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1 
J?i.in sabah, gazetede yüz cllilıkler

e istiklal Mahkemesi mahkumları -
nm ~m . . 
b. amen affcdilmelerı hakkında 
ıt kanun 1:- 'h 

edıld' •. . ayı asının Meclise tevdi 
f ıgını okuyalıberi içımdc derin bir 
crahlık var B" "k b' h 

d · uyu ır az ve saa -
et · · . ıni ı~ndeyım. Kendimi adeta değiş-

g" ş .. hısediyorum. Dünyayı daha iyı 
"oruyor\ltn, daha rahat bir ncfec: alı -
,,oıuın v 
inkilftb e ıatcn candan bağlı olduğun 
k lb· ı daha çok seviyor ve bütiın 

iSPANYADA 

Bu sonsuz· harp hala 
binlerce insanı öldürüp 

şehirler yıkıyor 

Adliye teşkilatı 
ve hakim maaşları 

değişiyor 

Hakimler beklemeden 
terfi edeceklerdir 

Adlrye Vekaleti, teşkilat ve kndro
lannda yapılacak değişiklik hakkında 
hazırlamış olduğu kanun projeı:;i, Ad-

a ıınıe t kd' . a ıs edıyorum. 
Bukada d · . 

oldu? D r erın sevınç neden? Ne 
· ostlarım mı kurtuldu? Ban:ı 

lnaddt b' · 
lia ır menfaat mı temin edıldi ? 

}'it. Ne y" 11·1 kl i likltıl M uz. e ı i er içinde ne s-

İki taraf da muvaffakıyet iddia 
ediyor ; fakat vaziyet sabit 

liye ve Bütçe encümenlerinden ge -
çcrek Kamutay ruznamcsine alınmış 
bulunmaktadır Bu proje ile, hilkirn-

1 
lerımizın. Adlıye Vekiıletı bütçesine 
yenıden hiç bıı masraf ilüve edilmek

sızın, kadrolar dahılinde münakaleler 
ı yapılmak suretile mümkün olduğu 

d ahkemesi mahkumları arasın-
g a şahsan alakadar olduğum hiç kim
e Yok :a 

tal · attA bazılarıle ncı münaka -
arıınıı. b·ı 

:ri .1 ı c cereyan etmiştir. Hiç bi-
~1 e fıkr' b' 

dı ı ır rabıtam bile bulunma-
gını ı.anncd' 

duğu h ıyorum. Fakat böyle ol-
buk d aldc, onların afları işte beni 

~ ar bahtiyar ediyor. 
Çunku b l . 

l'en·ı b' u a bütün memleket için 
ır 'kl' ıni aff «~ ım~ yaratıyor. Bu umu -

kile .. · a saık olan dUşüncelcrin, teÜık· 
• ın g" .. 1 

tıasıd ' k oruş erin yüksekliği ve ma· 
Yainır 1 kıymeti haiz bulunuyor 

ız b' k . 
\'e ailele~ aç Yüz kişinin şahıslarını 
ıust b' n1 memnun edebilecek hu
tün ır rnesele karşısında değiliz. Bü
hildeıneınleketi, lnkilabı, inkilabın da-

ve har· t 
\'etinJ Is . ıç e şan ve şerefini, kuv-
edecek t~krarıru tezyit ve tahkim 
hUrle ; __ gözlere Çarptıracak blr leza-

~rşılaşıyoruz lıpanyada bugünkü vaıiyeti ve iki tarafın elindeki topratı 
Ne denu· · ve n üfuau göıteren har ita 

hUrrj ırse denilsin, blr memleket 
Yet ile hak Düşman dün, Trens, Falgona ve de ileri harekete devam edilerek 13 

tine . ve kanun prenslple-
tıayell Balaguer köprüşü mıntakalarında ta_ 

llevverlerı e y~~.ar. Bu vatanın mil - arruza devam etmiş, fakat har taraf
tarları h ' Yenı ık ve terakki taraf • ta ağır zayiatla ~eri püskürtülmüş -

rdi?, ~P bu prensiplerle yetişmiş - tür. 

kilomtre derinliğinde bir saha işgal 

edilmiştir. Santa Barbara ve Partil. 
lera dağları ile Puebla de Valverde 
kasabası zaptedilmiştır. Bu havalide 
407 esir alınmıştır. 0~ llnevi varlığımız bu imanla Castellon cephesinde kıt'alarımız, 

~dli....,ua.;,ştur. Türkler inkflabı an· Ares Del Maestre'yı geride bırakmış Barselon, 30 (A. A.) - Pirene cep. 
,...ı.,.. ·. -

~11-~ensu ıe- ======::::=================================:--:-:~==~ 
~lllıiılll.tlılr ınemleketln saadet ve 

eahat bir diktatörlUğün 
biJ ı::-ı ve tahakkUmU ile temin 

lcleoto'liu Yolundaki aöılere, ec . 
-. Jllere yüz vermezler •lkat . . 

te •e ."-ıarıyat ve felsefe ile rea 
tine ~ıYaset tamamı tamamına bir-

l&pla Yamaz. Bazan, bilhassa inki· 
rın ilk za 

)lıksek manlarında, memleketLn 
)erleŞın ~e~faatieri namına, inkilabin 
il esını ve k "ki 

a'lltna 'd 0 eşmesıni temin 
, ı ealden f d k. lrlecbu . e a arlık yapmak 

Yabancı Musevilerin 
memleketimize girmesi 
Bir kanun teklifini encümenlerin 
hepsi lüzumsuz bularak reddettiler 
Ankara, 30 (Hususi; -- Manısa ı cudenır. kıfayetınden dolayı lüzum

Meb'usu merhum Sabrı Toprağın suzluğuna kanı olmuşlardır 

kadar refahları ve beklemeden terfi
lerı temın edilmış bulunmaktadır. 

Hükumet, mucip sebepler layiha
sında projenın niçin hazırlandığını 
şöylece izah etmektedir. 

Sonu beşinci ıayfada 

Başvekil şehrimize 
neliyor 

Ankara, 30 (A A.) - Beşvekil Ce
lal Bayar. bu akşam ekspresle şehri
mizden İstanbula hareket etmıştir. 

Celal Bayar, ıstasyonda Vekiller, 
Meb'uslar, Hariciye Vekaletı Umumi 
katibi, Vekaletler erkanı, VPlı ve 

Belediye Reisı, Mevkı Kumandanı, 

Emniyet Direktörü tarafından uğur -
lanmış v~ selamlanmışlardır. 

Muammer Eriş 
Londradan dönüyor 

.ı 

d rıyeti h' 
a inkna ıssedilir. Yalnız, bura • 

l'uı kalı:ı şefleri zor bir imtihana ma· 
daima k a~. Rontrolsuı bir kuvvet 
lıa eyıf ve . t'b 

şlangıç~ ıs ı dada meyleder 
. nunıYetİe Vat~nt bir mülahaza ile 
i tedb· l lttıhaı edilen baz.ı istis-a ır ere U 

!'tık ideald ıı n geçtikçe a~ılır. Ve 
idare tlll'2Ja~n ~~rıhnış o muvakkat 
teklinde t •

1 kokleşir, bir istibdat 

yabancı memlekt:tlerden gelecek Sı.tıhat encümenı bJ münasebetle 
Türk olmıyan ydbancı göçmenler mazbatasında şu mütalfıayı yürüt • 
hakkındakı kanun teklifı ve bu hu- mektedır teİskan kanunu ve Türk va! 
sustakı encümen mazbataları ruzna- tandaşlığı kanununda teklif olunan 
meye alındı Tekl:fı tetkik eden Ha- gayeye uygun bulunmak üzere Türk 
nciye. Sıhhat. Dahıli) e encümenleri- kültürüne bağlı olmıyanlann göç -
nin hepsı bunu reddctmışler ve ee- men olarak meml"ketc kabul edilme
nebt tibıtyetındekı musevileri ıstih. melerinı kmıne kafi ve devletiı. yük 1 

Muammer Eris 
l<ar ecellı eder. 

arlaştırıl 
lnkiltb an bu affı umumi Türk 
le •nın bu . 

geçirdiği . ımtihanı muvaffakıyet· 
lnkilibı nın bariz bir nişanesidir . 

lı.ı af ın mıhı bugün en kuvvetli bir in· 
d er aleslnd 

e kend· . e bulunuyor. Dahil-
ısıne 

"et bile Y k ınuarız küçücük bir kuv-
d o . h . 

nberj g" ' arıçte Türkiye asırlar· 
1 °rınedığ · · b' Y e old 1• ı ıyı ır hava içinde 

" tınden .,,u~h·u halde, inkılAp bu kuv
.,a s· b' ı temi te . ı ır nufuz ve tahakküm 
sıs iç' 1 ı or ı.. ın stıfade etmeg· e kalk 

· l"\.end· · · 
" '.!dut tsınj kuvvetlı hısseden 

ve 1erakk h · 
t" kök 1 ru unun memle· 

salıve d -1 ı11t' r ıgını gören inkılap, 
d Ut \•eı.j 

t k . Yetten hemen ıstıfade 
ınu.;;aade>k" 1 

V~et ruh ar ık. şefkat ve ıni.ı-
' 1' una t~b· 1 İ.ıtk . k ı o uvor. Bl' hare-

ıkrtrıı t ın ilitbının veçhesıni ıs . e ını .. 
Uz ettıı nıef o~t.~mek gayesını teba -
"t kl'$b d ıtı rıledir ki ehl"mm.I • 

e 'Yor. 
Iluglinku aff 

r Vt> bıze e ı. umumt bir merhale
ı de ş· ~ nı ınerhaleler mUjdele

"rhaleyi up esızdır. Bundan sonraki 
ri·ı· ınatbuaı k 

ı şeklinde .. . anununun biraz 
CJruın F &or<:>ceğimlzi Umlt ed' . nknt b ı-
. acagı adımı u noktada hük(iınetln 
tıin b· kolaylaştırmak vazife _ 
~k lAıze terettüp ettiğini de sö,.le -

2.ltndır. " 

(Sonu GçüncG •ayf ada) 

ltil'ieytn c._hid y ALÇIN 

daf eden bu teklıfın ahkamı mev • S onu betincide 

• 
lsviçre de hazırlanıyor 
Dünyanın 

nihayet 
bu sakin memleketi de 
silahlanmıya başladı 

Avrupada harp 
ile alakadar olmı- cı,..1111'19'!Will!ll 
yan bir memleket 
fsvıçre idı Orası 
yalnız slikün ıçın. 
de. çalışkan bir 
balkın ve seyyah
ların vatanı idi. 
Hiç bir mi.ısellah 
ihtilafla alakası 

yoktu. Fakat nilıa 
yet bu 6Akin, spor 
cu, güzel memle -
ket te A vrupanın 
ortasında, dört bir ~ 
tarafından silahlı 

devletler ile çev -
rilmiş olarak si - t:...•-~ 
lahsız oturamıya
cağı ve kendisini, 
rahat bırakmıya • 
caklannı anladı. İs 
viçrenin rahatsız-

laviçrede dat Sporcuları 

lığını bize gPlen fU mektup izah et -ı Bern,25 
mektedir: 

(Hususi) - İsviçrenin bu 
(Sonu 4 üncG aayfada) 

Londrada 16 milyon İngiliz liralık 
kredi mukavelesini imzahyan İş Ban
kası Müdürü Muammer Eriş, şehri • 
mızden geçerek Ankaraya gidecektır. 

Muammer Eriş, Ankarada muka • 
vele müzakeratı safahatını izah ~ttık. 
ten sonra, pek muhtemeldir ki bu haf 
ta sonunda tekrar şehrimize gelecek. 
tır 

H ER SABAH 

Y Üzelliliklerin dönüşü 
Geliyorlar. 
Saçları, sakalları bembeyaz, göz -

leri yerde, üstüne adunlaıını basa -
cakları her toprak parçasına karşı 
mahçup, dün idam hükmünü :mza -
ladıkları bu diyara, nihayet, tekrar 
geliyorlar. 

Düne kadar 150 rakamı, 100 numa
radan daha adi bir mahiyet ifade edi
yordu. Bugün, müebbet küreğe mah.. 
kum bir adamın yakasındaki nunıa -
raya da benziyen bu rakamı, inkıa -
bın müsamahakar eli siliyor. 

Bir kısmı inkılabb büyük mükafa. 
tını idrak etmeden toprağa siren bu 
150 kişi, on beş senedenberi, her gün, 
150 defa geçirdikleri pişmanlık buh
ranile, büyük ve ebedi s"çlarının ke
faretini biraz ödemişlerdir. Geri ta _ 
rafı için de Allahtan rahmet dileriz. 

* 

ABONE ŞARTLARI 
Türkir• 
900 Kr. aeneliii 
500 Kr. 6 a7lıiı 
260 Kr. 3 aylıiı 
90 Kr. 1 aylıiı 

Ecnebi 
2400 K. 
1200 K. 

600 K. 
300 K. 

Poata ittihadına slrmemit memle· 

lı:etler için 28, t•, 7,5 Ta ' lira. 

HERYERDE, 

3 
KURUŞ 

Cumhuriyetin yüzü suyu hürmetine af 

Yüzelliliklerden 
gelecek olanlar azdır 

Bir kısmı ölmüş, bir kısmı Avrupa 
dışında birer iş sahibi olmuş .•. 

Günahkarların aCfı layihasını Meclise veren hükftınetin Başvekili 
Celi l Bayar ~·e Ziraat Vekili evvel ki gün Ankarada at yarışlarında 

Rıza Tevfikin nedamet şiiri 
Di.ınkü sayımızda yüz elliliklerin 

ve İstiklal mahkemesi mahkumlarile 
haklarında heyeti mahsusa kararı O

lanların affı için Adliye Vekaleti ta
rafından hazırlanan layihanın Büyük 
Millet Meclisinde bugünlerde müza
kere olunacağını ve Cümhiıriyetin on 
beşincı yıldönümü olan Teşrinievvel 
sonunda yüz ellıliklerin memleketi
mize dönebieceklerini yazmıştık. He-
nüz Meclis, layihayı müzakf'rP etmP-
mııı olmakla beraber, yaz tatilinden 
evvel müzakere ve kabul edilince hu 
dut haricine çıkarılan veya kaçanla_ 
rın aftan sonra gelmelerine müsaade 
olunacağı anlaşılmaktadır. Binaena. 
leyh Hzlran ayı içinde yüz elliliklerin 
dönmeleri muhtemeldir. 

Esasen yüz elliliklerin içinde elli. 
den fazlası ölmüştür. Geriye kalan. 
lardan br kısmı da A vrupada ve daha 
7Jyade Avrupa dışında birer iş sahibi 
olmuşlardır. Onun için geleceklerin 

Devamı betinci sayfada Rıza Tevfiğin son resimlerinden biri 

150 bin Çinlinin 
mukabil taarruzu 

Japonlar Kantonu bombaladılar 
1100 ölü ve 1600 yaralı var 

Mefb ur Çin .aeddi önunde Çin u kerleri 
Tokyo, 30 (A. A.) - Domei ajan - 1,100 ölü ve 1,600 yaralı olduğu t.ıh

sına gelen haberlere göre 24 Mayısta min edilmektedir. 
zaptedildiği bildirilen Han!eng şehri- Japonlar Rusya ile anlaşmak 
nin etrafında vaziyet karışıktır. Son istiyor 
gelen telgraf haberlerine göre Gene- ' Tokyo, 30 (A. A.) - İyi haber alan 
ral Huntsunghan kumandasmda bu- mahfellerde söylendiğine göre Hari
lunan 150,000 Çinli şiddetli bir mu. ciye Nazırı Uzak~ Sovyetler Birliği 
kabil taarruza geçmişlerdir. ile Japonya ::ırasında muallakta kalan 

Kanton, 30 (A. A.) - Japon tay - ml!selelerin toptan halledilmesi için 
yareleri Kanton üzel'ine üç akın ya_ yakında müzakerelere başlanmasını 

paralc birçok bombalar atmışlardı:-. 1 derpiş etmektedir. 
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V I Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart Avrupa işleri 
Amerika 

ve 

Yazan: Zıya Şakir Bugünlerde Amerikaya dair gelen 

Efendiyi selamlamak için orada bu- caklarındaki arkadll§!arın.a söylüyor- haberler orada harici işlerden ziya -
Junanlar, koştular. Onu, kollarının lar .. Onlar da; bu ınühiın devlet es - de dahili meselelerle uğraşıldığını gös

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB~ 
Boğazda plaj 

yerleri ayrılıyor 

Küçüksuda arsa 
sahiplerile uyuşuluyor 

Bir ölünün katili Memurlann maaı~ 
Hasan mı, Niyazi mi ve muvazene ver~ı 

OldUğU aranıyor. Bu ay yeni nisbet j 
linde tadilat yapı I 

Dünkü muhakemede bu 
cihet ortaya çıkmadı üzerine alarak, selamlık divanhanesi- rarını, bildiklerine ve tanıdıklarına teriyor. Dünyanın başka yerlerinde Şirketihayriye idaresi Boğazda da 

nin sediri üzerine götürüp uzattılar. söylemekten çekinmiyorlardı. olup biten şeyler karşısında Ameri- yüzme yerleri yapmak için esaslı su -
Şam kuma~ından mintanuu, Trabzon İşte bu ~boğazl~ bu meselede de kanın seyirci kalma.ı çok defa itiraz- rette çalışmaktadır. Yaz mevsiminde Toplı.apıda kale duvarlan üzerinde 
hilalisinden gömleğini yırtarak kal - cereyan e~ Fransızların üzerinde !ara uğramışbr. Avrupalılar için A- İstanbul halkı malum olduğu üzere bir içki alemi esnasında arkadaşları 
bini yokladılar. Me!UI nazarlarla bir- fena bir tesir hsule getirmişti. merikalıların Milletler Cemiyetinden Boğaziçinde plaj bulunmaması yüzün- Mükerrermi yaralıyarak öldürmekten 

Muvazene vergisinde yapılal' 1 
lata ait kanun dün vilayete <ff 

darlığa tebliğ edilmiştir. B~ ııı ~ 
bet1e alAkadarlara, bütçeleril' 
dilata göre tanzim ediJrnesi dt 
edilmiştir. Kanuna göre J1l3~ 
olanlar, şimdiye kadar ~ 
on nisbetinde verdikler\ ııı 
vergisini, bu aydan itibaren. 
sekiz nisbetinde vereceklerdi!· 

G 
Laz 
ciyi 

da: 

birlerine bakışarak, hıçkıra hıçkıra Dürrü efendi ile Mösyö Dökors a- uzakta kalınası Cenevre müessesesi - den Adalara, Anadolu sahiline ve suçlu Kuşgöz Niyazi ile Hasan Piçin 
ağl8llllya başladılar. rasında geçen mahrem mülikat bir nin beklenen kuvvet ve hayatiyeti ka- F1oryaya akın etmektedir. muhakemelerine dün Ağır Ceza mah-

Dürrü efendinın hayat kitabı, bir iki gün zarfında, hükmet mahfiUe - zanamayışında en mühim menfi. bir a- Şirket Boğazda da halkın deniz ih- kemesi.nde devam edilmiştir. 

kad 
ıniş 

an içinde duruluvermişti. Şimdi orada rindcn, mahalle kahvelerine kadar in- mil olarak gösterilmektedir. Bu. cihetin tiyacını karışlayacak surette plajlar Suçlular, suçu birbirlerine atfet -
yatan, art.ık biruh bir cesetten başka, tikal etmi~i. Ve her Uırafta: munaka~ası ayrı hır bahls te~kıl eder. yapacaktır. Anadoluhisarında Kü - mektedirler. Mükerremin hangisi ta -
bir ş.,,, değildi. 1 .. -::- Fran'1zlar , bizi yeni bir harbe Fakat Amerikanın bilhass.a A~rupa çüksuyun ya~ınd:ki araziye büyük rafından öldürüldüğü anlaşılmak içi~ 

:. wruklemek ıstıyorlarllllj... Halbukı ile olan münasebatı tetkık edılırken ve modern bir plaı yapılacaktır. Şır - dinlenen p.hitlerden komiser mua\'ını BELEDİYEDE 
Dürrü .. ferv:linin böyieee vefatı; bir daha dünkü harbin ateşi , ensemizi daima tekrar edilen bir mevzu vardır. ketihayriye bunun için arazi sahipleri Zeki şunları söylemiştir: • dP 

kalp sektesine atfedilmekle beraber , yakıp duruyor. Geçende de böyle ol- Amerikanın geçen senedenberi Av- ile temaslara girişmiş ve bu sahilleri <- Mükerremin vurulduğunu duy- Rumelihisarı İçltl 
Beyoğlundaki (Frenk Memi)nde de du. Lehistan maddesinden, biri Mos- rupa işlerini daha alaka ile takip et - istimlake ~laınıştır. duk. Kendisini kahvenin önünde ya- evler 
bir hay1i dedikoduya sebebiyet ver - koflarla tut~turdular. Sefer açtırdı - tiği ge~e. n.sene. denberi göze ç.arpmı- \ Yakında sahilin temizlenmesine ve ralı bulduk. Karakola getirdik. Yara- bul ıeıı 

d - ld Mı ti d b k Belcdıye, Istan a ge _.t 
ml«ti. !ar. Kendileri çubuklarım yakıp , u- yor egı ı. ı e er arasın a ıı· on- düzeltilmesine geilçecektir. Fakat pla- Iı ifadesinde: «Beni Niyazi vurdu• etıır ' bütün seyyahların ziyaret 

Fransa ile mücadelenin son safha- ı.aktan ~eyrimize baktılar ... Bu yüzden ferans loplıyarak iktisadi tahdidi tes- jın ancak gelecek seneye kadar ta - dedi. Fakat bir kaç gün sonra iyile - l '-• dikleri Rumelihisan duvar•·~ .;i 
sında olan Avusturyalılar; Fr.mszlar- Kaynarca muahedeslnln ağır yükünü lıhat .. çareleri ".'.'.anmas'.nda Amerika - mam olacağı tahmin edilmektedir, şerek hastahaneden çıkan yaralı Mü- deki '"'lerı ıstimlfil<. ede,.,k r-',; 
la Türklerin arasındaki dostane mü - sırtımızda taşır , dururuz. Bize oy - nın onc gcçeccgıne daır haberler ge - çünkü şirket bu plajı çok güzel ve e- kerrcm bu sefer de: «Hayır beni Ni - - . . . ~ 

!. d S 1· ·1 ·1 A .k ga karar 'ernı.i§tir. Bunun :' .:.# 
nasebeti bir türlü çek.emiyorlar~ Cum- nadıklan bu oyun yetişoriyor mu ki, ı yor u. o.'.'.'a _ngı .tere 1 e merı a saslı bir surette hazırlayacaktır. Sa - yazı değil, Hasan vurdu> ~edi Biraz c ·e de 30 bin liralık bir ~ 
hurivf'tin istanbuldaki (gavrıresmi) şi.aıdi tekrar Lehistan ;•i çıkarıyor - arasında kagıt uzerıne yazılmamakla hiller bütün kumluk olacak a5ri ka- sonra Hasaru yakaladık T0;ttiğimize ç yl ' ' ..., b · '-" nu muştur. 
•efiri :Mösyö Dökorsu, gizliden gizli _ Jar •. Başı.mızı nara yakmak istiyorlar. b<>raber fılıyat sahru;ında büyük ir 1 bınalar ve gazinolar da inşa edılecek- göre Niyazinin arkadaşları Mükerre - İstimliıkin muamelesine l 
Ye adım adım takip edjyorlardı_ Ay _ Diye, bir nveyll yükselmiı;ti. teşnk'. mesaı tasavvurlarından bah-e- ı lir. Plaj ile hem Anadolu yakasının me para teklif ederek suçu Hasana başlanacaktır. ~ 
nı wrnanda Mösyö Dökorso tercü. - Mil<yö Dolcors, halk ara.<ında söy • 1 dJmeı;e b~dı. ve hem de Boğazın daha !a1Ja rağbc- yüklcmeğe çalışmışlardır.> çİ1~ 
manlık edenleri de bol paralarla ikna \enen bu .sözleri işitir iı;itmez, derlı..ıl Son zamanlarda Amerikanın bita - te mazhar olacağı muhakkak gorül - Komi,er muavınmın bu şehadetini Geçit yerlerinde 
etmişler; bunlar vasıtasile hemen her Babıaliye tercümanını göndermiş raflık kaJwnunu tadil edeceği sözleri ıncktedir. müteakip, hastahaneden çıktıktan bir Belediye, şehirde bü.t~O 1" 
hadiseyi günü gününe haber alıyor • D"irrü efendinin yerine tayin olunan çıktı. Bu kanun İspanyada hükumet DENiZ İŞLERİ ay sonra aldığı yaranın tesirile ölen caddekr&ki ge~it yerleri ıçtO 1 
!ardı. FirdcY!<I efendiye müracaat ..derele tarafına silah yollamağa müsait de - Mükerremin ifadesi okundu. Müker- hazırla!mtşlı . Plarun EminÖ,,U t:I. 

Bunfar , Cumhuriyet elçisinin, - Devlet ricalilc halk ara<uıda d,ö- ğildir .. II~lhuki ~a bu.nu , bi- Şirketin yeni vapuru rem bunda şöyle diyordu: ne ait olan kısmı, ancak 
Dürrü efendiden gizli bir mülakat is- nüp dolaşan bu ,;özler, hi>i nıii ~kiil ı °' maksatla ıstıı.enler çokluı. Lfıkın b" k •• «- Kale üzerinde Basri ve Arap meydanının tanziminden ı;orıt'.,; 
tedl·m.; .;w;~-;..J.....ı; b b kanunun tadili hakkında keyfiyet Av- ıtme uzere Mch ti be be 'çiti . · ı .. •- N' -~ilecelrtir. Şehrin dig-eT cadd"'.M" 

&-- -ı:.--&~- va.ziyelfl' manı7. 1rnklyor. Aman, u- ı . 

1 

. . . ,., me e ra r ı ıçıyoru.u.A.. ı- uu e', 
Mösyö Dölmrsun bir mühendis la- nun önüne ıı<"Çilsin. rupa işlcrıne karışmak gibi olacak di- Şırkctihayrıye. Hasköydeki tezga~- yazi ile Hasan da geldiler. Onları da ait klS1m ise, derhal tatbil< ':..,) 

ye düsüoülmüstür larında yemden ınsa ctmektc oldugu , f _ d k B 1 k H '"'-e bir müteah'-'ı- ihale "' yafetine girerek, ve idi bir kayıkla Diye rica etm:i~1i. -.ı; - • • • • ~ • .so raımza çagır ı . u ara ı asan ... CAO'... '~ , ~" 
Galatadan İstanbul yakasına geçerek Fakat, Mösyö Dökorsun Dürrü e - Bugünl_e:d.e Amerikalıların en zi- :ncı vap~unu d; Hazıran sonlann- Niyaziye göz kırptı. Bunu sebebini tir. Müteahhit, geçit yerıerı;.;J 
Dürri efenılinin konıığma gittiği ııe - fendiye yaptığı çiğ teklif, gerek hiikü- yade dahılı ışlerle çok meşgul olma - .. tam~ın anuş '0 acaktır. Vapurun Ha•ana sorunca da bana bıçak çekti,, ğı çivileri de kendisi imal ... 
ce, kend.i5ini uz.aktan takip ~ler- TN>tin ve gprff: halkın hoşuna gitme- !arının sebepleri az değildir. Dahili guve.rtesı ve kamarala~~ yapılmış, ba- küfretti. Ben kaçtım, o kovaladı , ye- Temizlik konferlP"' 
di. Ertesi gün de, o geceki mülakatı mişti. Halla bu yüzden, gerek Fransa ışler deyince bundan daha ziyade ik - zı kuçuk dahılı teferruatı kalmıştır. tişti. Yere düştüğüm zaman yanımda . ~~ 
O
"g·renmekte ge-"--'-'·'ercli ti,;adi vaziyet anlasılıyor ı,sizkrin Yalanda boyasına başlanaca.k ve ay N . . .. d' H be . Temmuzda Vıyanada topııı ~~ Cümhuriyetinin tasdiki. ve gerek · · ., ıyazıyı gor um asan nı vurmuş .ı 

milyonlara varan miktarı karsısında sonlarına doğru da ilk tecrubeleri ya- k l ' ! temizlik kongresine, istanb"' ~ 
Mülakat, çok mühimdi. Cumhuri- Cumhurlyet elçisinin resmen kabulü , ' . . ve açmış ı.> "'"? 

yrnidcn mily. arlarca dolar saı:fetmek pılacaktır .... Bu vapur memleketımıuie 0 .. 1 Mük k . . . yesi de davet edilıni,<;ti.r • .,.. yetin e1çisi, büyüle bir gaflet göster- bir müddet daha t.eahhur etmişti. . . . . . en errem, omıser muavını- . (iPO 
miş; sanki, resml bir müzakereye gi- Fransıılar bu hareketin kPndi ha - cihetine ı.ıidılecektir. Yollar, köprüler, ,Yeniden lll.j8 edilen ikıncı yolcu vapu- nin tuttuğu zabıtta da kendisini Niya- kongreye ıki murahhas g 
ri~ilmiJ gibi, hükilmetinlıı bütün es- talan yüzünden ileri geldiğini kabul devlete ait cesim in~aat vücude geli- ı ru olacaktır. zının vurduğunu sö leınişti. Katilin tir. ~ 
rarını faşet.mişti. etmek şu tarafa dursun; bilfıkL• Os - rilccel<tir. Hararetli bl.r intiha.bat mü- Bugw azda yaz tarifesi :kim olduğu anlaşılm:k için diğer şa - Sıhhiye SUSUZ yerle' 

B mah "'•'- nl h-k' . "d le cadeleı;ine girişilnıck üzeredir. Mü - ·h ı ı k l ek u rem mW.U..atı ogn:nen A - nıa ı u umetıoe a ela güccnm'i' r- . . . . Şirketihayriye ~ " • tarife- it erin çağırı masına arar veri er çeşme ı"stiyor)ılll 
~·--'·lac Çarın fir' . d d ., messıller Meclis.i \ 'aru mebusların heı>- nesı >az h k , b ka .. b k.ıld vu~~,= • se ını e er - w. . . . - - . . . sini hazırlamağa başlamıştır. Haziraru.n mu a eme aş gune ıra ı. ı ı o "'ıi_ 

hal vaziyetten haberdar etmişleT: Il:idisat, yürüyor. sı yenıdeo seçılecek. Ayan M""lısmın . . . ---O- Sıhhiye Müdürlüğü, s a f,Y; 
d• .. ~te h" . de-•-+' .1 kt' T . . 20 sındcn sonra tatbtk edilecek yem 'd . .. at d re!< 

- Fransa. bizim aleyhimizde Türk- 115djsat durmadan., birbirini takip u,.. - ırı g._, .. ıruece ır. e.şrını- 8 • k d •• •• d ı aresıne muraca e e '~ 
!erle ittl'faL L--lıyop. Lel.'~-- ba - d' ~anide bu ~uretle yeni p>rlfuncnto l:u- tarifı.clr Köprüden bütün vapurlar ır a ın yuzun en me sularının ke:srlme~~.o ~:il 

"' UdLU • ""'....,. e ıyordu. ulm la k O Y<·nikiiye kadar doğru gidecek ve on- I ,.'.ı"rd '1". 
han.esile Türkler bizimle '-·- açacak- Fransızların, bir taraftan memleket r l1l 0 ca tır. zamana kndar •= kalmış olan semt!Ai "..,,.,,, 
!ar, Fransayı ~.. Ne dohilındeki mücadeleleri, diger taraf- ~eçt"Celı: aylar intihabat mücadcl~sıle ~;~~ı;."nra diğer iskelelere uğrıyacak- du"ello edenler kifayet edecek ırukdarda 'l"". 

mümlı:ünse l dan da hariçteki düşmanlarile muha- dol.>caktır. mamıı istemiştir. 
yapa un; Fransızlarla Bu i-'er e<nasında ise Amerikalı - Büyükdcreden de her gün sabah ----- POU'STE 

Tu .. rklen·n ara-nı açalım rebeleri devam ey!.i}·ordu. Ve tali. da- '" , " · ı aksam Köprüye doğnı postalar kona - fk ~ 
n..-.;.-:"1--..J· V b . . d b" ima Fransızların yüzüne gülüyordu . :ırı Avrupa ve Asya meselelerini ha - • k d b" b" • • d ,, ~ ~~ nuı. e Ull\Ul ıçm e ır- lam caktır. Bilhassa Pazar günleri S<Jbahla- 1 ar a aş ır ınru Bir ka ın öte~ 

takım pl5.nlar tertibine girişmişlerdi. Prusyalılar, harpten ıL<anmt:,lardı . tır ağa "akit bulabilmeleri pek IC' 
kolay değildır. Amerikanın bugünkü rı Koprüclen. akşamlan da Boğaz iske- y a::-aladı kuJagw IDJ diciyle ,k.O 

İşte, bu tasavvurlar esnasmda, Dürrü Rayn nebnnin saji saltillerme çekile- lelrrindC'n doğru vapurlar kaldırıla - 'Y ı.d 
efendi, ani bir surette ,·efat etmişti • rek sulh .için gü.Ii<'.., muhabereye baı- uzak vaziyetinden nevakit çıkJcağı cakhr. . E~velki ."kşam Kadı~öy.ünde kadın Maltepede kardeş karılat1 ti" .i 
Ve 0 zaman,,Beyoğlunun Fransızlara laı:ııışlardı. ve dünya polıtikasındaki rolü~i a- yuzunden ıki arkaı:laf bırbirını yarala- neti ;Je Ayşe, çocuklarının ~ 
diipnan olan muhit ve mahfellerinde: Prusyalıların bu v.az.iyeti. müttefik- lae;oğı. kestirilememektedir. INHlSARLARDA ınıştır. Hadıse polıse şöyle aksetmiş - ya!Jstınrlarl<en birbirlerile '/. 

- Mösyö Dökors , boş bulunarak !erinin vaziyetlerini müşküll~ - lngıltere ile teşriki mesai riv.ayetlcri tir: ~ başlan~lardır. Ay!" ~/ 
Cumhııri}'et.in gizli malı:satlarmı Dür- ti. Mağlup ol.an Avu..turya orduları ortaya çıktığı zaman Aınerikalılaruı ı İnhisarlarda yeni kadro Akşam uzerı Kurbağalıderedekı po- bir kula~ yansım ~ile 
rü efendiye. birdenbire ifja etti. Fa - da Rayn ~inin. geril:"= .çekilmek. nekadar has:sasiyet gösterdıkleri , ha· hazırlandı !ıs noktasına goğsünden yaralı olarak bi:r parmağım kımuş, ba9"'~ r/, 
l<at, buna pışman olarak Dürrü efen- mecburıyelıni hlssetınışlerdi. Artık . • b. . ,_ İn . . koşa kosa bir adam gelmiş ve kendi - rır..l ısırar.alı: yar~r. ~.MI 

. . .. _ .. b ,__1 F 1 . rıcıye nazırının ır ık; ay evvel nea;a- hisarlar Umuın Mudıirü Mitbat ı , t ·· ..ı,~j 
dinin vucudunu ortadan kaldırmak •er est ,... an cansız ordııları, Be çı- _ _ . h-.sin, peşınden ko~an arkadaşı bra - kadın dün yakalanarak v... y, 
~sledi. Uf'lklarmdan birini bol para itayı haftan bap. çiğnedikl<ftı sonra, dar sıla suallerle karşılaştıgı unutul- IY.end Ank:radan .. l?"hnmıze donm!J..1i - h;m tarafından vurulduğunu söyle - gu lıiılı:imliğine verllmişlerclit· ~ 
ile ikna ederek onu zehirletti. bütün Fclemengi de ele geçirmişlerdi. rn.aımştır. Halbuki Londra ile Va~ing- ıllur . . Umunu Mudw· yarında. 0 ıtibarcn mıştir. Bunun üzerine polis memuru run ya.ı·ı.sı kopuı Ayıe ,.il~ ti 

D . b' d d.k d ük' 1_;. • Pr alıl ih t F z1 1 da . 1 b" k• tatbık cdılecek yenı kadrolan da be-] 1 k 1 ba- lıd d ;•~ ıye, ır e ı o u y se.a..u.u.:ıti.. usy ar, n aye r.ansı ar a ton arasın ne unza anmış ır ;;ııg:ıl .. . yara 1yı ova 1yan Kw· ga ere e tarafından muayene ed,i.lıJl.,. 

B d d ,,__ı _ -'··-·-ı Ra -·'-"'-- '·-~ 1 rabcr gelırmı~ ve dun ogJeden sonra fı 1b . . u c ._...uyu çıkaranlar; Turk - n.~~ar; )ID ~- .ıwwar o an ne de yazıl~ bir muahede vardı. Bu- f .. · 83 numaralı rında yardımcı rahunı eden rapor haudaruınfUt'· 
1 · b' d ı .. 1 toplanan şc leı· encumenı bunların a- · . . . 
erın ır an a ga eyana gelerek Mos- yer eri Fraru;aya terkederek sulh ya- nunla beraber vakayi ve hôdc·at bır ı-k d ·] b _. . . ,Yakalanmıştır. Fakat Ibrahunın de ko-,ınahkerneye verilecekledtit· 
.. D .. k t k'f d ki · · V h k 1 1 d F le a a aı ara te lıgı :ıçı.n çalışmıştır. J ı d 1 ld - - "im" .. işba A yo o orsu ev ı e ece erıru.. c pıp arptcn urlu mu~ ar ı. e - t ft k d .. .. .. .. d 

1 
b d ba ull an yara ı o ugu goru uştur. Şl kavgar 

d 
.L-• b ,_ LL • • .. u.L d ara an en ı yuruyuşune evam e Ay asın an ılı ren }·aşl.aı·ı al!ıruJı T hk'k . . ... .. 11 

er.ı= a.~ ...,..,,,,,~..,rllll.. boylecıe men~r e, cumhuriyet idaresini . . . . .. . a ı at neticesınde gogsunden yara- _.ıP"°ıJ 
artık Fra=z dostluğuna hitam vere _ kabu1 ederek Fransaya iltihaka mec - mektedır. Son bır senedir, Uzak Şark !:"Çmış kımseler ıekaude sevkedıle - lı olan adamın Kadıköyünde Rasim Şişe fabrikasında çalışan ı•W ,r, 
ceklerini ümit ediyorlardı. bu.r olrnu:;lardı. l ı~lerinin Amerıkalılan ~'Ok d~undııı - cek.tır. . p~ mahallesinde Nizamcedit soka - gun, Ncsuh Uy~ık _a<1,'nda de; 

Halbuki (k.az:a ,,., kader) in hü _ Fransızlar, yalnız denizde İngiliz düğü aylar olmuştur. Durup dınlen - MUTEFl:.RRIK ğında 10 numarada oturan seyyar yo - ~ tarafından sa-ı: gozundell ~ 
küm sürdüğü mütevekkil İstanbul !erle başa çıkamıyorlardı. İngilizler, nııyen vaka>i kaqısında ise Ameri . • curtçu Ahmet Tak olduğu ve ilci l<U;o.. .balda pıralamı:ıtır. y~ 
yakasında • bütün bu dedikodulara Fransız donanmasını mağlıip ettikte~ kanın ergeç kendini bekliyen rolünü Kaçakçılık acentesı para darın bir .kadın yüzünden FikiTte - na alınnuş; Uyanık y ~ 
zerre kadar ehemmiyet bile verilme-~ Asya "" Amerıkad.aki bazı ahıcağmı söyliyenler az drğildir. Fa - doğiştirme merkezleri pe•ine çıkarak, adeta düello eder gibi, Beş kumarbaz Yll~.JI 
miş; Fransız müstemlekelerini de ~1 _ . . . çarpıştıkları ve birbirlerini çakı .ile Balatta ~ ~, '/, 

_ Kafirler , birbirleriıı.in ayak.lan- alıma almışlardı_ kat bunların ümidini kuvvellendıre - Beyogl~nda madam Elem ısmınde 1 yaraladıklan anla lnıJ§tır. , ~ 
tala lar cck fili ve maddi sebepler a g'f l bır terzının para kaçakçılığı yapmak- 1 şı lkaba .-ok.ağında 12 

-;,;,/ 
na ip yor • Günahları. boyunla. :. z 

0 
u - ta oldug.,u haberi alınmış ve gümrük 'j Yaralılar tedavi edilmektedir. _sabıkalı kumari>azlardaıı ~ , 

d blsı.n. F.cel edi, cihan mektedir. ıJI""'". , rı~ • ·· g e ... B;q Prusyalıhrın Fransızlarlıı sulh ak- ===========--==== muhafaza memurları ile zabtia terzi - , .ft.IAHKEMEL~"RDE Nesim Kııhcrıin ""'inde I< . ~ 
agrıq. bahan• .. ,.,._; b .. '-~'- d ,,.__ · ly · . b k l tıgı- hab- abn•n•• "e "·'""' · ~~ "" u munaseuc:ue e, r c...,- 1 nın ate esını asara ara~tırma yap- ı - --.,. " ......,.. 

Demekle ihtifa ~•-'--'' spanyadan alacagw ı ı H ·sh •- t -"-~- ıla.11 ~"'.u. sa Cumhuriyetini t"Sdilı: eylemesi , mışlardır. Bu araştırmada kaçakçı - apı ane bugünlerde ı ınur.ıo.ırı. ar..,,wwn yap. ~/ 
:. lstanbulda da mühim bir tesir husule olan tüccar ve banka lığa ait deliller elde edildiği için ma- k "he k Neaım ile beraber Cemil.~ ~ 

Dürrü efendi, ölüp gibrll§U. Ve bu g<'l.Jrmifl.i. ... Fransızlara kal'l! daha l:ı.iı- . dam F:'.ı.oni Beşinci Ceza mahkemesine 1 arlı tarı anşacak §Ova, ve Karo a.dlannda "'::~, 
esrarengiz ölüm etrafında Çlkanlan ti sanılnnyan bir dostluk besliyen ispanyada ~lacai'.: o1an yumurta ih- sevkedi~tir. Madam Eleni bilhassa Yerinde yeni Adliye sarayı bina6.ı- baz suç üstünde yakalanrnı~lf 
dedılwdular da, Osmanh hiilaimeti osm.anlı hiikümeti ricali tarafmdan; racatçıları ıle Cu'.11hurıy_et tkritez Türkiye - Yunanistan arasında para 'nın yaptlmasına karar verilmiş olan Bir arabacı ağır yar~ 
ile Fransa Cumhuriyeti arasm<lal<i *•- _ Madam ki Prusya hiiJcCtmeti Bankası arasında bır ihtilaf çılaruşbr. kaçakçılığı yapan bir şebekenin bura- , Sultanahmetteltl Umumi Hapishane F h d ·d · d '{I 

~--· - , B hep Merkez Bankasının ibra . er a ın ı aresın e lı 1" 
yasete, en lı:üçiik bir :.anmtı verme _ Fransa Cumhuri}"'ti.ni tasdik elme - una se _ _ . - ldaki acentesi -~~esini görmek~dir. nihayet bir kaç ~üne hdar tarihe Kartala gelmekte olan tek st "/ 

. . catçtlara dağıtacagı blokaı paralan Para degişürme merkezlerı karışacaktır. HapWıane bınasının yık- . - .. ,-e ~ 
mıştı. miştir; fU halde artJlı: bizim de tas İspanya ihtilillmden üç ay sonraki 

1 
. . . . . . . .. banın hay' anı urkmuş. :8~., 

Fakat ... Aradan beş un gün geçer dık etmemizde bir beis yoktur. , . .. Mem eketimize gelecek ecnebilerın tınlması ıçın hır munakasa açılmış - yolun kenarına devirmiştır· ~ 
geçıntt, Fransızlan güc"1ldirecek Diye, Cumhuriyet idaresinin res Franm frank mm lı:ı~e gore he- (ellerindeki paralan kolaylıkla Türk br. Binanın yıkılma i§i 2 Haziranda me neticesinde Ferhat }Jıl ııf",l 

- sap etmek istemesidir. Ihracatçılar ise par.ısına tebdil edebilmelerini temin müteahhide ihale edilecek ve bu .ki:ih- .. .. den - 1 ı< lİ 
başka bir sebep :mhıır e~ men tanınmasına karar verilm.i§.. Ga- ıı:ozun agır yara anın " J<I 

latanın tenha bir sokag"ında iki seneye par.ılann İspanyadan çıkmış oldukları için Merkez Bankasile Gümrük idare- ne tonoz bina en kısa bir zaına.nda or- a Nümune hastahanesine "".JJ 
O tarihte, Osmanlı hükumeti ri - erek dbirl d kalkacak J ,,r ,< 

Yakın bir zamandanberi çile çıkaran zamandaki Fransız frank'ının kıyme- si müşt te . er almağa lırar ta an tır. , _,.,,p_ Arabanın devrildiği 1" 
cali arasında devletin esrarını .sak - 1 ı, '-L ed ki ...,,_... , 

Mösyö Dökorsa da, _ Reisülküttap _ tine göre verilmesinde israr etmekte - vermiş erwr. Hapllııan e · ağır cezalı mahkılm- racla bulunan Hasan adı""" 
lamıya, ehemmiyet verilmiyordu. Pa- Fcrdevsl dendi tarafından : dirler. Bunun üzerine tacirler Merkez Bu iş için bütün hudutlarda para de- !er İınralı adasına ve muhtelif hapis- baiilçe yaral.aıunıştr. Jt! 
dlşahın lsır saklamak) hu.susundaki l . d bankasından alacaklaruu almamışlar ğiştirme merkezleri kurulacaktır. hanelere nakledilmişlerdir. Şimdi bu- j O d .....,9ıv 

- Çe ebı astumuz, gayrı serbest- •• 'B··-'ac 'Ik larak s· k · U nk" .. da cezalan b' elen fazla ima urmaz Uf& ... ..ı 
müteaddit emirlerine ve iradelerine . . ve vazi eti .u<!isat Veiı:aletine bildir - uıu ı 0 ır ecı, zu opru, ra ır sene 0 - ı il" 

çe gezıp, Fransız se!arethanesıne nak- mişlc dir: Kat'" L--- v-•-•Jet Kapılı:olu, İslahiye, Gürı:übulak'ta a - mak şartile 300 kadar mahk.Uın var - Şoför Kazım DurmazıP .-' 
rağmen; hükumet ricali bir araya top- 1 d b·lirı B .. den 'ti''-•- r ı ......,,..,. """' vere- l)" e e ı er. ugun 1 ~c..., res- · çılacaktır. dır. Bunlar da bugünlerde tevkifha- 3305 numaralı otobiis sar • .ıı ; 
landıkla.-ı zaman, d<."Vletın en mühim men makbul ve mergubwnuz olan bir ccktir. Maamafih tevı:iatm ihracatçı- " • • • neye nakledileceklerdir. sından geçerken karş1JiJllS ı:,,:, f 
Ve mahrem işleri ve siyaseti açıktan elçi .beydir. .. . . . 1arın isteğine göre yapılması muhte- T ercumanlar ıçın elbıse Hapishane binasının yıkılma.sile a - ralı bir araba çıkmış oıınP""' ~ 
açığa göriişülüyordn. Dıye, haber gonderılmişti. mel görülmektedir. Belediye, tercümanlar için de yek- çıkta kalacak olan kadrosundaki me - men durma.nış ve araba)'llvl~ 

Kahve. şerbet, çubuk g"tirıp götür- :. Merkez Bankası İspanyarun diğer nasak bir kasket ve elbise tipi kabul mur ve gardiyanlardan şimdilik tev- devirmiştir. Araba içinde b 1'1,'J 
mek için bu rıcal nıeclislerine •erbest- Fakat Fransanın dahili veziyeti, da- bankalarda bulunan ve tutarı yüzde etmeğe karar verilmiştir_ Kasket bezi kifhane ve Üsküdar tevkifhanelerin - yaşlannıla Salih kız.ı AY'!" I< 
çe girip çıkan hizmetkarlar, bütün ha hilil kanlı ihtilaller jçirıdeydi. !yirmiyi teşkil eden blokajlarını da tesbit edibni§tir. Elbise için de bu haf- ilden istifade edilecek ve bilahare yeni mıştır. Bu bir türl:i durnlll 
bunları işitiyorlar ... Derhal kahve o- (Devamı var) ltoplamaktadır. ta bir tip tesbit edilecektir. kadroya göre hareket edilecektir. 1 şoför Durmaz yakalanıruştıl'• 
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iktisadi davalar: 

el • • r 
Umumi af 

Baştarnfı birincide 

Tenkit hürriyetinin lüzum ve fay
dasını inkar edebilecek bir kimse ta-I 
savvur etmiyorum. Fakat, bilhassa 
siyasi terbiyesi noksan olan, hürriyet 
ananelerine asırlardanberi alışkan bu-
lunmıyan memleketlerde, meşru ve 1 

Harp için değil 
sulh ıçin hazırlık 

Amerikada müteyakkız 
bulunmaktan bahsolunuyor 

solin· da 
İtalyadan ha s 

r 

e 

1 or Meksikadaki petrollar için yabancı serma
yelerle cumh r reisinin mücadelesi 

elzem tenkit hürriyeti nnmına yapı -
labilecek suiistimallerin vatana hakiki 
zaran dokunabileceğini her kalem sa
hibi idrak etmelidir. Arada bu vata -

La Geçen sene Meksıka Cumhurreısi 
. ~aro Kardenas bir ecnebi gazetc

eıyı kab I · 
d 

u etmış ve mülfıkat esnasın-
a: 

miştır. Bundan evvel yerli Hlntliler nı vazifede kusur edebilecek bir ka -
petrolu Şappot adile ilaçlarda kulla - lem görülürse ekseriyet onu mesleği
nıyorlardı. Keşfinden sonra 1907 se- nin şeref ve haysiyetini gözetmeğe 

nesinde istihsalat başlamış ve elde e- mecbur edebilecek derecede şan hl • 

Nevyork, 30 (A. A.) - Long İsland. 
da Fares Parkta ölüler günü müna -
sebetile ynpılan merasimde bir nu -
tuk söyllyen Hull ezcümle demiştir 
ki: 

İtalyada F rankocu İspanya lehinde 
büyük nümayişleryapıldı . 

Roma, 30 (A. A.) - Liktör gençli. · birkaç İtalyan bandosu müntehap f_ ka; Ecnebi petrol şirketleri Meksi- dilen randman şu olmuştur: si duymalıdır. 
rnişt~ asla yerleşemiyeceklerdir! de - 1908 de yarım milyon, 1918 ele on, Zaten bugiln, ilini sahada söz ve 

ı. milyon ve 1921 de yirmi sekiz milyon tenkit hürriyeti bizde tam surette 
Rardenas muha · b .. zl · ·· ton. Bu suretle Tampanlipas ve Ve • lerken k ·1 rrıre u so en soy- mevcuttur. Ben, beş scnedenberi 

• va tı e verilen imtiya:z.larda raeruz hükumetlerinin ortasında bu - 1T,..+ geç b F .ru.R HAREKETLERİ nde dünya • 
en ir maddeyi okuyarak: lunan Tampiko en ehemmiyetli pet - nın bütün sosyal meselelerini ve fik-

-. Lüzumu füunda l\trekıs' ka hu''k"'· rol kuyularının merkezi olmuş ve bu ın t .L u re ait hareketlerini tam ve kat't bir 

h 
ck1ınin bu şitketlere tesahu''p etmek şehrin nüfusu 1918 den 1926 senesine . 'klAl h ıstı a ve ürriyet dairesinde izah 

"'~şıa· rı mahfuzdur ""'rtlarını d.., go··ster- kad. ar yüz elli bin kişi artnuştır. d' D .. u r- .. e ıyorum. ünyanın en hür bir mem-
ı. Gazeteci ile tam aymılcağı bir IJk zamanlarda imtiyaz her serma • leketinde bile bundan daha fazla ser-

sırnda: yedara veriliyordu . Bundan istifade 
. best surette yazı yazmağa imk~n yok-

- Bu "irketl . h' d 
1 

etmesini bilen de lngiliz binbaşıların-n :r erın ısse ar arı şu - tur. Bir parti adamı da değilim. Böyle 
ınu l~ah iyi bilsinler ki, Meksıka hük>- daln .Pearson~ur'. Derhal 

1 
M~~sik~ya olduğu halde, i11m ve kültür sahasını 

e ı er türlü z . 
1 

ge mış ce getırmış olduğu ngılız bıra-
n • •• arar ve uyan arını da . . . . tecavüz etmiyen bu en hür neşriyat 
boz onünde bul d k larıle Meksıknn Egl yanı Meksıka mar-B un uraca tır demişti. . . resmen hiçbir mumaneata maru1. kal-

ugün ise b ··1Ak '.k. · kalı şırketi meydana getınniştir. La- madığı gibi ufacık hır· ihtarı bı'le da -
n . • u mu a atın ı ıncı sc- k' b ·k· ·· f k · k d h esındc bulunu V C ili ın, unu ı ı yuz u a şır et a a ta- vet etmemiştir. 
i~ Rardenasın yf orl~z. e u~ urre- kip etn:ıiş ve hatta Bnnka Kommer • 
gunu görü na ıyete geçmış oldu- çiyale Italyana dahi bir imtiyaz ala • Şu halde siyasiyat ve aktualite sa-
rrıa.rtın 

19 
uynoruz. Meksika hiikfimeci rak, bir İtalyan _ Meksika şirketi VÜ· hasında da tenkit hürriyetinin inki 

cu g .. ·· 17 1 · ı lap Tllrklyesine yakışacak bir suret • 
şirketini satın 

1 
unu .. ccne Jı pctr.o cud<' getirmiştir. 1910 da petrolun sa-

Yon dolar tnhs~ rnak ıçın, yarım mıl- nayideki ehemmiyeti anlaşılınca, si - te görmek hususunda kalem sahipleri 
B ısat ayırmıştır ah 1 k . . uhdelerine dilşeu olgunluk, basiret ve 

u şirketle . b 
1 

· Y a tının ıymetı artmıştır. Lakın, 1 t--1 rın aş ıcaları Meksikan itida eserlerini . kendi kabiliyetleri-
~ ı Royal D tah ' 1 Poarfirio Diaza karşı yapılan isyan -
dard Oil olu u and Shew ve Si.an- dan sonra, ecnebi sermayesi memle - ni gösterdikleri zaman hükömetin 
rneınl k P Meksika sahillerinde ve k t . . . d ked' . b' hA . b matbuat kanununda nıatlQp değişik _ e et i . . e ıçerısın en ısıne ır amı u - 1. v. • 
tına çcrısındeki bütün tesisa - J şt s· h it k l b' ıgı memnunıyetle yapacağına şUphe 

Vaziyet d'l . . amamı lr. ıya a ının ra 1 ın • d'J 
tiy c ı mıştır Şirketlerın is· e ı mez. 

CCekleri t • · başı Peassen olmuş ve krallığını petrol 
f1nda, Mcksik:zı;;ntkt on sene zar - sahnsında ılan ederek Amerikan ve 
<lan •• d a bankası tarafın- 1 .1. . . . 1 . . . o enecektir B • ngı ız sermayesının genış emesı ıçın 

lrıernlekctlcrd b'lh u anı hareket dış zemın temin etmiştir. Biltıhare de bu 
hi tesir l'lmi e 1 as.sa, hır bomba gi- işle bi1.zat müteveffa Vilson nlflkadar 
Meksika h"k!.' ve bıroçk hUkumetler olmuş, ve Carranza ismindeki mUmes· 
k u uınetlnin · bö l b' 

<l
arara lUzuın görd .. ğ·· nü~çın Ye ır sili sayesinde bir müddet daha ecne-
ır R · u 'Un sormuşlar - bi sermayesini korwnayı temin ede -

· C!lsıcun h K 
şu 1 ur nrdenas bu suale bilmiştir. 

cevabı 
Vermiştir: 

- Meksika 1917 senesinde Meksika istiklali . 
altınıdır. M nın . candamarı siyah ne kav~urken, istiklftl muahedesinin 
tini ın. 11•1 eınleketın yerli mahsulle- 27 inci maddesinde şu şerhler bulu • 

ı ı "stirmek 
geçnıckted·...., . zamanı gelmiştir; nuyordu: 
lnn ve bir~; Şı~keUer, müşterileri o- İcabında Meksika mahsullerini mil
de\•] U • rlerıne her hususta rakip lilrştirmek paklannı baizdır. Bu mu-

rın ·a • . 1 
rıdikk t ' 1 vazıyet C'rini naza - aheac ile tekrar ecncbı sermayesi teh-
Ve rnı~ e almadan satış yapmakta , likeli nnlar yaşaınağa başlıyordu. 
ra seb ebt.ler arasında müthiş ihtilafla- Umumi harpten sonra 1918 de bin-

e ıyet k deıı dU verme tedirlcr. Bu yüz- başı Pearson his.<;esini Roynl Dutch 
k nya sulh .. t hl k I arsı ında b u e i e ı bir vaziyet şirketine satmış ve bu suretle Mek -
Meksık h .. ulunuyor. Binaenaleyh sikan Egl ve Standard Oıl şirketleri 

a ukum r k 1 

ltın lllahsul" c ı • endi toprakları- arasında müthiş bir rekabet görünme-
lnıllileşt u olan siyah nltını kendisi ğe başlamıştır. Bu arada Meksika mil-

ltı>cek v b 
}>(>tro)a sana .d e u maddeyi ancak, liyetperverleri Meksika mahsulJerini 
ten dev} ll yı e pek fazla ıhtiyaç gö- millileştirmek prensiplerini istiklal 
bet dahi~ :re tayin edecC'ği bir nis - muahedesinin 27 inci maddesi muci -

llu an:\: satacaktır. hince ortaya atmışlardır Bu meşru 
rrıutauırr rar karşısında blihassa hakkı ela Amerika ve İngiliz hükömet-
ketter·ı lır olan Ameriknn petrol tir~ 1 · k b d k . o rnuşlard z· erı tanıma mcc uriyetin e alınış-
Şırndiye k d ır. ıra, bu şirketler lardır. 
sını ta n a Meksikanın gilmüş para- Yine bu sefer Vilson işe kan<:n'"lıc 

Hüseyin Cnhid YALÇIN 

yete alınmıştır. Fakat, buna mukabil 
Meksikaya ithali Amerikan hükumeti 
tarafından menedilmiş olan mevad • 
dm serbest girmesi hakları bağış

lanmış. \'e sinemrı stüdyoları, barlar 

ve lüks eğlenee yerleri meydana ge . 
tirilmıştir. Buna mukabil külliyetli 
miktarda siyah altın çekilmiştir. Pek 
az bir ?.aman z.arfında Tnmpikoda İn

giliz zenginlerinin ısimlerini üzerinde 
taşıyan villntar yükselmiş ve Tampiko 
ikinci bir Los Angelos şehri olmuş -
tur. LfikJn, petrol istihsaUitı seneler 
geçtikçe azalmıştır. 

1921 de yinni sekiz milyona çıkmış 
olan petrol, 1925 te on yedi, 1926 da 
on üç ve 1927 de on iki milyon tona 
düşmüştür. Bundan dolayı 1929 se • 
nesinde Nevyorkta Nahnıdde petrol 
hisse senetleri ile borsayı altüst eden, 
petrol şirketleri bürulnrını kapatmak 
tehlikesi ile karşılaşmışlardı. 

Bugün Meksika, Cumhurreisi Kar
denas sözünü yerine getirmiş bulu -
nuyor. Control del Petroleo adlı bir 
tıeşkilat meydana getirilm~tir. Başta 

Cumhurreisi Kardenas ve arkasında 

mılliyetperver münevverler hep elele 
ti nırnarnakt Y .. -s 

U!rind a ve Amerikan doları ve tethiş hareketleri ile Un salnuş o- vermiş yerli mahsulil, petrol sanayüni 
lialbuk~ ;:u~~ele gönnekte idiler. lan haydut Pancho Villyı elde ederek ve işçiyi himaye etmektedirler. Şimdi 
llntk bankas~:n kendilerine Meksika kendisine mUhim bir mebl5ğ mukabi- Meksika topraklannda yetişen mah -
:Van b~ 1. ın vcrecegi zarar ve zi- tinde ecnebi sermayesmı korumayı suller millileştiriliyor ve siyah altın de
olup hu c 

1 
tekmil Meksika gümUşü teklif etmiştir. Lfıkın. haydut Vilsonn nilen petrol Meksikanın başlıca ha • 

y d' Paranın f · · d "I'e ıdir. Zira nızı e yüzde yirmi bir mektupla şu cevabı vermiştir: zine ve gelır membalarından birini 
aırıpiko <l '. Amerıkan şırketleri - Vatanımı vereceğiniz para mu - teşkil ediyor, Ulkin, Meksika ufuk· 

l>e enılen 'd . 

k
tro) rncmba) arazı e en zengın kabilinde asla satamıyacagım 1 Pan - larında korkunç bir duman seziliyor. 

ra lllak annı çalıştırmadan bı- cho Villa tevkif edıleorek ı;iirgün edil- o da: Amerikan ve İngiliz petrol şlr . 
lardı... lllcoburiy~ti ile karşılaşmış- · Ob h d J • mış ve rgon mua e esi 1 e Pancho ketlerinin cumhurreisi Kardenasa sa-

Petrt>ltar serbest bırakılmıştır Aym muahede vurmakta oldukları (harp) yumruk-
...., keşfedil- ile Amerikan sermayesi tahtı Pmni - )arı 

cMllletler ailesinin bazı azası kuv
vet ve tehdidi bir milli siyaset Aleti 
olarak kullanmağa devam ettiği müd 
detçe Amerikanın müteyakkız bu -
lunması lazımdır.• 

Hull, netice olarak şunları söyle -
miştir: 

clyice silahlanarak taarruza değil, 
müdafaaya hazırlanmalıyız. Ve har
be girmek için değil, harpten uzak 
kalmak için hazır bulunmalıyız.• 

Saragos, 30 (A. A.) - Tetuel'den 
denize kadar uzanan cephede Fran -
kistler sür'atle ilerlemektedirler. Ma 
ruz kaldıkları mukavemet zayıftır. 

Frankistler dün, Vertis, Santa Bar -
ba, Carramaşo, Espinar, Sierra Pere
gal ve Cabra de Mora kasabalarını 

zaptetmişlerdır. Şimdi cenuba doğru 
ilerlemeğe devam etmektedirrler. 

Villa Frnnkadan hareket eden di. 

ğinin jimnastik ve koro heyetlerinin 
bir nümayişinden ibaret olan «Faşist 
yoklama• merasiminde bir nutuk 
söyliıyen Musolini demiştir ki: 

cGenç nesilleri bugünkü İtalyan 
İmparatorluğu ve yarınki daha bü -
yilk İtalya için çalışmağa ve müca • 
dele etmeğe hazırlamak istiyoruz.-o 

Musolini gelmeden evvel Romada 
bulunan Alman askeri muzikası ile 

Çekoslovakya da 
intihap neticeleri 

Milli sosyalistlerin ve 
komünistlerin kazancı 

ğer bir Frankist yürüyüş kolu Culla , Prag, 30 (A. A.) - Dünkü Beledye 
istikametinde şarka doğru ilerlemek. seçimleri, geçen paazr günkü seçim
tedirler. lerde gözüken sola doğru ilerlemeyi 

Salamanka, 30 (A A.) - Umumi teyit etmiş ve daha ziyade fazlalaş -

karargah tebliğ ediyor. tırmıştır. 

k 
Pragda dünkü seçim, mılli sosya -

Japon omünistleri listlere ve komünistlere 9 bin yeni 
Tokyo, 30 (A. A.) - 1936 senesin. rey getirmiştir. Müfrit sağ cenah 10 

de 1500 şüpheli komünist tevkif edil- bin ve Henlein partisi 4500 rey kay. 
diği kaydedilmektedir Komünist tah betmiştir. Seçimde kazanan evvelce 
rikatı yapmakla maznun 236 kişinin Bay Beneşin mensup olduğu milli 
mahkemesi gizli olarak y,apılmakta. sosyalist partisidir. Köylerde daha bu 
dır. parti son seçime nisbetle yüzde 22 

nisbetinde kazanç kaydeylemiştir. 
Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü Müfrit sağ cenahın mağlübiyeti, 

profesörve Doçentleri 1 gerek şehirlerde, gerek köylerde çok 
Ankara, 30 (Hususi) _ Ankara 1 ağırdır. Faşistler yüzde 73, dığer par

yüksek ziraat enstitüsü kanununa tiler yiizde 20 kaybetmişlerdir. . 
muvakkat bir madde eklenmesıne Çekoslovakyının Alman ekserıye-

tini haiz nahiyelerinin heyeti umu • 
miyesinde Henlein partisi Beh:diye 
azalıklarının yüzde 67' 25 ini ka1.an-

dair layiha Meclis ruznamesine alın. 
dı Madde şudur: Ankara yüksek zi. 
raat enstitüsünün teşkilinden evvel 
ziraat, baytar ve orman yüksek mek- mıştır. 
teplerinde müderrislik yapmış olup Bu nahlyelerdcki 2503 Belediye fı_ 
ta enstltünün teşkilinden sonra bu zalığı şu suretle tok.sim edilmiş bu -
enstitüye doçentlikle girmış ve bila. lunmaktadır: 
hara biiyük muvaffakıyetlerinden do Henlein partisi 1897, sosyalist de. 
layı vaktinden evvel yrofcsörlüğe mokratlar 185, komünistler 160, Al. 
terfi ettirilmiş olanlara terfi tarihle _ ~ man demokratları 2, Çek partisi 259 

rınden itibaren profesörlük maaşı 

verilir. 

Alman tayyareciler 
Belgradda 

Muvazene vergisi 

Ankara, 30 (Hususi) -- Muvazene 
vergisi kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun dünkü Res· 
mi gazetede neşredildi. Bir Haziran
da tatbikine geçilecektir. 

Spor Teşkilatına 
ait layiha 

yalyan ve Alman parçaları çalmış -
lardır. Frankist İspanya heyetinin a. 
zası merasimde hazır bulunmuştur. 

Bandolar Falanjist marşını çalmış ve 
halk, cArriba Espane• diye bağırmış. 
tır. 

. İtalyanın bütün mühim merkezle. 
rinde Romadakine benzer merasim 
yapılmıştır. Duçenin nutku radyo ile 
yayılmıştır.• 

Amerikada cocuk 
' 

kacıranlann cinayeti 
' 

Bir avukatın 12 yaşında 
ki çocuğünu öldürdüler 

Nev.Ochelle (Amerika), 30 (A. A.) 
Polis, dün, 24 Şubatta kaybolan 12 

yaşında Pcter Levincnin dağılmıya 
yüztutan cesedini bulmuştur. Çocu. 
ğun elleri ve ayakları bağlıdır. 

Çocuk kaybolduktan 15 gün sonra 
Nevyorkta avukatlık eden babası 

Murray Levine 60,000 dolar verdiği 
takdirde oğlunun kendisıne iade etli. 
leceğıne dair bir mekyup almıştır. 

Avukat, oğlunu kaçıranlarla temas 
etmek istemis ise de> buna muvaffak 
olamamıştır. 2 Martta oğlunun el ya
zısilc bir mektup daha almıştır. Ço -
cuk bu mektupta istenilen paran n 
verilmesini rica etmekte idi. İki gün 
sonra avukata gelen üçiincü mek • 
tupta kendisinden 30,000 dolar iste -
nilmcktc idı. Avukat, radyo ve sine
ma ilanları vasıtasile haydutlarla gö. 
rüşmek istediğini bildirr;niş ise de 
buna muvaffak olamnmıstır. 

Almanlarla Almanlar 
arasında harp 

Tabancalar çekildi ... 
üç kişi yaralandı. 

Belgrad 29 (A.A.)- Belgrad en • 
ternasyoal tayyare sergisine iştirak 

etmek üzere bu sabah 38 Alman harp 
tayyaresi buraya gelmiş ve bu tay
yareleri karş1lamak üzere havala -
nan elli kadar Yugoslav keşif tayya
resile birlikte şehirde uçuşlar yap
mıştır. 

Ayni zamanda 250 subaydan mü -
rekkep bir Alman grupıı da Belgra
da gelmiştir. Bunların başında o.ne. 
ral Fon Forser vardır. 

Ankara,30 (Hususn - Spor teş· 
kilatına dair haznlanan lfiyıhnyı hü
kumet bugün Meclise verdi. 

Prag 29 (A.A.) - Bu sabah saat 
2 de şimnli garbi hududu civarında 
Tisovada Henleinci Alman1arla de -
mokrat Almanlar orasında kavga ol
muş ve tabancalar E1ltılmıştır. Henle
incilerdcn bir kişi a~ır ve üç kisi de 
hafif surette yaral&nmıştır. Jan • 
darına müdahale edrrek asayişi tesis 
eylemiştir. 

Tisova, 1800 kışil.k bir mevkidir. 
Burada yalnız hL•ş ÇC'k vnrdır. 

--o-

Vekiller Heyeti toplantısı 
Ankara, 30 (Hususi) - Vekiller 

Heyeti toplanarak geç vakte kadar 
müzakeratta bulunmuştur. 

Askeri hUkômet 
Tokyo, (A. A.) -·Söylendiğine gö

re Hariciye Nazırı Uzaki nezarette 

yapılacak bütün tayinlerin listesini 

hazırlamaktadır. Bu listenin bılhassa 

Japonyanın Londra Sefaretini alfıka
dar edeceği zannedilmektedir. 

Turizm ve otomobil 
kulübü içtima etti 

Ankara 29 (A.A.) - Turizm ve o. 
tomobil kulübünün Ankara merkezi 
idare heyetini teşkil etmek üzere 
Ankarapalasta bir içtima yapılmıştır . 
Bu toplantıda eski idare heyeti aza. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ - larile diğer nl~adar b.zı zevat b~ _ 

1 

dan kendıni alamıyordu. şarıya gıdccek oğlan mı? Her iki ta- diler. Aradılar; taardılar bulduktan lunmuş ve netice olarak aşağıdaki 

A F Konak halkınca kızın bu halin• raf da öyle bir iftirnka razı olamıya • kızların hiçbirini Mnile lôyık göreme- zevat heyeti idareye seçılmişlerıdr: 
densizük, şımarıklık . ısimi verıldı cağından bu işten bahsedilemiyordu. diler. Yavnş yavaş fikirleri Saibeye Doktor Zekiıi Tahir Burnk, mü -
Bazı kimseler hükümlerınde biraz da: Fakat bir aralık Mailin başı havalanır teveccüh etti. Bu kızın her hali zaten hendis Etem Mihrab, Necati Topçu. 

_____ _... ha ileri vararak Saibenin kocaya var- gibi oldu. Arasıra konağa çakır ke - malQmlarıydı. Güçlük yalnız kızı içe- oğlu, Mazlum Ataman, Şevket Sü-- MAHALLE KARILARI 
Yazan. H·· . .. 

vard · useyın Rahmi GURPINAR No. 26 
d· ı. Radın 1 

IS(! aynen .. ~ mnk, kendi nasıl doğ. ! - Sahih mi? Ey peri doğru "öyle. 
Cegi valdeli~Y e doğurarak ihraz ~de- Sf'n sevdığini mUebbcdcn mı sever • 
0.e getirmek şcr~fıle vazifesıni yeri- 11in? Bu tatlı tebessilmlermde iğfal 
tı:vord ' cemıyete kanşmnk is -
· . u. Sevnı k . yok mudur? Karı kocıı dav<dannda • 
tdı. e • sevılmek emelinde 

G 
romanlarda , t.ıtatrolnrda gördüğümüz 

eceleri 
cercden odasına kapanıp da pen _ o çapkınlar başka bır lılemın fena a-

l'iik ag· 
1 

mehtapta bahçenin, bü - damlan mıdır? Senden korkuyorum. 
nç arı 

ile g0111uı . ' csrarengız gölgeler içı· Benı aldatma. Maksadın ığtal ise söy-
ha~·aJe d ~uş hıyabanlan aru ından le. SevJano bulaşmadan ılelebet boy
dU§Ün" : arken, bir bakirin sa.ffetile le bakır kalayım.. Derdi. sonra gön
l"nuzu ~:e:~~ 'hazan yanından, tfi o- lüne mahiyetim tefsır edemediğı bır 
n klarını n en ateı;in bir nefha, ya- 1 hüzün çökerdi. Ağlar, ağlar, ağlardı 
h ısıtır 'b• 1 nzin sakıt gı 1 o urdu. Bu hayal Derdini kımseye söylemez. kalbinde 
illi i nıcr gecelerde Saibcnin hc;rı • medfun o hayalı sanki herkesten kıs· 
rn· ınc gırm U tnkb 1 k eye cesaret eden kanırdı. 
k ı e ocnydı B • k k u ağı11a b· ·• u .ı.şı ,. ızın Hep bunlar, blltün evlenme kara-
da tC'ı·an :1' savtı lahutı ile bin S<'v - rı uzun boylu bir kocadan ibaret o · 
k csı okur t .. J.ı .. zl 

üt vaau . ' ur u so erle sacla- lan Dadıkalfaya anlatılamıyacak ince 
k erınde b 1 l ıı şUph 1. . u unur .rn zavallı hissıyattandı. 
ın('vhun <' 

1 bır gözle <'trafına bakınır Saibe, hır ruh arkadaşı arı'-·ordu. 
1 ııdaını .. b ' J 

l"nıya uğ n goı. ebeklerine bak- Fakat sanki bir hisc;ikablclvuku istik-
rasarak sorardı: 

halini asabına tt-bliğ edıyor, ağlama-

maktan ÇC'kindiğinı söylediler, 0 za- yif gelmek, belleri kuşaklı, sivri ök- ri almak yahut oğlanı dışan vermek- reyya, Mecdi Kut. 
mana kadar mevzuu bahsolınıyan bir çeli, hiilleri ştipheli bazı dostlar pey - te kalıyoru. Çocuğun başı havalan - Yeni heyet, Ankarada adedi git -
mesele birdenbire baş gösterdi. Safa! da etmek, geceleri geç vakitlere kadar madan ynhut oğullarına pek küfüv ol- tikçe artmakta olan otomobilciler a. 
efcndinın Merzuk efendi isminde bır evden uzaklarda geçirdiği saatin ne - mıyacak bir kızı almadansa Maili Sa- rasındo propagandalar yaparak 
dostu vardı. Bu iki zat arasındaki relerde geçtiğini haber verememk gl- fat efendisnin yanına, yarı orada, yarı memleket dahilinde ve Avrupada 
dostluk ta mektep arkadaşlığındanberi bl hovardalıklnr bnş gösterince Mer - kendi yanlarında bulunmak gibi bir müşterek seyahatler tertip etmek, 
devam ediyordu. Aralarında servet • zuk efendinin aklı başından gitti : şartla içgilveysi vermeğe razı oldular. Ankaraya turist celbine çalışmak, 
çe. nsaletçe bir fark yok gibiydı. Sa - Muktedir olabildiği derecede Malilin Saibeyi zovceıiğe isteyip istemedi- Ankara için yeni bir rehber vücude 
fal efendinin bir kız.ı olmasına muka- harekatını kontrola kalkıştı. Her ne ği delikanlıdan soruldu. Kız pek gü - getirmek gibi birçok mühim vazife -
bil ötekinın de bir oğlu vardı. Saibe so'beple olursa o'lsun uşaksız sokağa zel değildi; fakat bunun ulvi mahzun- lerle meşgul o.lacaktır. 
nasıı anasının babasının bir tanesi • çıkmayı, gece aışnrda kalmayı, öyle luğu mütefekkir iri siyah gözlerj na- Henleinin zaferi? 
kıymetlisi ise oğlan da öyle ... Arala- kıyafetçe, terblyece kendi asaletlcrile 'k h' lk ti k'' ükt b . M ·ı· h, d t b' l!l 1 a uç en erı aı ın oşu- Berlin, 30 (A. A.) - Völkişer Beo. 
rın a a ıatça, hisce, tcrbiyece ele uy- mUnasebet alamıyacak delikanlılarla 'd d' Bl l h b k l 
gunluk vardı. Og"lan kızdan ancak ı'ki .. .. ğ' k t'' k ı· na gı er ı. naena ey u ızı a - bahter gazetesi, Çekoslovakyuda dün 

goruşme •ı a ıyyen yasa et ı. ki b htl 1 b'l ğ' • " l d' k d b ma n a yar o a ı ece mı soy e 1 • yapılan intihabatın neticelerini cHen 
yaş a nr üyüktü. Aralarındaki kay- Mail fena huylu bir çocuk değildi. Saibeden soruldu. Kızm verdiği ce-
da şayan fark yalnız Maılin saibeden Bu ilk gençlik gafletinden kendini ça- lein'in 1.aferi» olarak tavsif etmekte 
daha melih olmasında d fl vap bermutat birkaç damla göz yaşı ve evvelki gece Sibenbergdc vukua 

Y ı. buk topladı. Fakat sıkılıyor, zayı ıyor- oldu. Kızda ela oğlafla karşı küçüklü- gelen hadise miistena olmak üzere 
O ana kadar Sofi ve Merzuk efen- du. Gençliğin ilk devrelerindeki kaza- ğündenbcr1 bir meyil bir lncizap var intihabatın sükunetle cereyan etti _ 

diler arasında bu kerime ile mahdu- lnrdan bu çocuğu nasıl sakınmalı? Na- gibiydi. Fakat şimdiye kadar ona var- ğini itiraf etmektcdır. 
mun nikahlanmns1 hakkında söz geç - sıl kurtarmalı? mak hakkında zihin yormamış oldu - Bu gazetevc göre, en karakteristik 
memesı mühim bir sebepten ileri ge- Pederle valdenin bu hususta düşüne- ğundan bu meyll kapalı kalmıştı. Böy- netice, Gablonz'da alınmıştır. Bu şe. 
liyordu. Kıymetçe kız onlar nnz.ann- bilidkleri en kat'i çare evlendirmek le alınma ve verilme sözleri çıkınca birde bulunan Almanlar reylerinin 
da neyse oğlan da öyleydi. oldu. Mail evlendirilmeğe karar ve - iş değişti. I yüzde 97.4 ünü Südet partisine ver _ 

Bunlar birbirine '·erilse kız llU clı- rildi. Lakin hangi kız.ı almalı? •. Gez - '(Devamı var) mişlerdir. 
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YENi SABAH 

İspanyada harp 
Hala binlerce insan ölüyor ve 

şehirler yakılıp yıkılıyor 
Baştarafı birinci sayfada kısrmda cephede hafif bir değişiklik 

Serbest sütun: 

Çin Alman silahile 
müdafaa ediliyor 

.gı tanıdığa tesa - Bu halin heı· gün, her an onu ma - hesinde Cümhuriyetçilerin kuman _ olmuştur. Frarlko tayyareleri gece 
ona ondan bahsediyordu. nevi bir ölümden kurtardığını nasıl danı, mukavemet mevzilerini ıslah Valans'ın liman ve dış mahallelerini 

..cıın artık onun birbirini ta - söyliyebilırdlm. etmek ve yeni gelen kıt'aları tecrübe birkaç kere bombardıman etmişler-

Diplomatların Haberi olmadan silah 
ticareti kaçakçılığı ne hal aldı? 

_,.unlayan rezalet hikayelerile dol - - Hakkınızda hayırlı olduğunu zan- için ateşe sokmak istemiştir. Alınan dir. Hasarat mühimdir. Bombardı -
muştu. nederim, diyebildim. neticeler memnuniyete şayandır. 200 man kurbanlarının adedi henüz tes- Paris - Sör gazetesinde şu dikkate = ~=~il!~~::ı~manlar Japa!ll•~ 

(O!) büUin tanıdıklarının taparca- Teessürünü ziyadeleştirdiğimi far - kilometrelik bir cephede Cümhuri - değer yazıyı gördük: de 
bit edilememiştir. Hong _ Kong cliyip te geçmiyelim. tarafını iltizam etmiyorlar mı?. 

sına sevdiği bir ilim adamı olan Niha- kedıyordu111. Bana çare aramağa, te- yetçiler muhtelif noktalarda mevzi_ M d "d' 
dın karısı idi. selli edılmeğe gelen bir dostu bu ya- lerini ıslah ve Seros, Balaguer' Dün akşam saat 22,20 de a rı ı Meçhul Denizler ismi verilen bu sa - dim. 

k müdafaa eden hükiımet bataryal3rı, hiller eı"derhalı bayraklar taşıyan yel- Yüzüme bakarak gülüştüler. 'fek 
Kendi kendime: cEden,izliğin, ke - ralı kalbile büsbütün perişan etme Tremp gibi mühim mevziler cıvarın- 1. ' 

r- Frankist me\'Zilerine karşı şiddet ı kenliler ve vapurlarla, rıhtrmları ile, d pazeliğin de bir derecesi vardır.• eli- doğru değildi. Gönlünü alacak bir sü- da düşmanın husule getirdiği çıkın- rar sor wn ve: ;ı' 
yor ve üzülüyordum. rü söz söyledim. Sükunet buldu. Ge- tıları işgal etmişlerdir. Pazar günü bir ateş açmış ardır. Hamburg, Cenova, Marsilya ve Nev- - Almanlar dememiş miydin · 

Üzüntüme sebep kocasına olıın sev- .niş, geniş bir kaç nefe> aldıktan sonra muharebtlerin şiddeti zail olmuş ve Madrit, 30 (A. A.) - Madrit bu sa- yorktan geldikleri direklerindeki bay- dedim. 
giın ve saygını idi. Yoksa bu kadının s•,ze başladı: bütün hafta durmadan ateş eden top- bah iki ı;aal müddetle büyük çapta raklarından anlaşılan vapurlarla dolu Karşımdakiler ilave ettiler: (ıı 
düşkün bir edişi• oluşu beni hiç bir _ Dostum her şeyi biliyorum. Esa- lar daha seyrek ateş etmeğe başla - obüslerle bombardıman edilmiştir. balık istifi gibi biribir üstüne yığıl - - Evet Almanlar, demiştik. J{cın 
suertle alakadar etmezdi. sen seninle bu akşam açık ve kat'i mıştır. Cephede sükunet tedricen av- Obüsler, şehrin merkezindeki mahaL mı.ş insanlar feribotlarla r<ovlon'dan Ren kenarında çalışan ağtr sanayi er 

İşte öyle esefli bir hal ki bazı !konuşmaya geldıın. Beni ne kadar det etmektedir. lelere düşmüştür. Viktoryaya taşınıyorlar. ıbabınd:ın olan Almanlar. 
sahneleri çır· kin ilavelerle ağtzdan ağı- sevd. ıgıru bilirim .• Benim de. sa .. n" olan Valans, 30 (A. A.) - Ge~en eumar- Hong - Kong'un sisli ufuklarını Sa Düşündüm. Şayet Japonyanın ll<iJl~ 

h bbe d be bö 1 . .. . d b . • ·1 Teruel'ı·n Umumi Emniyet Direktörlüğünden Maı·estenin kuvvetlerini temsil eden f ln h . . arct za doloctıkça sinirlerimi bozuyordu. derın mu a tım e ru y e na- tcsı gunun en erı ası er lin se iri A lan arıcıye nez . 
-< k kl d. bildirildıg-ine göre bombardıman ne- t l d Jd uyor Hong Kong .,,r Diyebilirim ki Nihat'tan başka her- zik ve hayati bir vaziyetimde seni a- cenubu şarkisini tazyi etme e ır- ayyare er 0 ur · - gidip: cBu silahlar nedir?• diye ~ ~' 

k d ·dd tl' ticesinde ikisi çocuk olmak üzere üç li d d · li iki krüvazör var Aklııv kes bu rezalete bütün tafsilatile vakıf- ramaklığıınla sabittir. ler. Escandon mınta asın a şı e ı manın a enur · sa ne cevap vereceklerdi?. · 
tı. ı Karımın scnelerdenberi beni aldat- muharebeler cereyan etmektedir. Bu kişi ölmüş, beş kşi yaralanmıştır. Bunlardan birisi bir tayyare gemisi o- geldi. Alacağı cevap çok basit idi: pu· 

O kadar zeki ve bilgili bir adamın tığını biliyc,ruın. Kımlerle nasıl ve ne hıp, her ikbi de Britanya imparator - - Siz Çin ile haliharpte olduğıı O 
l . . h • 1 lu<•unun uzak Şarktaki nüfusunun b b ld' d" . i' yanıba}ındaki bir rezaleti farketıne - zaman düşiip, kalktığını. ıepsını, ep- 1 • d h ı c zu resmen ize i tr ınız rn ·· r 

J b b h k. azır anıyor !gölgeleri gibi duruyorlar. Ilong-Kong, h ld be . 1 D' ceJcl• yişi beni çok üşündürüyordu. Artık ,sini biliyordum. Stııin gi i "zı a ı- svıçr e e i Akdenizde Cebelüttarık nasıl He.rc.u- dıa. e ticaret ser stttr.. ıye 
bu aldatma işi gözle görülür, elle tu- 1 kı. doslla.rımın ~a. bu seb~pten b~na 
tulur derecede llşikfırdı. yuz çe\'lrdıklerını farketmıyor dcgıl- ile gibi duruyorsa imparatorluğun ıkın- A d B 1 k 

Baş tarafı birincide ıolduğu malüm. Üç devletle hududu cı kalesi de öyle duruyor. Şark ile sya a eyaz_ r ftı. çıt· 
Üstadın elini öpenler ona tapınan- dim. Fakat ne yapabılırdiın ki onu se- . . , . Al an ı· t· 1, .. , v. Fransa Bun . . . .b. 

1 
. Akşamın alaca karanlıgı etra .. 

,.,ferki Milletler Cemiyetmın toplan- \ar. m ya, a._ • ~ · Garbın bu ıkı noktası bm ır erme ne .... ik· b" .. ,_. klı·ktC • 
]ar ayni zamanda onun harimini kir - viyo'"dum. Evet onu aramızdaki oluz l d .k . M il ·tıar Con1ıvctinc ct·ı· . muştu. ı ın metre yu ..... c;e .. 

b t s nda ıstedi"ı sev şu oldu: Tama - ar an 1 ıs• 1 c ' - - • kadar ela benzıyorlar. . • .. .. . .. 1 ç<' 
]etmeden çekinmiyorlardı. senelik yaş farkına rağmen derin ir 1 1 " ' • İs h"I d •. 1d. İ . . .1 1 . M"ll ti. Ce- .. çan hır ucaga butün proıektor er .,0 mHe bıtaraflıg·ın\n muhafazası. .. 1 cgı ır. S\.IÇl1.: 1 cı 1 e er Bura!jı da ayni orası gıbı . . .... .. .. .. d v 

:. :aşkla seviyordum · . . . t· . dk b. . 1 k kal rılmıs gokyuzunu tarıyorlar 1• 

Ziyaretlerimi seyrekleştirmiştim, bu O beni seviyor mıydı?. Hiç zannet- ' . k . t' 1 F-krıt gl.inün birınde . . . . Hong - ong e tayyere a ., .•. 

1 

vwrc bıtaraf bır devlet degil miydı? ı mıyc ıne sa 1 ır aza 0 ara - tahkim edilmiş bir ada. Göklerden ya- ' K d fi b ta'°"al•ı1' 

ı b ık l d Evet fakat Mıllctkr Cemıyetınc da-, ma ıs ıyor ar. 0 
' ığan suları toplamak ıçın baraılar hı- . .. . . . aııl' 

feci komedyanın şahidi olmak istemi- ıniyorum. Be ki eni i zaman ar a • . b". , k' k· da baska bir devlet run proıektorlerı ımış. Tayyare , 
d O d·-· hil oldug·u için Cemiyetin mısakı 11 \a a çı ar ·. le yapılmış. İspanya sahillerinde ol - d. b. . b 

1 
d _ . ·n pi" 

yordum. Şimdi onların yuvası yalan,: lakdir ediyor u. na ver ıgım ra - · aleyhine zecri te~birlcr alınmak ka İ .1 ı ır vazıyette u un ugu ıçı •-•· 
ti d 1 eli h . t d d İşt mucibınce icabmda dığer devletlerle · - dugu gibi Çin sahillerinde de ngı te- . k .. 1 . d 1 klar d kolaı-w riya ve ihane e o u i ·. f attan memnunıye uyuyor u. e ·ı· 1 b · t" k t ı ıe tor erın ay ır. ı ın an , 

beraber başka bir devletin aleyhin - rarı verı ırse svıçrc• u!la 1~ ıra c - /renın tahribi kabil olmıyan lah - la 
1 

d ·Uf k bo b larınd~ 
Kadın, kocasının gafletile mütena - o kadar.. • . d tiği takdirde kcndı ıklıc·ıdi mcnh- t .1 sıyrı ıyor u. a m a ı,ı! 

sip cesaretini ve pervastzlıg"ını arttır _ Ona olan rlerin a~kımı bir baba şef- de vazıyet alması la>.ıın gelıyor u. · ·' ' kimatı var. Çin sahilleri ile, ngı tere- b" . . lsa b t •Iı sah 
İşt~ İsviçreliler bunu >imdiye kadar atlcrinin allüst rıJac,.gıııı hesap et - nın sisli sahilleri gibi, mcselil Hong - b'.'ıdnı 58b.vurmbouş 

1
° k'tı uF ka,t !n# 

makta devam ediyordu. ,kati gibi kabul ediyor. Bundan da bir · mektcdir İsviçrelıl"ı sulh ıstiyorlar tr en ıre zu aca . a a _ .. 
. . . .. . . . .. .. muhafaza ettiklerı b;taraflıklarına · - · . · Kong, Londranın sisli gecelerde ay - . .. . A ııv· 

Btr akşam, yemegı henuz bıtrrmış, zarar gormuyordu.. , .. ed kl .· d M'll ti Fakat artık Avrucada türlü tiırlü d 
1 

ld _ .b. 
1 1 

. . . d nışancılan mutemadıyen D. C. · 
kahvemi içiyordum. Telıl§lı bir kapı Servetim onu tatmin eruyor, llikin 1' uygun _gormb hı eıı~ en. t•ı he ter vukuat olduktan s;nra onlar da kcn- ·ı ın alı ıgı gı __ ı ahkev er ıçerıskı.n chy~-/ralyözleri ile ateş ediyorlardı. •·' 

. kı 1 d B k Cemıyctıne u usu~t vazıve t a ır- nıyor Bu musta em mcv ı şe .rın .1 aliV 
çalınış. ından sonra dostum Nibadın aş m ona u aşamıyor u. una ır.u a-, · 1 di müdafaahrı i<'in Jiızım olan çare-• · .. . .. Tayyare projektör ziyaları ı e _t 

•. . . bil h . . d' . b .. _ , !atmışlardır. · . 1tam orta gobeğınde yukbelmekte o - . . .k . 1JY 
geldıgını haber verdiler. Canım sıkıl- ı eı arzusunu tatmın e ışını, u I' • C . . b d _ l lerr müracaat etme"e ı:.arnr vermış- d ediyormuş gıbı durmadan zı ,,....-

. .. . .. Mıl1etler emıvetı unu ogru -~ lup ildetfi Monte - Karloyu an ırıyor. , bD'". 
mıştı, onunla kar~ılaşınamayı tercıh e- tun L'1·aflarına goz yumu.şum onu I 

1 
İ . · b't . f1 - le- )erdir Bu itıbcırla ısvıçrrdP milli .. .. . .. "k h 

1 
d b" yapıyordu. Birdenbire gök k-1 .:i~ 

diyordum. Fakat çaresiz: menfaat yol ile bana bağhyordu. 1 bkut mudşl vek svıçr;~11n :b"' :~ ı}~viç mıidafa.a hazırlıkları cok i'~rlemıştır. ,ü~unldcb . bluyA~ ava __ ab~nın_. anH ılr ni kaplıyan bulutların yok olı11.•~1~ 
. İ a· ·ık 1 . d : lk' 1 c l ere mıs~ıı. rnııc. ın 1;.. • - • • • • gun mpırıa Ir\vayo, o ur gun o - .. .. J(v\-.. 

- Buyursun, dedun. z ıvacırruzın ı sene erın e :.ıe ı . . . . 1 d k Isviçreliler vatanlarını korumak ıçın .. .. .. . yıldızlar gorulmeğe başlamıştı. , 
t 'h . d.. .. .. d Et· d b' renın gırdığı kayıt ar an onu çı ar- landanın K L M. daha obur gun Air klai' 
çimden: Yine bir dostluk ve huHls 11 anetı uşunmuyor u. ın en tr . . . · h • b . t' en venı vasıtalar! tNr.in •·diyorlar · tayyare de Kovlona doğru uza 

.. . . . . -· d mıştır. Isvıçrenın 11su~ı 1r vazıye ı Franco hava postaları Hong - Kong-
komedyası oynıyacağtm!. diye uzulu- 1 varlıgın, hır nrmetın g•decegın en er.- Bunun için de İsviçre vat:mdaşlarına . . . ' . k yordu. ~ 

· d b'li d" T '-k" ı . d . . Kanton trenlerı ıle bırlıkte hare et e- ıı-~ · )'ordum. ldışe e e ı r ı . .,.. ın zaman aı nou etmez olmuştu. Hele son zamanlar a \ yenı vergıler konmuştur. . Herkes Çinlılerle Japonlar ar aıJı· 
Zavallı adama hem acıyor, hem kı- kayıı.;tmek kork.usunun bende.her his-lbunu o kadar kolay ve basit bir iş ola- lsviçrenin deniz" yolu yoktur İs- dıyorla._. . . . .. .. , _ {( n da olan bıtenden bihaber", B".'?1 i~~ 

:tıyorum. ise bakrm oldugunu se.zınce ılk defa Irak. yapıyordu .~i ~"."' geceler eve, g~ç viçrenin madenlerı yoktu.r. Nihayet .Glauc~ste~ oteli b~tun 11_0"~. 
1
' ı~ü~ 1 Sing~pur ve Hong _- T{ong taki iP~ 

:. hır genç talebemle benı aldattı. va kıt sarh~ dondugu zaman neşe ı- İsvı~renin mevaddı ıptıclaıyesı yok - koı fezme ai\k.ım Meltem ıuzgar Fılıpın adalarındakı Amerıkan ve ril" 
Oda ka 1"ından içeri girerken ha _ Büyük ve derin_ azaplara düştüğü· ,; .. risinde saklanamamış bir iffeL•izlik- tur. Kendıne lanm <'lan mevaddı ip- temadıyen Umıon Jac tara.fırıdan e - di - Çindeki Franstz üssübehr1leliP" 

!inden ür~tüm. Rengi uçmuş elleri mü itiraf ederin'. Jçimdc birbirine zıd ile bana nüktder :;avurduğu da oluyor- tıdaiyesi dışarıdan geliyor. Bunun_ .,sıyo.r Fran"_' ~ong Kong uı'. d~ _yarı Versay ınuahede>ile Almanliı•ın ~,. 
' ·kı d . .. d 1 .; b d .. . duzunehk bır ınsan grubu vıskıli ve d lı . nilm" ,_ 'J'sı'"' 

• ...., j · h d' d , · b .. . . . ı sıgarah masaların etrafını çevırmış ko- , 
titriyordu Te}ü<::la yerimden fırlıya - ı u~gunun amansız muca e es. e-ı u. la beraber İsvıç!'f::"' dunya tıcaretı . . . en a nması ıstc ış own 
rak bır kolt""a oturmasına yardım et- nı arap e ıyN u. Her şeye r&gınen aldatılını.ş bır u- alemınde hatırı sayılır hır mevkıe ı . Tao yu da tammak lazım. -~· ..,; ı O k be · ld ıı · g·· .. k - d ı ı·· d d tm k t· . . . . nuşuyorlar. Neden bahsedıyorlar ? • . B k ıkıl aktır· eh,,olB"" ı· V d .. d ik. du ·çt·k a şanı, nı a a ıgı unun a a a ro un e evam e e zarure ın- malık bulunuyor. Onun ıçın bu ıktı-ı eyaz u· y ac , m tP 
ım. er ıgım su an ı yu m ı ı - . k· d h 1 1' ·I· . .. , k 1 . . .. . . Heybet ve ihtışamla yükselmekte o - .. .. d 1 . be ktıırJll 

ten sonra cebinden bir mektup çıka- ~mı o. "ar ey""'.'n ı ve te a:; ·.,ıw- rle ıdıın. Mu..<;amaha~ar hare et erım sadı mevkıını tehlıkeye koymak ıs-

1
. . . . v -ıtır. Çun~u b~ra. a_u yaz~ ilı;Jll 

rarak bana uzattı. 1dct ettı kı onu gizlıyeınıyordu bı.e ... onu bir ş< hvet dclı>ı yapmıştı. tcııııyor. lan şehrın cıvumda btraz ~nra . u ,rağlı muşlerılerını beş yoz rıı tef 
D dakl d b ilk g·· ahı nedame- k ·il il ld • ima gelecek muharebeden mı?. Ikı sa- ç·nı· k' ·· ·ı Asyah . Zihnimdeki düğümü çözecek olan u arın a u un n Artı gl nç ve zava ı o uguınu an- D•ğer taraftan 1svı~relıler ne olur- . .. . . 1 ı ı ve se tz yuz mı yon sıl' 

bu mektubu a ı okudum. Ü be sa- ti ve yeisı tıtriyordu._ 1:3"na bir şifaya, lıyordum. Bir çok defa bu budala m.~s- sa olsun kendı varlıklarını koruma- at e"".el, sıyah uç koşe kuşl~_rın _şım.a- kil etınektediı-. Zaten Asyada J • r 
. . ç p ç ş bır tesellıye koşar gıbı geleli O gece kesi altındaki kafamdan neler geçtıgı- le dogru havalandıklarını gormuştuk. galibiyeti tahakkuk edecek olursB "" 

tırdan ıbaretti. Do;-tumun kansı tara- . . ğa azm~tmiş vatanperver ınsanlar oL B la J ki ı Kant nu' 1 a~"' 
. . . . ateşler ıçınde yandı. Sabaha kadar nisana söylesem hayret edersin. Onun- un r apon uça arı 0 up 0 bedi surette beyaz ırk yıkı ac .,ı 

fından yazılıyordu: Sevgilisının yanı - . dukları i"ln günun bırıf'de bır taraf· bo ha d a g"cliy larm1' pcl 
başueundll bekledım. .'a birlikte kendim,· öldürmem bile dü- ' m r ıman 1 or ... Su"vey,ten Honololu'ya kadar _,, d" d'' ..... hi kimse b' ,,. ' l .,. 

na on ugunu, ç ye rr şey Sana itiraf ederim dost.um, bana r- ~ündüm. Bir gece havagazı musluğu- tan İsviçre hudutların'• bir taarruz Biraz 'onraıti Çin resmi tebliğle - ırktan olup hangı tabiiyetten o~ 
ı;ormama.sını, aramaınasıru ve kararı- nu bağlayan bu ilk günahı takdi..• et- nu açacak kendimi de onunla birlıkte olursa diye müdafaa İ~l'l lazım olan rinde bombardıman '1etıcesinde ikiyüz olsun yerlesmq olanlar uzak}•, 
rıın kat'i olduğunu yazıyor, talllk vu - ı k ı 1 k. · · "ldü · d · 1 · mlştim. öldürecektim. tedbirleri a ma tan gcrı ka rnıyor - ısının o gu ve emıryo unun uç mecburiyttinde kalacaklardtr- ı• 

k.u~ dı:ıdar ~ye ~örünmiyece- Bunu bir ikinci vt: hçüncüsü taki'P et- Onu başkal;ırile değil, kendimden lar. işte yukarıda iş..ı. d E:dildıgı gibı inoktasından tahrip edildiğı bildirili - Bütün Japonların generallerinillµ. 
tim va ıyor u. ti. Hepsini bıliyor ve seziyordum. Et- ayrı ı:örnıegc tahammül edemiyordum milli mıidalaa ma.<;r3fü,rın;, karsılık yordu. amirallerinin emelleri beyaz ırki ti' 

Ben mektubu okurken onun hıçkı -ı rafımın hakkmıdalü di4üncelerini anladın mı dostum. O herkesin olabi- nlmak ıc;ın n·rgilenn orttırılması za- Bu haberden beş altı saat sonra ge- yadan kovarak Asyayı Asya]ıJat8 
rıklarını zor zaptettiğini, için için ai ı . h" d. d N ı ki h ' 
1 

dı- d de ısse lyor um. e yapa- lirdi Fakat biraz da benim olacaktı. ruri görülmuştur. A~keıi bir gezinti çen tren erin yü erinin . cep ane, 'ketmektir. ~ 
1 gını uyuyorum. 'ylm ki ben<le onu kaybetmek en- İşte bunun için heı· şeye kallanıyor - yaptırmak. lsvıçreden içeri girme- kamyon, tank, obuslardan ıbaret ol- Eğer, bu emeller tahakkuk ed t~ 

Koskoca bir adamın, çocuk gibi dişesi şeref ve namusumu unuttura - duın. nin imkansızlığı her tarafça anlaşıl- duğunu görüyoruz Bu, Çinlilere karşı olursa, işte o zaman felllket ve )> 

ai:l~masından müteessir oldum. Ken • \cak kadar kuvvetliydi. Her şeye rağ - Son macerasıru da dığerleri gibi dik- sın diyı· lsviçre!GIH hl!dutların• ga- zorla ilan edilmiş bir harp değil de de en büyük felaket doğacaktır._ ~ 
dıstnı tesellı edecek ne söyliyebilir k k 1 k 1 . . . . • h rlıı . . men onun ocası ama , onuna bır- 1 katlc takıp edıyordum. Bu genç btr yel iyi muhafaza .,ıtıl'a aldıkları gibi ne.. Şayet Avrupada ideoloji • lf 
dım. Agzımdan: 

1 
likte yaşamak saadetinden mahrum sergüzc~t meraklısıydı. Karımı sev - şimdi de hava kunetlcrını arttın - Bu masanın çevresinde oturanlar vam ederse ihtilalci ve inkıllipÇ'. ,dl' 

--:-. ~urtu~~u~ üstad!.. . !kalmamak istiyordum O tamamen ba- ,ıniyordu, bunu çok iyi biliyorum. onu yorlar lsviçrcnin sakin köylerindeki kimlerdi biliyor musunuz?. muhafazakar Japonyanın askerı 
Sozu dokuldu. O ımda aglaınası dur- na ait olamazdı. Bunu pek güzel an - mes'ul edeıniyecek, onu incıtecek, çok köylüler de şimdı gaz maskelrrini Beyaz ve Sarı ırktan nıüte~ 1 :kil bir resi karşısında baş eğecektir. 11- • 

du. Hiddetli gözlerini, gözlerime clike- 1 Jıyordum. Fakat muhakkak olan birşey yazık oldu, bu zavallı kadına çok ya- kullanmayı öğrenmışlH, havadan grup. Daha doğrusu Fransız, Ameri- Japon zaferi ile Çin tarihe l<B\J<!' 
ı-ck: varsa ben de onsu' ya,.<;ayamaıdım. lzık oldu ... • yapılacak taarruzlaro karşı halkın ikan, Alman ve İngiliz oilrıh ticaretçile- caktır. İşte o zaman bu, bey•• 'ı" 

- Bu hale ölmeyi tercih ederdim, O..vam eden ihanetleri ilk ihaneti 1 Diye inledi. korunması için m· yJpılacağı kendi- ri. hezimeti olarak tarihin en b~ıııa 
dedi. ·gibi bana yaklaşmasına vesile teşkil Hayri ARUSAN lerıne giısterilmişt r - Almanlar ""? dedim. zılacakttr. ~ 

--!'""'""!~~~~~!!!!!'!!!'~~~~~~~~~~~~~~~ ........ ~--~~~~~~~~~~~~~~!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!"'!'!!~~ 
Sc'1J 

Yeni "SABAH,. ın romanı: - 8 - ı dar alışmıştı kı bu akşamki garip te- sızlik edıyor, kımse ona söz geçiremı- ceğim. Sizin lehinize olarak vücutleri- Şundi neticenın karşısındaytZ. ~~ 

sadl.ifler Qnu hıç hayrete düşurmü- yor.• miz çok farklı. değil mi küçüğüm?. Söyleyin Vo 

il 
-••••••1111!!11!11 yordu. Hel gelen adama baktı. Bu a- Puck bırkaç dakika evvel mrdığı He! meşhur felsefi eserler muhar - Ben onu çok sevimli buluyoruııı· fi 

KADINLAR Go•., LU idam "m dereco zayıf ve bir hasta gi- eli lullu. y•nağını üstüne koydu. Bu, rırile l·onuşınaktan sıkılıyordu: cÇok He! hemen cevap vereli: cÇol< Iı' 
bi sap,arı rengı vardı. Fakat alnı ve küçük bır hayvanın ok~amasına ben - lıltufkarsınız!!> diye cevap verdi. vimliı• Baş parmağının rubinde 

S.•••••••••••••••••••••••••••••••I eller; çok güzeldi. ziryordu. - Eğer kızım size karşı münasebet- bir sızı duyuyordu. 

Tercüme eden: Nebahat PEYAMİ SAFA yazan: VİCKİ BAUM \ Gelen adam kendıni takdim etti: c He! karışık ve anlaşılmaz sözlerle siz bir harekette bulunduysa affınızı Baron devam etti: ııf' 
- Baron Dobbersbeg ~ Doktor Hel kekeledi ve sıkı sıkı bomuzuna sa - rica ederim, Doktor. İlk görüşte insa· c - Hisleri uyandığı vakit bU ~· 

.. Bo~"'.' p:vyondan çıktı. . Puck ı koweye gıd.erek yüzünü duvara çevı~- cevabını verdi. Hel. Puckine izahat rılarak Baronu takip etti. Dışarısı ha- nı hayrete düşürür. Fakat alelade bir da büyütülmüş bir kız ötekiler (JI' 
kopege. cKaplan, sakın annemı tstr - eli ve sankı duvarla konuşuyormuş gı- vermek ihtiyacını duydu: cBabam. Bu- rıkulide güzeldi. Uykuya dalmış ıs - ktz değildir. daha fazla tehlikeye maruz kalır~, 
ma'• ruyordu. Hırlıyarak bütün kuv - bi cGit dıye bağırdı, fakat yıne gel da hrtınada aramağa çıktığım genç.• lak ağaçların üstünde hava gümüş bir Hel gülümseyerek aya baktı: ha şimdıden, on altı yaşında· ııel 
vetile zincirini çeken köpeği birden - yok hayır gelme .. ben de ne isteru - Baron hoş bir sesle: sis gibi ılık ve temiz dalgalanıyordu . - Hakınız ver, çok doğru, dedi. deııec~k kadar olgunfaştı. oııd~Je ti 
bıre bıraktı. Köpek havlaya havlaya ğimi bilmiyorum.> _ Bizim gelincik, insan kurtarma _ Yalancı denecek kadar büyük bir ay _ Onun kabahatlerinden ve mezi- leyen bir şey var. 0 yalnız hislcrl jl 
hır ok gibi bahçeye hrladı. Puck sür- He! kavgadan nefret ederru. Puckun ğa bayılır. Dedi. Birçok kimseler ha· keneli ışığı içinde yuzuyor gibiydi. yetlerinden benim terbiye tanrm reket edecek. Her gün bu h;,sıZ 
atli vebeklenilmiyen bir hareketle yunına gitti, omuzlarından tutdrak yatlarını ona borçludurlar. En büyük Gökyüzünde hır tek yıldız yoktu. Göl mes'uldür. Uzun zaman hayatımı Hat-
Helin elini yakaladı ve baş parmağı- kendine çevirc!i. Genç kızın yanakla- ihttrası bu. Biraz dinlendiniz değil mi? küçük gürültüler çıkararak yavaşça ltıüsluvada geçirdim. Uzun Malarya _ ııerasyonun · got<> 

'dd ı ırd G d f d · · d lal Ne biçim insanları sevdiğiJll ··"~ nı şı et e ıs ı. enç a amın ena rın a ırı yaş anı arı parlıyordu . Göle bu ismin nereden geldiğin; bi - şatonun bulunduğu tepenin eteklerini dan başka bir de Avrupa insanlarile ı-s;; 
h ld ak ha • d H 1 -·ıd· P k ·· tU b ··• d d yoruz. Bana hayretle bakıY0 a e canı yanar gır ı. e egı ı, uc u op ve aşını gog- liyor musunuz? Ortaçağda kendile - övüyor u. kat'i bir anlaşamamazlık getirdim. "I< 

- Ne var? benden ne istiyorsun? sünün üzerine çekti. Bunu çok sade Karş sahilde ık . . 1 . .. .. .• Doktor. Bana inanınız. En büY" d;ti' 
rini tehdit eden düşman askerlerinin 1 ış zıncır erı gorunu- Onlara kitaplarımda hücum ediyorum. , v 

diye soruyor, bir taraftan da sızlıyan ve çok tabil bir hareketle '"apmıştı. d B "' ··k p t t ı· d d suller kifayetsizlikten çıkar " ' k 1 k yor u. uyu e erman ° e ın e an- Fakat insanları kitapla yola getirme- · }<ı ' 
Parmalnn• sallıyordu; elini ışıg"a yak- Puck Helin gög-süne bo<ını bıraktı ve elinden urtu ma için Wurmtallı d' l k h . 1 . . evvel gölgesini gördü"'; vakit I '"- ~ se ıyor ar ve a venın pencere erının niıı imkanı var mı? Yazılan dü~ünce- b.... rııJ1 
laşttrdı. Dış" !erin küçu"k bir yuvarlak onun nefesı·nı· ve ı..,)bı'nı·n vuruşlarım yirmi dört kız hep beraber kendileri- ki ··ı·· d"" .. th d t't . 1 Baron'un dudaklarında bir nıe ..., ışı arı go un uzgun se ın a ı rı - erin yaratma kudreti olacağını hiç bir 
· • d'~- g··rü]· ·· rd B · •tt'k eli ln d G··z1 · · k d d d ni göle atarak boğulmu•lar. Şimdi gö- I I ıs· Jik .. ı·· · dı f ız çıı '"' o uyo u. u ız gı ı çe n yor u. o erını apa ı, erin e- • yerek uzuyor ardı Kadın ar kilisesi- k"t h''] t d" F k t p k G ye ız gu umsemesı var · ,. 

. . · .. . va ı u ya e mc ım. a a uc , e- .. . ., ... 1rı"' morarıyordu. Hel hiddetlenmişti. Genç rin içini çekti. Hel bu vaziyetten ra - lün dibinde, yüzerek karşı sahile ge- nın saatı surdu. Hel urperdı. Bu son !inciği kendi düşüncelerime göre ter- He! böyle brr fesahat karo~ 
kız kollarını yanına sarkıtmış, sııdan hat,;ız oluyor fakat değiştiremiyordu. çen delikanlıları bekliyorlarmış; ha- zamanla ona biraz zafıyet gel . biye ettim. Daha doğrusu hiç terbiye şrrarak susmuştu. ,ııP 
parmaklarının uçları buruşmuş bu e- Pavyona biri girdi. Hoş hır sesle beriniz olsun doktor He!! Esasen an- mişti. Baron yanındaki adamın uzun etmedim. Hattıüstuvarun tatlı ve ta - - Hakikaten fenni biı• ,~ıııı ~ 
le ciddi bir tavırla bakıyordu. onlara selam verdi. He!. Pueki yavaş- nen beni buraya misafirin; sandala boyuna bir de önlerinden giden ken- bii kadınının ve bu sade cazibeli mah- ver mı, yoksa doktor ismi yaln 

- Ne istediğimi ben de bilıniyo ça kenara itti. ve eğilerek selam ver- kadar teşyi etmem için gönderdi. Ev- di iğri büğrü gölgesine baktı ve: cNe 1 lukun burada da aynı suretle inkişaf ;'.ü?. 
rum diye nı r ' ~dı. hirslandım. Bir di. Mayo ve bomuzla ~ezınege oka- de seni bekliyorlar. Kaplan terbiye - yazık size bir iğreti kostüm veremiye-ledip edemijeceğini görmek istiyorum. 

/ 
- Daha vor 

r.
r Ve nihayetı •Sen na.· \'ıbı hareket eaer. ı··-· -- . H 1 
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Yüzelliliklerden 
gelecek olanlar azdır 

Sayfa: I' 

Almanya kılıcına 
•• • •• •• • • 

guvenıyor ve ovunuyor 
Tamşvar bugün Pera 

ile karşılaşıyor. 
Bir kısmı ölmüş, bir kısmı da Avrupa 

dışında iş bulmuştur 
"Birkaç ay evvel 68 milyonduk 

bugün 7 5 milyon olduk,, 
Paza ·· ·· 'Ik 1 r gunu ı maçını Feneı·behçe i e li kümeden çıkarılmasından evvel baş· 

~a~n Romanyanın Tamşvar takımı ladığı için Fenerbahçe Şilt maçlanna 
d ugun de saat 17,45 te Taksim stadın- iştirak edebilecektir. Bu hususta para 

Baştarafı birinci sayfada 

az olacağı anlaşılıyor. 

yükü altında Ankaradan af dileyen
ler, birçok defalar istidalarla tövbe 
ve istiğfar. edenler eksik değildi. Me. 
seHi Rıza Tevfik, Yemende, senelerce 
kaldıktan sonra Kudüse, Kıbrısa ka
dar gelmiş, ve orada şu §liri söyleye
rek memlekete ettiği fenalıkları iti-

Dessau 29 (A.A.) - Prnpaganda 
Nazırı Göbels, Magdeburg •ınasyonal 
sosyalist partisi kongr esı münasebe. 

neticeyi harbetmeksizin ve tüfek pat
latmaksız.ın elde ettik.» 

Göbles, müstehzi bir ifade ile şöy
le devam etmiştir: a Pera ile karşılaşacaklıt'. cezasının da bir alakası yoktur.> 

B' ır vapur seyahatinden sonra ka - • 
raya çıktıkları gün yaban\!1 bir sabada Şıld maçlan yapılıyor 
maç yapmalarına - · k .. Ta ragmen C\'\C 1 gun Şild maçlanna 12 Haziranda devam 
bir ~var . takın_ıı • ~ldukça iyi edilecektir. 12 Haziran Pazar günü 

Dığer taraftan yüz ellılıkler ıçmde 

~!ediği günahı anlamıyan, nedamet 

duyan ve nedametini izhar edenıer 

de çoktur. Bir taraftan toprak hasreti 

ve bir taraftan işledıkleri cinayetin raftan çekinmemiştir: 

tile toplanmış olan on binlerce kişi· 

nin önüncfe söylediği bir nutukta ez
cümle demiştir ki: 

·Demokrasilerin Berlin - Roma 
mıhverini bozmak istemeleri kolay
ca anlaşılır. An<:oik Hitlcr ve ~uso -

•Memleketimiz içinde ve halkımız lini cesur ve kiyasetli ild devlet ada-
arasında tam bir sulh içindeyiz. Fa- mıdır ... Y\ln gosterınıştı. Bılhac;sa pasla - Beşiktaş _ Gilneş Taksim stadında 

~ın Yerlerini bulm:lsı ve anlaşmalan karşılaşacaklar ve bu maçın galibi 19 
"" Avrupa tal· da ~ d -·1ru 1 

B .ımın n a~gı egı · Haziranda Bcykozla ve bu karşılaş · 
u sebeplerden Tam lı · 1 r şvar oyum.u a - mavı kazanan da 26 Haziranda Fener-
ın yol Yorgunluğ '-- b 1 • 

g• ib' u ve saıw ya ancı ı- bahçe ile fınal maçını yapacaktır. 
ı g ı ner .. . d . . l 

bil ıce uz.enn e milessır o a - Mmt.aka reisi Abdullah önümüzdc-
ecek nıa ·1 . d bn .. nı erı e atlattıktan sonra iki sene lik maçlarının da 15 Eylülde 
gun deha güzel b. k l bekl b' . ır oyun çı arma arı başlanmasını kararlaştırmıştır. Her se-

ene ılır Onun . . p Ro 
ıne · ıçın cranın - ne Teşrınievvel sonlarında başlıyan 

n takımı karcıcmd 1 b' t ka 1.arl r-· a ga.ı ıye - ve yaza kadar devam eden maçlar bu 
m~~ uzak bir ihtimildir. suretle tam zamanındn başlamış ola • 

Guneş tam kadro ile caktır. 
oynıyacak F enerbahçe idare 

Gelecek Pazar günü yapılacak Gü- heyeti içtimaı 
~ - Galatasaray Milli küme maçına 

neş klübliııün hiç bir takım çıkar- Fenerbahçe Spor KIUbü Müessisler 
tnıyaca~ 
nıil gı veyahut da bu maçı B. takı- Heyeti Riyasetinden: 
ha e ~Yruyacağı hakkında rivayetler Fenerbahçe Klübü Müessisler He
kl!nSi>stermiştir .. Güneş kh.ibü er - yetinin 29 Mayıs 1938 Pazar günü va· 
herl e. Yaptığımız temaslarda bu ha - ki olan içtimaında idare heyetinin 
G ~rın yalan olduğunu ve takımm meşbuk muamelat ve icraatı hakkında 
çı~sara~. karşısına tanı kadrosile verdiği izahat ve hesap müfettişleri 

1 
ını oğrendik. raporu müzakere ~·e münakaşe edilip 

zınirli Hakkı Güneşe bu muameıaı ve icraat ve rapor itti -
fakla kabul ve tasvip edilmiştir. 

girdi 
n~n tne§hur santrforu Hakkı GU
deki übUnc intisap etmiştir. Önümüz
taaar haf~ lisanı tamamlanır~CiaıT-

aya karşı oynıyacaktır. 

F enerbahçe tild maçlanna 

Balkanlar arası 
otorr ı bil yarışlan 

Yunan otomobil klübü tarafından 

her sene tertip edilen Balkanlar arası 

otomobil yarışı bu yıl 2 Haziran Per-

M· • giriyor tenbe günU başlayacaktır. Bugün sa-
,.,_. ıllı kümeden çıkarılan Fenerbah· at 19,12 ile 23,15 arasında İstanbuldan 
ı:~uın Ş'l 

• 1 t maçlanna iştirak edip ede- Edime istikametinde hareket edile-

•Sen en l>edbahtısın insanların! .. Mel'unu menfisin1 
cUzak düştün, yazık, Dariı.ssadet asitanından. 
cUytıp şeytana iğTaz eyledin mi sakı milliden, 
cİnad ettin, cüda düştün vatan bağı cinanındarı, 
•Delil olmaktı şanın halka irfan ınla, ilmin le, 
cZelil oldun gururundan, koğul dttn hanımanından. 

Adliye teşkilatı ve hakim maaşları 
Baş tarafı birincide diği bütün masraf 517,000 küsur li • 

radan ibaret bulunmuştur ki, bu fl{ı_ 
veler 1938 senesi bütçesine hiç bir 
zam yapılmaksızın mevcut tahsisatla 
idare olunabilecektir. Adliye teşkilat 
kanunile bu kanuna ek olarak diğer 
kanunlarla alman ve muhtelif kanun. 
larla teşkilAtı ilave olunan ve bütün 
kadrolar bir arada olmak ve arzolu. 

Seın senelerde başı vekaletlerin teş.. 
kılat kanunlarında yapılan dcğişık _ 
lıkler dol .. ymle vekaletler arasında. 
ki tevhit ve teadühi teminen Adliye 
VekU!etı merkez teşkilatına ait kad. 
rolarda da bazı ufak değişiklikler ya. 
pılması zaruretı hasıl olmuştur. Bun
dan başka 2556 numaralı hakimler 
kanunu mucibince hakimlik mesle _ nan değişiklikleri de cami bulunmak 

üzere vücude getirilen kadro cetveli 
ğine gırmek isti-yen fakülte mezunla. 

ve kanun layihası işbu esbabı mucibe 
rının bidayeten yirmi beş lira ile va. 
ı.ifeye alınmaları ve hakim ve hakim ile birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Bütçe encümeni, projede Vekaletin 
muavıni olmak ıçin l~1liyet imtihanı- merkez teşldlatı kadrosunda görülen 
na tabi bulunmaları gibi takyidata 
karşı fakülte mezunu gençlern Adli- iki mühendis ve mimarın maaş dere

celerini 70 ve 55 liradan, 70 ve 90 li
ye mesleğine olan rağbetlerini arttır. 
mak için bunlan, teadül kanununun r~y~ çı~arılmıştır. Hukuk meıunu 
k b 1 t · ld - k 'ld . katıplerın maaş dereceleri, 25 lira 0-a u e mış o ugu şc ı e yanı otuz . . . • 
ı. ·1 h' t 1 k b 11 larak tesbıt edılmış ıse de, Hukuk 
ıra ı e ızmc e a ma ve u sure e . 
h:..ı.· . 1. - . . t be 

1
. j mezunları bu pro)e ile kabul edilen 

-ım muavın ıgını o uz ş ıraya .. . . 
k k h

.k. k k 
1
. kadroya gore 30 lıra maaşla vazıf~ye 

çı arara a ım maaşının ır ıra. 

d b l t 
. , k . . h. başlıyacaklan ve ancak stajda mu _ 

an aş amasını emm C' .me ıçın a. 
kim kadrolarmda da adedi eksiltmek vffak olamıyanların bu katipliklere 
ve dereceleri yükseltmek gibi tadilat geçirilecekleri gözönilne alınarak 

kat bu sulhumuz diğer devletlerin Göbcls demokrası hükumet mer -
sayesinde istihsal edilmiş değildir. kezlerinde oturan harp unsurlarına 
Onun en kudretli hamisi Alınan kı-l şiddetle hücum etmiş, Çek askeri 

.. .. .. tayyareleri tarafınd<ın Alman hudu-
lıcıdır. Esasen dunya yuzunde yalnız d 'hl·l· . t 1 · unun ı a mı pro esto ey emış ve 
da değiliz. Birçok dostJarımız vardır. nihayet Çekoslovak hududunda Al-
Eğer dünya üzermde yalnız olsay - man kıtaatının hareketlerde bulun
dık, son üç ayın nıuvaffakiyetlerini duğu haberlerinin münhasıran Çe -
elde edemezdik. Birkaç ay evvel 68 koslovak harekct,erini gizlemiye 
milyonduk, bugun 75 milyonuz. Bu matuf bulunduğunu ıöy1emiştir. 

Büyük Millet Meclisinde 
bütçe müzakereleri 

Ankara, 30 (A. A.) - B. M. Meclisi ! Yine haklarında müstaceliyet kara
bugün· Refet Ca~tezin başkanhğında · rı verilerek bugünkü toplantıda mü
toplanarak T. T. Telefon Umum Mii- zakere edilen Maarif Veüleü' mer -
dürlüğü, Orman Umum Müdürlüğü, kez teıkilit ve vazifeleri hakkındaki 
Vakıflar Umum Müdürlüğü ileHava kanun ile Vilayet hususi idareleriıı
Yolları Devlet işletme idaresi bütçe- den maaş almakta olan ~ tedrisat 
lerini müzakere \e kabul\etmiştlr. müfettişlerinin umumi muvazeneye 

Mülhak bütçelerin bu suretle ka - alınmaları hakkındaki kanunu mü -
bulünü müteakıp Adliye Veka,eti teakıp 57 milyon liralık Vekalete 
teşkilat kadrolarında yapılacak deği- tahsisat verilmesine, Milli Müdafaa 
şiklik hakkındaki kanun ile Dahiliye Vekaletinde zat işleri son tetkik 
Vekaleti kadrolarında ve yine bu Ve- mercii teşkiline ait kanunların ikin.. 
kaletin merkez teşkilat ve vazifP.lerl- ci müzakereleri yapılmış ve kabul e
ne ait kanunda bir değişiklik yı.pıl - dilmiştir. 
masına ait layihalar müstaceeliyetle B. M. Meclisi çarşamba günü top -
müzakere ve kabul edildi 1 lanacaktır. 

~Yeoeği hakkında İstanbul filtbol a
Janı Ba Abd 
1 . Y ullah bize şunlan söy -
emışUr: 

•- Şild maçları Fcnerbahçenin Mil
~ 

yapılmıştır. bunların da maaşlarının 30 lira ola. 
cektir. Şehrimizidcn iştirak edenler Yeni i~ti'yaç~ara göre t~sıs edile.n ırak kabulü muvafık görülmüı ve en. 
iki kişidir. Bunlar Mesajeri Maritim cezaevlen hapıshane ışlerınde genı~ cümen. proje üzerınde, l\ına benzer 

acentesi Lanreut Rebone ile Yunan mikyasta in.kişaflar husule getırmiş sebeplerden dolayı tadiller yapını tır. 
tabasından Moskof'tur. ve bunun içın işleri bırkaç mısli ar. ş 

lngilterede büyük bir Denizden çıkan ceset 
tayyare fabrikası EminönUnd~ Valdehanı önünde 

Londra, 30 (A. A. ) _ Deyli Meyl Mavnalar arasında cesedi bulunan ço-

tesin. bild' d·-·... - Lo.....J cujun bir kaç gün evvel yıkanmak i -

~ÜLTCJR iŞLERi KISA HABERLER 

tan Vekalet hapishaneler miıdurli.i _ Bu proje ile vücude getirilen yeni 
ğiinde bu işleri karşılamak üzere bir kadronun mali kti1feti 517,000 ltra 
teşkilat yapılması zaruri görülmüş • kaadrdır. Terfi sırası gelmlyenler 
tür. Bu maksatladır ki hapishane mü- yüksek derecelere çıkamıyacakları 

diiı':luği.ı iki şubeden mürekkep ol - ve kadroda sayıları 350 olarak tesbft 
mak üzere umum müdürlük haline edilen stajyerler de derhal bu mik _ 
ifrağ edilmiş ve (ıu teşkilat icabı ol. tarı doldur&mıyacakları cihetle 938 
mak üzere de vilayet hapishaneleri mali yılı bütçesının maaş tertibine 
kadrosuna da yeniden on dört müdür mevzu tahsısatı sene içinde hiç bir 
ve memur ilave olunmuştur Vücude şey ilave edilmeksızm idare edilebl
~etirflen bu teşkilatın istilzam eyle. k-cektir. 

ıaze m ır ıgı..e gore, na 
Nuftild tarafından Birminghanı'da çin denize giren U yaşındaki İbrahim 
inşa edilecek olan fabrikalar senede olduğu anlaşılmıştır. 

imtihan, tatil günleri ve § İstanbul Ziraat Müdürlüğü haşa
. hlUSevi mekte ı . ratın itlafı için 900 sandık iliç getir· 
ilk tedrisa p en miştir. Bunlar acele olarak gümrük -

Çtlnıa k t meclisi mekteplerin a • ten ithal edilmişlerdir. Böylelikle zi. 
çılrna' kapanma ve tedrisata bübaşe- raate zararlı olan haşaratın itlAhna 

5000 tayyare teknesi yapabilecekler- -----
dir. Büyük bombardıman tayyareleri Fransanın Frankoculan 

' apanma ve ted · t .. ı. .. ~ ... ilk k rısa a mu~- çalışılacaktır 

den ~~~lerde 3.1 Mayı_s Salı cünün- § GUmrlikler Başmüdürlüğii deniz 
lllesine 8 ~ ~drısata nıhayet veril - üstü muamelelerin çabuk görülebil -
sınıf l~iha Wrandan itibaren de 80n rnes1 için bundan bir müddet evvel 
llıızlrandan nlanna ba§lanmasma, 15 Sirkeci polis salonunun yanında bir 
?nesine k sonra tatil devresine giril- Sundurma tesis etmişti. Tecrübe iyi 
ilk rnek~;•r venni§ bu karar bütün netice verdiği için şimdi Galata polis 

BUtün ere teblii edilmişti. salonu yanında ikinci 'bir Sundurma 
lerı bu .. ecnebi ve ekalliyet mektep- açılacaktır. 
hayet gun~en itibaren tedrisata n1 - • 
tep} . ~rdikıeri halde Musevi mek- Yumurta ıhracahmız 

erı, talebed . • 
top'laınak . en Hazıran aylıklarını Mayıs ayı içinde Almanya, İtalya ve 
rıa.ta deviçın 15 Hazitana kadu ted- Yunanistana 200 bin liralık yumurta 
hiJ1 ~ edeceklerini, esasen da-

1

1 ihracatı yapılnuştır. 

Edirnede Edebiyat Gecesi 
Münevverler ve edebiyat severlerle 

liseliler, edebiyatımızın üç 
safhasını gösterdiler 

hlllund t nıelerinin de bunu &mir Geçen yıl ise bütiln bir sene içinde 
tnifl~ unu kUltUr idaresine bildir- olan ihracat 680 bin lira bulunuyordu 
llle'H-1_· kultUr. idaresi, bugün bu .Aiakadarlar bu yıl zarfında yumurta Edirne. 27 (Hususi) - Dün gece E- alkışlanmış ve ulusal edebiyatımızı 

-'q),.re tebliia dirne mlinevvelreri ve edebiyat sever- canlandıran bu tablo bütün ruhtan 
tUıı !Jlekteple t~ bulunarak bil- ihracatının bir milyon lirayı bulacaiı· leri Halk.evi salonunda en doyulmaz Tlirk şiirinin raşıyesile ve hazziyle 
tilerı ı. .. _ _ re tanıil olmak üzere ve- ru söylemektedirler. 
1~ ~ blllkayıt ve prt tatbiki zevkli bir edebiyat gecesı geçırdiler sarmıştır. Bundan sonra talebeden Şa-

.... .IUlilnl bildirecek -o-- Bu geceyi kazandıran lise beşincı 11- kir ayni tarzda Dıvan Edebiyatını tak· 

olmak üzere yapılacak olan bu tek .. 
nelere Rollı - Roys motörleri kona -
caktır. Fabrikalar pek yakın bi:- :ı:a -
manda inşa edilecektir. İnşaatta 15 
bin amele çalışacaktır. 

Yabancı museviler 
Bat tarafı birlaeide 

sek menfaatini koruyım ve milli duy
guları gözeten ahkam me\•cut olduğu 
gibi hükiımet lüzumunda her türlü 
tedbirleri alabilmek salahiyetini ha
iz bulunduğunc'1n yeni bir kanun 
tedviirne ihtiy,aç olmadığına karar 
verilmiştir. 

--o--

ispanyada harp 
SalatDaak.a, 30 ( A. A. ) -

Umumi karar,ıih tebliğ ediyor: 
Düşman dün Trens, Falgona ve 

Balaguer köprüsü mıntakalannda ta
arruza devam etmiş, fakat her taraf
ta ağır zayiatla geri püskürtülmüş -
tür. 

§eıı~utevt ~kteplerl m\l:r~lerl per - Yeni bir han yapılacak nıf ve hiç şüphe yok bunu haurlıyan ldım eden ve Divan Edebıyatt şairleri 
,, , IUııu KilltUr ~'-ktö'..n T'-J'k edebiyat öğretmeni Ziya Somradır. üze . d b' b' d k . ~ut lln ~ ru ~~ S .. rın e ırer ırer urara hepsıni 
t' lleıdinde to lanarak bU 

1 
_ Evkaf idaresi, Valde harunın ıstim· ırf şıır ve zevkten ibaret olan bu e- d .1 Castellon cephesinde k.ıt'alaı-ımız 

ı:::: V. Yeni bütçe ~ kıdemli tçe ~ _ Blk edilip yıktırılmasından sonra, Ye· debıyat ziyafeti edebiyatımızın ilç bil· ırı ten, kuvvetli bir edebi peyzaj ha- Ares del Maestre'yi geride bırakmış 

l
lere ne kadar km~ ni Postahane karşısındaki ar&ada ve yi.ik kolunu ve üç ehemmiyetlı safha· imde bu Divan Edebiyatı çağını hafı- ve 635 esir almıştır. Teluel cephesin. 

ie di~· . zam yapma uu.ım b k . nl . . .. . .. . 1 d &ını tesbit edecekl d' ara a dukkl arın yennde yaptır · sıru btrbırı ardınca gozonune getır - za ar a canlandırmaya çalışmış. Aşık de ileri harekete devam edilerek 13 
A er ır. mağa karar verdiği yeni han için bir miştir. paşadan başlıyarak FGzuU, Baki, kilomtre derinliğinde bir saha ijgal 

Univ ~a İtntihanlan proje hazı~lamıştı ... Proj~ni~ bi~ kop · Bırinci safhada halk edebiyatı, ikinci Nef'i ve diğer şairler ve bilhassa Ne- edilmiştir. Santa Barbara ve Fartil-
tinde eraıtenin muhtelif Fakültele - yesl beledıyeye gonderılmış, bır kop- safhada divan edebiyatı, üçUncU saf· dim biribiri ardınca şiirlerini okuya • lere dağları ile Kuedla de Valverde 
...... k ara irntihanı.... de edil yesi de tasdik edilmek üz.ere Nafia kasabası zaptedilmiştir. Bu havalide 
.. ,e •-..ı· -ına vam • . .. . . hada tasavvufi halk edebiyatı ayrı bi· rak alk l la d h """"ır. Yarın da . t . . Veklletıne gonderılmiştır Proıe tas · ış anmış r ır. 407 esir alınmıştır. 
lnl~llla 'baflanacak~ye ımü - dikten gelir gelmez derhal inşaata rer meclis halmde canlandırlınıştır. Bundan sonra Mazhar ilçilncil mec- --o--

protestosu 
Paris, 30 (A. A.) - Hariciye Nez.a. 

reti tarafından bildirildiğine göre, 
Sen - Sebaatien~deki Frarwz Gene • 
ral konsolosu Fransız topraklarında 
bulunan Serber lstuyonunun bom • 
bardıman ·edilmesini Frankist ma • 
kamatı neıidnde protesto etmiştir. 

lngiltere - lrlanda 
Londra, 30 (A. A.) - Dominyonlar 

nezareti tarafından geçen cumartesi 
günü biten İngiliz - İrlanda konuş -
maları hakkında nep-edilen bir teb. 
ligde aşağıdaki n~elerin elde ed:ı_ 
diği bildirilmektedir: 

Kor imanının müdafaası 7 - 11 tari. 
tarihinden itibaren İrlal\da askeri ma 
kamlarına tevdi edilecektir. 

Berehaven ve Lughusvili'nin mü _ 
dafaaları tcsbit edilecek bir tarihte 
İrlandaya tevdi edilecektir. 

Bir Fransız hava heyeti 
İngiltereye gitti 

Londra, 30 (A. A.) - General Vu. 
illemin'in riyasetindeki Fransu ha • 
va heyeti bu sabah Hava Nazın Sif 
Kinglleyvut tarafından kabul .fdil .. 
miştir. Heyet bundan sonra son İngL 
liz harp tayyareleri modellerini göı·. 
mek üzere Northold hava meydanını 
gezmiftir. 

Edirneli pehlivanlar 
seçiliyor 1 . ır. başlanacaktır. Yeni han önUmüzdeki Talebeden Nanuk edebiyatımızın ge - lisi yani tasavvuf meclisini açmış o da Tebligat dairesinde 

• }.f ~tıhan)arın sonu hafta içınde münakasaya konulacak . nel inkişafı ve vasıflannı, Salahattin tasavvufun toplu bir tarihçesıni yap- Adliye müfett'·leri 1arafından tebli- Ed. irne. 27, (Hususi) - iki aiind·e·n-
uaUırn k 'll be Edim d d d llleclislerı· dUnıne teplerinde muallim tır. halk edebiyatını anlatmışlardır. tıktan sonra büyük Ttirk mistiklerini ;gat dairesinde yapılan teftişler neti - rı .. e e ev~ e en ~P gu -

... topl ak t 1 be . 5- b k K b""k S bı' b' ruh . k 1 ..1 d .. il 1.. .. . Ad reş musabakalar netıcelenınış ve An-••ot \1 • anac a e mn umer an ın ara u onra kavmi edebiyatımızın bil - rer ırer a getırere on ara oe - cesin e göster en uzum uzerme - . Edir . . 
aııyetleri i.ize • d k 1 . kl li .. . ta f d t bl'. t U karaya gıdecek ne grubu seçılınış-

\>e 8Ö1!}U . . nn e onuşmuş ar • • bb •• •• tUn karakterlerini ve ırki temayül - rın aş annı kendi dilleri ile söylet - ye encumenı ra ın an e ıga m - . M" bakala k . 
'-'L ırntıhanlara .... vked·ıl..,..,.k ta ıçın leşe USU . ti B'lh d"rli M ..4nf Er . V t.t11 t tir. usa r ço çetin oldu ve ~ue 'l ..... "''"" - l . . . ınış r. ı assa Yunus Emre bir nefe:ı u u ..... a sezenın eJUUe em- .. bö'l d d ki .. . . . ı e sırufta kala . erını devam ettiren islami halk ede- . uç ge en e e be mı .... şrı se,.;ı ..... ;.,_ 
etıni§lerdir cak talebeyı tesbit Sümerbank Müdürlüğü, belediyeye bıyatı k b d b' t ta okumuş, sonra bir ilfıht terennüm ede- rıne alınmasına karar verilmiş ve •-- r ıruu..r n . U d k d . . . mıza geçere u e e ıya ın - k b mumaileyh dun işini bırakmıştır. tir. Bu müsabakalara Tekirdağ, Kırk-

ugUn de ta m racaat e ere , emır sanayıımızın nınmıc büy"k ahı 1 b' b' re u mistik hayatı derin bir heye - lareli ve Edirne bölgeleri i.:tirak et _ 
llYni or aıekteplerle liselerde k l k ld ğ K b"kt :i' u § sarını ırer ırer -o-- ..,.. 

rnaksatla 1 . uru ma ta 0 u u ara u e, en takdim t ik h . .... canla ruhlara sindirmiştir. Bunun ar- · 1 rd' 
toplanacak r a muallım meclisleri modern tesisatı havi 1.000 ev yapmak e t çe er şahıs temsıl ettıgı . • . Asi Meksikalı General mış e ır. 

Li lardır. . ted·ıı;.· • b 
1 

. . şaırin bütün hususiyetini kuvvetle i kasında Nesımı; Hacı Bayramı Velı ta- Halkevinde başlayan güreıı müsaba-
se UçUncU f ıs ıgını ve u ev ere aıt proJe ve - k t kaldı mı? kala da G. 1 K. n· 'k bö'l rıa da bugUn sını sözlü imtihanları- planların, şehir mütPhassısı Prost ta- f~.de eden hareketlerle 0 şaire ait bir kip ederek her biri kendi aşkını ayn aç 1 mı, rın enera m ve ge 

başlanacaktır. rafından yapılmasına karar vermi§ ol- şur okumuştur. bir lisanla ve muvaffakiyetle ifade et- San Antönio, 30 (A. A.) - Teksas Başkanı aVli Niyaz..i Mergen de bu -
--o- B'lh D d 1 Cedillonun Birleşik devletlere kaç- lunmuşlardır. "ad k•• • duğunu ve belediyenin bu ;_. tavas- ı. assa e e Korkut bizzat hika- miş erdir. Türkan davetlilere teşek -" l oy hk ·r mağa muvaffak olup olmadığı henüz AnkarayS\ gidecek Edime grubu §U 

!tadık" ma emesi sut etmesini rica etmiştir. Belediye yelerınden hakiki şivesiyle Deli Dum- kür etmiş ve toplantıya nihayet veril- malum değildir. Teksasta oturan şekilde seçilmiştir: 
llaıiran;:n ~~h ve ceza mahkemeleri fen heyeti müdürlüğü bu husua hak - rul hikayesini anlatmış sonra sıra ile miştir. Başta öğretmen Ziya olduğu dostları, generalin, Elsalto'ya kaçtı- Ağır siklete de Türkiye Başpehli • 
dek· ıtıbaren Moda caddesin k d h ' ·· h p 1 .. .. h d · be11· ba ı da l ı eski 8 . k . . - ın a şe ır mute assısı rost a g•m1ş er evrın ı şlı şairi sırası gel - halde genç edebiyatçılarımızı candan ğı tarih olan 27 Mayıstanberi kentli- vanı Tekir i ı Hüseyin seçilmiştir. 
ıı. u şır etının bulunduz;,, b' t"kt .. · d.k " l · · Ya llakledile k . •- ı- u en sonra Sumerbanka bır cevap ı çe şıır erım okumuştur. Halk ede- takdir ederiz. sile doğrudan doğruya temas edeme- Bunlar yann Ankaraya hareket ede-

ce ür. ,verilecektir. biyatı meclisi büyük bir coşkunlukla M. SAVNİ mektedir. • ceklerdir. 
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Saırfa: fi YENi SABAH 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hıı.stalıklann mikrop
larını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız 

:HELMOBLÖ 
• 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın erkek idrar zorluklaını , 
eski vp yeni Belsoiukluğunu , mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıh
hat Vekiiletimizin resmi ruhsatını ha iz bulunan HELl\lOULÖ her eczaha
nede bulunur. 

DIKKA T : HELMOBI.Ö, idrarınızı teınizliyerek mavileştlrir 

~:-Y - , - ~ . _- - . . .• •. >&.;; - • _,. • , • 1 

' ... , ;. ' ,- .. · . 

Bağdan Kadehe 

ŞARABI 

•••• 

SOFRA 
ŞARAPLARI 

•ao el. 
IOO • 

1Q • 

iMMiSAR SARAPLARI 
---·-------------· - - - - --

Nezle hastalıkların 
kara habercisidir 

.GR'i-PiN 
. . . . 

Bir kale gibi sızı 
miidafaa eder! 

Gripin nezleyi ve gnpı geçınr, 

harareti düşürür. 

1 Baş ve diş ağnlarına , romatiz

ma sancılarına, sinir ve adaleler-

IEMNIYET SANDIGI ı!jNLA~ 

Satılık kıymetli Mücevherler 
Holümüzde teşhir edilen gayet kıymetli mücevherlerden mürekk<P 

kolekıiyonları behemehal görünüz. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

deki ıztıraplara karşı en kuvvetli y AZ GELDİ hergün traş olmak zaı.ıanın icabatıdır. 
deva Gripindir. Traş bıçağı ile traş levazımatını alırken DİKKAT ediniz. ParaPıı• 

Havaların çok karışık ve tehli· yabancı ellere vermeyesiniz. 
keli olduğu günlerde sıhhatinizi k•l 

HALK ve BOZKURT ismindeki traş levazımatını bütün memle 
korumak için şiiphesiz Gripin kul- . ö ÜR a ~ı I al te arayınız ve alınız. Bu çeşıtler ZT K çocukların malıdır. Unutrrı 

1 anın ısınız, SANA TÜRK OGLU TÜRKTENBAŞKASI YAR OLAMAZ. 
İcabında günde 3 kaşe alınabi -

MEH1"1ET BOZKURT, İSTANBVL Ur. İsmine dikkat. Taklitlerinden LSahibi: FEHMİ ARDALI ve 

sakınınız. ·•••••••••••••••••-••••• ... ":: 
Ve Gripin yerine başka bir marka ---------------------·------__../ 

verirlerse ~iddetle reddediniz . 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayn Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çar~ısında No. 133 Telefon: 4358 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı 

Ankara Caddesinde: Hergün 
ötleden sonra 

Fransızca ve İtalyanca da 

bilen kibar bir 

ALMAN MÜREBBiYE 
Yük.sek bir ailede yetişkin 

için mürcbbiyeliğe çocuklar 
taliptir. 
lstıınhul 13 
morncaut. 

No.lu Posla kulusuıı 

~ .............. .. 
ÇEKLER 

Kapanış 

2R625 
0.7940 

15.IO 
4.7070 

Paris 
Nev-york 
MilRnO 
Brüksel 
Atiııa 

Ceıwne 

~of ya 
A tı1'l!'rd. 
Prn~ 
Viyana . 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Burlapeşte 

Bllkreş 

Belgrııd 

Yokohnma 
Stokhnlm 
Londra 
Mo;;kovıı 

87.72 
;:. ı8ti3 

ı;;; 1108 
1.4396 

22.H7:ı 

l 3. lti2 
1.9770 
4.2134 
4.0125 

106.87 
34.9518 

2.7554 
3.1132 

623. 
23.7775 

Soldan sağa: il' 
1 - Memleketlerin küçült~1.,.,ı 

şekillerini yapan, 2 ~ Beyaz, lı•> ı, 
kalabalığı, güzel san'at, 3 - Ok~~# 
cak şey, katil, 4 - Fikir, ınsar.l~ 
uzvundan biri, 5 - Bir yıldız, 0

.1 
Renkli, 7 Muharrir, hayvan ııa~· 
ğı, 8 - Kani, beygir, edat siga51• , 

lşiret.. boş yer, kırmızı , 10 - İ'" 
ısrar. 

Yukarıdan aşağıya: . d 

ZAYİ - Hususi evraklarımla bir. I Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 
likte nüfus hüviyet cıizdanımı dü • 12,50 havadis, 13,5 plakla Türk musi. 
şürdüm. Yenilerini alacağımdan hük. kisi, 13,30 muhtelif plak neşriyatı, 14 

mü voktur. Bulanın insaniyet namı. soSn. 
8 30 

.-.. .kl d ·k· · 

l~•-•••••••••••••••••••••••••111!!d ~ aat l, rıa a ans musı ısı, na aşağıdaki adresime göndermesini l l9,15 konferans: Şişli Halkevi namına Dr. Hafız Cemal 

1 - Egemenlik, 2 - İnanış, ı~,,,.
feryadı, 3 - Tarlı aleti, 4 - P•>S ~ 
her, Reklilmlar, 5 - Paket, yal>S~ı~ 
!ar misafirhanesi, 6 - Güzel ~ ('1l 

kan~nlara itaat ~tmiyen, 7 ~ ~~biri' 
bakiye, 8 - Kor, 9 - Bırd~ &ı · 
eksik, 10 - Mevslmin meyveS1• 

(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 

tabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane ,.e ev tele

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
fon: 22398 - 210«. 

KROM MADENLERi SONDAJ İŞLERi 
İçin ve bilhassa sondaj kuronlarırun elmaslarını değiıılirnıeı;e ınuk

t.edir iyi bir ustaya ACELE ihtiyaç vardır Taliplerin derhal 
müracaat etmeleri. 

ETi BANK ISTANBUL BÜROSUNA 
•---------müracaat etmeleri ••••••••••il 

zeşti haline getirılmıştı. Kızın cam 
baz elbisesile çıkmış olan resimleri de 
romancının yaıdıklarını teyit eder 
mahiyetteydi. 

Rozes dosyanın tetkikıni bıtirdiği 

zaman bana dönerek: 
No. 21 - Golnis, dedi, yanında mürek • 

Şu kadarcığını biliyorduk: Parmak iz-ı dan, mahkemeden okadar korkum kepli bir kalem olacak senin! Söyle-
l«ımizden çıkmaması için eldiven giymi1· yok. lddıalarırrun hakıkat olduğunu dilderimi yaz. Gazetelere verilmek ü-
tik. Yalnız sizi tahkikattan menetmek Ü· ispat için Hekey'in roman parçaları ... zere bana şunları dikte ettirdi: 
zere Ramu'yu telkin altına alıp korkut· . ... ............. .................................. «.Evime yağmur gibi yağan bir sil -
malı: için davranmakta haıa işledik. ... ........ ........ ... ..... ........................ rü mektup , telgraf, telefon romancı 

Cinayete alışık ol'l'adığım için itidalimi Böyle diyerek profesör Rozese içi Hekcy cinayetinin hangi hal ve mer-
sonun!'kadar muhafaza edemedim. Vakıa kağıt dolu mavi bir dosya uzattı. Ar- kezde olduğunu benden soruyor; iş -

bu cinayetin vicdanım üzerine bir ağırlığı kadaşım dosyayı açarak içindeki ya • le onlara cevabım. 
yoktu. Fakat ıinirl«im fevkalade bozul. zılara bir göz gezdirdi. Odaya ağır Bu hususta ümitlerirri.in hepsi su
mak üzere bulunan ve kurıulmağa çaba· bir sükil.t çökmüştü. Dışarıdan yalnız ya düşmüştür. Romancı Oskar Heke
ladıkça bfubütün suyun dibine giden bir di4en yapraklartn sesi ~itiliyordu. yin ölümünün nasıl vuku bulduğunu 
kazazedeye dönmüıtüm. Ben kurtul· Arada sırada Rozes okuduğu sahife • söylemekten acizim. 
mağa çabaladıkça aleyhimdeki deliller o !erden pek şayanı ehemmiyet olanla- Tahkikat dosyasını dolaba kaldıran 
derece çoğalıyordu. • rını bana uzatıyordu. Bu yazılar deh- istintak hakimi gibi ben de işi terke-

Bu iıin aydınlanması için duydu&um şetti. Profesörün yerden göğe kadar diyorum. 
zaman mahvolduğumu anladım. Ne ya· hakkı vardı. Yalnız tam ve kat'l olarak bildi~iın 
pabilirdim? Sizi korkutarak takipten vaz. Bu romana nazaran Alis küçlicük bir hakikat şudur, bu işd<>, Odeon ti-
gec;irtmdcıen batka çare yoktu. mesleğe hazırlanan bir kaldırım kadı- yatrosu artistlerinden Maıl~ıazol Ja -

Sizi takibe hazmın.. Zaten davadan nı, profesör Terrob vasıtalık yapan ıün Sevörenin hiçbir dehli olmadığı

mahk.meden o kadar korkum yok. İddia. bir •lnm. Kapiten Şerizi ise mükem- dır. 
larımın hakikat oldupnu i.tbat için elim- mel tJ~ boynuzlu idi. Bu kızcagıw yapılan lcc;.ı,·üz ve il

de Hekey'in Manevi evlAt yapılan bu bedbaht tlhamlar tamamile yanlıştır. Bu hu -
Sizi takibe hazırım .. Zaten dava - lı:ürligün maceruı bıı Ol'05pu sergi! - susu her in maddi ve gayrikabili ret 

rica ederim. doktor Muzaffer Esat (Karakter), 

Ankara caddesinde Reşidefendi 19,55 borsa hatı·rleri, 20 Vedia Rıza 
hanında 14 numarada ve arkadaşları tarafından Türk mu. 

Muiz Barzeh 

Sııhibleri: A. Cemaletıin Saraçoı:lu 
llhumi sara 

Neşriyat müdara : llhami Safa 
Basıldığı yer: Matbai Ebuzziya 

delıllerle L•pat edebilirim. 
İmza 

Kristof Rozes 
Gururunun kırıldığından dolayı 

sikisi ve halk şarkıları, 20,45 hava ra. 
poru, 20,48 Ömer Rıza tarafından A. 
rapça söylev, 21 Tahsin Karakuş ve 
arkadaşları tarafından Türk mL•siki. 
si ve halk şarkıları, (Saat ayrı), 21,45 
orkestra: 1 - Bizet: Arleziyen süvit, 
2 - Pinozi : serenad, 3 - Glinka: 
Val~ fantezi, 22,15 Ajans haberleri, 
22,30 pliıkla sololar, opera ve operet 
parçaları, 22,50 son haberler ve ertesi 
günün programı, 23 son. 

Avrupa Radyosu 

Rozesin sesinde bir ihtizaz vardı. Fa- KONSERLER: 7.10 Berlin kıso dal 
kat iyi bir hareket yapmış olduğun • gası: Ne~eli musiki lS.15: devanu). 
dan memnun görünüyordu. 12 Berlin orkestra . 13 Berlin kısa Nöbetçi eczaneJeı' 

_ Bu yazıyı telgrafla ajans hava-ldalgası: Hafif ı• 111. (14.15: Devamı). ~dı 
sa, radyo merkezine gönderelim. Bu 13.25 Bükreş: 1 k konseri (14.30: Beyoğlu cihetinde: istiklal. c(fl" 
suretle hançer cinayeti bitmiş olsun! Devamı). 15.15 Uerlin kısa dalgası : sinde (Dellasuda), Galatad•· ~c 
diye ilave etti. Plak konseri, 16.30 Berlin kısa dal - seyin Hüsnü), Taksimde (LiJ'tl~e• 

Profesör teşekkür için ağzını aç _ gası: Bando muzika. (18.50: Devamı). yan), Şişli Halaskiır Gazi cad (Y 
mak istedi. Fakat hıçkırık boğazını 19.15 Bükreş: Hafif musikisi plakları. de (Nargileciyan), Kasımpaşad;. !" 
tıkadı, Ellerini masaya dayayarak bir 19.20 Prag: Küçük radyo orkestrası. eyyet), Hasköyde (Nesim AseO .1 
çocuk gibi ağlamağa başladı. 20.05 Bükreş: Çin ve Japon musikisi şiktaşta (Nail Halit), Büyük0eı Ji' 

Bir ihtiyarı ağlarken görmek in - ı (orkestra tarafından). 20.25 Ostrava: (Nuri), Ortaköy, ArnavutkÖY .,e 
sanın içini bir tuhaf yapıyor. Bu göz Hafif musikisi kor"eri. 21.15 Ostrava: bek eczahaneleri. il 
yaşları bana da sirayet etti, gözlerim Oskestra. 21.25 Bükreş: Hafif plaklar. İstanbul cihetinde: Eınin°11 

j:
dolu dolu oldu .. Fakat buna rağmen 21.40 Belgrat: Koro havaları. 22.05 (Beşir Kemal), Alemdarda (Sı'.'~ı;J 
Alis'in öpmek üzere Rozes eliıü yaka-ı Bükreş: Fransız musikisi. 23.10 Peş- sim), Kumkapıda (Asador) • I{~ til' 
lamak istediğini, ve Rozes nezaketle te: Çigan orkestrası. 23.15 Prag: Pliık pazarda (Hüseyin Hulfrsi) • 'ıt: 
elini çektiğini gördiim. Yalnız oradan rövüsü. 23.40 Viyana: Gece musikisi. (Üniversite), Fenerde (Hüs3ıtl~,ı· 
aynlacağırruz sırada Rozes cebinden J OPRETLER: 20.25 Viyana: Verdi'- Karagümrükte (Kemal), Ak;

9 
ti-' 

bir yalancı bebek patikleri çıkararak (Şeref), Samatyada (Teofı)os fıt.' 
Alise uzattı ve: nin "Mukadderatın kudreti" op<>rası. kır köyde (Hilal), Eyi.ipte (Arif JI 

LCıtfen. nPdi, bu patikleri Totiye 21 Peşte: OJ>l'.ra orkestrası. .. I Üsküdar, Kadıköy ve Adaıa:öı"' 
verin! Bu "" bebeğine aittir. BPnim ODA MUSiKİSi: 21.25 Bukrc:;: O- Üsküdarda (İmrahor), l{adı) ı-J 

fi . ' tarafımdan Hk•~« yanaklarından öpü- da musiki5f kuarteti IMendelssohnl de Pa7.aryo1unda (Rıfat osın3 cıı•' 
nüz' 22.45 Pe~te: Yaylı en•trümanlar ku - dacln (Alıiettin), Büyük Adada 

S()N arteti. Heybelide (Tan aş). 

or. Ve nihayet: •Mn 03· sım " ... '-~"'' '-"W."'"-• - ı-özlerlle ona bakıyordu. Hd harare.ttm [ bayadarında ge~n bUtun oa1•• ı,e,ua f;
1
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