k e ıyen gomu u e- dd 1 rd k ş dd kulacağını tayin hususunda da birta- dahil daireler arasında tahaddüs e-
kıYrn alanların hayatları okadar ma e e e i c i et. kullanmak> sas prensiplerinden olan gıyabi mu- den ihtilaflar Heyeti Vekilece inıi -
bOrç} etlidir ki hunu ancak vatana kay~ı l~~dırılmış ve şıqde~ kullanıl - hakeme yapıl~maması kaidesi gene mu kım nazari zorluklarla karşılaşıyorlar. hap olunacak, Heyeti Vekile azasın. 
l'an U oldukları minnet ve şük • ma_ a ı e cezayı artırıc~. bır _se~ep ol- hafaza edilmış, ancak karar halinde Bu hususta en çok Amerika ileriye dan hakemler vasıtasile halloluna _ 

a &a.rfedeb'l' l dugu bu maddelerde gösterılmış ve bulunan suç maznunlarının malları • gitti. Roosevelt'in büyük bir dikkat caktır. "Si . ı ır er. . dd 1 rd 
t k ıırn için b k )' t . t- gene aynı ma e e e geçen sene teş- nm mutlaka haczolunması kaydile on ve azamt bir bitaraflık dairesinde Mülhak bütçe ile idare edilen dai. 

Bunların üçünün de ayn merkez -
den geldiği ve birinci ile üçüncünün 
oldukça şiddetli olduğu, merkez üst
lerinin İstanbulun şarkında ve 390 
kilometre mesafede bulunduğu takdir 
edilmektedir. 

1

1 tan son-. ' ub"'yila~ak ıs eY! yır ki1'tı esasiye kanununn konan Türki- Jar hakkında bir tazyik teşkil eden relerı'n ı'htiltıflan Başvekalet Müste. 
o acakt • Q en u sevınç ŞU c h . • . fl .. harp kazançları hakkında yaptırdığı 

ır: ye um unyetının ana vası annı gos bu karar kanun pençesinden uzak kal- qarı tarafından halledilecektir. Hu - Matbuat kanununda 
- """ t 1 f k tJ J tahkikat ortaya müthiş hakikatler çı- ~ ıurk v t d h · kt ı eren esas ara mugay r ma sa ara cc- malarına mani bir tedbir kabul edil - susi büt"" ile idare olunan veya ser. 

a anın a aın yo ur. · t t k'l' h h · b f k d B neticesm' de birtakım ,~ d ""• •ki.ki Orh S · ON mıye eş ı 1 veya er angı ir iil miştir. ar ı. unun mayesinin tamamı Devlet tarafından egışı 1 er 
Ji ~n • eyfı ORH · ve hareketin cezalandırılacağı tac:rih Bir de siyasi suç maznunları hak • tedbirler ittihaz edildi. Muhariplere ödenmiş olan daireler arasmclaki ih- Ankara, ı _ Adliye Enci.imeni örıü-
a~ki hastahanasi hakkında edilmiştir. kında sorgu hnkimlerince mahkemeye harp malzemesi taşıyan gemilerin A- til~flar, dereceli hukuk hakir.-ıi veya müzdeki gUnlerde matbuat kanununu 

uclcdiy .. 0 • b" t "h" Cn uslar için.. sevklerini mUddei olan son tahkika • merika himayesinden istifade edemi- reisi tarafından halledile'cektir. Bu göriişccektir. Kanunun altı madde • 
"·· " m ır avzı 1 M ml k t' · · lr.k l d · b · · k1 · k 1 k ı•· .uUtı 13 1 . e e e ımızı a u a an ırmıyan aş- tın açılması kararıle beraber her hal- yeceklerl kabul edildi. Harp olan yer- mercilerın verece en arar ar a ı sinin değiştirilmesi teklif oluumakta-

lubu "ld ek edıye Reisliğinden şu mek- ka memleketlere mUteallik casusluk de tevklflerine de karar verilmesi ka 1 Am "k . A 'k olacak ve aleyhine hiç bir makama dır. Kanun, müstear nam ile veya im-" ı · · ere en a sermayesı, merı a va-
tCa~et '. . hareketlerinin de suç sayılacağı, ca - nunda yazılmıştır. ı d 

1 
A. k mil . A . müracaat edilmlyecektir. zasız veya remizli imza He intişar e-

~ cnızın 17/5 938 T lı .. h 1 ~ . dd . A • tan aş arı, runerı a ge erı, merı- ı nın ker' · nus a- sus uga aıt mn eye ılnve edılen bir Zaten kaçakçılık, irtik~p ve irtişa . . . den yazılar, memleketin dahili ve ha-
;; ı bir ~~lll:ktubu si.itununda (içler hükümle tesbit olunmuş ve bununla gibi suçlarda dn buna mUmasil hU _ ka silahları gıremlyecek. Gırerse mcs- Berlinde 339 yahudi 

1
rici emniyetine veya esrarı askeriyeye 

hıı hakkıa~ıse) başlığı altında çıkan' başka hükumetler içlıl dahi olsa mem- kümfor mevcuttur. uliyet kendilerine raci olacak. Fakat aid ise muharrirlerinin hüviyetlerin; 
gıl'a h~l n a yapılan inceleme aşa- • bu gibi tedbirlerin hiçbir fayda temin tevkif edildi bildirmek mecburiyetini amirdir. Bu 

r~ilVi ~~~ır: lngiliz kabı·nesı·ne Amerı·kada ı·sıı·cvap etmiyeceğini söyllyenler haksız adde- Berlin, 1 (A.A.) - Zabıta, bilhassa madde dah~ çok .. şüın.ullendi:i.ln:ıekte ~c:ıııe'iınee ı ;ek üzere Haseki Has-' dil.emezler. ltalya • Habeş harbinde Yahudilerin devam etmekte oldukları ve Cumhurıyet Mudneıumunusının da 

t:.~sı~:tbir~a~~~:~thae.dsteanhanAneyaedoyl:': ı•dJ•ll gı•rmedJ• edı' len casuslar Amerıkalılar yine cayır cayır siHih Kurfuerstendam caddesinde kain iki bili 'emniyetle esrarı askeriye::.c ait 
. ., ..... lb .. " k k 1 b k la d r yaı.ılardan maadası için de vazının is-dır li ak reddedildiği vaki değil _ sattılar. uyu a 1veyc as ın yapmış r ı · . . . w 

h:ı.t astahııney h . .. 1 . . . . . 317 si Yahudi olmak üzere 339 kişi mını gazete veya mecmua ıdare.slnden 
~ a ın·· e er gun yuz erce B .. .. f k J } k Mılletler Cemıyetının gayretlerı de . . . . . . . sorabilmesi temin olunmaktadır. 

llıak 'i Uracaat eder ve hepsi de yat- utun ır a arı top ama Ordunun beyhude kaldı Cenevrede 1925 de tevkıf edılmıştır. Tevkıf edılmış olan H . . k"l" b .. 
~tC!tl"rl.ır(lfi]e tc>davilerı"nin yapılmasını ı"stedı· .. ~ . esrarını .tanz"ım eşdhas arasında 76 sabıkalı bulunmak- . ar,ıcıye ve ı 1 • ugun 

" lI - ) ) Milletleraras1 silfıh ticaretini 
da._.i · <ılbuki bunlardan Acil te • l • • . ogrenmıye ça ışmış ar ta ır. stanbula gelıyor 
ıı \•e hast h - Loncıra, (A.A.) - lyı hır memba- için bir konferans toplandı. Fakat si- İ 
llıcı}i a anede yatmag·a veya d bld "ld"W• . B ç b 1 Bulgarı"stan ve talya b 1 Yata .... h an rı ıgıne gore . em ar ayn Nevyork 1 (A.A.) - Amerikan or- la'h ihraç eden b ı k 1 
ı.ı un ... u taç olanları boş yatak a b'ld' ·ıd·w· .. B An . İd" azı meme et erin 

t'lk Un bul • an ı ırı ıgıne gore · tonı ın dusundan 4 zabit ile Bremen vapuru- muhalefeti ittihaz eallen kararların Roma, l (A.A.) - Dün Bulgars • 
ılave e ~nmasın hemen bır ya • ile yapmış olduğu gizli bir görüşme . . . . .. 

llu h ·dılerek yatırılmaktadırlar d ·ı h' k b" · nun ıkıncı telsız zabıtı, <sarışın ka- akim kalmasına sebep oldu. Silah i • tan'ın Roma elçsi B. S\'etoslav, Kont , asta · esnasın a mumaı ey ı a meye gır - . 
ran ,, nın kabul edilmeyişine na- me"e teşvik etmic: ise de bu bapt ki dın>, ve aslen Alman olan diğer bır malinin bir kaideue raptı hakkında Ciano'yu ziyaret ederek Sofya hüku-trı· .ratınas . • !>' a J 1
l'et}i b' ını ıcabettirccek ehem- gayreti akim kalmıştır. kadın ve gene aslen Alman olan di- Milletler Cemiyetinin 1929 da hususi metinin bundan böyle Roınadaki sefi-

lııiladır. ır hastalığı olmadığı anlaşıl- B. İdin, ancak Çürçil'den Sirtin'e ğer üç kişi, ecnebi casusların faaliyet- bir komisyona hazırlattığı mukavele rini İtalya kralı ve Habeşistan İm-
) t l?Yfiyetin . kadar muhtelif hrknlara mensup un- leri hakkındaki tahkikata .. devam et proJ'esi de kabul edilmedi. l932 de paratoru nezdinde murahhas elçi ad -

~rıh· 12.nh edildiği veçhile ga- ı "hf d k b' k b' · 
ı .. ,irl1.~ın ayıl! siitununda neşrini di- :~~i~:e~inıiv:ö:•ı~:rek ı~a;:e~~~i~e t!~ mekte ol~n Bü~ük ~ederal Jüri tara- toplanan silahsızlanma konferansı işi detmekle olduğunu bildirmiştir. 

lifl . . dd . • fından dınlennuşlerdır. derinleştirildikc·e zorluklarla karqı- -o-
erını ı·e etmıştır. -ı :t 

b • -o-- İsticvap edilen Amerikalı zabitler, laşh ve bir c:ey yapamariı. T 8 "k (jl •d - ·0 - 'S amşvar - eşı taş maçı 
"nk r ) am cezaSJ Fotten kalesi kumandanı Albay Eg - Hasılı, bugün dünyayı heyecan ve 
<"\ Maarif vekilinin Şark seyahati l ı 'k b b d ~e .. ara, 1 (li en i e ı i in aşı ve bir yüzbaşı ır. korku içinde yaşatmakla kar temin 
lllu kö .. ususi) - Ordunun Ankara, 1 (Hususi) - Maarıf Ve. Albay Fotten, ordunun eski istihbarat eedcek mali ve iktisadi kuvvetlerin 

h~di11 0 .. 1!,Unden Hüsnü og·lu Meh _ kili Saffet Arıkan bu ay içinde Şark 
at unı azasından olup ordunun esrarını elde elindeyiz. Bundan kurtuluş ümidi de Itı11d k" cezasına çarptırılması vilayetlerimizde bir seyahat yapacak 

ll'ıes ne :
1 

1 mazbata, Meclis ruma • bu arada Diyarbakır, EHi.ziz, Van ve etmek isteyen birtakım kimselerin teh pek güri.inmüyor. 

Dün gece geç vakit öğrenaiğimize 

göre Tamşuvar klübü ile Beşiktaş 

klübü arasında cuma günü saat gltı. 

da Beşiktaş stadında br maç yapı -

lacaktır. 

Ankara, 1 (Hususi) - Hat"iciye Ve 
kili Tevfik Rüştü Aras bu akşam on 
dokuzu elli geçe trenile İstanbula 
hareket etmiştir. 

19 Mayıs tatil günü 
Ankara, 1 (Hususi) - Gençıik ve 

spor bayramı olan 19 Mayısı!\ resmi 
bayram olarak kabul edilmesi için 
hazırlanan kanun layihası Meclise 
gelmiştir. Layihada genel tatil giin. 
leri cuma gününe tesadüf ettiği t&k. 
dirde mütcakıp cumartesi bütün gü. 
nün de tatil edileceği bildirilmekte • 
dir. 

Vedat Nedim Tör 
Ankara, 1 (Hususi) - Türkofis tu. 

rizm şubesi Müdürlüğüne Vedat Ne
ındı. Erzuruma da uğrayacaktır. didine mı:ıruz kalmıştır. Hüseyin Cahid YALÇIN 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

~M~L~AeR~ Fl 
dim tayin edildi. 

Sai~an: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR 
katı evvele 
~ tırlen k .. e nıuhabhC'tindcn, sada- Knrısının duşHığı.i bu nıha)ctsiz e-

l'itıil\ h: a
1
.t 1YYi •n C'min bul•ındııgu lemleri Mııil goriıp anlamakta çok ge-

}iı. <ı ıne 
\ "I: fır • muamele ıııe o dct':i- cikmcdi. Snıbe lıt!r sanıye bıraz eri 
t'r~ •ı olur 1 ' r.. ~t'IDtıı b' 0 maz buna ne miına yen mum gıbi bıtiyor, tukC'niyordu . 

L bıt t ırdcnbire tayin edeıı•ıye - Aralarıııdil çıkan sogukluğ:ı. dair a -
~l Cl'C'dd' " · g Clltıp d ut ıçındc ha) lı müddet ğız açmaksızın yekdi;ı;erinin halini. ız-
<.' 
00

terdig'. urmuştu. Fakat Mai1ın tırabını biliyor gibiydiler. Aralarında 
ak " ı sog· ukı • 
cıı .retde • ugun gıltikçe azala- sessiz hır cdram> haşladı. Bazan iki-
li esi karı Çogalrnnsı, işe bir sevdr.. me sinin de göz yaşlan fışkırırken göz gö-
l>h..... §l'llıs old • 

oı '"ltıj k ~ uguna ait Saii:ıenin ze gelirler; yine hemen birer titreme 
~.a:ıca ha tıvvC'tlnndirdi. Genç kadın ile gözlerini b:ı~ka yere çevırirlerdi. 1rıııı h ssasJığ 
~ııt . lllini ted~?1• kiynsetini zcv - Bu bakışlarında sanki bir gün birbi -
(11t 1ıl'lkar v ıkc hasretti. Bu haki- rine birer ıniithiş ifadede bulunacak-

'l a e tevil k b 1 . 
~,_\. Sabit 1 a u etmez bır vu- )arını anlatır, bir mana vardı. Fakat 
""'ı.ıı o dukç b' ~ı~ • ı~tırab 3 ıçarc Saibenin o günün gelmesinden ürktüklerini 

t 
0
tdu "' 

1 tnhanunuı fe k .. b' 1 ·1 kd" · d h... • uü v ıne çı - gosteren ırcr acc c ı e ve ıg~rın en 
'\:lh nyndaki b'T· d 1 · 

ı.. ~ı ı~v . . u un saa et ere kaçarak tehlikeyi uzakla~tırmıya uğ -
ft.. ~\'~ bi ckını çıldırasıya bir şiddet- raşırlardı. 
lCt' tı l" "'d • 
~ ç}allrıd " ın ıçin en kesk:n hım- Bir akşam yine böyle bır halde kan 
tq_:1 

içini 'Y~n daha acı bir Joskançlık koca gözgöze geldiler. Meili11 gözleri 
~~ıYordu

1

Y<ır, eritiyor, ZC'hirlıyor , büyüdü. Dudakları anlatılacnk mü -

' him derdin deh'2etinden titrive titri. 
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ye ayağa kalktı. Lzımgelen metaneti o sevda ateşi altında bir inbisat hıs· 
iktisap için aktör gibi bir ta • setti. Sanki yüreği içindP büyüdü, 
vırla kullarını açarak zevcesine doğru büyüdü. Karı koca yine gözgöze ba. 
iki :ıdım attı. Besbelli ikrar dakikası kıyorlardı. J<""akat Ma

0

ilin nazarından 
gelmişti. Fakat !>aibe kurşuna maruz biraz evvelki dehşet şirr.di zail olmu~ 
kalmış bir kaplan gibi gözleri dön - bakışına garip hir rikknt ve nedamPt 
müş, saçları ürpermiş bır halde he- gelmişti. Zevcesinin alnından öperek 
men yerinden fırladı. İki elile zev. yalvaran bir sesle: 
cinin ağzını kapıyarak: - Saibeciğim ne ohıyorsun? 

- Bey Allah ı:ışkına sus! ... Bana bir Dedi. İkisinin gozbebekleri yiııe 
rüvelver çek, tek o anlatmak ıstedı- birbirine dikildi. Bu nazarlarda müz
ğin şeyi söyleme ... Yok tahammül e- iç br hakikat vardı. 0min acılığını 
demem, söyleme... setriçin Mail son derel'e cebri nefs1e 

Sayhasile oraya yıgıldı. Kendini tekrar sordu: 

kaybetti. - Hanımcığım ... İki gözüm ne~-
Zevç zevce arasm<l::ı geçen bu faci. luyorsun? 

anın hane halkınca şüyuun'.l meydan Saibe ne mı oluyoı-du? ... Mailin bu 
vermemek için Mail oda kapısını sür- suali aynen zavallının yüreğine bir 
meledi. M~liseleı· kolonya sularile hançer soktuktan sonra hissettiği ag 
zevcesini ayıltmağa uğraştı. Saibc 'ak rıyı sormak kabilindendi. Qenç kadın 
lını biraz topladığı zaman kendini ko yanaklarından aşağıya sıcak d<ımla. 

casının, sevgili Nailinin kolları ara _ lar yuvarlana yuvarlana hazin bir 
smda buldu. . . . . I sesle: 

Betbı:ıht Saıbe kcndmı, haylı za - - Bana birıjey olmuyor Mail!. .. Ne 

mandır muhabbettden, hararetten oluyorsa sana oluyor ... Ji':..kat sormu

mahrum kaldığı z~vcile göğüs göğse yorum. Hayır ... Anlamağa cesaretim 
bulunca kanunusanıde iklim değiş. yok... Sen söylemrk jstesen bile .. 
tirerek nisan güneııine müsadif sol - Ben dinliyemem .. ~iıJ.-ıitunu rica "
muş bir çiçek gibi vi.cudiinü ı~ıtan derim. '\nladrı nıı·! 

- Hayır bu bilmeceyi t;ç anlıya -
madım ... 

- Aramızdaki şey ne hılmecedır 
ne muamma ... O hir miithiş hakikat
tir. Mail istirham ederim. 0f'a dair 
söz söylemiyelim. Onu senin ağzın. 
dan i§itince ben ölürüm. Karın olmak 
taki saadetimi... Evet işte bu gördü. 
ğün saadeti mümkün mt>rtebe uzat. 
mak için seni kıskana kısk:rna her gün 
birer parça bölerek ölmek istiyorum. 
Muhabbetini benden artık esirgiyor
sun ... Söyle. Bu son ricamı reddet -
mezsin değil mi? Evet sana yemin ~
derim böyle cilmek bana daha tatlı, 

geliyor ... 
Mail söz söylemt!k üzl?re iken Saibe 

asabi bir lerzişle yine ze,•cinin ağ • 
zını tutarak: 

- Sus ... Güzelim &u~ ... İhtiyatsız 
bir sözün bana bir katil kurşunu gi. 
bi tesir eder. Kanıma 
girdiğine belki sonra naJiın olursun. 
O sırrı daima kalbinde sakla ... 

Mail ağzını k.~rı mm elınden kur. 
tararak: 

- Elmas1m saçma '-'Öylüyorsun. 
Namusum iizı•rirıe cH.lrvar1a mukaddes 
bildiğim seyler ii1.erine kase>~· 'de • 
ı im ki sacma s•)\ 1 h ı ·ı·'. B€\•nimiz-

de saklıyacak, gizliye .. :?k bir sır yok
tur. Mailin yine her zamanki Maildir. 
Fakat maatteessüf görüyorum ki sen 
eski Saibe değilsin ... Niçin böyle ves
veseli oldun? Bu şüphelere ne lüzum 
var'!.. Delilsiz niçin beni ith:.ıına 

kalkıyorsun? Ortada t\Jl yok, yumur· 
ta yok ... Zihnini io:;gal eden madde ne. 
dir vallah onu bile bilmiyorum ... 

Yine gözgözı:> geldiler. Mail zevce
sinin keskin na1.arları altında titri
yordu. Saibe şüpheli bir bakışla : 

- Ben hiç birşcy bilmiyorum. Gör_ 
müyorum. Senı kat;iyyen biı husus
la itham etmiyorum. Fııkat halindeki 
garabeti kalbindek! tebeddülü hisse
diyorum. Evet ôyJe şeyler hissediyo. 
rum ki... 

-- Saçma ... Seni temin tderim ki 
saçma ... 

- Saçma mı?... Bir kaç zamandır 
halinde büyük bir tagayyür peyda 
olmadığına yemin edebilir misin? 
Yemin etsen de beni ;nandırmak ka
bil olabilir mi? 

- Halimde bir deği§i~lik var. Onu 
inkar edemem. 

- Ey bu nedir? Onu .. ıılat baka -
yım ... 
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FEDAKARLIK 
Nadire Cemil, sokaktan hıçkıra tık usandım_ Sizde kalsın_ Amma bu 

hıçkıra döndü. Çok c&zip, kumral, c- kadarcık bir şey için yorulmuş ol
tine dolgun bir kadındı. G'5z yaşları manıza da rnzı değilim, işte zahmeti
baline bir başka cazibe :ıave etmiş- nizin mük5.fatı .•. 
ti. Birinci kocasından ;.:>k genç dul Ve, şoföre bir mıktar para verdi 
kalmak felaketinin doğurduğu sinir Herif hem memnun, hem başına ge
illetini kocası onu hoş tutmak, bir lenden şa kın. mırıldanarak dışarı 

dediğini iki etmemek &uretile tedavi çıktı. 
ye çalışıyordu. Tam sırasıydı .. zira adam gider 

Cemil gayet ?.engin bir adamdı. gitmez, işini bitiren Cemil gelmiş, 

Hem.en üç aydanberi evliydiler. Ka- himıetçiye sormuştu: 

ncığını teselliye kalkınca öteki sak.. - Kapıda birine rastladım, o kim 
lıyamadı: di? .. 

- Pand:mtifimi takside unutmu- Tabii, olan b~tenden haberi olmı. 
şum, diye hıçkırdı, en güzeliydi. Ah, 
ne felaket, Yarabbim, ne feliiket... 

Göz yaşları çeşme gibi akıyordu. 
Bu hakikaten muhteşem (!> zümrüt
lü mücevher için nekadar ağlasa yeri 
idi. Birinci kacasından kcndiisne ka
lan en güzel hediyeydi. ZnvalL Cemil 
bütün kıskançlığına rağmen, her za_ 
manki gibi. Nadireye karşı fedakar
lıktan çekinmedi: 

- Üzülme kancıgım, dedi, nasıl 
olsa bulunur, farzımuhal bulunmasa 
bile ben sana onun eşini hediye ede
rim. 

Kadının gözyaşfon birdenbire ku
rudu. Çılgın gibi sevinerek cömert 
kocasının boynuna atıldı: 

- Ah, sen ne cicisin ... Yer yüzün 
de senin gibi koca olmaz .. canım be_ 
nim ... 

Cemil, uğradığı ıltifattan mest, 
derhal şoförler cemiyet:nin bulun -
muş eşya dairesine fırladı; maalesef 
araştırmaları memnun edici bir neti
ceye varamadı. Bunun üzerine etresi 
günden itibaren gazetelere ilanlar 
vererek mücevheri bulunp getirene 

yan hizmetçi anlattı: 
- Bayanm pandantifini getire 

şoför ... 
Cemil sevınerek kansının odas 

na odasına daldı.. Bekledi kı bu i 
haberi Nadire ona versin .. Sustuğ 
nu görünce dayanam:ıı:lı: 

- Fatmadan şofcirün geldığinı 

öğrendim .. ne talili_. Artık yeni pan
dan tıfini kuyumcuya inde eder, yeri
ne işe yarar gümüş eşya alırız, değil 
mi karıcığım? .. 

.Nadire bir an duraladı. Hafıi bir 
fenalık hissederek kanapeye çöktü. 
Az daha herşeyi söyliyecekti. Koca.. 
sının anlamıyan bakışlarını görünce 
gayrete geldi: 

- Cicim, dedi, btn onv. getiren 
şoföre hediye etmiştim. Bunu sevgi
mız namına yaptım. Öyle ya.. Eski 
pandanlifim bana ötekini hatırlatı -
yordu. Halbuki yenisine baklıkça se-
ni anacağım .. 

Cemil, birdenbire bi..ızüldü, kızar. 
dı, kekeledi: 

- Doğrusu yeryüzünde bu !eda -
karlığı yapacak başka kadın yoktur. 

münasip mükafatlar vadetti. s·tı . il 
Bu esnada, Nadire huysuzlanıyor l iste ımar f aa yeti 

du. Göz ynşları ve sinir buhranları Biilis 27, {Hususi) - Baharı ya -
yeniden başladı. şnmadan yaza giriyoruz. Kış her ta-

- Mutlaka bir hırsız götürmüş - rafta olduğu gibi Bitlist.e de usandırıcı 
tür: diyordu, imkanı yok bulunma.. oldu. Karışık bir hava, yağmur, gü
masına... neş, dolu ... güneş ve yağmur ve ta -

Üçüncü gün, kimsenin gelmediği- bü soğukta beraber ... Şimdi her ta
ni gören kocası, her türlü ümidini raf zümrüt gibi olmağa başladı. 
kaybederek, vadını yerine getirmiye Bitlis, zengin bir tabiat tablosudur. 
kanır verdi. Bu düşünceden doğan Bu tablo, ancak sanatkirıru teshir e
sıkıntısını asilarıe duygular altında debilir. Bu cümle ile Bitlis olduğu gi
gizliyerek yeniden sevinç buhranla- bi ifade edilebilmiş sayılabilir. 
nna düşen Nadireyi yanına aldı ve İnşaat mevsimi geldiği için son gün
kuyumcusuna gittiler ... Yolda karısı lerde faaliyete girişildi. Halkevi bina
cZarar yok, diyord:ı işe yarar birkaç sının inşasına başlandığı gibi Beledi
parça gümüş eşya alsak ta olur .. ·• yenin mezbahası için malzeme sipa
amma Cemil, onun hararetli teşek - rişleri verilmiştir. Yakında temel at
kürleri aıasında vadmı yaptı. Mem.. ma töreni yapılacaktır. İktisadi hare
nun birhalde, Nadirenin lüzumundan ketler de hummah bir faaliyet ane -
fazla hıçkınklarma dikkat etmeden diyor. 

yazıhanesine gitti. Bitliste bir (ciritçilik n binicilik) 
Öteki cZa"-allı Cemil! diye dü~ü- klubU kurulmuştur. 

nüyordu. Aldığı hediyenin kaybolanı 
gölgede bıraktığının farkında bile de 
ğil!11 .. Bu itibarla, Nadire, ne kadar 
sevinse yerfydi ... 

Lakin akşama doğı u hizmetçi, o
dasına gayet sıkılgan, kasketli biri
ni getirdi. Adam: 

- Bayan, diyordu; geç~n giln be
nim arabada bunu unutmı.ışsunuz!_. 

Adresinizi bilmiyortlum, gazeteler -
den ancak öğrenebildim ve hemen 
getirdim .. 

Kadın bu sırada. •muhakkak sat
mak istemiş, parcl etmediğini görün
ce mükfıfat ümidile geri ~etirmiştir• 
diye düşünüyordu. Sonra adama: 

--<>--

Kızılay haftası 
5 Haziran pazar günü sabah saat 

10,da Kızılay haftası dolayısile Fatih 
Halkevinde bir tören yapılacaktır. 

§ Kızılay haftası müuasebetile Fa. 
tih Kızılay ilçe şubesi azaları 4 Ha
ziran cumartesi günü saat 16,30 da 
dört kamyonla hareket ederek Tak.. 
sim Cümhurfyet abidesine gidecek: 
çelenk koyacaklar, v~ Ulu Öndere 
bağlılıklarını nutuklarla tebarüz et
tireceklerdir. 

§ Dün akşam da hafta dolayısile 
Fatih Halkevi salonlarında bir kon-

YfHI SABAH 

Berlin -Roma mihveri 
İtalyan limanı Tiryestede 

Almanlara müsait şerait gösterildi 
Bertin' 2!.t - Italyanın buradaki nın Adiryatikteki limanlnr ve btlhas

elçısi ve Alman Hariciye Nazırı ara- sa Tiryestenin menafii nazan dikka -

2HAZIR.AN 

Atatürk güreşi 
birinciliklerine hazırlık 

sındakı m.üz.ak.ereleı neticelenmiş ve te ahnmıştır. Avusturya ile Almanya- İzmir, 30 _ Ank.arada yapılacak 
birtakım itilaflar imzalanmıştır. Bun- nın birleşmesi bu memleketler için serbest güreş birinciliklerine i§tlrak 
lar tamamilc ticari mahiyettedir. A - iktisadi sahada zararlı olacağım söy- edecek olan güreşçiler §Unlardır: 
1TUsturyanın Almanyaya geçmesi Ü - liyenlere cavap olarak diyebilir ki iki 56 kiloda Şefik Kandemir (İzmir), 
zerine ticari birtakun anlaşamlara taraf arasında hüsnüniyet olunca iki 61 kiloda Zülfikar Yundar (Aydın), 
lüzum görülüyordu. Bu münasebetle tarafın da menafiini korumak milin _ 66 kiloda Akınal {İzmir), 72 kil,,da 
ltnlya ve Alm.anyanın ticari ve ikti - kündür.> Enver Akçal (İı.mir}, 79 kiloda Bekir 

Ahmet Ali kazanmıştır. 
Samsun, 30 - Ankarada yapı.laca) 

Türkiye serbest güreş müsabaka\a ' 
rına iştirak etmek üzere seçilen spur
cular şunlardır: 

56 kiloda Osman Maden (SamsuJI~ 
61 kiloda Mehmet Cil (Sinop), 72 ıcı
Iocla Talip Yiğit (Samsun), 79 kı~ 
Hızır Koç (Samsun), 87 kiloda 
(Samsun), ağırdan müsabık buluJ)' 

mamıştır. 

s di münasebetlerine dair malumat Şahin (Denizli), 87 kiloda Mehme! İtalya ile Almanya arasında imza -
verilmektedir. Şu sonsenelcr~ ftalay lanan iktisadi itilMnamelerle bilhassa Takay (İzmir). 
ıle Almanya arasındaki ticaretin in - Çorum, 30 - Burada yapılan gu·· rec: Ticyeste serbst limanı gibi nazik. bir ~ 
dşafı kendini göstermiştir. Meseli müsabakalarında 87 kilo birincısi 
122 de 22,000,000 mark olan bu tica- meeslc halledilmiş oluyor. Evvelce bu 
.. t 937 de 311,000,000 mark olmuştur. limandan istifade etmek hakkı İtalya 
ıu rakamlar Almanyadan italyaya tarafından Avusturyaya bir imtiyaz o

ptlan ihr;ıcatı gösteriyor. larak verilmiştL Fakat Avusturyanm 
İtalyadan Almnnyııya olan ihraca- n.lmanya ile birleşmesi üzerine hu 

n kıymeti 166,000,000 dan 22,QJO.OOO imtiyaz Almanyaya verilmiş değildir. 
;ilyona çıkmıştır. Almanya hukıl _ Şimdi İtalyanın Almanyaya verdiği 

metinin yarı resmi mahiyetle: bir şey yalnız bu limandan milsait tari -

mecmuası olan cKorespondans poli- fclerle istifade etmek hakkıdır. Dığer 
tikı> bu münasebetle diyor ki: 
cAlmanyanın İtnlya ile olan 

taraftan öğrenildiğine göre bu itilaf

ye - namelerden biri Tiryestedeki Yahu -

ru hududu Alman ticaretine muhtaç dilerin vaziyetine taalluk etml·kte -
olduğu büyük miktarda. ticaret mad - dir. Bu Yahudiler İtalyan tebası o -
deleri temin etmektedir. Bu ise mü - lup Avusturyada mühim menfaatlan 
himdir. Şunu da söyliyelim ki İtalya- vardır. 

Y alovada tedavi 
tedbirleri alındı 

Belediyenin büyük 
bir teşebbüsü 

Eğlenceler için de birçok Bütün umumi şirketlerin 
yenilikler temin edildi devri~i is~yor 
Yalovada da kür mevsimi başlnmıştır. Beledıye, şehrın varıdatını arttır-

Yalova kaplıcalan yeni mevsim için ma~, ve ş:hri imar ede_bilmek mak
fevkaHi.de tertibat almışt\r. Yalovaya sadıle yemden bazı gelır m:mbal~rı 
gelecek olanların tam manasile iyi a:amış, bu hus~sta. hazırl.~dıgı p:oJ:
vakit geçirmesi için haftada bir deia yı Nafıa Vekaletıne gondermıştır. 
halk san'atkfırı Naşit, bir defa Hazım Vekiıl~t tarafından esas itt~arile ~a-

Vasfi nin temsil vermeleri karar- bul edılmiş bulunan bu pro1eye gore 
vl e t ' A M- • Nuredd'ın de şehrin umumi hizmetlerı içm tesis e-
aşmış ır. yrıca unır . . _ _ . . 

haftada bir akşam şarkı söyliyecek- dilmış olan ~utun ştrketl:r satın alı
tir. Gardenbar artistlerinden birka - narak Beledıyeye devredılecek ve bu 
çının iştirakile gala müsamereleri şirketler Belediye tarafından idare 

tertip edilecektir. edilecektir. 
Otel ve gazino için Macar kızların- Bu şirketler arasında, son zaman-

dan mürekkep bır caz takımı getiril- larda Devlet tarafından satın alınan 
miştir. Lokantanın idaresi de Karpiçe elektrik şirketinden başka tramvay 

verilmiştir. 

Küre gelenler için Alrnanyadan bir 
başhem,şire getirtilmiştir. Doktorun 
tavsiyesi veçhile bu başhemşire bfz_ 

zat gelenlerle meşgul olacaktır. 

Bizans hamamı 'lektrfkle tenvir 
' 

edilmiş olduğundan çok hoş gözük -

mektedir. Su içinde masaj tertibatı 

da alındığından bu tedavi usulü de 

bu mevsimde tatbik edilecektir. 

Röntgen cihazı da getirtilerek işle

tilmeğe başlandığı için bu mevsimde 

Yalovaya gidenler bütün eksikhkle. 

rin tamamlandığım görerek çok ~el 

vakit geçireceklerdir. 

Ödemişte bir habra 

ve tünel şirketleri de vardır. 

Halen hükQmet tarafından satın 

alınmış bulunan elektrik şirketi iki 
sene Nafıa Vekiletı tarafından işle

tildikten ve tesisatı, şehrin ihtiyacı. 

na göre tevsi P.dıldikten sonra Bele
diyeye devredilccekür. 

Eylülde satın alma müzakerelerine 
başlanacak olan Tünel ve Tramvay 
şiı'ketleri de alındıktan sonra Bele. 
diyeye devredilecektir. Bu üç şirke. 
tin Belediyeye devrile şehir bütçe -
sinde üç milyon linlık bir varidat 
fazlasının temin edilebileceği ümit 
edlmektedir. Bu varidat faz.lası, mün 
basıran ;ehrin imarına sarfedllccek.. 
tir. Bu şirketlerin Belediyeye devri 
§imdiden muvafık görülmüştür. IIa
va gazı şirketile Şirketi Hayriye ve 
Akayın da Belediyeye devri etrafın. 
da yakında gör~ülecek ve bir neti
ceye raptedilecektir. 

-o--

Esnafın muayenesi 

Almanyada mevsimin ilk 
atletizm dereleri 

Berlın, 30 - Burada tertip edil -
miş olan atletizm müsabakalannda 
disk dünya şampiyonu Vili Şröder, 
49,32 metre disk, Olimpiyat şampi
yonu Völker 15,60 metreye: gülle, 
Lutz 54,20 metreye çekiç atmıştır. 

Motosiklet yarışlarına 
garip bir hadise 

T amşvar Ankarada ela 
iki maç yapacak 

Bugün iki maç yapmak üzere lı ' 
mire hareket edecek olan Tanı~'~ 
takımı Ankaı:ada da iki maç yapınB 

l ·ı· )<il• istemiştir. Ankaralılar bu tek ı ı 

bul ettikleri takdirde Romenler iı ' 
mirden Ankaraya da gideceklerdir· 

Galatasaray- Güneş 
maçının hakemi 

Spa, 30 - Belçika - Holanda - AL 
manya arazısı dahilinden geçmekte Bu hafta ynpılacak olan Güne.; " 

k (I• 
olan üç günlük motosiklet yarııitnın Galatasaray maçmı idare cclccc .. 
Hatanda etapında da mükemmel ol - lan hakemi, bu akşnm her iki ftfllP 

masım temin için Holanda fedcras _ toplanarak tayin edeceklerdir.~ 
yonu, elinden geleni estrgemediği - ~ 
halde, gayrimes·uı kimseıe:r geceıe.. Bir talebenin muallioı1 

yin yollardaki işaretlen kısmen kal- hakkında agı"' r şikayeti 
dırrnışlar ve kısmen de yarışla mü -

rıasebeli olmıyan yerlere nakletmiş İzmirde çıkan (Anadolu) gazetesi 
olduklarından, hemen hemen bütün yazıyor: 

yar~çılar Belçika sınırlarındaki Me- Foça kazasının Bağarası köyü ol<~ 
zon Blanş ile· Holandanın Valken - lu talebesinden 14 yaşında Ilıı'c; 
burg mevkii arasında yollarını ~ır. Foça Adliyesine başvurarak..:. rneıcte ıı 
mışlardır. başmuallimi B. Osman tarafındı! 

Beynelmilel bisiklet kirletildiğini i~di~ etmiş~ir. ~· 
Adliye, hadıseyı hasasıyetle lç.a 

yarışları layıp derhal tahkikata başlamıştır· 
.Magdeburg, 30 - 275 kilometreden Hacerin iddiasına bakılacak oltJl~' 

ibaret olan Harz bisiklet yarışını 8 hadise, 8 Nisnda olmuştur. 
saat 34 dakika, 35 saniyede bitırmi' Hakkında şikayet edilen başını.ısı. 
olan profesyonel koşucu Fritz Dcıde- lim, evlidir, üç çocuğu da vardır· 

riş ka7.anmıştır. J • b• b k b 
Amatörler arasında yapılan 225 zmırde iT sa 1 a 

kilometrelik bisiklet koşusunda da bu İzmir, 31 _ İzmirde Aziziye ros ' 
mesafeyi !i saat 6 dakikada bitirmiş hallesinde oturan sabıkalılardaaciJıPJl ~ 
olan Pitter birinci olmuştur. 

leyman, Şerife ismindeki bir k ~ 
Da vis kupasi maçlari kavga etmiştir. Kadın karakol~ ~: 
Parls, 30 - İtalya - Fransa d':lvis racaat ederek keyfiyeti bildırJfl"-

tenis maçlarının ilk günü Fransa 2-0 ıııt• 
galip gelmiştir. polis memuru Süleyman Dalaç •. \re 

Peırag. Faroni 6/2 , 6/3, Des _ selenin tahkikine memur edilıl'l1~ ıı 
tremo, Kanepeli S/6, 6/0 , 6/2, 7/5 vak'a mahalline gi~tir. SabılC' 
yenmiştir. Süleyman, polis memuruna ~ 

B k h d 1. rıt~ ey oz sa asın a gelmiş ve bıçağını çekerek po. ıs ; 

Yazlık spor faaliyeti muru Süleyman Dalaçın üzer1ne ~ 
dırmıştır. Fakat polis memuru ta , 

Alular arasında konan kupayı ka - ... .u-ıı 
casile bu şerire ateş etmiş ve ~ """' 

zanan ve Şild maçlarında birinci smıf ğından yaralamıştır. Sabıkalı su~·· 
kluplerle finale kalan Beykoz Jdubil maıı derhal yakalanmıştır. 
bu yıl için geniş bir spor faaliyeti 
programı hazırlamışlardır. 

İlk olarak gelecek hafta Beykozda 
kendi sahalarında İstanbulspor klü. 
bü ile birinci, ikinci, üçüncü takımla
rı ve tekaüt takımlan arasında btr 
spor bayramı yapacaklardır. 

iz mir Kültür pa v., orıd oO' 
İzmir, 31 - Kültür parkta .,J , 

li f·ı k"l .. "'apılB ra sar ı e u tur pavyonu .; J• 
· · ·1e J{il caktır. Bu pavyonun tanz.ımı ı ~ 

tür Direktörliiğü uğraşnal< I' 

Pavyon bülün mekteplerin ~t'.faOCı. , 
debileceği bir yer lınline getırılcc:t 

Ödemiş, 29 (Hususi) - İşgalden 

sonra düşmana karşı atılan ilk kur

şun hatırası Ödemişte fevkalade me

rasimle kutlulanmıştır. Bilhassa Re
fik fnceoğlunun söylediği nutuk, 

İstanbul güreşçileri 
bugün gidiyorlar 

Dünden iibaren bütün esnafın yıl- 4 5 Hazı'randa Ankarada yapıla lir. .., 
- ~ - Ku'ltür par1'V" lık sıhhl muayenelerine başlanmış - cak olan serbest güreş müsabakaıa .. _ . İzmir, (Hususi) . ir<ft"' 

merasimde bulunanlan çok heyecan tll'. Muayenesini yaptıran esnafa ye - rına iştirak edecek olan İstanbul gu_ kı hayvanat bahçesıne Alaşeh 
ni cüzdan verilmektedir. reş takımı bugün hareket ediyor. büyük bir yılan getirilmiştir. - Doğrusu bu müı.:evherden ar- ser verilmiştir. 

~~~~~~~~~~~!'!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!!!'~~~~~~~~~~!!!!!'!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!'!!!!!!!!!"!~~----9!' 
leden çekiliniz!:. diye bağırdı. yüzerek karşı sahildeki sevgilisi kil - sesle: clskeledcn çekilıniz! Bana yer vende beklediğini gördü. Onun~ 

landınnıştır. 

Yeni "SABAH,, ın romanı : - 1 O -
Pamperl denize giriyordu. .Küçük çük baronu görmcğe gıttiği vakit tara lazım!> diytı bağırdı. kasından sudan çıktı. Yakından JJi ' 

il -- il titrek bacaklarile bir basarna~ inıyor, çadak.i te!es.k~puo yanından ayrılım - Hel tirtir titriyen Pam~rl'in be - bacaklarırun ve vücudünün giiıe ~ 

KADIN LAA GÖLD bir daha, fakat sonuncuya gelınce ağ- yan da sızsınız . linden tahlisiye kuşağını çıkarırken ğini daha iyi seyredebiliyordu. Jtefı 
lamağa başlıyor. Hel itıyor, onu elin - - O kim? Hnngi teleskoptan , han- şimdiye kadar başına gelmiyen birşey koşarak a~lanılacak yere gitti:. ıefil" 

M•••••••••••••••••••••••••••M d~~~~r~ru~~~Ms~u~~~ &ro~~b~s~~~~~?S~-~ldi.B~~k~~öm~nde~~n~~k~~m~~m~n~brFı 
Tercüme eden: Nebahat PEY AMI SAFA yazan. VfCKf BAUM Çocuk evvela korkuyor. Hızlı hızlı malıyorsunuz Bobl. defa tesiri altında kaldığı kuvvetli bir giriyordu. cıcı1JI 

• nefes alıyor, fakat sonra ita:ıtli, suyun - May kurnazlık etmeyin. Herkes hissin bırdenbire kalbinde doğduğunu 1 Yanında duran lVIöS}'ö Mazcr 
Bel gülümseyerek ona bakarken ağ- yüksekliğindeki kuleden ve aşağıda üzerine uzanıyor. Hel yukandan ha - cKadınlar Gölünde> ondan bahsedi - hissetti. Parmaklığın üstünde kendi cİşte biı.im güzel ikizler beş 1~9t 
zmda kiraz lezzeti duyuyor. Puk'u denize doğru uzayan ince tahtanın rekeüeri idare ediyor. Yaz gUnleri yor. kolunun yanında fevkalade bir kol yi.ıksckliğindeki kuleden atlıyor {Y' 
seviyordu galiba. Buradaki urun bek- üstünden, vücutlerini gererek, deni. plajlara mahsus gülmeler, bağırma _ _ Bu çocuk antrenman yapıyor . duruyordu. Bu koldan kendi koluna Dediğini işitti. Hcl kuleye doğrll 
leme günlerini ve yalnız gecelerini ze atılıyorlardı. lar arasında birdenbire arkasında şu Bunun bende alaka uyandırması ta - öyle bir kuvvet ve sıcaklık geçiyor- leriı)i kaldırdı ve hemen anladı: .ctJ 
onu düşünmekle geçirmek hoş bir Su köpük içındeydi. Hiddetini wr sözleri işitti: bit Evet, hazan bakıyorum. Çok gil - du ki Bel sac:ırdı· gözlerini kaldırınca !Kulede birbirinl' pl'k çok beıııı) 0 
şey olacaktı. Gölün öteki sahiline ka- zaptederek Hel sordu: cSıra kimde?~ cİşte nihayet sizin cAdonis> i ya _ zel bir kol hareketi var. Dün karşı sa rüyada gör~d~ğün'ü zannettiği, bir çif~ ki kız vardı. Birbirlerini omu7J3~: 
dar yüzerek bir genç klzı görmeğe İlk yilz.me dersini alacak olan küçük kaladık. Yakından ve istediğiniz gibi hile kaç dakikada geçtiğine baktım • koyu göz.le karşılaştı. Olduğu yerde tutuyorlardı.~ :1htamn.. kenar~J'l det1 
gibn6..lı: ve bu fedakarlığın neticesi Pamperl mayrederde idi. Küçük he- seyredebilirsiniz. Yinni dakikadan az. Çok iyi. Su bl - kaldı. Cevşiyen elindeki tahlisiye ke- puklannın ustunde yukselerck 
orada yemek yemek hiç te fena de - nüz altı yaşı~~aydı. Kocaman bir Bir genç kız: raz ısınsın ben de geçeceğim. merindcn sular yere sızıyordu. Güz.el ze atladılar. . ·nele t 
ğildi. Plaj sahibi Mösyö Birdnel'ın kanu olduğu ıçın kısa ma~-osu üze - _ Kimden bahsediyorsunuz? diye - Güzel. Yüzme hocası olmamakla bir ses ona: cAffodiniz. Buradan de - Bobi, Nil renkli bornuzu ı~~ cıi>P 
şişman gölgesi, yanında, kumların rinde duramıyordu. Annesı onu Hele cevap verdi. Hel yarı memnuniyet ve beraber size antrenör olarak hizmet oize atlamak istiyordum.» dedi. zıya benziycn ince uzwı vucı.ı JI 
üstünde belirdi ve nezaketli bir ses: doğru itti. Çocuk, bacakları ve duda- yan hiddet arasında, Kadınlar Gölü- etmeğe hazınm. Hel bir kaç adım ged çekilerek: parmaklığa dayayan Koota: cJ3ı.I / 

cMösyö Hel, galiba işlerinizi unut- ğı korkudan bükülmüş, titriyordu . ne ilk geldiği giln işittiği bu sesi tanı- Hel fena halde hiddetlenmişti. Ka - cRica ederim. > diye cevap verdi. Bir senhoplar cKadınlar Gölünü~> ~ıol 
tunuz!• dedi Genç adamın başına Hel çocuğun elinden tutarak, cesaret dı. cYüzme hocasının resmi olan an _ nı kaynıyordu. Elini saçlannın ara - saniye içinde genç kız vücudünü ger- zel ~zları değil mi? Birini otc~~&!' 
kan çıktı. Matz bulunduğu küçük ~ T 1 1 k __ ,_ '--bil d w' ' ş bllY 

verecek sözlerle, kolların hareketini tredeki ilarun önünde saatlerce dur • sından geçirdi. Ve elinde tuttuğu so- di, denize at adı ve dadı. Parmak ı ayırmaA ~ · egU.. ayanı 
kelcye gitti: gösteriyordu. Herkes oraya birikınif dugu· nuzu inld\r mı edeceksiniz? di _ pa biraz eğilince küçük Pamperl epi- hafifçe titredi. Hel derin derin nefes Diyordu. t. j)ı 

- Bana mektup yok mu? 
1 

d' Y?"otl .I' 
Helin güzel vücudünil seyrediyordu • yordu Bobi. ce su yuttu. Helin yanında duran kil- aldı. göğsünü şişirdi ve hava ile dol- -cHakikaten öy e. De ı .ı> ı11ıf"' 

He~::ı· çekti. İskelenin üstil in _ En önde duran çlz.gili bornuzlu blr - Beni Karla ile karıştınyorsunuz; çüğün babası, tehlikeyi gözünde bü- durdu. f~keleyc doğru koştu , sanki tiyar babaları bile anlan ayı~işttfl 
sanla dolu idi. Vücutlerinden sızan kadın: c'Enfes!> diye fısıldadı. Helin benim güzel adamlar hoşuma gitmez. yüterek: c:Dikkat etsenize~ diye ih - bir yanşa başlıyormuş gibi denize nt- muş. Birçok defalar bu ben:~sefİ " 
sular tahtaların üstüne yayılıyordu. ıslak ve yanık alnında mavi bir da - - Peki. antredekinin Karlo oldu _ tar etti. Hel birdenbire Pamperl'i su- ladı ve bir ok gibi gitti. Dönerken den istifade ederek birçok kn ,ıırl 
Yakıcı bir sıcak vardı. Beş metre mar hiddetle şişti .. Ve cLCltfen iske - ğunu teslim edelim. Her akşam o, dan çıkardı "" hiddetten tıtri~·en bir "<''1<' kızın . r.iilerek, kendisini merdi- (Dah't '' 
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YEN l -i ABA H 

• 
Hatayda zulüm 

Baştarafı birinci sayfada 

yecana düşürecek havndisler neş -
retmektedirler. Bilhassa bir ermeni-

Sayfa: 6 

lnoiliz teslihatı 
Baştarafı birincide 

ra rmekle 
O ıra ık bir eve 

sahip lanlar •. 
Mar· Bel gal·ba 

sinemadan ayrılıyor 

ce gazetenin yazdığı havadiste aynen 

bu para nereye gidiyor? Nasıl sarfo
lunuyor? Anlamak çok gilç! .. 

Dünya deniz kuvvetleri içerisinde 
şunlar vardır: _ .. . . ikinci olan Frnnsa, sahil ve müstem-

Ankarada kurulan kooperatifin 
tenıeli ve esasları nümune olmalıdır 

Yazan : Enver Behnan Şapolyo 

Gene komedi F ranseze girdi ve 
anlaşılan bir daha filim çevirmiyecek 

Birçok filmlerini seve seve seyret-
Yaıan· En l cak b d d Arık • ver BChnnn Şapolyo yo ve hela bu una·· tır. miş olduğumuz eyaz. per enin eğer-

ediyor. ~~~. ev buhrnnı hala devam Evler, iki katlı olmağa müsait te - li yıldızlarından Mari Bel, şimdi de 
tul Kuçuk memurlar kiradan kur- meller Uz.erine kurulacaktır. Bu yeni Komedı Fransez sahnelerinde bin -
ili atak bir eve sahip olmak çareleri- sitede evler münferiden manzarayı lerce seyircinin alkışlarını toplamak-

ÇUklltıyorlardı, nihayet buldular. cKü- camidiı-. Hiçbir ev diğer evin man- tadır. 
t ek~vler yapı kooperatifi> adile bir zarasını kapatmıyacaktır. Arazi tat - Memleketimiz.in yabancısı olmıyan 
Ilı da ul ıneydana getirdiler. Arsaları- lı bir anfi şeklinde olduğundan bu tarz bu sevimli yıldızın bilhassa son filmi 
ldı aldılar. Kuracakları mahallin insaata müsaittir. Bugün şirketin OI\ l Bir bafo hatırası) hepimizin hatırın
serı~ !a (Erenköy) koydular. Gelecek ki;iden mürekkep bir fen hey,eti ica- dadır. Filmlerinde gösterdiği varlığın 
bit- b hçeler arasında Uç oda, bir hol beden Aplikeyi yapmaktadır. On beş bir katını da Komedi Fransez sahne • 
ol!l'ıakan~o, bir mutfak, bir kömürlük gün sonra tesisatın yapılabilmesini te- lerinde göstermiş olan Mari Bel ge -
&ah Uzere modem birer katlı eve min edecek haritalar vlicude getiri - çen hafta Komedi Fransez sahnelerin. 
~p olacaklardır. lecektir. Bu hnrilalar üstünde imar de Ruy Blas'ı oynamıştır. Yaşlandık -kiy: kooperatifleri, Atatürk Tür - müdürlUğünce ~ereken inceleme ya- ça gençleşmekte olan yıldız hakkında 

lier 'l'" Yepyeni bir hale sokacak. pılarak imar şebekesi hatlarına uygun yapılan tenkitler bütün Fransız gaze
~ ar Urk ailesi bol ışıklı, yeşil ağaç- bir şekilde sitenin yollan ev yerleri telerinin sahüelerini doldurmaktadır. 
lriltli asında knrgir ve banyolu, elek- vesaire tanzim edilecektir. Erenköy • Bu gidişle Mari Bcl'in artık beyaz per
ıqı..· ' havagaz.lı, suyu olan köşklere bir taraftan geni-: bir yeşil sabaya mil· 1ıı1p ol k -s deye veda ederek tiyatroya dön:ceği 
luı;,,_ aca lır. Osmanlı İmparator - cavir. Bu yeşil saha istikbalde mu-.. ...,ıun d de anlaşılıyor. 
tın .. " amsız. kerpiç harabeleri ye- az.zam bir park olacaktır. Erenköyü - d k d' · " n d Böyle olduğu takdir e en ısıne a-
tir. Buna olu betonarme üe tirUlecek- nUn diğer sabalan bir taraftan Yeni-na b" ta f lışımş olan birçok beyaz perde arka -
l\uçUk Ankaradan başlanmıştır. şehre, Çankayaya bakıyor, ır ra - k 
"ila evler yapı kooperntifi ' bUtün tansa Keçiören, Etlik ve Orman çift - daşlarını da beraberinde silriikleme 

Yellere ·· .. 1m fı Ank ihtım' alleri kuvvetlenmektedir. !Yıldı-
llıt B ornek bir teşckkul o uş- liğine bakmaktadır. Her tara a-
ıııu" ~ le§ekkül her vilayete de teş - ranı.n sayfiye ye:rlerile çevrilmiştir • ıa birçok sinema şirketleri milracaat 
193

5 
CCektir. Atatürk 1 inci teşrin Gazi Enstitüsü ErenköyUnün yakının- etmişlerse de, teklif edilen mukavele

leıxı.· f1~da bir nutkunda şunu söy- dadır. Erenköy Devlet mahallesine lerin hepsini reddetmiştir. 
t~·~rdı: · yürilyerek yirmi dakika, istasyona on Gazetecilerin suallerine hiç cevap 

lığın, Urke ev bark olan her yer sağ - beş dakikadır. Araı.i doğuya bakmak- vermemiş ve ileride yapacağı işler i · 

kültu :~nıi~iğin, güzelliğin, modem tadır. Bunlardan manda balen şehir çin çok ketum davranmı~tır. 

Mari Bel 

sinema aleml büyük bir uzvunu kay· 

betmiş olacaktır. Diğer taraftan ise 
Mari Bel Komedi Fransez direktör -
lüğü Ue birçok yeni temsiller için gö • 

rüşmelere başlamış olduğu dillerde do
laşmaktadır. Artistin son kararnnı 

neye varacağı bUtUn kendisini se
venleri heyecan içersinde bekletmek

tedir. tuını rtin orneği olacaktır. Devlet ku- suyu, otobils, elektrik ve havagazı da O eğer sinemadan çekilecek olursa 

~~~~~~~~~ ~~Pci~rma~~~~"kG~~~~============================== 
l:Ol'İi§ c ılgılı olan belcdıyclerın bu de ikmal edılmışlır. T• ı• ı• d h 
tJy

0
tu Ve dUşünüşle çalışmalarını is • Erenköyünün bu vasıfları en mo - ıryeste ımanı span ya a arp 
Ata~:ık dern bir şehrin kuruhnakta olduğu _ 

~t:!nin ur bu nutku ile, yeni Türki- haberi beşaretini vermektedir. Ümit Avusturyaya verilen imtyazi Millicilerin bir 
l!diyo' Yeni imarına ait esasları tesbit ederim ki, her vilayet bu şekilde es - Almanyaya verilmiyor 

- Bugun Turkıyeden yenı gelecek I k l • • ..d r . . 'd d 
(yurtdaş) lan karşılaın<ık için yüz- ~ ekerınıntım·u· a asıt ıçı~. ye°:11 en bee-

1 T
.. k . t . . ruz uvve erı ınşaa ına uç mı yar s 

erce ur ıs asyona gıtmışler ve ka. "' 
fi.le halın' de m şl .. 1. k d.. yüz milyon frarik tahsisat koydu. Bu ar ar soy ıyere on- . . 
müşlerdir. Saat altıda vukubulan bu yekuna normal bır derecede iki mil-
törende (yaşasın Hat.y}, (yaşasın A- ya:_ iki yüz milyon frank iluve. ~dile
tatürk}, \Yaşasın Hataylılar) gibi ccgı.n~cn Fr~nsanın l93.8 gemı ınşa
bağrışmalar duyulmuştur. atı ıçın 5 nulyar 700 milyon franklık 
İskenderun Alevileri ikı üç gün _ bir tah~isat ayırmış olduğu görül 

denberi şapkaya karşı büyük bir sev- mektedır. 
gi göstermektedirler. Fransız deniz projesine dahil o -

Ermenice gazeteler de bütün Er- lan bu gemiler 31 Kanunuevvel 1942 
menilerin Hataya gi!MP1c>ri için teş. senesinde faaliyete başlıyacaklnrdır . 
vikte bulunmakta ve (Beyrut, Zah- Bu kadar gecikmesinin sebebi de yeni 
le, Trablustaki bütün Ermeniler ça- tersane ve havuzların inşaatının çok
buk Hataya gidiniz!) diye be \1nııa. luğudur. Gemiler çok pahalıya mal o
rneler neşretmektedlıler. iacaklardır. Bütiin zorluklara rağmen 

Fransızların parası 5le çıkan bu büyük kıt'nda harp gemilerinin inşaSJ 
gazetelerde şu satırlar da ilave edil. için Franas fevkalnde fedakarlıklara 
mektedir: katlanııeaktır. Yeni vazedilmiş olan 

cLübnanda bulunan ve Hataya git-! birtakım sosyal kanunlar inşaat ve ma· 
mek istiyenlere nakil vasıtaları te • , liyct fiyatlarını yüzde 65 ila yüzde 70 
min edilmiştir. Daha fa-ı.b tafsilat al- nisbetinde arttırmıştır. Kruvazörlerin 
mak için sabah sekı1de: gazete ida- yalnız bir tonu 26 bin franga mal o -
rehanelerlne müracaat t;dlniz.• lurkcn 42 bine, torpitoların ise 44 bin-

Bütün propagandalara rağmen ha. den 78 bin franga yükselmiştir. 
zırlanan listede Erınemlerdcn yalnl7. Bunlarda olduğu gibi, makine, eslfl. 
236 kişi Beyruttan, 12 kişi Zahleden ha, cephanelerde de ayni tereffü göze 
ve 4 kişi de Trablustan kaydolunmuş· çarpmaktadır. Bilhassa, denizciliğin 

tur. can daman olan top ve mermi umul

Af • • 
pro1esı 

duğundan faz.laya mal olmaktadır. 

Bır fikir vermek için atlantik filosuna 
mensup bulunan Lorraine, Provenue, 

Baı tarafı ·birincide Bretagne gemilerinin 30 milimetrelik 

Bu ilavelere göre, af .kanunu mer. toplarının 20 ton olduklannı hatırla
iyete girdiği tarihe kadar ceza alan- mak kfilidir. Bu hesaba nazaran 350 
lardan bazıları da bundan istifade e. milimetrelik bir top bir buçuk mihıo
decektir. Buna mukabil bazı hakla. na, bir seri ise 25 franga kovanı 120 
rmı da isteyemiyeceklerdir. Bunlar fmga mal oluyor. Aynca, gemilerin 
arasında müterakim tekaüt. maaşları yan taraflarında duran en ufak çaptaki 
da vardır. topların her biri 37 bni franl-tar. Şu 

Baklannda heyeti mahsusa kararı halde her gemi mevcut on topun tu
olanlar da müterakim tekaüt maaş. tan 300 bin frankbr. Bilhassa, büyük 
larını istiyemiycceklerdir. gemilerin tophrının bir dafaki atıŞ!a

Bundan başka 19 ~ayıs 1938 den nnda sarfedilen para pek milthiştir. 

sonra yapılmış olan suçhıra bu af §8. Lorrnine zırhlısının bir defaya mahsus 
mil olrnıyacaktır. olan atışı bir milyon otuz altı bn frnn

Cezn kanununun 141 - 142 nci mad. ga mal olmaktadır. İşte bu masrnflar.ı 

~orıa::ı beledi7eleri bu işe teşvik edi- ki şehirlerinin yanına kooperatifler muvaff akiyeti 
da ı:v ~ 'Bu ışaret ve ilham Ankara- kurarak şehirler vücude getirebilir Berlin 1, (A.A.) - Cumartesi gü- Salamanka, ı (A.A.) _ Resmi bir 
t~ke~ u~rw:1 ~çinde kıvrılanları ha: Bu kooperatife nasıl girilir?.. nU Berlin'de İtalya ile Almanya ara- tebliğ, Teruel cephesinde Moskerla 

desi dahiline giren cürümlerin mah. gözönünde tutarak deniz teslihatının 

kumları bu af tan istiiade edemi ye - ne olduğunu anlarız. 
ccklerdir. Diğer bütün siyasi malı _ 
kfunlar bundan istifade edebilecek. 
lerdir. Balkan Devletleri ~a lıetırdı. llk yapı kooperatiflerı Şirkete yalnız küçük memurlar gi- sındn imza edilmiş olan ticaret iti • mıntakasında Frankist'lerin Bağteten 

ç~u e:;da teşekkül etti. Evvela bah - rebilir. Her ortak, şirkete iştirak be - lafları hakkında ketumiyet muhafaza Sobradosa tepesi ile Limares'den de
~ilPtı. ~r kooperatifi kuruldu. 166 ev deli olarak ayda (10) lira vermek su- edilmektedir. Mamafih bir nokta ya- mora'ya giden yolun şimalinde kfiln 
l'ap

1 
k llndan sonra da küçük evler retile (350) lirayı tamamlamaktadır, ni Almanya ve Avusturya'da bulunan iyice yerleşmiş olduğu mevzilerden çı

lMdı. 00Peratifi §U suretle meydnna Her ay Emlak Bankasına gidiyor, on İtalyan tabiiyetindeki yahudilerin vn- karmış ve Acilen ricate icbar etmiş ol-
!{ lira yntınyor. Bu para kendi namma ziyeti hakkında malumat vardır. dukları bildirilmektedir. 

la~etıOoperatifin esasları bütün vi - bankada tasarruf edilmiş oluyor. Tak- Hususi bir itilafname, bu Yahudi • F k' '1 · ıı h k 
ere b' lerin Yahudilere ·ait servetlerin tah • 'ran ıst erın 1 eri are etleri diğer 

ltıağı •. ır örnek olacağından yaz - sit miktarı evlerin inşa ve ortağa tes· mıntakalarda da devam etmiştir. Kas-
trt..1 .. kll1unasip buldum. Kooperatif lı'm"ıne kadar, on liradır. Fakat eve gi- riri hakkındaki son kararnameler ah - 11 •vy" te on cephesinde Franklstler, Ma • 

..... ~~uldu: rincc her ay (30) lira verecektir. kamına tabi tutulmamalarını zaman cı"a .3~-Ta---va d •1 ~ ~- ··~ ~~ru~~~·• 
İlk k er vilayetlere nümune Bu suretle ortak eve girdikten son- altına almaktadır. Tirycste limanına 

r--.h Ollgr 19 ı alık geçirmişlerdir. 
·:vellnd .. e 36 senesi 14 kfuıunu- ra aylık olarak verdiği otuz. ir gelince, evelce Avusturya'ya verilmiş 
Vitıde e uçyüz kişile Ankara Halke- taksit ile; evin bütiin bedelini (8) se-

1 
b 

1
. . . Al Frankist'Jer, birçok esir elde ternlş 

lb~ Yapıldı B . . 
8 

o an ser est ıman ımtıyazı manya le d' D" ~e r . · u kongreye bır nızam- nede ödemiş olacaktır. sene sonra ev . . . . . . .. .. r ır. uşmanın zayiatı pek fazla • 
~e lf p OJesi arzedilmişti Bu proje - kendisinin olacaktır. Tahminen Eren- ıçın ıbka edılmemıştır. Çunku Al • dır. 

Aftan istüade edenler 8 yıl müd. 
detle Devlet daireleri, Belediyeler, 
Sümer Bnnk gibi yerlerde mı:ıaşlı, iic
rtli olarak çalışamıyacaklardır. 

Heyeti mahsusa kararı olanlar da 
aftan iki sene sonraya kadar Devlet 
hizmetinde :veya ücreUi amme hiz -
metlerinde bulunamıyacaklardır. 

İstiklfü mahkeme.ı.; mahk<lmları 
ise aftan kayıtsız ve şartsız olarak is. 
tifade edeceklerdir. 

Adliye Encümeni bugün de topla. 
narak layiha üzerinde çalışmasına 

devam etmiştir. 
Layihanın pazartesiye kadar umu

mi heyete sevkedileceği tahmin edil. 
mektedir. 

Affedilenler kimlerdir? 

're bir idare hey' eti. seçildi. Ni - köyünün evleri (3500) liraya - faiz de manya, Tiryeste'ye muayyen bir to- Saragos, ı (A.A.) _ TerUel mm· 
Çii~ lll lll.c ile Ankarada haremde kil- dahil olduğu halde - çıkacaktır. Gele- naj temin etmek istememiştir. Yalnız takasındaki Franklst kıtaat, halihazır
ltılll'la~ _alan ve muhtaçı himaye me- cek sene (170) eve başlanacak, yep - gazeteler, İtalya'nın Tiryeste'ye mil • da Valansin'nın ilk müdafaa hattı ad
~İlde evı~htiynçlarına uyg':1n bir şe • yeni bir Erenköy doğacaktır. Evler teveccihen veya Tiryeste'den hareket dedilmekte olan son derece müstah-
reıerind Ynptınlacaktı. !kinci kon- güneş ve hava cereyanlarına göre fen- suretile, Almanyadan yapılacak demir- kem mıntakayı aşmışlardır. Bu kıtaat, Af kanunu projesinde yüz ellilik-

lll~akn c nizamnnme madde madde nin cösterdiği muhtelif tiplerde ola - ler ve istiklll mahkemesi mahkthn • d "1e dil yolu münakalatı tarifelerinin tadil e- Sagunte şehrine doğru ilerlemekte • 
iln s e ·erek kabul edildi. Bun- caktır. Fakat bu tip değişikliği, evin larile heyeti mahsusa kararile Dev. 

il 0nra ni dilmiyeceği hakkında teminat alnuş dirler. otere zanınamenin bir suerti doksan metrelik sahasını ve y .. karıda let hizmetinde kullanılmamalarına 
l'i ittız;ı Verildi. Ortaklar da mukavele- söylenen dahili taksimatını geçmiye - olduğunu yaz.maktadırlar. karar verilenlerin affından başka, 
~ll.\>cıle Ya davet edilmiştir. 76 kişi mu- cektir. DENiZ iŞLERi bazı istisnai hükümlerle ceza kanu. 
\' .. ı llanıc,,. · k b "''na ,,ı ıınz.a ettiler. Bu muka- Şirket 170 evi birden bir tek mü - TiCARET HABERLERi nunun ikinci ita mm birinci babın. 
ttıud\ir~e İktisat Vekaleti şirketler teahhidc vermek suret.ile hepsinin in- Motörlü seyyar ı·skele da yauh maddelerin tasrihlerine giren 
tiı-:1 ~·etine ·· d · • 1 19 M 1938 ta 'h ~l.ldi. Şi k gon erilerek tetkik et- şasını temin etmiştir. Sermayedar Yumurta ticaretinin Slyası suç arı ayıs rı m • 

. "'eleyi ~ eUer mUdüriyeti de bu mu- gruplarla yapılan temaslar her gün inşa olunacak den evvel işliyenlerin de affedildiği 
'li \Tekil arara bağlamak Uz.ere Hey- bir paraç daha ilerilcmektedir. muayenesine aİt sİkayel Deniz.bank idaresi lstanbul ve yazılmıştır. 
!!ti tıi~- eye &evketti. Vekiller Hey'- Bir sene evvel her memur 10 lira y Ceza kanununun ikinci kitabının 
19 ·-.qtnn umurta ihracatçıları yeni yumur • Galata rihtımlan üz.erinde tö lü b b .ı, 37 t"~ı·h,~tneyi tetkik ederek 24/6 vermek şartile, evlerin başlanacağı sı- mo r irinci abında yaz.ılı cürümler un-
\ll ..... 'l k ta nizamnamesinin bazı maddelerinin seyya · k ı l i tti • k 1 d B' · · b D ı · h · .ı.' Su k a.rarname ile kabul edil- rada (60) bin lirası mevcut olacak r ıs e e er nşa e rmege arar ar ır: ırıncı ap: ev etın şa sı. 
~ olund:rarn.ame ticaret odasına tev- tır. Damlaya, damlaya göl olur. Dar - kendilerine güçlük çıkardığını ileri vermiştir. Rıhtımlara yanaşacak bli - yetine karşı .cürümler, birinci fasıl: 
~Utıu · 'l'ıcaret odası da, ticaret bımesc1ince bu küçük paralar büyük sürerek dün Türk Ofis DirektörlilğU- tün gemilerden yol~ular bu iskeleler Devletin arsıulusal şahsiyetine kar. 
~el ahkamın t f'k cil b' krı. t k"l t kt d' B h ne .. t t . 1 d' t .1 k 1 in kl d. ,şı cürümler - İkinci fasıl: Devlet t Cshı' a ev 

1 
an tes mu- ır ye un eş ı e mc e ır. u e - muracaa e mış er ır. vası ası e o ayca yere ece er ır . . ~ _ 

e;eltıtıa ı Yaptı, Kooperatif de resmen saba göre şirketin milteahhide sene - Tacirler bilhassa yenı· tayı·n edilen İ k l l h .. . -· - kuvvetlerı aleyhıne curumler - tL l "'-' <ıtt" s e e er er vapurun yukseklıgıne çüncü fasıl: Ecnebi devletlerle bun. 
da.re h 1' lik tediye kabiliyeti (70> bin lira rad- kontrölörlerden şikayet etmektedir - ·· · · k lk b'l kt :aıı 'l'u~ . ey'etine reis olarak Kfunu- desindedir. Memlekette bu teavün şir- gore ınıp a a ı ece ir. Denizbank tarın :reis ve elçileri aleyhindeki cü. 

ıtıltı . &ıray ik' . k tl . . • 
1 

d . ler. Söylediklerine göre bunlar ihraç bu iskeleleri yakında inşa ettirecek ve rOmerdir. 
t cı, tıı , • ıncı reisliğe Sami He- e ennın çoga ması, yur umuzu ı - B' b 

Ankara, 1 (A. A.) - B. M. Mecli
sinin bugünkü toplan tısında Türki
ye - Yunanistan antant kordiynl 
paktına munzam olar.ık Atnada im
za edilmiş olan muahcdenin müzn -
keresine başlanırken ~öz &lmış olan 
Hariciye Vekilı Doktor Tevfik Rüş
tü Aras, aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

•- Yüksek tasvfüinizc hükümetin 
arzettiği Türk - Yun:ın muahedesi 
daha evvelce yapıbmş oJan ve mr'i 
bulunan muahedelerin bir zarnimesi 
ve iki komşu ve karele§ memlekette 
durmadan şuurl'o ve istekle inkişaf 
cili ve tabii bir neticesidir. 

Yine biliyorsunuz ki Yunanistan 
ile iki taraflı olarak aramızda 1930 
tarihli bitaraflık, tahkkim ~·e uzlaş

maya dair bir muahede ile bir de 
1933 te yapılan samimi anlaşma mu
ahedesi vardır. Bu samimi anlaşma 
muahedesinin esaslı hükmünü Tür
kiye Yunanistan müşterek hudutları 
nın iki devletin kefah?ti &!tında ihlali 
kabil olmadığlııın tesbiti teşkil der.• 

Hariciye Vekili, btından sonra Bul 
garistan ve Romanya ile ebedi <iost
luğumuzdan bahsetmiş, bu beyanata 
bazı hatipler muknbele etmişlrdir. 
beyanatı takiben mualıdenin ~ -
dikine ait kanun cy·e konmuş, ve aoe 
rey ve mevcudun ittıfakile kabul e. 
dilmiştir. 

B. M. Meclisi cuma günü toplana· 
caktır. 

-<>

KASTAl\IONUDA DÖRT ZELZELE 

d~i bay es ul rnuhasiplığe Osman Saf- mar edecek, yüksek ruhlu Türk mil- edilecek yumurtalan teker teker mu- gelecek ay başında yerlerine koya u ırinci ba ın dördiincü faslı, ismi 
ı_" \7~1• 1~~lu seçildi. idare hey'etine letine layık olduklan asri evleri ka- aycne ve tartıdan geçirilmektedirler • caktır. geçen fasıllar arasındaki müiterek ~ t. .ı:a hükümlere aittir. Ve bu cürümler 
.. 
1 

'illt, ,.,. Pıcı, Mustafa Türker, Dic- zandıracaktır. Halbuki nizamanmede yumurtala -" ~e Deniz kazasında madde 125 ten madde 173 e kadar ta. 

Kastamonu, 1 (A. A.) - Dün saat 
on dokuz buçuktan fübaren muhte. 
lif fasılalarla birincileri hafif, ikin
cileri oldukça şiddetli olmak üzere 
dört defa yer sarsınt!sı olm~tur. 

A • Sed"t nan Şentürk, Kenan şen- Bu izahatı bana veren ikinci reis rın sıkleti bir sandıg~ın umumi vaziye-•\t.... .. B k b dat edilmiştir. 
~ .'i lız d ozkurt, Hüseyin Çotuk, (Sami Hekimci), bu teşekkülil her vi- tine ve muayyen haddine göre tayin a ahatli olan kaptan Adi suçlar için af kanunu proje • 
'lı>lı~a .. L ık, Muham Ülker, mura _ lAyete teşmil etmcği ve kooperatif ku-.\ııda 

8
;, ~uf Baykal İşalay, Servet rncaklara yardım ettiklerini de ilave edilmiştir. Geçen sene Çanakkalede Capopl - 6inde hiç bir hüküm yoktur. 

.%·ket Ç~dılcr. etti. Yoksa her bir yumurtarun sıkletini no ismindeki İtalyan vapurunun bat- Proje, umumi heyete arzedilmiı -

~ltteıı soındare hey'etl meydan" ~el Anadolu eski c:ehirlerle doludur. Bu ayrı ayrı tesbite kalkmak tabiatile u- masile neticelenen deniz kazası hak- tir. \ll .. b ~ Kanun, çok yakında Kamutaydan 
~ llirçolt ra arsa nramağa başlan _ harap evleri cennete döndürmek bu zun vakte muhtaçtır. Bu iş, işlerin kında ehlivukuf hey'eti karannı ver- çıkacak, ve neşri tarihinden itibaren 
le. 011 arıt ııraştırmnlardan sonra is - gibi şirketlerle olabileceğinden, Ana- gecikmesine sebep olmaktadır. Tilrk miştir. Gemi kurtarma şirketi kap - muteber olduğu için affa mazhar o. 
di~ci\ların~ında Vekaletler mahal- dolunun her vilayeti yapı kooperatif· Ofis vaziyeti İktisat Vekllletine bil - tanlanndan İngiliz Ditz, Denizbank lnnlar Türkiye dcrhnl dönebilecek _ 
f<t l'i bir a (El'enköy) adını ver leri kurmalıdır. İstanbul civannın direcck ve yeni tedbirler almacaktır. lerdir. 
ı/\'t eda ;ahaıde (170) ortağa ki _ bir kısmı da bu şekilde imar edilebi- tan ŞUkrU Pala ve Denizyolları ispek- ========~======== 
b~I' C\1 (~~O) b!r arazi satın aldılar. lir. Yabancı memleketler, yeni şehir- Faaliyetini tatil eden törü Muzafferden mürekkep hey'et ·ı KISA HABERLER 

~.. bah,.n .. iln (700) metre murab- lerlni hep bu şekilde kurmaktadır. bı·r fngı·lı·z şı·rketı• kazada Magallenai vapuru kaptanını qııl el ~" ıç1 d tif1 § Gilmrük!er Vekaleti Ekonomik iş-
ldı a ığı s n e kurulacakbr. Elvin Bu sebeple ynpı koopera · erinin ço- yanlış manevrnlan yüzünden knba -11 • Mud·· . . İh d.. Ank I' '> aha (90 

1 
d V Th E . en ur muavını san un ·a-

lu~ · <;.~in ) metremurabba- ğalmasını gönü arzu e iyor. atanın e xport Stearnshıp isminde bir hatli bulmuşlardır. Haliçte haciz ol _ d h . . . . . . 
U" \>e 

0
., de bir odunluk ve kömUr- yüzil bu J?lizel yuvalarla asrt bir şe - i gT d · t' 1 1 ra nn şe rımıze gelıruştır. Ihsan bır 'Od ••Un .. n ı ~z cm~ ıcaret şirketi ktisat Ve- ı tında bulunan İspanya vapuru acen - müddet İstanbul gümrüklerinin bü -

11• bir hol~~~~n;e ı::iş vb~ ferah j kilde güzelleşecektir. ka:etıne müracaat ederek faaliyetini 'tesi I.auın gelen ta7.minatı ödeyecek - tün servislerinin çalışma tarzlarını 
u ve ır ban- En\'c.r Behnan ŞnpoJyo tatıl ettiğini bildirmic:tir !tir 1 tk'k d k · ~ · • . te ı · e ece tır. 

Kumbara ikramiyeleri 
Ankara, l (A. A.) - Türkiye İ~ 

Bankasının kumbaralı ve kumbarnsız 
kiıçük cari hesapları için tar.zim et. 

tlği ikramiye plô.nınm Hazıran keşi

desi bugün yapılmıştır. 
1000 liralık ikramiye İzınirde 1068 

numaralı hesap, Sait Yusufa, 500 li

ralık ikramiyeler Beyoğlunda 7i92 
numaralı hesap sahibi A!i:re, ve An.. 
karada 7165 numaralı hesap sahibi 
Osman Mustafaya sabet -etm~tir. 
250 şer lira kazananlar da şunlardır: 

Ankarada 25029 Remzi, .!stanbulda 
78410 Sami, 73395 İbrahim. 
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Sarla: 8 YENJ SABAH 2 HAZfRAN 1 

KAZANIR 
Sayın Bayanlarımızdan samimi ricamız; nthklarını yuvalarının 

nadetini (aylık temizlik) lerinde daima lstanbul Radyosu 
2 - HAZİRAN - 938 PERŞEMBE 
Öğle neşriyatı: 

Herkesin Üzerinde ittifak 

ettiği bir hakikat: 
12.30 Plakla Türk musikisi, 12.50 

Havadis, 13.05 Plakla Türk musikisi, 
13.30 .Muhtelif plak neşriyatı, 14.00 

• Son. 
Akşam neşriyatı: 

18.30 Pl~kla dans musikisi, 18 451 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLIN 
\'e Bağı kullanarak :;ıgorta ct.mclidu·. Medeniyetin dev adımlı:ın kar- Kızılay haftası: Konferans: Doktor 
şısında eskı usulh•re ooğlanmak, terakkıyc yiiz çevirmek, gelecek Fethi (Kızılayın yardımları), 19.00 
tchlıktlcre nza göstermek derrıektir. Bılgili Bayanlar tarafından şük- Plakla dans musıkisi. 19.15 Spor mu
ranlarla karşılanan (FEMİL) sizleri üzücü me ·akketlerden kurtarır. 1 sahabeleri: Eşref Şefik, 19.55 Borsa 
rahim haı;talıklarından korur. Cildinizin taravetini artırır. Vücude haberler., 20 .00 Sadi Hoşses ve arka-

Kullanarak 
Dişlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sap sağ
lam yapar. Ona yir-

tam bir serbest ivP.t. \ e c ır. tn ince elbiseleriniz altında sezilmez. daşları tarafından Türk musikisi ve minci asır kimyasının 

harikalcı rından biridir, 
denilebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik
roplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

Evde, vazifede. seyahatte, mektepte, yadıkta seve :::eve kullana- halk şarkıları, 20.45 Hava raporu, 
cağınız bu gayet sıhhi, pratik FEMİL ve BAÔLARI her eczane ve 20.48 Ömer Rıza tarafından arapça 
büyük ticarethanelerde hizmetinize amadedir. lsöylev, 21.00 Radife Neydik ve arka-

daşları tarafından Türk musikisi ve 
--- halk şarkıları (Saat ayarı) ·----------------------••mi! ••• • • ••••••-•! 21.45 Orkestra: 

KROM MADENLERİ SONDAJ iŞLERİ 
İçin ve bilhaMa M>ndaj kuronlanom elmaslarını değiştirmet• muk

t.edlr iyi bir ustaya AC•:LE ihtiyaç vardır Taliplerin derhal 

Eli BANK ISTANBUL BÜROSUNA 

Fransızca ve ltalyanca da 
bilen kibar bir 

ALMAN MÜREBBiYE 
YUkıek bir ailede yetitkin 
çocuklar için mürebbiyelitc 
taliptir. 
lstanhul 1B No in Pcı-.;ta kutuı;.;una 
mnracaat. 

1 - Kamsak: Potpurri viyenuvaz, 
2 - Buzke: Melodi, 3 - Translatör : 
Vals, 4 - Linke: Serenad. 
_ 22.15 Ajans haberlerı, 22.30 Plik · 
la sololar, opera ve opret parçalan, 
22.50 Son haberler ve ertesi günün 
programı . 23.00 Son. 

Avrupa Radyosu 

---------müracaat etmeleri ________ .. •-----------• 
Perşembe, 2 i 1938 

... SENFONILER: 22 Belgrat: Senfo- Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta 
fırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekten sonra 

dişlerinizi fırçlayınız. 

ettirmiş saY1"' 

muntazaman 

YAZ GELDİ hergün traş olmak zamanın kabatıdır. 

Traş bıçağı ile traş levazımatını alırken DİKKAT ediniz. Paranızı 
yabancı ellere vermeyesiniz. 

HALK ve BOZKURT ismindeki traş levazımatıru bUtün memleket
te arayınız ve alınız. Bu çeşitler ÖZ TÜRK çocuklarının malıdır.Unutma ki 

SANA TÜRK OGLU TÜRKTEN BAŞKASI YAR OLAMAZ. 

Sahibi: FEHMİ ARDALI ve MEHMET BOZKURT, İSTANBUL 

Ölüm 
Mülga Daı·ülfünunn Profesörlerin den Hasan Tahsin Ayni'nin refikası 

Fatma Hurrem ölmüştür. Cenazesi 2/.Hazıran 1938 Perşembe günU saat (11) 
de İstanbul Belediyesi civarında Piyer Loti caddesinde (43) No. lı hanesin
den kaldırılarak namazı Beyazid cami'inde kılındıktan sonra Mcrkezefendi 
m.e7.arlığındaki aile makbercsine gömUlecektir. Allah gank1 rahmet eyleye. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
siltme Komisyonundan ; 

(3262) 

Arttırma ve Ek-

Leyli T.ı'.p talebe yurdunun 1938 yılında yıkanacak 264000 parca \'ama -

şınnı yıkanması kopalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
1 - Eksiltme; Cağaloğlunda Sihhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bi

nasında kurulu Komisyonda 20/61938 Pazartesi günü saat 16 da yapıla

caktır. 
2 - Yıkanacak her cins çamaşırın beher parçasının muhamemn fiatı 

ıartnamesinde yazılıdır. 
3 - Muvakkat garanti : 546 lira 69 kuruştur. 
' - İstekliler şartnameyi hergün Çcnberlit.aş civarında Fuatpaşa Tür

besi karşısında Yurt Merkezinden parasız olarak alabilirler. 
5 - İstekliler Cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka 
mektuplariyle birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklifi havi zarflarını 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 
nhrevt hastalıklarımutahassısı 
Ankara Caddeıinde: Hergüo 

l>tleden ıonra Telefon : 23899 

nik konser. 
KONSERLER: 7 .10 Berlin kısa dal

gasJ: Sabah konseri (8.15: Devamı) . 

~)5 B~re~ Klh~ pak mu~kW -••••••••~---~·-•••••••••~~~ 
(14.30: Devamı). (18.50: Devamı) . --.--·-----~ 
18.10 Ostrava: Çocuk konseri. 19.05 Halkevinde . Cemal Sahir orercti 

••••••••••••• .. Ostrava~ Plak. 19.15 Bükreş: Romen Yazlık temsillere ba~lanuştıt· ~ 
..rı11tı 

4-5 haziran cumartesi, pazar !S~ 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) ·kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa

ralı hususi kabinesinde hastalarını 

sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane ,·e ev t~le-

musikisi, 19.20 Prag: Fantazi hafif EYÜP HALKEVİNİN TENEZZÜHO 
musikisi. 20.25 Brüno: Slav dansları. Eyüp HaJkevinden: 

20.30 Bi.ikreş: Koro konseri. 21.15 Eyilp · ilçesinde yeni doğan ve mu-
Bilkreş: Romen musikisi. 21.30 Ber- hitımizin kültür hayatında btiyük bir 
lin kısa dalgası: Musikili karışık pro- inkişafı temine çalışan Halkevimiz 
gram. 21.45 Prag: Radyo orkestrası: 5/6/ 938 pazar "günü Yalovaya bir de
(Jeramiac;, Brahmc:, Şenkal, 22.45 Pes- ruz tenezzühü tertip etmiştir. Genel 
te: Çigan orkc.~trası. 22.45 Bükreş: tanışmıya ve tesantide büyük bir hiz· 
Romen musikisi konseri 23.30 Viya- nıeti olacak bu davetimize k&tılarak 
na: Gece musikisi. biı.lere onur vennenı7.ı dcnn saygı -

OPERALAR: 12 Berlin kısa dal • !arımızla dileriz. 
gası: 0Jl(!ra musikisi. 21 Viyana: Ope- Not: 
ret musikigi. 21.05 Prag: Smetana'nın k Vapur pazar günü saat 8 de Sir e-
operaJarından parçalar. k 

akşamları Şehremini İnşirah bBlı~ 
sinde. 

. 6 haziran pazartesi Beş ktaş sıı't 
parkta. 

Temsıllerden evvel Sahir ctız ~r•· 
f ından sahnede kcin~er 

Sesli bayan ve bay amatörlere ilr 

tiyaç vardır. Her gün 2 den dörde 1'" 
,ıı 

dar Cağaloğlu yokuşu 4t nuırı:ır 
büromuza müracaatları. 

========================~ kabul eder. Salı, cumartesi günleri 

fon: 22398 - 21044. 

ci araba vapur iskelesinden hare et 
Yeni neşriyat: 

Hukuk gazetesi 
RESİTALLER: 15.45 Berlin kısa edecektir. Yalovadan saat 19/30 da 

dalgası: Piyano resitali. ( 16.30: Şarkı hareket ve köprilye saat 22/ 30 da mu
ve piyano). 17.45 Berlin kisa dalgası: vasalat edecektir. Eyilbe kadar va _ 

~--••••••••••• Org resitali. (19.15: Keza). 18 Peşte 
Zührevi ve cilt hastalıkları pur temin edılmiştir. Cevat Hakkı Özbcy tarafından t~ 

11' ====================== çe ve fransızça olarak neşrcdilmetcte Hayn Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çarşısında No. 133 Telefon: 4358 

Macar şarkıları. 20.20 Peşte: Venubi 
Amerika ve Meksika şarkıları. 21 Bel
grat: Halk şarkıları. 22.15 Berlin kısa 
dalgası: Piyano musikisi (Beethoven, 
Schubert.) 23.15 BP.lgrat: Muhtelif 
Sırp şarkıları. 

Nöbetçi eczaneler lan Hukuk Gazetesi'nin 29 30 ııJ1C" 
B · 1 'h ı· d 1· t "kl "l dd nüshaları intişar etmiştir Bu nusl1

11
' eyog u cı e ın e: s ı a ca e- .. . , . . . .' e<}f' 

sinde (Kanzuk\, Yenişch.r Mangasar da Unı'l:ersıte Ordınaryus Prof ,Alı 
caddesinde (Parunokyan), Bostanba- lerinden Er . .mruın Say lavı Saim 

11 

.. ••••••• Sigara tiryakilerine müjde 

Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, Pıridin, 
Amonyak gibi zararlı maddelerini süzen 

şı caddesinde (İtimat), Gnlatada Mah Dilemrenin, Tıbbıadlinin entereS
11 

1 
mudiye caddesinde (İsmet). Taksim- bahislerine, Profesör Mustafa ıtd1 

de (Nizamettin), Şişli kurtuluş cad- Belg t · F d 1 hke~ 
esayın svıcre e era ma 

desinde (Necdet), K:ısımpaşada (Mü. J .. • • jctırf' 

A vrupadan ıelmlştir. 
10 adet ilacı ile beraber 150 kr. 

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

izmir: Kemeraltı, Mazhar Öngör - BW'sa: Uzunçarşı saatçi Nureddin 
Ankara: Tütüncü Ali Tümen, Taşhan - Zonıuldak: Saatçi Osman Gurdal 
Trabzon :Hakkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: Hacı Halli, Yağ ca-

mii - Samsun : ıtriyatçı Hamdi Tamtürk - Eskişehir Şifa eczanesi 

t) H k .. d (N . A ) B kararlarına, Profcsor Hırschın T eyye , as oy e E'sım seo , e- · fl.~ıı 

şiktaşta (Süleyman RC'( ep), Sarıyer- kanununa, Profesör Hasan 'fıı 1'' 
de (Vasıf), Ortaköy, Arn&.vutköy ve Ayni'nin iş nıukavelesine, Ce..,·at ıtıı 
Bebek eczaneleri. kı Ozbcy'in malt kanunlara ait ırı91<~' 

İstanbul cihetindP.: Eminönündc leleri vardır. 
(Minasyan), Alerr.dnıda (Ali Riza), 
Kumkapıda (Belkıs), Fatihte (Ham. Gençlik mecmuası f 

el• 
di), Aksarayda (Ethem Pertev), Şeh- Gençlik gazetesi gençlığin ııllıht 
remininde (Nazım Sadılc). Karagüm- sahalardaki duşi.inüşlerini ortsYP J<O' 
rükte (Suat), Samatyada (Teofilos), yacak şekilde ikinci sayısını bıııi1ı:ı 
Fenerde (Emilyadis) • Eyiiple> (Arif neşretti. Okuvucularımıza tavsi}'e t' 
Beşir) Küçi.ikpP.zarda !Necati Ah - • . deriz. /. 
met), Bakırköyd . (Ts'.Ppan) . ====-============~ 

Üsküdar, Kadıkoy ve adalarda: Üs- Sllhibleri: A. Cemalettin SarttÇO~ıı 
küdarda İskelebaşınıia (MC'rkez), Ka- İlhami sara 
dıköyünde (Osman H•.ılfısi). İskele - (ti 

Ne~riyat mfidiirU : İlhami ::;tt 
caddesinde (Çubukcıyan), Büyüha- Basıldııtı yer: Matl>ai EbuııiYıı 

Komisyona vermeleri c3256•. dada (Halk), Heybelide ( l'ahas). ~ 

~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!~'?!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~ 
gibi kabarmı,ş olduğundan, yüzünfj, kat, ne de olsa biraz sonra kendine baygın yatırmaga muvaffak olacaktı liyata girişti. Cebinden çıkardığı ııııi'· 
tamamile göremiyo::-du. Yalnız, yüzü- gelmlyecek miydi? Binaenaleyh gazlı ya! çok anahtarları uydurmağn ~~ P' 
nün sağ kısmını görebiliyordu. Peııce tabancayı kullanmak daha makul bir Gece canavannı bir heyecan ve Kasanın anahtarını bir sağa bır ğllı' 
reden tarafa dönük olup gözleri ka- hareket olacaktı. Hiç olmazsa, bunun korku sarmıştı. Rüzgar dışarıda bü - çevirdikten sonra, sahibi imic; ft'ıı 
palı idi. Hemen pencereden içeriye la Tevensi on :iakika ol~un baygın tün uğultularile devam ediyordu. Al- açtı. Bu i.şlcri başarırkrn bir ~a.rıı içi'1 
bir gölge gibi kaydı. Fakat, bir eli yatırmıya muvaffak olacaktı ya! tı dakika içerisinde altı kere birisi ge- da Tevcnse dikkat ediyördu. O ıçıtı 1111~ 

da budatınıt olduğundan görünmek ih- gayret sarfederek pencereye üç cebindeki gaz saçar. tabancanın tetl. Gece canavarını bir heyecan ve liyor diyerek evhama kapılmıştı. Pen- nefes alıyordu. Şimdi kendine ge · 
timalleri çoğalmıştı. Bulunduğu bu metre kadar yaklaşmıştı. Daha u - ğinde hazırda duruyordu. Gece ca- korku sarmıştı. Rüzgar dışarıda bü- cereye yaklaşarak dışarıya bakınca , bile olsa müthiş bir baş ağrısı hi~r 
tehlikeli durumda, elli metre kadar u- zunca bir dal pencereye doğru navarmın bu gibi işlerde daima kul- tün oğultuları ile devEm ediyordu. ne kimseyi görebildi ve ne de evin decekti. Gece canavarı dişl<>rini gı 
zaktaki bahçıvanın kulübesine göz uzanıyordu. Lakin, acaba bu dal !andığı silah bu idi. Nitekim, polis Altı dakika içerisinde altı kere biri- üst katında ışık vesaire gibi hiçbir şey d t k _;;. 

• l • bunun ı"çln şun· diye kadar ona bir "suç · l' d' k h k 1 a arn : dO?" gezdirdi. Hiçbir hareket yoktu. Kö - gece canavarının agır ıgına ta - sı ge ıyor ıyere ev ama apı mış. sezmedi. Tekrar, baygın adamın ha • - Kullandığım gaza acıyorufll tıcl 
peklerin sesi işitilmiyordu. Gece ca _ hammül edebilecek miydi?.. El'ni isnat edememişti. Çünkü, bu taban- tı. Pencereye yal<laşarak dışarıya ba- şına avdet ederek bir an evvel 1.§ını rusu. Bu gibi adamlara daha j:l<~9 . 
navarı bekçinin kuliibesindc olmadı • uzatarak olanca kuvvetile yaslan - ca, ortada suç teşkil edecek hiçbir iz kınca, ne kimseyi görebildi, ve ne de bitirmeğe çalıştı. Gerdanlık odanın verici aletlerle mukabele etıne~ 

111
, 

"'ını anlamakta gec"ıkmemişti. Anlac:ı- dı. Emin olunca, üzerine sıçradı ve: bırakmıyordu. Parmaklarının ucuna evin üst katında ışık VP saire gibi b" kö . d kl 1 kt" d d K k .... aÇ J • :o ır şesın e sa anmış o sa gere ı. zım, iyor u. asanın apısı...... ,..,ıı 
lan gece devriyesine çıkmış olduğun- - Mükemmel! Benim gibi birkaç basarak yürüyordu. Bir parça gürül. hiçbir şey sezmedi. Tekrar, baygın Et fı i . .. . b 1 d G"" ... ff 1 1 L"k' ı;w 

Ba,.onu daha ,_aldırabı"lecek'. dedı'. t" d b d T ,. h d b d d k ra nı yıce suzmege aş a ı. oz - ga muva at o muştu. a ın. ... et 
dan köpekler de onunla beraberdiler. • ... u yapıyorsa a u a, euens ın or_ a amın aşına av et e ere 1 1n • d . .k. . k dah d Eti.ili 

R .. • 'tt"k ! l 1 d B lamalarına karışıp gidiyordu. İki er e pencererun yanın a, yanyana bır ı ıncı apı a var ı. ..r.P' 
Eğer, bütün bahçeyi dolaşacaksa an - uzgar gı ı ·çe az a aşıyor u. u O &özünil açar açmaz Uı.erine çullan- konulmuş iki yağlı boya tablo ilişmiş- bine sokarak birkaç demir .,pıı•oıtı1'' 

na Baron çok seviniyordu. Çünkü, ü- metre kadar yaklaşınca , Teuens'in k ı~· d kıllı b. .. ~ cak, onun bulunduğu yere bir çeyrek mış ve çene em'6ıne a ama ır ti. Bu tablolar kasa vazifesi görebile- daha çıkardı. Birkaç saniye ugr 
1 
• .r 

zerinde bulundunğu dnlın çıtırdama. gözlerini açarak şaşkın bir vaziyette T ıı 1s· 
t.aat sonra gelebilecekti. Gece ccna - tarından doğan giırültüler, rüzgar u- gomodinin üzerinde, duran tabanca- ywnruk kondurmuştu. evens ye • cek şekilde idiler. Sonra, bu tablola- tan sonra, o da açılmıştı. Knsan

1 vıır# 
varı vaziyetten kat'iyyen emin olun- ğultularına karış:yor, ve hiç kimse- ya sarıldığını gördü. Llkin, Teuensin eliği yunu·uktan sersemlemiş bir vazi- rın yanyana konulmalarındaki hikme- risinde bir düzine mücevherat ııJıı1' 
ca: yi şüpheye davet etmiyordu. Şimdi bu tedbiri çok faydasızdı. Çünkü, yette karyolanın sağ tarafına yıkılır- ti aramak istedi. Lakin, bukadar ince- Lakin, onun gayesi incilerin ınull ~ · 

- A.ıa· 1• dedi. Ve bir hamlt?dc dal - l • akil lm d ğ d b'l ' d d"l kt ld v k · bulrJI •' tamam pencerenin önünde idi. İçeri- gece canavarı o gözünü &çar açmaz ken baiı karyolanın tahta kısımların- emege v o a 1 mı a ı ıyor u. e ı ıne e o ugu çe ıneceyı i.Jlİ r 

lann uzandıkları son noktaya kadar sinı tamamile görebiliyordu. Buraya üzerine çullanmaıı:ı ve çene kemiğine d b' b' k Demal sUratle odanın bir köşesinde tı. El yordamı ile kasanın içeri5 ... et' 
d T . . k . r an ırlne çarpmış ve ır at daha d k kl D'kk d . d b' 1. b" çel<"' uzan ı. evcnsın penccresı yan açı kadar planını fevkalade tatbik etml. adamakıllı bir vumruk kondurmuş- . . uran para asasına ya aştı. ı at- rıyor u. Bır en ır~ e ıne ır tı"° 

~ · d b ı d gu· dala yak n gö- • sersemlemı...+i Fakat ne de olsa bı- l bak k A b b k ·u · K din d • k "kt n sD v: uzerın e u un ~ ı ye muvaffak olmuştu. F'akat, asil he tu. Tevens yediği yumruktan sersem ~· • . . . , "? e tı t~ sonra: ~a a u~u o - ı .ştı .. en e .ogr~ çe .t'. _e. ~. 
nınUyordu. Halbukı Baronu çok yo -j yecanlı anlar şimdiden sonra başlı - 'leşmiş bir vaziyette karyolamn saj raz sonra kendine gelmı)lecek mı~dı. laylıla açabıle<:ek mlyım? dedı. Hal - hır çelik tomavıda ıle kılıduıı ,.. 
racak bir mesafe vardı. Bastığı dal yacaktı. İçeride yatmakta olan adam 1 tarafına yıkılırken başı karyolanın Binaenaleyh gazlı tabancayı kullr.n - l>uki, beyhude ıyere düşUuüyordu. Çekmecenin ;kapağını. açar ~ J"ıit 
mütemadiyen çıtırdıyordu. Birkaç sa- uykusuna devam ediyl)rdu. Üzerine i tahta kısımlarından birine çarpmlf mak daha makul olacaktı. H:c- o~nıaz· Şimdiye kadar o nice böyle kasaları ciler, odanın loş zıyası a1tınd9 
niye etrafı dinledikten 1<>nra, bir 1 konulmuş olan ipekti yorgon bir dağ v-e bir kat daha sersemletmişti. Fa. sa, bununla Teven.'!i on d 1

' ·a ol~un soyup soğana çevirmişti. Derhal ame- - Dıaha yar -

il•~---• .. I "1 


