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Sayı: 434 En son Telgrafları ve Haberleri veren Akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. llluruosmaniye cadde~i. 

Bu kuponun yirn.i tanesini topkyıp 
idaremize getiren ofco•t/tıctıi~n•nız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf mütchas$1S· 
!arı tarafından meccane!l tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar, her gün idareiıane
mizde değiştirilmektedir. 

·----------------------------·· 

Fransa cevabını bu akşam verecek 
PClri~ hükı1meti Hatay davamız karşısındaki hattıhareketini 
tesbit için bugün saat 15 de bir kabine toplantısı yapıyor 
~ilkkımızdan ve kuvvetimizden emin olarak Fransanın 'meşru 
~e~iyete geçmesini, fesad hareketlerini durdurmasını istiyorüz 

~eni g~der Büdce müzakereleri 
:rçeıe Halöiiden 
~ ~ta.yJı Türklerin 

Yakında şehrimizi 
Şereflendirecekler --·-

Bayar .Cumaya mühim 
n u t u k s ö y 1 i y e·c e k 

bir 

DUn de Mersinde tetkik· B .. )" M•J}" M"°d f M J• 
ıerınedevam bururduıar · ugun n1ec ıste ı ı u a aa, a ıye, Ad1iye, Da-

~alt.Öndere 
~ ~tnleri 
-~ 

Ankara 24 (Hususi muha • 
birimizden, telefonla) - Ha
ber aldığıma göre Mersinde 
bulunan Ulu Şef haziranın ilk 
haftasında İsl!ınbulu şereflen
direceklerdir. 

biliye, Maarif, Sıhhiye Vekaletleri 
müzakere edilmiye başlandı 

bütceleri 

()~ il{ devam edi• . Büyük Şefin Mersindeki tedkiklerine nid bir intıba 
~~lİYette deği- j Faris Büyük Elçimiz Suad Davaz zırı olan Daladiye'nin başkanlığı 

~ )ilr19' YOk Fransız Hariciye Nazırına notamızı altında Harbiye Nezaretinde bir 

Atatürkün Yalovayı da teş
rif ederek orada bir müddet 
istirahat buyuracaklardır. 

MERSİNDE 

~~~~3i. _ tevdi ettiği gün Nazır kendisine: toplantı yapacak ve bu toplantıda 
• ~ O A l l ·ı b' 1·'· Mersin 24 (Hususi)- Büyük k ".'f..... liusıut mulMıbfrimiz. . . - _v_ aziyeti bi·l·iy·o· rıı.m. Tedkik e. Tta vrupa mese e eri ı e ır ı...:te 

ı •· "' .,. l kk d Önder dün de vali konağında t,;.'<o;~ . ·- Batayda vaziyet decegım. Salı gunu sıze cevab ve. Hatay mese esi ha ın aki "ota -
.:'<il ~lJl'f de ··1 --'- •· mıza verilecek cevab da tesbit edi. meşgul olmuşlar, akşam üzeri 

~""'o'- gı dir. Antakyu.uu recegım .. ·· · h' d b' · · la "' 1 kt' şe ır e ır g~zıntı yapmış r ve 
ııı; n.._ '."' dünden itibaren fa- Meelinde beyanatta bulunmıı~tu. ece ır. hah 

•,,~ C b t b't' · "t kıb F bu arada Mersinin portakal • t&rı- ııtir. Bu itibarla Fransa hükümetinin ve. eva ın es ı ını mu ea ran. 
l ıq d H · · N D b ·ı 1;· çelerinde tedkiklerde bulunmuş. 

Q • e birlerini ittihaz et. receği cevabın günü bu akşarrı bit. S1Z arıcıye azın e one ag c ı 
" tn.· - ·ı · 1 p · B" ··k El · · · · Zardır. Halk yine sokaklara dö • ~ ~J..i." "''Yetin inkL•afını bek.. miş olmaktadır. ı ıtıma ' arıs uyu çımızın zı. 

·-.ıt,,._t ·• · · ' b l d' k d' · F ı külmüş "P. Atatürk'ü çılgınca al. ~~ .. :·;: •mi, bu akşa~ Fran. rltiraya aldıı:den hususi habel'lere yaretmı ,,a u e ıp ·cıı ısınc ra1'..1 
''"'!ıni F k b" · b .. sız hükümetinin tahriri cevabım ,._k_ış:..ı..,am~ış_ıı_r. _ ___ ____ .;1 ir n cevabına intizar göre ransız a ınesı ugun sa.:ıt ,. 

ijG"""=r=b==ıe=on b=il="i =i k=ve H=; =· ~=-İ=<D=~b=" ~=:·~=ahife=mizde='ı Fran~:zbinesi 
• ' .. 

Başve1< 11 ceıa ı Bay er 

Ankara 24 (Hususi muhabirimlı-

/ çelerinin tedkik ve müzakeresine için kabul edilen 125,5 milyon lira. 
başlanmıştır. Bu münasebetle .Ma. lık programın tahakkuku için 12,5 
liye Vekili Fuad Ağralı uzun ve milyonluk ilk taksitin de bu ycku
mühim bir nutuk söylemiş ve yeni ne dahil olduğunu &öyleır.iş ve mii
bütçemizi tahlil etmiş. bilhass:ı h:ç tcbaki miktarın hangi vekaletlere 
bir vergiye zam yapılmadığını ı~. ne maksadla te\'zi E!<lildiğini anlat. 
barüz ettirerek yeni bütçenin cwn. mıştır. 
huriyet rejiminin en yüksek büt • Vekil bundan sonra 57,900,000 
çesi olduğunu, bu bütçenin geçen radan ibaret fevkalade tahsisatın 

seneden 18,934,000 lira fazla bulun. tevziatını anlatmış ve bu paranın 
duğunu, muhtelif daire bütçelerine 25 milyonunun demiryollarımızın 
geçen yıllara nazaran bu sene 31,5 inşaatına ayrıldığını ve şimendife -
milyon liralık ilaveler yapıldığını, rimizin önümüzdeki yılda En:inca-
bu arada memleketin müdafaası (Deva= 2 inci sahıf.:mizde) 

Şahadetname sahte
karlığı yapanlar yaka

yı ele verdiler 
f defa daha atlatıldı &··~:.:·:·~:~:·~·,:" den, telefonla) - Kamutay bugün S 1 1 · 

saat 14 te toplandı. Bıitcc müzake. UÇ Unun ne SUretJe yakayı e 8 Verd i• 

[ctnsa, Cumartesi silah altına ;r:~1;:':~~ 
relerine devam etmektedir. Bugün- ğine dair merakh tafsilat Yaz151 6de 
kü toplan tıda Milli Nüdafaa, Jl.la · c;;;:========c=============.:-;=:==:===: 
!iye, Adliye, Dahiliye, Maarif, Sıh- . 

biye Vekaletleri bütçelerinin müza
kere edil ip. bit irilmeleri muhtemel • 
dir . ~ lllan kuvvetlerin terhisini istedi ~=~::~:ı!!ı:~~.~ 

~h hat kanunları Bütçe m üzakereleri hafta son un-

\1---etı • f · ı p h •• k t · tedkik edilecek, da tamamlanmı~ olaca!< ve ağlebi 
:,.._!).~ erın şe 1 e rag u Ü me 1 HBoanrıe'ciytearafNınadzaıın· ı ihtimal cumartesi günii Başvekil 
~. q . Cela l Bayar beklenen nutku vere -

4ılf '•nda müzakerelere başlandi ,_ .- . ~~n°~::i~e~~u:~~ cekt~.ÜNKÜ J\fCZAKI:JıLER 
~ltlKA DA v AZ/YE Ti TAK/B EDiYOR hat verilecektir. t3~ .. ı~:~:ae::~ı~:~:~ m:ı~~~~n~il~:~i~~~c~'.:in~:s~a~nb~~~ 
~ yi münasebetilc haric; siyaset hak- ı· ı k mekt ebler 

ı ı kında kabinede cereyan edecek 

•••• müzakerelere ehemmiyet verilmek_ 
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tedir. 
--------- 4 Hazi r and a kapanı

yor 15 eylülde ders
lere başlanacak , 

Ankara 24 (Hususi muhabiri.ıniz. J 

k • den) - Tedrisat medisi . ilkmek • j 
ongresı teblerin lıuil'3Duı dördiliıde tatil 

edilmesine karar vermiş tir. Gene 
bu knrnra göre nıektebler eylUJ ba

Cu mhurlyetin on betine! şında kayid ve kabul muamelesine 
yıldönUmUnde top• başlıyacaklar, on beş eylülde de 

!anacak tedrisat memleketin lıer tarafında 

Ankara 24 (Hususi muhabirimiz- fili surette başlamı~ olacaktır. 

d ) B .. ük" • t k . . Vekalet ayni zamanda bu yıl mek· en - uy zıraa ongresmm 
teb kitabları dava'1nı da halletmiş 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönü · d' • bulunmak azmınde ır. Ders yılı 

mii olan 29 teşrinievvclde toplantı- başlar başlamaz talebe. kitablarını 
ya çağırılması kararlaştırılmıştır. hazır bulacaktır. 

Muhtelif semtlerde 30 
. Çek meselesinin de mevzuu bnbsol duğu Bitler • Jl.lus>0lini millik.atla- kı· şı· su·· tden zehı· rlen dı· 

rmdan sonra l\lussolini Cenov ada manidar nutkunu söylerken 

Londra 24 (Son 'J'elgraf) - Fran- ı rafındıuı yapılan tetebbiil üzerine ("' alt --L" . d ) _,_ ı · - • j. .aDllı JDCJ ...-ue.ouz e 
sa . mutabık., olarak İnptere ta- (Devamı 1 IDCI aJalfe .. l .. ..,.... ..... ... 

. Jio 

YAZAN 

I İsken 

YAKINDA 
. ~ •• 

'lİz. 



~ - fi O ,. T F l. (l it ~ fi - a4 lhJ18 ~~ 

10lobüslerde Misafir • Bütçe müzakereleri 
Sigara icenlerden General na va:~~~:~: ~~h::nk:;;:;!mişı:~;ttiğr~~~~:u:y.~~iş~~'.yon lirayı · · · · • . ıııi1 

He~ veya on yıl o"nce yaptıg .. ımız b"ır ceza alınacak BugUn lzmlrde a•keri ~:~::~al~ ~~;;;~:!t~~ı~~~~;~~ la:~şu:eü~~r~::tms~:~e~~e:ü~~ Hç~:o~ova!eya~!~~~~:
1 

:~J~ 1./ tedklklerde bulundut• karşılık tutulduğunu ilave eyle _ kereler esnasında muhtelif hatibler · de•' , 

1 
tan sonra akşama Ban• miştir söz almışlar ve bazı temennilerde turyanın ılhak arifeSJJ' d3 b~ 

Y O U n be Ş Y 11 S On r a an C ak Bir et0büs yanmaktan dır maya hareket edecek B ~ b 1 • bulunmuşlardır. Bu arada nüfusu li_"e be~iyo~: Advu~~~;;Y"! • 
hüçlükle kurtarıldı İzmir .24 (S~n Telgraf~ - Gen~ Yek~ :Uç:1r~::der::s~:vz::!~: teksir için evlenme ve doğumu ~o - ~::,;:rıy:;::a~ı~; j;teıııil'0,,ıı • 

k 
• ı k Şehirler arasında ış· !iyen otobüs.. ral Marıç bugun şehrımızde asken ve Nilüfer nehrinin Bursa ovasın _ ğaltmak ve çocukları iyi yaşatmak d• 11ın J ' 

e a 1 1 ' 
h d f b 1 al

. vusturya hubdudun " . ırlJI. n ZI e arşı aşıyoruz !er hakkında sıkı nizamlar ko'1ul - a~a e i atnrya arının atış t ~- daki kısmının bu sene kurutulmuş hususunda tedbirler alınması isten- kerlerinin hareketi şayı ~.o r. 
il duğunu dün yazmıştık. Bu emirle. le~.ınde hazır b.ulunaeak, İzmır olacağını memleketin birçok yer - miş, ücretli memurların aldığı pa. giltere, Almanyada.ı bun• i 

--·--------------------- rin tatbik olunup ohınnı~dıg·ı hak - mustahkem mevkıını gezecek ve bu !erinde .:ıhhi su tesisatları yaptı - raların yüksekliğine işaret edilerıok h .. ,.·,cre••.ııl' ·· dı sıru sordu. Alman u~· ,;8rt'r. 
Yol Türkiyenin birinci derecede ehem- kında her tarafta s•kı kontr!'llara akşam Ban rmaya hareket ede - rılmakta olduğunu, Siimer Bankın bunlar için de kayidler konulması kış kamplarından ya: rı~' ~·' 

• başlanılması da alakadarlara bildi- cektır. bu sene çimento porselen ve kimya muvafık olacağı söylenmiştir. ıduğtl • 
mıyet vermİye mecbur olduğu bir ihti- rilmiştir. .Misafir_ general Bandaırmad~n sanayiine aid f~brikaları yaptıra - Bundan sonra Meclis, Cumhur ~:~~=y:~~et:uhtelif f11'& 
yaçtır ve.. değrudan değruya ntilli Bu meyanda, otobüsler de, meın- ~ır ~uhrı~ımız~e Mudr.nya[aJı - cağını, Zonguldak k<imür istihsala- Riyaseti, muhasebat divanı, Devlet nazi kıyamları çıJı:a. ve ıP.J 

"d f k d nu olmasına rağpıent bazı yolcula.. ece. • ora an ursayı teşri e - tının artırılacağını, Ergani bakır Şurası, istatıstik umum müdürlüğü, naziler, dışarıda da J\)lfl~,""'~ 
mu <\ aa a ar üzerine titriyecegw imiz cektır ,.,il"' rın sigara içtikleri de görüldüğün.. · madeninin önümüzdeki yıl başında devlet meteoroloji müdürlüğü, di- sekiz, on saat içinde P. ·~ ıl1".,ı 
bir İnşa mevzuudur. den, bu yasağa da ehemmiyetle rL İzmir~ .. varış . faaliyete geçeceğini, d~niz ticaret yanet işleri büdceleri kabul edil - Almanyaya ilhakını tcııt1

1

0p tıı1" 
ayet olunma" \'e otobüslerde sıga_ General Marıç dun lzınıre var - filomuza ehemmiyet Yerildiğini 939 miştir. Bütün Avrupa da bU 0 .*' 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE ra içmeğe teşebbüs eden yolcular- ~':'· Muhterem mi~irimiz, .İz - da İstanbulda beş ile 12 bin tona Büdce müzakeresine bugün de ı·. 
dan, derhal para ~eza,;ı almrnaııı da mır ıstasyonıında asken merasimle kadar gemi inşa edilebilecek bir devam edilecektir. kabul etti. da seÇlll'J'-

T
rak vııpııru çok giizel. Türk bayrağı bu geminin scrrn direğinde 
daima Oğünc ile dalpla.ıuıcaktır. . . 

Türk lkard filosunun önümüzdeki bsa aylar içinde Traktan 
daha güzel ve uzun deniz yollarına l'Öre lumrlanmq pınjlero kavuşa
cağını müjdeliyen Deniz Bank Genel Direktörü Yusuf Ziya Öniş'in 
beyanatı da bbo aynca bir ııevine kayıuığı olu7or. 

Ancsk, bir larıdtıua sevin.irken, bir yandııa da iWlldUğUmilzil ifade 
etmeğe mecburuz. 

Mevzulllrı biribirilo karıştırmak, hepsini lıi., arada ,.0 bir çerçeve 
içinde mütalea etmenin doğru olmadığını enönce kabul edenler 11r&Sın
dayız. Sadece hiı~eki iştirak bizi ild, batti üç mevzuu bir arada ve 
bir lazı içinde tcdkike mecbur etmiş bulunuyor. 

Truk vapunı İstanbulla Mudanya arasında işlemek üzere getirtil
mi~tir. Hattın bir ucu kadar öbür ucu da tarihin iki büyük değer verdiği 
şehre bağlıınmış bulunuyor. Bundan başka İstanbul turizm şehridir. 
Bursa da hem turizm, hem su şehridir. İkisinde do iç ve dış turiznıi 
te~vik edici hususiyetler boluboluoa vardır. 

İstanbuldan 'Irak vapurile Mudanyaya kadar herhanıri bir ecnebi 
turist veya vatandaş için seyahat etmek bizim denizimizde vf' bizim sa
lıillerinıizdc ve .. o vapurun içinde en mükemmel ~ydir. rakat, Mu.. 
danyaya çıktıktan sonra en geri ile en ilerinin tC'Zadındaki dl'rin boşluğa 
dü~mck o \'atıındnş veya ecnebi seyyah için mukadder olau hazin 
karsıla~mudır. 

Bu lıiizün wrid tC'Zad yolda tekasüf ediyor. Mudauyayı Bursayıı 
bnğlıvau otonıol>il ~olu 33 kilometredir. Beş yıl önce yapıldı,'(ı söylenen 
bu Jolun bul\"İİn ııııcnk enkazı ve o yol harabesi üzerinde Mudaııyadan 
Bursa.vn k::ıdar gi•nıf'nin ıztırabı \'&r. 

Hursa valiliği im yolu şimdi yeniden ve asfalt olarak yapmağa ha
zırlanıyor. Bnrsayı Yalovaya bağlıyan şose de asfalt <>larnk yapılacak
mJS Anr:ılı: bu yul ~·apıldığı takdirdedir ki hakikaten Trak vapurunun 
İstanbulla :\tudanyn arasındaki mesafeyi 2,5 saate düşürmesinin ve 
rahat. tam knuforlü bir deniz yolculuğunun zevkini tattırmasımn dcU.erı" ,, 
•·c zevki vardır. Yolsuz bir Bursa yolculuğu içinde Trak vapuru sadece 
in~3na hir rüya ve\ ki vermekle kalır ve .. yine o insana atalarımızın: 

- Üstü knval, altı şişhane. .. 

Sö1iiııii lrnlıılnhr. Fakat, asıl üzerinde durmak istedii4iıniz ~okla 
bu dr~~ildir. Trok •·apurunun gelişi tahakkuk eden ve mülcmadiyen 
rtmck yolunda giden bir idealin ilk merhalesidir, Mudan) a _ Bursa, 
Bursa - Yalova asfalb da tamamlandıktan ve o güLel vatan puçası 
ü1orindeki evlere, bnğ'lara, bahçeliklere de biraz çeki düzen verildikten 
soı>ra rnııhnkknk ki, İstlınbuldan çıkan bir iç veya dış turist için tabiatin 
en gii1cl lıu,ush•etlerini içinde derliyen karalı, denizli ) ollnrda; kon
forlu Wpur, miikeınmel asfaltta gitmek; Çelikpalas, Ulndağ. Nejmal 
gıhi hüliln lüks ,hfiyaçlan kavrıyan otellerde kalmak gerçekten en 
uvl.U, dinlendirici l>ir seyahat olur. • 

l'ıerinde ısrarfa durmak istediğimiz noktaya gelinrc o sadece şu
dur: °Va)>lığımız yolların çabuk bozulması. Mudanya - 13ursn şosesi gibi. 
Biı krll'Iİ hocıni içinde tepeden tırnağa herşeyi yeniı!en yaıımağa, hem 
d< ı•n J'.\ isini yapm~ğa mecbur bir milletiz. Yaptığımız yolların da en 
iyi, en sağlam, ••n ômürlü yol olması lizımdır. Niçin beş yahud da sekiz 
; ıl iinre yaı>tığımız bir yolu bugün bir harabe, bir enkaz, bir iz halinde 
1.uluyoruz?. Yol Tiirkiyenin birinci derecede ehemmi)ct vermeğe mec
hıır olduj\"u bir ihtiyacdır ve doğrudan doğruya milli miidalaa kadar 
iizerıne ıitriyeceğimiz bir inşa mevzuudur. Bilhassa, hunun içindir ki 
bu mevzu üzerinde hassasiyetle duruyor, 

- Ya, ;vol vapmasını bilmiyoruz. 

Ya, üstiinkürii yapıyonız .. 

Ya, yapnıa "e sistem farkımız var?. 

Derneğe mecbur oluyor ve bu üç soru üzerinde kendimizi yoklu. 
)'Or, zihnimizde \'e görüşlerimizde endişelerimizin cc\·abmı arıyoruz. 

Etem İzzet BENİCE 

emrolunmuştur. isti'.-':ıal ol~uştur. . tersane kurulacağmı söylemiştir. Fevkalade tahsisat 11lyihası lıy::~~::aki;!n bud~~..ı~! 
Diğer taraftan evvclld gün, oto. General, ilk defa İzmıre gelmiş Vekil bundatı sonra varidat büt- Diğer taraftan acil ve zaruri iş.. takım askeri hareketler ııo; '.J 

büste içilen bir sigau ) üzünden olan Yugoslavyanın Lovçen va ·ı çeınize geçmiş ve varidatımızın ge- !ere karştlık olarak 57,918,000 Ura- giltere yine bu hare1<etbteı·rr ~ı1fJ 
müdhiş bir facianın olmasına ra - purunda verilen ziyafete iştirak çen seneden IS milyon 29 bin lira !ık tahsisat verilmesi hakkındaki la_ ya •• r tmişt" sını soruyor. Alman • ··fto',..; 
mak kalmıştır: e ır. İz . . . fazla olduğunu anlatmısı Türkiye ile yiha da Meclis ruznamesine alın - diğer kampa nakilden b• .... ı ,, 

Seferıhisar Belediyesinde mu - Gece de . mı~ valısı tar~dan ticaret ve iktısıı.d.i münasebeti lruv- mıştır. Bu tahssiatm 19,370,000 lira- olmadığını bildiriyor. /.b1/."-ı1.·· 
kayyed 3 numaralı kamyon, şoför muhte. şem hır. .zıyafet ver.ilmıştır. vetlendirmek ve gcnış· !etmeyi her sı Milli Müdafaay.;a ayrılmaktadır. enst' 

B f tte iki ._ d mili t h k da nazi partisine nı d ~.,J 
Osmanın idaresinde olduğu halde u zıya e . ..ar eş e. a - iki tarafın menfaat< icabı olarak Bu para askeri fabrikalarımızın or. ile Çek zabıtası 3l"asııı ~.r. ,,) 
İzmire gelirken içindeki eşyalar a- ~da çok ~ nutuklar soyleıı.. mütalea eden İngiliz sermayedar - dumuzun her türlü ihtiyacını ma.. meler oluyor. JrkdaŞlarıı:; ~ 
teş almış ve birdenbfr~ parlamıştır mış bazı tezahurat yapılmıştır. larile mühim bir kredi mevzuu ü- hallinde temin edecek şekle wktıL deratına karşı Alnıaıılııf Pgııt"'fı' 
Şoför, kamyonu derhai durdurmuş zerinde anlaşm:ı yapıld:ğını, bunun ması içindir. kalmıyacaklarını Alıl\811 et 'o'IJ 
ve muavini ile birlik~.~ eşyaları ya. Deg" erli bir sırf taahhüdlerimize gösterdiğimiz Bu arada Türk - İran hududunda yazıyor. Bu dakika vatJY "'~ 
narken yere atmış, böylelikle kam- sadakat, tediyelerimizde takib etti- bir gu""mrük binası, muhtelif viU ... t da bul ııuıııJI' ;ıı 

M 
, a unuyor. .. ö...e ,,. 

y?nu kurtarmıştır. Sekiz yorgan ve eb USUmUZU ğimiz intizam mal:-sulü olduğunu yetlerde hükUmet konakları ve An.. yarın ve ertesi gıııı !d•~.J 
bır yatak yanmıştır Yargının, oto.. tebarüz ettirmiştir. kara tıb fakültesi binası inşası da Bunun mabadı de Avr11P b)f',j 
büste. içilen ve eşyala: arasına atı. Kaybettik Sakıt İmparatorluk borçlarının vardır. devamı veyahut harbill·t~ 'f 
lan hır sıgaradan çıktıgı &nLışılmış. tamamen Türkiycden mal almak HARİCİYE t:NCtll\lENİNDE demek olduğuna göre, :~;Jı:"İ 
tır. Evvelki gece hayata veda eden suretile trans fernik icrasında alıi.. Ankara 24. (Hususi muhabirimiz- Çekoslovakya üzerıne 1 

; 

sabık Maarif Vekili, Riiyük Millet kadarlara tebligat yapıldığını ~öy _ den) - Kamutay hariciye encümo.. liyor- , 8ıı1'.,. 
Meclisi hesab rneümeni reisi ve Jiyen Fuad Ağr:ılı milli paramızın ni Türkiye - Efganistnn, Türkiye - Çekoslovakya ile ~ ~8~':1 
Bursa saylavı Esad Sagayın cenaze korunması için bütün tedbirlerin İsveç, Türkiye - Çekoslovakya, Tiir- smdaki ıhtilii!ın gıı\l .3 C~/I 

Genç bir 
Artist kadını 
Oldürdüier 
Bir tiyatro hey'etinde 

geçen facia! 
Şehrimizden Anıdoluya muhte. 

lif temsiller vermek üzere giden tL 
yatro heyetlerinden birinde çalışan 
genç bir artist kadın, evvelki gün 
feci bir cinayete kurban g:tmiştir 

Bu kanlı hadise, Kemalpaşa kaza. 
sının Armudlu köyünde ·oınıuştur. 
Ahmed adında biri, akrabasından 

Naciye ismindeki bu genç artist 
kadını kama ile sırtmdan y'll alıya.. 
rak öldürmüştür. Vak"a şo)•le ol -
muştur: 

Armudlu köyüne, son zamanda 
sık sık tiyatro heyet!er\ geliyormuş. 
Son defa bir hafta evvel İ;;lanbul -
dan bir heyet gelmiş, temsilin ver. 
miş ve köyden ayrılmıştır. Fakat 
bu tiyatro heyetine dahil olan Ana. 
doluda tanınmış maruf artist 
kadın, tyatro heyetinden ayrılarak 
köyde kalma müddetini uzıtmış, 

. bu esnada da bir hatıd~ ka\rr.ı;t.ır. 

Genç kadının akrabJstndan olan ve 
epey zamandanbed Armudluda •
metelik eden A!:ımd ıs111ind~ki 

genç, Naeiyeye mü:aca •• tle: 
- Sen neden bumda kalıyorsun. 

Acele buradan uzalclaş. Beni belaya 
sokacaksın, demi§, fakat kadının 

yine Armudludan ayrılmadığını gö. 
rünce aralarında geçen bir müna -
kaşa neticesinde lcamasını çekmış, 

Naciyeyi sırtından yaralıyarak öl -
dürmüştür. Katil, zabıtaca tutui -
muştur. 

merasimi busabah hazin bir sureL ı k" s A•-atl) ' "" alındığını, harici ve dahili borcla- kiye _ Yugos avp, Tür ıye - ov- noktası yoktur. u" ,)llll ~ 
te yapılmıştır. . . . rımızın 938 mali yılına aid faiz ve yet ticaret muahcdelerile Türkiye- vakyadaki A1manlar•n5t!ı-o!·"~ Harbıye mektebuıdcn pıyade bı- ita karşılıklarının tamamen büdce- Yunanistan dostluk muahedesinin manya» ya iltihakını ı dee'JY 
rinciliğle çıkan ve tekmil hayalın- ye konulduğunu bankalardaki mev tedkikini bitirmi~tir. şimdilik şıına kana•t e 1 •-" 

da askeri sivil birçok miihim vazi- E:=.=:=:=:=:=:'======================'I ı _Alınanlara otorıotll 
felerde muvaffakiyetle temayüz e. --

den bu çok bilgili, çok değerli eski Ziraat kongresi il v.t:r. ü~< HABERLER il s\ - Alınan nüflll>uıı0;.' 
vekilimizin cenazcsı tam saat 11 de U nazi teşkilatının yap~~ ıl, 
Maçkadaki Narmanlı apartımanın- Ve yüksek EnSİİİÜ * Benzin fıatlarının indirilmesi 3 _ ÇekoslovakYa ı .53Jcln 
dan kaldtrılıruştır. üzerine otobüs bilet ü retlerinin de ve Fransa arasındal<i ~~O> 

Askeri ve sivil mckteblilerle çok •• • k fA • tenzil olunup olunmaması lazım A t ınisalı 
kalabalık bir n:ıık kütlesinin göz Muessesenın at ı vazı- geıeceg·; hakkın,:ıa yapılan tetkikat vus uryanın nses·'f0n 

ki Almanyaya ko Şuın'' 
yaşlarile takib ettiği cenaze oradan yeti bu toplantıda ikmal olunmuştur. Otobüs bilet ü~- davayı halletme~ .. atınd,ıı J 
Beyazıd camiine getırilmiştir. b ll" l k retleri aynen ipka olunacaktır. Berhtesgaden miUak h çet") 
Namazı Beyazıd caıniinde kılın - e l O aca * Gu··mru··kler umum müdürü l B. enaleı' Jı' ~ an amıştır. ına · ııııl '· 

mış ve sonra Merkezefcndideki a - Ankaradaki yüksek ziraat ensti - Bay Mustafa Nuri, dün Ankaradan vakya, ekalliyetlere, ııır ~1J/ 
ilesi makberesine defnolunmuştur. tüsünün lağvedilmesi hakkında Zi- şehrimize dönmüştür. ile telif kabul edecelc: i! tıP'f 

Merhuma Tanr:dan mağfiret di- raat Vekiıletince bazı kararlar alın- _ Gümrük muhafaza kumanda _ - k rıniŞt · ~ J 

1 

vermege arar ve • , ıf'. 
!er .ve keder_d'.de ıılesin~ en samimi dığı hakkın~a çı~a_n şayi~ar; tekrar nı General Seyfi dün Ankaradan dan daha ileri git!l'eS• ;le /. 
tazıyetlerımm sunarız. tazelenmıştır. Lakın Vekalet bu ka- şehrimize dönmüştür. Fransa ve Sovyet RUS~~ y•~ 

rarını Ankarada toplanacak olan * Diyarbakır _ Bitlis yolu üze - dak imisakı feshet.rrıe~e • ~~I 
büyük ziraat kongresinde görl'J.ile. rinde çok feci bir kamyon kazası yor. Ekalliyetlere .rrıah5~ c•, 
cek meselelerden sonra tatbik et.. olmuştur. Bu tüyler ürpertici fa _ t" ·· hazırlanması ,çırı t ~ Konservafuar 

Konseri 
Küçük talebeler çr:ık 

muvaffak eldular 

unun . . <'Jk~ ı 
meği tasavvur etmektedir. ciada, komyondaki yolculardan 9 1ı1ı·· · ışmı· ştır ' ı e-şe use gır · ki J: 

Tehir olunan kongrenin içtima kişi ölmüş, 2 kişi kaybolmuş, 6 k;şi sulhü için tehlike tc~Cı~;~ı 
tarihi hakkında henüz bir karar ve- de yaralanmıştır. mesele, ÇekosJovakY0 .ndJ ı1' 
rilrnemiştir. Fakat kôngrenin ruz- * Ziraat Vekaleti hesabına [,Ta.. Alınan ekalliyeti ar•:;,sıo•".; 
namesinde zirai tedrisata aid bir caristandan 50 baş Manirus damız.. Jaşmazlık değil, Ç~i< ·ıııııl' 

İstanbul konservatuvarı küçük çok maddeler bulunmakta, bu me- lık kısrağı satın dınacaktır. Almanya arasında bır 1 1,u~. 
talebelerinden Ulufer Pasın, Selçuk * B l h · · d k. b" k l va); ı~ı· . yanda enstitünün müstakbel vıui- u yı şe rımız e ı ırço naenaleyh Çelc:os .o ·ııi (.J 

Eymür, Fazilet Zaman, Şuna Pın - . dilrn k .. k san'at eserlerile Sivaslaki cince mi.. nin Alınan elı.allıyetı b~ 
.. G··ı S yeti de tayın e e uzere onu - ır~ 

has Yuksel Koptagel, u seren a. h 1 .. ··t nare. ve Konyadaki bazı kıymetli !unda atacag·ı adıırı. ,ıs 

d k
' R B 

1 
.. 1 b" . şular yapılması mu teme goru - bS, 

a . ezan aysa guze ır pıya. . asarı nefisenin esaslı bir surette ta- halletmekten ziy_ade .• ,.~P". ',/, 
k 

. . 1 d. p g mektedır. p,. no onserı vermış er ır. ro ramın mir olunmaları kararlaştırılmıştır. olmak üzere, diger • 1c9! ,1 
"ki Diğer taraftan Ziraat Vekaleti ,,,. 1• 

ağırlığı nisbetinde küçiı er mu - * Bükreşde mefsuh demir muha- !eri üzerinde yapaca.•;,e /.'_,~, 
ff k l 1 d bu yerin kongreye verilmek üzere d • w. 

va a o muş ar ır. fızlar teşkilatı lideri Kodre.anun ırundan enteresan.. ır.ı .. ~sd.". 
l L (K l l bir zirai tedrisat raporu hazırlan - .,,. 11 

Bilhassa Fazi et aman u' au muhakemesine dün başlanmıştır. harbin ve sulhun 11 ·ııtı1r, · 
Sonatine op 20 No 1) de Yüksel maktadır. Bu raporun tanzimi işi büyük devletlerin.bu ~.ğu~'I, 
Koptagel (czerny Op. 599 No. 20) de enstitü rektörlüğüne verilmiştir. deceği muhtemel bulunmakta, bıL. e .,.. ıl 

sındaki vaziyetıerııı ı..,,n r 
Ve Muhiddin Sadakın kızı Gülseren Kongrede enstitü rektörünün ha- hassa ameli tedrisatla zirai tatbikat p. ,.. " - ı ı f koslovakyanın bir edl!'~ 
Sadak Mozart'dan çaldığı 4 parça.. zırlıyacağı raporla bu yüksek ziraat mekteblerinin çoga tı ması etra ın_ 111ct rfl'J 
da çok alkışlanmışlardır. müessesesinin kendisini müdafaa e. • daki fikirler yerinde görülmektedir. karşısında mukaV~yııstııfl · f.J 

emin olabiliriz. dıldipn· I' 
- -- emrivaki ıle işgal e val<"".J / 

dov yo dov doyovdo mister Bravn• zel oyun ... Peyman Hanımın zaten Mahmud Bey belirdi. Gözleri, kaş- nünde tutan ÇeJ<osl
0 olrl'Jll'·ıf 

şarkısını sallana sallana, kıvrıla kıv. sancısı var. larile öyle keskin bir emir işmarı bir akıbete ınorUZ l ,ştıf· fi 
rıla, kırıta kırıta birbirlerine söy- ~kekten evvel davranınca Mös.. çaktı ki Peyman, bir boğa yılanının şimdiden tertibat. alı!l r~i11/j 

' EDEBi 
1 Z L AQ lüyorlardı. Onların coşkunluğu sa- yö Pavleviç de ayağa kalktı, onlar yeşil gözlerinin tılsımıns. tutulmuş haberlerinin asker• b3~ bu rl! 

!onun her tara(ına geçiyor ve her da dönen çiftlere katıldılar. k.üçük bir tavşan gi~i. t'.tr.iyerek !.e- da verdikleri malüf!l~J<:ı ı\~/ 
,..... O A;#A N :18 köşeden: Peyman içinden bir Allah razı rınden kalkıp kendısını adeta su - tan ibarettir. Filhal< ,9 ,.ıı' V 
fi-< r ı _ Hav dov yov dov dovyo dov olsun - dedi - .Yanlarına sokulan, rükliyen adamla beraber yürüdü. harbsiz hedeflerine ',uı 11 

f 
: Nezihe Muhiddin mister Bravn ... Mırıltısı cazın gıi.. onlara şampanya ikram eden, sırıt- Bir iki. döndüler... •Hav dov yov yeni bir teknik tel<eırı" b~~~ I 

rültü, cızırtı ve şıkırtılarına uyu _ gan gözlerle bakan, fırsat bulduk - dov Mister Bravn• daha coşarak 1 dir k. Ç kosJoval<Y~ .ol 
Yazan 

k ı 
d di 

b kı h er ı e .511, ··.» 
Peymanm cevap olara buru. k mut beyin dediği gibi bar hayalı 1 sediyorlardı. Siyah tuvaletli kısa vordu. ca dolgun cüzdanını gösteren, niha.. evam e yor, ve u şar yı er - , b"kin • · 01ınak ı · ;ıı'tı"' 

b N 1 
, kesel . . • l . . ı e manı ııak· P 

ır gıi.lüşle yüzti kırıştL e garıp- başlıyordu. Llmbalar kısılarak, ve ' boylusu ile oynıyan bir manken gi- Bar, Mister Bravn'ı zikreden bir yet el şakalarına kad~ı giden bu a- en ıyı soy eyıp oynıyan mavıl ı k anın strateji ,.31ıı~ 
ti! Hoştan şikiiyet eden kadın sar- ,kızıllaştırılarak köşelere mahrem bi dik duruşlu erkek damının elini tekke halıne gelmi<ti' damdan tiksinmiş ve ürkmüştü. Bir tuvaletli kadının edasına, kırıtma - kov - y · t. p.vus

111
''. J<' f ~ erı vazıye ı, ,etı 

hoş oldu mu arlık numaralar başlı- gölgeler verilmisti. Dumandan es- öperek onu dışarıya, tenhalara sü- Bu acayıp tekkenin dervişleri kaç dakika yalnız kalarak düşünme- !arına imrenen bütün erkekler bu kından evvelki vatJl cc~~ 
yordu. Evvela ortaya katana gibi,mer bir tül perde çinde caz ve kah rüklüyordu .. Yanağmda fındık ka- şimdi hep birden ortaya atılmış, sar sine fırsat verdiğı için Naciyeye,azgın bar dişisile bir kere oynamağa vetli değildir. fak9:,ıi'· / 
uç kadın gelerek bacaklarını kaldı.. kabalar kızışıyordu. Al çuha forma dar siyah bir beni olan 'lk ve gür alı hastalar gibi döğünüb çırpını _ minnettar oluyordtı. Fakat umdu- can atıyorlardı, buna evvel komşu . . b" e pJilı!l '. tt~ ' 

kaldır d
.. ·· d la dıl • b b" d . . çok ıyı ter ıy ıi'' '" 

ra a onup o şıp sıçra ar .. · lı iki /.rap çocuk ellerindeki fiski. karakaşlı basık, tıknaz ellilik bir er yorlardı. gu olmadı, masanın aşına ır a am masadaki dazlak sarışın geneler ilk .. k eldir· .JLI', 
t dik ·1 k dım ttılar . . . ah b ı· tı da mu emm .ra o• ~ı 

Sonra başında siyah bir spanyol yelerle tavana bir •,eyler sıkarak kek kollarının arasında lapır lapır Naciyenin de •Tango• damaları ı ere : a ı a • sonra ırı sıy en ı, k 1 k loval<ı 4 · · d · · er er Çe os .,r'' r.) 
şapkası, sol kulağında kırmızı bir beyaz dişlerile gülüşüyorlardı. etleri titriyen tombul bir yosmayı ayaklanmıştı. Yanında tekliflrizliği - Buyurun! - dedı - hız e sızın- kırçıl tıknaz adam da mavi tuvalet- '. . . ril•• P. 111~ 
g~l sarkan sıska, ".°guk mu soğuk Naciye etrafına şöyle süzgün ite kaka çiftlerin arasını'~ topaç gi- arttıran adama: . le beraber oyıı_ıyalım ... De~d.ı:n· ı li Mis~: Bravn muganniyesini ka: hemmıyet ıtıba a ve A ,;i"_, 
btr kadın belındekı saçakları sallı- süzgün bakınca şaşırdı: Artık ma- bi yuvarlayıp duruyorlardı. Asıl _Bu tangoyu ben de oynamak ıs- beri dikkat edıyorum. Hep duşu - valyesının kollarından nlarak kendi yet Rusya, Frans ıı'ıe11 ~ı~.~ 
ya sallıya İspanyol dansı yaptı. On- salarda kadınsız erkek, erkeksiz ka civcivli tarafı mavi dekolteli naze- tiyorum _ dedi -. nüyorsıınuz ... Bu kötü dünyada in- şişman damını ona karşılık verdi. dularından sonra dırl•'" 'rıı ', 
dan sonra iri bir zenci ile saçları dın kalmamıştı. Kafaları tıraşlı üç ninin masası idi. On sekiz yaşında Yanında iki damı olduğu için dan san eğlenmeli, gülmeli, oynamalı. Kafkas kıyafetli kavalye tam alaL ordusu saymak:: 0rdU·;~ y. ~ 
platin sarısına boyanmış cırlak bir sarışın genç kendilerine hasretle ba ancak görünen kırmızı roblu kum- sa hangisile önce başlıyaeağını kes- Haydi şekerim kalk bakalım!. - A- ranga! Bir hovarda pişki~liği ile bu dusud.Ç;kosı~; daha b~;1:

1

1;P 
dansöz rumba oynadılar.. Naciye kan yeşil ve siyah elbiseli kadınlar- ral arkadaşı başına şimdi iri beyaz tiremiyen adamcağız Peyınana ba.. dam kolundan tutmuştu. - rağbete karşı gülümsiiyordu. Naci- ran or mıs 3 ı• 
hep ine bayılmıştı. Mütemadiyen el la birleşmişlerdi. Demin bacakları- bir Rus papalağı geç.emişti. Mavi karak gülüınsedı: Peyman fena halde kızmıştı. San- ye, hu kadının kt>ldan kola gezme- berabe~,. AJırıa~~,ak~ 9i 
Ierıni çırparak Mösyö Pavleviçe nı sallıyarak numara yapan iri tuvaletli kadının keqısındaki erkek - Bu tango değil rumba - dedi -. ki kırk yıldır kendisini tanıyormuş sini kıskanmıştı. Mösyö Pavleviçe: kuvvetını ÇekoS uka··e~ ~:J 
dert yanıyor ve şampanya içiyordu.\kadmlardan biri de yanlarında idi. te değişmış, yerine Kafkas kıyafet- Naciye onun Peyınana doğru ba- gibi konuşan bu küstah adama cevab - Civelek kadın amma, hiç gü- toplıyamaz. Ve ırı ııı•'r/, 
Şıındi orta numaraları bitmiş artık İçlerinden en uzun boylusu yeşil eL li biri g~lmişti. Hepsi bırden dur- kışından kuşkulanarak atıldı: · yerine bir tokat vurmak istiyordu. zel değil - dedi -· bir orduya karşı. ı;ııca 
m83a numaraları başlamı,;tı. Mah- ıbiseli ile biribirini gıdıklıyarak dan madan ıçiyorlar, çazuı çaldığı: •Hav - Tango olsun, rumba olsun gü- . Vakit kalmadı. Önünde bar sahibi (Devorn.ı var) (Devanı• 3 

) 



Endüstrisi 
inkişaf ediyor 

A. ~~ra, 24 (Hususi)- Ali.ıkalı makamlara gelen haberlere göre 
~'!:de ıııan \'e kereste ıle ahikalı olan mili müesseselerimizin iş faa
le gillelvarnı, olarak inkişaf etmektedir. Bu arada, yurdun en verimli 
11-ıi '1'UrkQl'1l'\anlarından olan Heldeme, Eğriceova orrnanlarına sahib 
~at Tıcaret Bank•sına bağlı (Ovel) Şirketinin senelik tomruk Q .~ 22.0QQ metre nıikabını bulmuştur . 

oçmen programı ve 
Milli bankalar 

b~ ~~ta, 24 .. (Hususi)- Hazırlanmakta olan büyük göçmen progra
~~ altık da, goçmcnlcrin iskan ,.e mustahsil hale getirilmesi mevzu

u; bank alı olan milcsseselerc de esaslı işler tahmil edecek, bu arada 
~l:ıılctiıı balar. d~ \'az felendirilecektir. Bugüne kadar gdm!ş olan göç-

iıııal uyuk_ ekseriyetinin kull anmakta oldukları arnba ve pulluk· 
~keti eden 1ürk Ticaret Banka sı ile, bankanın bir tesisi olan Titaş 
ııı.-.. ' araba "'111'1'J> 

1 
. Ve pulluk fabrikalarının randımunını arttıracak yeni ve 

• esısler icin hazırlık \-aıımaktadır. 

lhracatı~ız artıyor 
Yen· . ı rapor ihracatın seyrini 

göste r mektedi r . 
A ıık 

'b.~ fia~a, 24 (Hususi)- Topıak mahsullerimizi dış pazarlara yüksek 
d~ler· ~1.a ve müsait şartlarla satmak için kurulmuş olan milli mü-
1 ~. lııı ~ın faaliyeti alakalı makamlarca dikkatle takib ~dilmekte
~letind ususta hazırlanan bir rapora göre Türk Ticaret Bankasının 
111tııı top enberi olan 'Ürün Limited Şirketi son senede yirmi çeşite 

tak mahsulümüzü ihraç etmiye muvaffak olmu~tur. 

maliye şube!i I J:ek tip 

stanbulun 
Şubeleri 
n la r 

maliye 
için yeni bina
ya p ı laca k 

bütün 
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~ !<DçDk bir Bulgaristanla müşte- 1 1 fW' ~ 
~ ı lkmektt:b rek bir demiryolu ta- ~IJ 
Fransızlara Talebesı Apartman 

Güvenemeyiz • rif esi yapılıyor Bir bela mıdır? 
Fran~ız ~~inesi _dü!1. topla~- Esrarengı"z bır Şüphe yok ki Jıö~·Jc irticakil-

dı. Parıs Buyük Elçımızın Harı· rane bir sual sormak kim~cnin 

ciye Nazırlarına vermi~. ol~uğu C'ekı"' J t dan Bu maksadla Beş Haziranda Sofyada aklından geçmez. Zira konforlu 
notayı nasıl karşıladı, uzerınde ~~ tUe or Q bir apartımanda kiracı olarak O• 

neler konuşdu?. Bilmiyoruz. Ce· r; b l'J bir kongre toplanması kararlaştı turmak da, laalettn~·in bir upar· 
vahlarını bugün akşama doğru n ag o uu tırnana sahih olınak ıla temenni 
verecekleri için belki bu gece, Bükreşte toplanan Balkan an - tadır. Bilhas>;a nakliye ücr~ti ınü - olunınıyacak şey değildir. Gerçi 
belki yarın Fransız hükfuııetinin İstanbul zabı. tantı şimendifer kongresi 10 gün hlm yekıin tutmaktadı :. Bu yüzden geniş odalı yalılar, frralı ve ay. 
Hatay davamız\ son defa nasıl ta ve adliyesi, kadar devanı edecektir. Kongreye alakadarlar deniz yolunu tercihe dınlık sofalı konaklar, bahçeler 
karşıladığını öğreneceğiz. şehrimizde esra - iştirak eden Türk murahhas heyeti mecbur oluyorlar. içinde havuzlu, fiskı:· eli nıer • 

Verilecek cevabın mahiyeti ne rengiz bir şekil- Romanyadan Bulgaristana geçecek İşte bütün bu cihetler gözönünde mcr taşlıklarındu ~·emek yenen 
olursa olsun Hataydaki tutum de kaybolan bir ve 5 Haziranda Sofyada toplanacak tutularak deniz yoluna muştereken köşkler, villalar kalabalık bir 
ve durum acıdır, sakınılması ilkmekteb taıe _ olan Türk _ Bulgar dem.iryolu kon- rekabet ve ayni zam3nda tren nak- ailenin ikametı içııı güzel ve 
icab eden herşcy yapılmıştır, besini her tarafta gresine de iştirak ed~ccklerdir. liyatında kolaylıklar meydana ge_ rahat meskenlerdir. Banyolu, İç· 
Yalnız Kırkağaçta jandarmala • aranmaktadır. So!ya kongresine, iki memleket tirmek maksadile iki memleket de- içe geçen ve tavanlarında görün-
rm kapı kapı dolaşıp: Bekir oğlu Ali arasındakı J.emiryolu münasebatı _ miryolu idaresi arazmda doğ:u ta- miyen kö~elcrindcn ı&ıhlanan 

- Türk olduğunuru söyler, Macı' d ı·smı' ndekı· ink ' f b k d b" . k rife esasına müsteıı:•ı mi1zakereler salonlarile, denizi 'e ~ehri uzak 
nın ışa ı a ımııı an uyü e • 

kendinizi Türk diye yazdırırsa • Al 
1 

b k " .. k k _ ccrcyanma lüzum gbrülmüştüc. mesafelere kadar gören harndar 
k 

• . On .. Macid u uçu me hemmiyet verilmektedir. Kongre _ b lk nl il 
nızd anınızı ıçcrız. a gore ' tebli Küçükpazaı·da Yoğurtçu Nu- de müzakere edilect•:< meselelerin ~ofya kongresi müsterek tarifeyi ıha o ba.r e .akpıJ\'tıın.ahnlarınuklra· 
avranın... • "h' · .. t 1 b' D - dogurduktan sonra :lemiryolu nak- atsız ırcr ı amet~a old a· 
D l • bil F ihni' ri sokag"ında 15 numarada oturan en mu ımmı muş cıe.; ı r • ogru · 1 k eme erı e ransız z • Jiyatıııın şimdikind~n çok dalıa ar- rını sôy eme istemiyorum. Yal· 

yeti ve on bağlı müstemleke me· Bayan Cemile Gökün yavrusudur. [tarife• hazırla_m_aktır J?oğru tari - tacağı muhakkak görülmektedir.' nız bahsetmek iskdif,im ~ey si· 
murlarının Hatay Türklüğüne Ali Macid, bundan 4 ay evvel bir fcle~ yolcular ıçın azam: kolaylıklar Bu tarife yalııız eşy:ılar için değil- nirli insanlar için bir apartıma· 
ve Hatay topraklarına karşı na- sabah vakti hergünkü gibi şen ve temın etmektedir. dir. Yolculara da tcşmll edilecektir. nın nahos taraflarım anlatmak· 
sıl bir gidiş yolu tutturduklarını masum harekatile çantasını koltu - Eşyaların, hududlar' geçtikçe ay_ Doğru tarifede kolaylıkla beraber br. 
açıkça göstermC'kt.etlir. ğuna almış ve annesine her s:ıbah rı tarifelere tabi tutulmaları, her ta- ucuzluk ta nazarıitilıara alınacak _ Aklında üç yerine beş numara 

Bu vaziyette ve bu zihniyette yapbğı tarzda veda ederek: rafta başka başka muameleler yü- tır. Bu sayede de hırıstık hareketler kalmış olan bir ziyaretc;inin çal· 
olan bir gidiş karşısıııda yeni - - Mektebe gidiyorum!.. rütülmesi müşkü13tlar doğurmak _ çoğalacaktır. dığı yanlış zil, üst kat balkon • 
den yeniye verilecek teminatın dan silkilen halılar, fıstık \'C fın· Diyerek evden çıkmıştır. 
ve sözlerin şekli ne olursa olsun ı Hava dık kabukları, sulanan saksılar· 

Fakat işte bu v~a, onun son ay- 19 M bizi kalbden bağlıyacak bir gü- ayıs dan akan kirli sular, balkon te-
rılışı olmuştur. ven unsuru olamaz. Bize söz de· mizlikleri ve geceyarısı lfıiibali 

ğil, fiil lazım. Fiil de ancak Ha- Küçük yavru, ondan sonra bir • 1 Ki u·· bü yatak kıyafetilc kapı a~·aıı apar· 
ta H ta T" l J""" .. . t daha evine, yuvasına dönmemiştir. ş ı ki tını k ı 1ı· d' d 
di~~·hu: _iJare; cb~~~~Jsş:~ On~n gibi altı öksüz kardeşin_1de a~. sn 1 erı tanıa~ad~::c:n~~nl~~ıım~~s:~~:a~ 
vermek Iskenderwı \'e Antak· nesı olan zavallı Bayan Cemı e, bu- Büyük şehirlerimizde gibi sebeblerle sinirli insanların 
Yadan t~mamile "ekilmekle olur tün bir intizar ve acı gözyaşlarile M ht ) 'f h• ) • • d b• ki b k hasta bile olmal:ın daima ınum" • ~ · b' d h k u e ı şe ır erımız e ırer ü urulması Bu yapılmadan ne söylense geçen ır gece en sonra, emen a- j küıı addedilmek icah eder. Me· 
ve .. ne dense bos Jakırdı ve .. b izi rakola koşmuş, Ali Macidin kayb!'L tesbit edilen tezahürat kararlaştırıldı selli sinirlice bir do,tum an lalı· 
aldatmağa matttl tedbir olmak· duğunu ağlıyarak anlatmıştır. birle tirili Qr ! Halkımız: ve gençlerimi~i hava- yor: 
tan ileriye geçemez, Hadise müddeiumumiliğe de bil - Ş Y cılığa teşvik için arttırılacak olan - Her tarafl.ııı !{elen \C geç 

BURHAN CEVAD dirilmiş ve her tarafta küçük yav- 19 Mayıs gençlik \ 'C spor hayra- çalışmalar meyanınd~ büyük şehir_ vakte kadar de\'am eden radyo 
runun aranmasına başlanmıştn'. mı münasebetilil başta İstanbul, An !erimizde bir •Hava klübü• tesis konserlerine alıştık. fo'akat nıe· 

A 1 k f 
• ı • Fakat o gündenberi yapılan bütün kara ve İzmir olmak iizere birçok olunması kararlaştırılmıştır. selii geçen akşam ııpartımanı - , 

Y 
1 a iZ 1 araştırmalar hiçbir fayda verme - şehirlerimizde; gençlerimizin yap - • Hava klübüne, Türkkuşu men - mızın önünde bir otomobil dur-

miştir. tıkları •beden hareketleri>; filme subları ile bu klübe aza yazılacalc du. fçinden içkinin verdiği n~·c 
Kadıköy, Üsküdar, Bey@gw lu şubele. Mevduat Esrarengiz bir şekHde ortadan olanlar, serbestçe kabuj olunacak- ile yüksek yüksek konu~arak, alınmıştır. Bu filmler birbirine ek-rin' • h b ) yok olan Ali Macidin akıbeti hak- . .. .. !ardır. şakalaşarak bir misafo· kalaba· 

~ıM ın ınşasına eman aş anıyor kında en küçük bir ize bile tesadüf lenecek ve bı~crc~. gurb~z kız ve Bu klübicrdc halkımızın ve genı;- lığı üst kattaki komşumuzu ziya· 

''iktaş, 

~~~bllldaJti Ankara, 24 (Hususi) - Memleke- olunamamıştır. erkek talebe ıle muteaddıt sporcu- !erin istirahat etmeleri, isti!adelı rete gelJiler. Sııat on bir. Yat -

Jıı~. "'kilqarın modern ve yeknasak cektir. Hayatta bütün istinadglihı olan - • . ' . . .' n e er e bı'r eg" lence, kı~·anıet kopuyor 
ı .. biıı.ı . maliye şubelerine ı milli emlak müdürluğüne devrede· timizde vadeli tasarrn! mevduatı ların ve 5porun her şubesine men f bir şekilde mütene.,v· eg'le c 1 1 mak üzereyiz. Yukarıda bir dans, 
;"il\ e y mukabilinde aylık f~iz ödeyen ve k .. 1.. .. d 6 t' sup elemanların idman hareketleri eglenebılmelerı ıçın, ıcab dn muh-
ı~ Proien·aptırılmaları için ya • Beşıktaş, Kadıköy, Üsküdar, Be- bir nevi sosyal ;igort~ kur~mları oca:'ınb~ um~nl en sonr~· ye ım ve gösterilerini tebarüz ettirmek ve tlif tesisat ve salonl_ar buluna~aktır. ve tahmin edersiniz ki geç r:ek n 

~~~ ~~eıı :~:b~aa~a~;:~:m;~p~ ~;f:~nve:;:::ınıı:z~ase::1~:ze~~;;~ ::~iy:~;;:!:;~:~~'.eşe;~~ıerT~:;~~ ~~;~i :ey~c: v: ı::e~~~l~ yoa;;;~ Türk gençliğinin nnsıl kuvvetlenip 1 güİ!er~:vİz~~~~n!~1~::::ır ~~~ ~ıs:.!~:. JtJ ~:k:~.:.:~r ::~ 
~ıı.ıı iere"e modern maliye şubesi başlanması muhtemel bulunmak - Bankasının her ay faizleri ödenen da kaybettiği yavrusunun yuvaya tunçlaştığını belirten t>u muazzam maksadla Kültür Park veya •Cüm- raktılar. Alt kala geline~ zavallı 
'tıııJ • İliba k kullanış ve gerek man. tadır. kuponlu vadeli mevd•ıat kabul et- dönmesini veya ona aid gelecek bir eser; her yerde, herkes<:? meccanen huriyet !lleydanı• nda rnuanam bir bir ihtiyar kadın son demlerin i 
ıı.. ~~"u· rııe mükemmel bir halde B l d b'lh 'lk ik' b · b ah d ı 'lk d haberı· go"zyaşları ı'çı'nde '--klemek go"sterı'Jecektı'r. b ' · J kt B ' · · 1 l d -.ıı " guııd . . . un ar an ı assa ı ı şu e, mesı, tt s a a n~ı mı~ ı · a rm "" - ına ınşa o unaca ır. yaşıyor. ız ::ıe~ c ı c •e er ara-
ıııı~ibPılacaka~ü~:hrım~zde y~nıl - Kadıköy ve Üsküdar maliye şube _ olarak büyük bir aliika gö;duğün. te, dığer taraftan polis araştırmala- sında, yani bu C<'nnl.'tlik ile CC'· 
~~I u tip üzer' un ."1 ıy~u ~ e: !eri Hocapaşa şubesinden daha b(ı_ den bu formül te~nıı! edılcccktir. rına devam etmektedir. Cadde ve An karada hennemliklerin ortasında arilf· 
~ il§t ıne ınşa e me erı yük olacak fakat model itibarile ı da kalını~ bir halıll!3 ie:. 

: Q~.g~~:-ı~:~:~~i~a~a~~~~e~ ayni şc1di muhafaza edecektir. Ko·· mu·· r Hap·ısa neden Maydanlara b' ~saf ile düsüniinii1. bir kere 
'U.ı •. ıııdeki Ş . d . Şimdiye kadaı· her mıntakada ev- y 1 h 11 ızım suçumuz .. ki ;\'tıkarıkile· 
' 
..... ı. emsıpaşa me resesı H ı·· ı en ıma a e · · · ı · ı ı '~i. :"'tak ye» H b !erde veya apartımanlarda yerleş - oper Or er rm neş esı e ne~ e ene im a~ağı· 

ı.. " ıo. .ıne ocapaşa şu e- . . . kil · k d 1 'I J d "'il~,,, ..,aatı bu d 
1 

.. . b miş bulunan şubelerın ıkı sene ıçın- s • • K 1 erın e er crı c ,e crleııeli nı. 
"11'( mo e uzerıne aş- .. . e açır ı an K k B l" ? ~~ ~'· de tamamen bu model uzerıne ve rgısı Onaca Ankara, 24 (Hususi) - Ankara una il<' uzum \'ar. 

')1~1 bıııanın ı'n t .. .. .. d k' maliye dairesi olmağa müsaid şart. mesken buhranını halletmek üzere Sonra yanlı~lıkla ~OlU~uıı at· 
nct b' şaa 1 onumuz e ı · · · Şehrı·n uzak semtlerı"n- t - b' t k ı ı b • e ıtıniş 

1 
k b' t !arla modern bır şekılde yemden F • 1 • K d f yapı kooperatiflerinin kurulması ıgı ır por a ::ı <a ugunıuı bal-

ta o aca ' ına amnm.. t • • a 1 n d d . . t k d"" .. h.. • l\ SOnr lf 
1
. yapılmaları tekarrur etmış bulun. ) mı 

1
· e e yeni teSISa yolunda kU\·vetli bır ccreyn:l var- ı ona uıımesı uzeriııc merdiven-

ıı,_""ıı b a ocapaşa ma ıye . . 1 . d d tlı • · · 1 1 ''<lar Uraya nakl d 
1 

k 
1 

• makta, yem bına arın bılhassa nıa. yapılacak ır. Bu şekilde kurı:lan yüksek zL c ras yacagıııız uur i ,om • 
~. 1na devam de ıke~e ça ış aş tevziinde istihkak sahiblerine lıii_ - -· -- raat enstitüsü mahallesi tamamen ~unuzun: 

~, ~ladı· e ece tır. H Ik h t fd M h'- A b' k d Büyük şehirlerimizi !' muhtelif İ B b k 1 ~ ltas,Yııe Ve Şahinpaşa otelleri - yük. kolaylık temin edecek olan a a e!. ar~. a a ~um ır a u~ı meydanlarına \'il ehemmıyetli cad· bitmiştir. nşasını Titaş şirketinin d - " ana a • ıurası çiiplük 
~Sa ... a dıişen yem maliye bi - genış maaş tevzı s~lo.nl.~rını mulı • ı meccaen gosterılıyor merdıven uzatara k eg• delerle sokak başlarına hoparlörler üzerine aldığı bahçelı evler yapı eğil. Burada ıns:uı oturuyor 
-,~, "•atyadak· . k'J 't'b .

1 
tev' olmaları da gozonunde bulun- \ kooperatifi bu sen ·~ 164 ev y2pm;ık_ Galiba siz hiç ııwclcniyl'! görme-

~ ıııb Odelj ıhr _ınınt şekıt ı kı. akrıte du:uldugu' ndan şimdiye kadar muş- •_Ankara Beynelmi•d kbmiır sc~- len ti alemine kaçır- konulması Ye teso>at yaptırılması tadır. Şirket, yeniden 10 evin sipa_ diniz, apartını:mci:ı otıırmadımz . 
ı.. ı ar t l\a eme e ı ı a - . , gı·sı• nde alınan fılmın mcmlekctı- kararlaştırılm1"_tır. B ı ı· .'111 e b 

1 
d 1 d d l . rişini vermiştir. u ne reza et" r t}'e .. kı ·tı_uını 

~ eıçe S u unnıakta, yalnız cc- külatla ve dar o a ar a tevzı e ı • mizin he rtarafında halka meccanen mış ar Bu suretle; nutuklor \'e temsıl. Ti k kt ld - h 1 görürsünüz. " 
~ b. U"''karıı,. atyadakinden biraz d•- len eytam ve tek. aüd maaşlarının [ go"st•rılmesı· kararhstmlmıştır. ' 1 E"\'elkı' gece Knn"l'>"ş·ı h"pı's !er- buralarda heı kes tarafından 1 Aı aşkın urma a o. ugu ma a • Haks . ., , . l . . 
Qı '~ ıış J d t h ki d ' · ' " ... •., ' ~ - . ' . .. . . . . . ı c, n aranın en mo<ıcrıı r.ıah:ılle. ız illi) mı. ')o~· c~ ıııız. 
~ ıı.ınııı . a edılmektedıl'. bun an sonra ıııus e .a arına a - Muhtelif ısıtıcı ve pişidci aletle- hanesinın kadınlar 'o<oğuşunda bir dınlenebılecegı g:bı ; sevrusefer ışlc 1 · d b' . 1 !t' d E 1 dedi 
ııı'nbuı 'llŞaatı bittıkten sonra [ha kol~ylı~la ve _daha_ ü.züntüsüz rin nasıl kullanacağı ve yakılan hadise olmuş, mahktinı b:r kadın, rinde de kullanabilecek ayrıca rad-' ;~:h:i,·etır~ayor~~~~~. ır. 1' .b'ı' e:, şÖyle bir dihüntlilnı Haklı 
ilte,., .nafıa mu"du"rlu"g-u" bina'! tevzii ımkan dahlıne gırmış bulun- dd 1 .. ·1 k . t d d ·r d l ' ' sa u erı- 1 ' . '''llldd o türlu türlu_ ma .. e er ~ostcrı nıe : 

1 

koğuştan k~çı~.ılara!c bir evdP eğ _ Y~ neşrıya ın aıı a ıstı a e o una· ne teslim edilecekti•. Belki de insaıılan apartıoıan· 
~l~k en derhal teslim alarak 1 maktadır. tedır. Fılmın muteacldıd_ kopyel~rı lence~ e go.tur~lmıış. meselP. hab(or I bılecektır-_ f . • ··- ..... Iar sinirlendiriyor. IGnıbi lir'? 
,"tq .,. er bu devlet Çekoslovakc·._ vüzündcn j ".1uhtelıf mıntakalarıı gondcrıl.'.m.~- ı alınarak rurm.unıeshu,l _yapılmıştıı. 1 Bu tcsısatın masra. ları~ı \'ilayet V "lk •• HALK FİLOZOFU 
lıı b edil Sevketmek lazım geldiği . h b . . -'. . -.. 1 k.. tır. Bu kopyelerın, halka ve bu tun 1 Tahkikata gore m ıh:rnnı Ipek İS- beledıy \'e Halkevlerı muştereken 6 eşı oge A ---

ıııı.. ecek olursa Alm· ı ya bir bır ar e gırmıyecegını soy eme . .. .. ' · · · at ' '"e ç • " ' ' b b b' A 1 b kt • mekteb talebelerıle ko>lulere •Halk mindeki kadını Mehmcd oğlu Bo<L temın edeceklerdu-. U • z & 
~. e~ ku ekoslovakyayı mağlüb e. le e.rad erb, .tır f vkrulpa ~ .. r ıdçı ıgı evleri• ndc meccanen gösterilmesL rumlu Mustafa ve ~rkadaşı Meh _ Şehrımizde, yeni hoparlörler; İs rl QVQ lSf QSgOnU 
ı.'<l~a Vıret ayıramu ÇEkoslo t.akdLr e ı ara a acagını ,\ va. . . . ' . i~ ile u' · · - . B' I J b" "k h ne, on şehrımızdc bırden başlan - med kaçırmışlardır. Bunlar, gece • tanbul tarafında; Beyazıt, Fatıh, Ak Yı l k o ba 1 ar 
l e~a't graşılırkendır ki askeri detmıyor. ınaena ey ı uyu ar. .. . • . . . E · .. ·· U k E .. apl Q CQ 1 tıp IJJ b' . 'f . d ld - 'b' b' t mıştıro. nın bastıgı bır sıra~.ı teuarık edıp saray, mınonu n apruıı. yup, 
~ "•tını ır '."vrupa harbine va _ bın arı esın e o ugu gı ı, ı:· a _ . . . . , . 
'· )ıılt • Yacagı anlasılacaktır. Bu, raftan Almanya, diğer taraftan da - omuzladıkları bır merdıvenl€ .ka • Sırkecı,. Kumkapı, Yenikapı. Samat Yeni medern binanın 1 
''il <>Vr • R t ·1t · b' El k •k dınlar koğuşuna inmi<leı ve Ipeği va, Yedıkule, Davutpa•a, Ccrrahpa- • H . d 

~" upa devl 0 tlcr1'nin vazi Fransa ve usya, ngı erenın ır t ' - · · · · ınşasına azıran a ıne b • - - . .. . e rı alarak çatıya çıkarmı,Jar arka ta- sa, Sultanahmet, Şehrcmını, Edir-
J;:ırı; l b'l -· · d" .. .. d rafta bir aday sokvlıııuşlrdır La nekapı, Topkapı, Karagıımrük, Ko- aş anıy@r 

Yeniden 100 den 
fazla azat CJbası 

açıhyc r ~
l , aglıdır. harb karşısında takıb ~decegı yo - · ' ' .. .. ı b } 
ı~a " 'ela Fransa \'e Sov,·et !un ne o a ı ecegını uşunup ur - . . - f • G"lh kı S l .,.ek ' d 1 İt 1 · t· b' ş • k • kin biraz sonra koğuşta gece yok camusta apaga u ane par , u Devlet ha\'a yolları idares; Yeşil ~kle Oslovakyaya yardıır. e _ makta ır ar. ayanın vazıye ı ır t • ' - t h t F t~h , 1 k .. · - Bütün Trakyada köy çocuklarının 
l ~ t tııi? noktadan daha miıbhem, bir nok- ır e l laması yapan kad:n gardiyan, m<ıh- ana me' a ı. parK arına Ona • koy tayyare meydanını asri bir bi-- kt okutulması \'e aydınlatılmas· ><i>ıe 

'lı Y •td tadan daha sarihtir. Her halde ve kfunlardan birinin yatağmııı boş ca ır. • . .. . na yaptırmıya karaı vermiştir. Bu " 
ı.·"'· İng·1 ım Cttiklcrı kacul edi - ·1 d d h b . . g"· Satış mukaveles"ı oldugu-mı \'C vataktakı bu bo,ıu••un Beyoglundakı hoparlorlerın ade- binada yolcular içir. istirahat sa önemle devam edilmektedır F.:ğit-,, ı tere . 

1 
ı k a ım a ar e gırmıyece ı sa • - > ~ • İ 1 · • menlerin başarıları şimdiden ken _ 

nın vaziyeti ::ıe o a- rihtır· . Fakat bı'r hatb çıkarsa bil • ı"mzalandı anlaşılmaması iiçn de bir yığın ça- dı stanbula .. naıaraıı da.ha az o_a· !onları, gazino vsair~ gibi mahaller a kb Ü k d K dık dini göstermektl'dir. Geçen ve e,· • 
lı' lı,.1 yük harb içinde yaptığı gibi, fırsa•. İstanbul Elektdk şirketinin sa - maşırın ustalıkla bı.tt.ıniyenirı al - c~ . r. s u ar, - a .. oy ve saıre bulunacaktır. Ayrıc l gürıırük mu. velki yıllarda .:ılduğu gibi bu ocne 

, ıı İi Ya bitaraf kalacak mı? tan ı'stı'fade etmek ı'stiyecektir .. Ne tına adam gibi uzatıldığm. hayret. gı.bı kazalarla_ Bogazıçın. dekı her na amelesi için de ilave bir bin:ı yapı-.~~ ç rıı.; h tın alınmasına aid mukavele dün h d d b ı a l b 1 k de Edirne ve Kırklareli, Tekiı·dag-, 
~ ... tııaı,.,..._ ç ullu muacle!~nin az h b · ı· k d - · h le görmüştür ıye e e: ır ıop r 0~ u unaca lacaktır Ç , S ~ .. , 

1 
zaman ar e ış ıra e €cegı n an. imzalanmıştır. Mukaveleyi hükı'.ı • · y ilk... h . t L' anakkale vil~yetlerindc 100 den 

'• OvYet 0 an bir noktası Fraıısa gi tarafa ilti)lak edeceg'i de askeri Vak'a hemen jandormay3 haber tır. eş oy ava •s 3syonıı ınası - fazla a t b 1 '• :au . met namına bizzat Nafıa Ve - 1. h 1 t G" "k · za o a arı 1çılacaktır. Bu •u-
• ~ilr• syanın Çekoslovakya- harekatın inkişafına bağlıdır. \'erilmiştir. Hapishane cviarında a. Sıhhat Veka-letı"nı"n nın P anı azır anmış ır. umru ti Trak -
"it " "'rıı etme- h 

1 1 
kilimiz Ali Çetüıkaya ve şir- muameleleri bakımından Gün.rük 1 re e ya mm takası birkaç yüz 

b~· "'r. ge azır oma arı.. Görülüyor ki vaziyeti en müb - ket adına murahhas M. Henri raştırma yapan jandarmalar, bırz yeni tayinleri .. -.. . azat obasına kavuşacaktır 
~~Un §~dldbazı Fransız gazetcıeri hem olan İngilteredir. 1914 yazın- Spesyalin imzalamışlardır. İmza _ sonr arka tarafta bir oldan hafif İ:;tanbul sıtma mücadele reı·sı· BalşmudGur.ıu~klile dBc temadslar ya - Köyün ve kÖy çocuğu~un Jıem 
t•~ etıe l F k t Al h f f k 1 · ld·-· · d pı mış,· umru er aşmu uru Bay • _ .... ıı.lı :~z lıiikııın' eat·e~ı,inded~-h a a · da .da öyle idi. Ve eğer _manya dan sonra dostane hitabeler söy • a i şar ı ses erı ge. ıgı~ıı uy - Seyfeddin Okan, Adana sıtma ens- Mustafa Nuri Yeşilköyc iderek saglık, hem ~c kulturel bakımla _ 

ı. .-.rı·lıt· ının resmı ~ya . İngılterenın Fransaya yardım ede - lenmiş ve fotograllar alınmıştır. muşlardır. Hemen oraya bır b~skın t't" .. "d" 1 .. _.. , n· 1 . g rından pek luzumlu ve yerinde bir -.;ı ır S • . . . . . . . 1 1 - ı usu mu ur ugune ~e ave o a-. tedkiklerde bulunmuştur. . • . 
"ı ı d, "·k· ovyet Rusya hükii _ cegınden emın olsa, bır harbı pro- Bu suretle Istanbul Elektrik şır- yapılması karar aşlırılmıştı.. 1 rak da sıtma hastalıkları mütehası- y ilk" h . t d .. mıllı başarı olan bu abacılık i~ıne 
"'' ·•~· "" 0 1 k t kt k' · D k 1 d b k d d 1 B 1 t t'b 1 .. .. eş oy ava ıs asvonun a gum. • .. f tt' J'k l · le;,,,. "lerııı· s ovakyaya karşı ta _ va e e me en çe ınır. eme o U - keti e temmuz aşııı.ı a ar ev- u surete er ı o unan curmu- sıslıg"ına Konya sıtma miicadele "k 1 1 . - bukl kl umumı mu e ışı· ayık olduğu 
"'I e r k' h b lh b h · d .. . C . .. • d lm • ru muame e erı azamı ça u a h . t· k b 

1 
na\ Vo _ıayet edeceğine dair yor ı ar ve su a sın e soz ge_ rolunmak uzere umhurıyet hu • meşhud eglence esnasın a yapı ış, reisi Mithat Süvev de İstanbul sıt: ıl ak 1 ul b '· :.k· "h 1 le emmıye ı \'erere · unu hızhn -

-rrıı1 t İ . · d' \ • . . , . yap ac , yo c ara uvu su u et d • k . . . ~eilt ş ir. ne ngılterenın ır. kumetının yapıcı ve tamamlayıcı j kadın ve erkekler ya0<alanmışlaı· - , marnücadele reislig-ine nakil ve ta .. t ril kt' B' - . ı. ma ve lmvvetlendırmek ıçın b!ı 
ereıı· j . - gos e ece ır . ınanın ınşasına blld' . 1 . . 

ın vaziyetine gl!l:nce; A. ş. ESMER eline geçmış demektıı . dır. yin olunmn•lard•r H . d b 1 kt \ ırım e vılliyet ıere yazmıştır. · -. ~ · azıran a aş anaca · ır. 
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Kadınlar hükumet 
işi göremez 

Bu söz büyük bir teşkilatı gece 
gündüz çalıştırıyor. 

Kadınlar aleyhinde sekiz nokta 
nasıl ortadan kaldırılacak. 

HiKAYE , .............................. ,. 

DüD~ncö 
Yazan: Fatin Fuad ozER../ 

• 

On beş yaşlarının tecrübesiz mü- Saat iki ... 
tevekkil ilmid dolu bakışlarını ta- Odada elektrik sönü)'OI'"' 
şıyan ela gözlü siyaha kaçan kum- Saat üç ... Dört... bit yı>JI 

ı ral saçlı orta boylu narin sevimli Ses sada :r.ok ... Yalnız fel ,ı1· 
bir kızcağızdı .. Daha henüz hiçbir ta iki gayrlmuntazanı rıe 
arı konmamış pembe bir gülü an_ Saat beş... 8~' 
dıran dudakları her an gülümser Nejadın evinin kapısı dııiİ ~ 

Kadınlarla erkekler müsavi ola- mensubum. Bu kadın teşkilatının 

bilir mi? İşte dedikodulu bir bahis .. İngiltere ve Avrupada ~ubelerini 
Bu münakaşaya giri.~mektense sözü tesis etmek için İngıllereye geldim. 
başkalarına bırakmak daha iyi o- Mis Zotola Longstret'de hukuk tah
lacak. Mesela kimlere?. Dünyada sil etmiş bir kızdır. Eskidenberi ka
çok büyük kazanç ışleri yaparak pa- dınların yaşama şeraitinin ıslahı i- 1 
ra kazanmanın esrarına vakıf olan- çin çalışmak gayesilz uğraşmakta- 1 
lar vardır. Bunlar birçok adam ça- dır. Amerikada evli kadınların hü. 
lıştmnışlardır. Kadınlarla erkekle- kiımet memııriyetlerine kabul edil- 1 

rin farkı var mı, yok mu bahsinde mesine mılni olan bir kanun vardır. 
iyi, kötü bir kanaat sahibidirler. A 213 numaralı diye tanınmış olan 
Diğer taraftan kadınların hukuku- bu kanunun ortadan kaldırılması i
nu korumak eskidenberi sürüklenip çin Amerikada kadınlar tarafından 

Meksikada kadınlar da askerdir 

MIEKSHKA 

sinesinde gizlediği bembeyaz diş - saçları darmadağın, sırtıll eP~~ 
!erini göstere göstere kahkahalar sü beline kadar yırtı.lm !Şıarl• P" 
atardı ... Bu çağlardaki neşvünema bir hayalet korkak adıtfl 
halinde bulunan her genç kız gibi eve giriyor ... 

o da geceleri bile gündüz görilr, Bu hayalet Ruhsandır:·~sılıl~~ 
dünü hatırına bile getirmediği gibi Bu gece .. daha on yedi ı~ğı ıı: 
yarını da kat'iyyen düşünmezdi... da iken kızlıktan kadın şsıııd 
Hayat, ömür her yaşanan dakika meşru bir şekilde geçişine 
idi. Onun için .. Neş'e bir tufan ha_ lan bir gecedir. . ,qr. J!• 
!inde hücum etmişti bütün mev - eçıY ~ 

Aradan dört, beş ay g i)Ç ~r·. cudiyetine... ftarııll 
ni şekilde Ruhsan ha -e · Bir gün bir arkadaşı ona: ae.. d' • 

- Ruhsan .. Aşk nedir, bunu ken- si Nejadın evindedir .. ıısarı ff 
di kendine düşünüp tahlil edebildin gecelerden birinde RU 

dın boynuna sarılarak: •ıJI''~ · mi hiç? .. diye sordu. M" ·de " t? gelmi.~ birtakım yanlış telakkileri çok uğraşılmaktadır. 

kesip atmak için uğraşan Amerikalı Mis Zotola Longstret de böyle ça
ka<lın teşkilatına mensub olanların lışanlardan biridir. Kendisi Nev -

- Ah kardeşim .. Henüz bilmi _ - Nejad diyor.. uı 0~ )~ ;• 

iddiaları vardır. Bu her iki tarafın yorkta avukatlık ediyordu. Babası ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
kanaatleri çarpışıyor. da avukattır. Kızın kazancı iyi idL l l Mı k •k 

M E K S 1 K A L 1 LA R 1 N D 1 R! yorum .. Lakin gözlerimi kapadığım yim,. Bana her zaman '\ iŞll .J 
zaman meçhul bir çift dudak onun da evleneceğiz• derdırı y in il'' 
çok mukaddes bir varlık olduğunu tık beni ailemden istetflerı 

İ te Amerikadan bu maksadla İn- Fakat bu kazancın yarısını temin netrol ve kan a yazı an e Sl a gil~reye gelen Mis zotola'nın mü- edebildiği .takdirde ~vrupada kal~- .r 1 
d 1 · ib' .,. z t 1 kendisile ı rak kendi ıdealıne gore kadın teşkı-

ca e esı g ı. mıs o o a • . . . . •h • J b J 

kulaklarıma fısıldayor sanki... geldi.. ..t'l 
Artık her sabah Ruhsan nefis bir Nejad afallayor birdeıt ·~~ıP ~ .. 

keman sesile gözlerini açıyor, ya _ - Haydi sen git ben Y ~eıı · 

görüşen Londra gazetecilerine di.. !atı içın çalışmayı ış edınecektir. tarı ınue unaan sonra 
yor kı: ' 

· res•" Ilı taktan kalkıyor, daha iyi dinliye_ isterim babandan seıı.ı . :ıt'..ı 
bilmek için pencereye gidinciye ka- Saf kızcag" ız büyük bil' fı'' 

. "yor .. dar sesin kesildiğini biraz sonra da içerisinde evine cfönU ,ı 
- Şimdiye kadar iş ve kazanç a

damlarının edindikleri birtakım 

yanlış fikirler vardır. Onlara göre 
kadınların çalışmalarından pek te 
öyle büyük neticeler altnamamak
tadır. Onların dediğine göre kadın
ların çalışına hayatında şunlar gö
rülüyormuş: ' 

1- Parayı harcetmek ıçın kaza. 
nıyorlar, yoksa zaruri olarak değil; 

2- Evleninciye kadar çalışıp on
dan sonra vazgeçiyorlar; 

3-- Erkeklerden çok hastalanır -
!ar; sık sık hasta olurlar; 

4-- Başkalarına karşı tahammül 
edemedikleri görülüyor; 

5-- Ev lşlerile meşgul olunca dı
şarıdaki işlerine ve mesleklerine ha
lel geliyor; 

6-- İcraat istiyen hır işde çalış -
mağa heyecanları mani oluyor; 

7- İşe erkekler kadar elverişli 
degillerdir; 

8- Hükümet işlerinde mevki sa
hibi olmağa elvcri~ li cleğillerdir. 

İ~le kadınların iş hayatına dair on 
!arın aleyhinde ileri sürülen nokta
lar bunlardır. }'akat öyle pek ileri 
giden hararetli femiııistlerden de -
ğilim. Eğer birisi bu sekiz noktadan 
bir'.nin doğru olduğunu isbat eder
se biz onu kabul ederiz ve kadının 
bu eksiğine sebeb olan şeraiti tas.. 
hih etmeğe çalı~ırız. Beynelmilel iş 

ve meslek kadınlar icderasYonuna Mis Zonolo Lougstreth 

Yabancıların petrol menbafarını efe geç;rmeferine 
meydan verilmiyecaği ani atı l maktadır. 

Meksika hükumetinin !ngiltereye Avrupa gazetelerinde bunun et-ı meşgul ediyor. Avrupa gazeteleri
karşı aldığı vaziyet büyük bir de- rafında tafsilat vardır. nin de buna bu kadf'r ehemmiyet 
dikodu mevzuu oldu. Meksika Cum- Evvelce Meksikada ihtilal olmuş, vermeleri hep bundandır. Meksika 
hıır Reisi Kardenanın ismi, resmi petrol maden kuyuları bu ihtilal es- / hükümeti birtakım müskülat dola
Avrupa ve Amerika matbuatında nasında tahribata uğramış, Meksi- , yısile para vermiyorsa diğer daha 
hemen hergün görülüyor. ka hükümeti bunun için tazminat zengin ve kuvvetli hükllmetlerin de 

Meksikadaki petrol n'ladenleri vermeği kabul etmişti. Fakat şimdi bugünkü vaziyeıtc borçlarını vere-
hükumet tarafından alınarak bunla- Meksika hükümeti verilegelmekte mediklerini sörlemektedir, Meks.i
rın sahibleri ecnebilere taksitle olan bu tazminatın hiçbir zaman bir 

1 
ka hükümeti İngilterPyc 18,000 İn

borc ödemeğe karar vaı:ikiikten taahhüd ve mecburiye t mahiyetin- giliz liralık bir de çek yollamıştır. 
sorıra İngiliz - Meksika mü sebatı ! de olmadığını, sırf hükümetin ken_ I 1935 te Meksika ile İngiltere ara
çok karıştı. Nihayet Meksika hükü- di rizasile kabul ettiği birşey olup 

1 

sında bir anlaşma olmuş, bunda İn
metinin İngiltere ile siyasi m a - artık tazminat diye birşey verilmi- giltere hükumeti icabında Meksi -
sebatı kestiği anlaşıldı. Yalnız pet- yeceğini de bildirm~tir. 

1 
kanın borclarını vermekte gecike -

rol madenlerinin İngiliz tabiiyetin- Mekskadaki petrol madenlerinde bileceğini de kabtıl etmişti. Meksi
deki sahibleri i~in verilecek borcun Fransızların da ortaklığı vardır. O- ka hükümeti şimdi bu . nııktai na -
taksiti olan para bankaya yatırı! _

1 

nun için mesele onları da alakadar \ zarı ileri sürmektedir. Yalnız faiz 
dıktan sonra Meksikadaki İngiliz ettiği gibi daha diğer yab:ıncıları da 1 (Devamı 7 inci de) 
sefirine bu karar bildirilirken Mek-

1 sika hükümetini.ıı buna mecbur kal
dığını, çünkü İngiltere hükıimeti ta 
rafından dostane olmıyan tarzda ha 
reket edildiğini de ilive etmiştir. 
Londradaki Meksika elçisi de ça
ğırılmıştır. 

Şimdiye kadar günlerdenberi ge
len telgraf haberlerinden bu öğre_ 
niliyordu. 

yirmi üç yaşlarında uzun böyle sa- heyhat... ~~'ıv 
rışın bir delikanlının çıkıp gitti - Ertesi sabah yataktıı11 0ıô~ ~ 
ğini görüyordu. Bu hal muntaza - Nejadın evinin bombOŞ yar"' . 
man üç ay kadar devam etti. Ruh_ nu görüyor .. Nejad o gec~ete )il 
san ne zaman karşıdaki sarışın gen.. şınmış, meçhul bir ıstık 
ci görse yüzünde bir pembelik daL bersizce kaçmıştır ... 
dalanıyor, vücudü ürperiyor, kaL . . . . . . . . gıf' 

bi çarpıyor, bakışları dumanlanı - Altı ay sonra Rutısa0 '~csi ~· 
yordu .. Bazan pencereden göz gö- .. erı aı ıl 

meşru gebeliğini gor ,,9ğa ,ti 
ze geldikleri zaman Ruhsan mağ - ;. so• IJK. 

evladlıktan reddetm.,.. ·rıdeP 
1 lübiyeti ifade ve aşkı itiraf eder k dı 

mıştır. Ruhsan en ·ırııeJc , 
şekilde başını önüne eğiyor. Hemen bir de çocuğuna bakabı rs gid'· 
kaçıyordu. Elvdeki hizmetçinin a. hizmetçilik ediyor, çatfl~şıtıaYıl· 
rada sırada: velhasıl sefil, zavallı bı~ i'til·.,,ı1 

- Nejad bey ... Nejad Bey... Ç _ b na girr!l S11" 
Diye seslenişinden ismini de öğ- ocugu .eş ya~ı . da .. · ~~6 · 

renmeğe muvaffak olan Ruhsan kadar benzıyor f'~ı:ayatla ~ 
kendi kendine: kıvır, kwır, o se ı .. b'r .,r : . ..J. 

· · . sen mütenasib gürbuZ ı ell"~>J 
- Ne olurdu bır defacık bıle oL. • . .. ·ıunuıı . pı"' 

sa ben de •Nejad., •Nejad• diye cugu.. Bır _gun kog k öl<çcl• · 
seslcnebilseydim.. tutmuş ayagına opu yırtılfllıŞ1 r ı:" D. b' 1 iskarpinler yer yer bl ı . ıyor ve ır alev bu ulunun ben- ' d k' kir!l . ~ 
r· · · d - h' d. d raplar, <:rkasın a es ı ıııııı ~ı· ıgını sar ıgını ısse ıyor u. . . . • ka 1<a 

1
,r 

. . . . kısının sırtından ar r:J Bır sabah kemanını bıtırmış, pen. ' . . ında pa P ~ 
cerenin önüne gelmişti . Elinde tut. , luk bı~. e~tarkı, bkaş giderler~e.1r ~ - b. k - - <l k d bır başortu so a ta ıJc •J tugu ır agı parçasını arşı an _ .. d gayet Ş I" 

k R ·· d. R h gazaların bırın en il~ . ya an uhsana goster ı. u san _ ··ruyor.. ;ııi 
· ·ht' • .. 1 · · k 1 • damın çıktıgını go el 1 ;ayrı ı ıyarı goz crını ırp ı ve ,,:a_ . • . uh g·1unun ,p. 
· d. N · d d" ·· .. .b . NeJdUcıır. R san o çırr 

pıya ın ı. eıa ın u şurur gı ı ye. .. .. ki . esine, ><•~ 
- A.. rakı yor suru cnırc v 1•. , re bıraktıgı lrngıdı kapınca yukarı ' dog"rU· .ı1ı• 
. casına kosuyor ona l~ fırladı. Bıran evvel okumak, oku. ' k parııYor 

· · · . yere ayaklarına a mak ıstıyordu. Içınden kapıyı kı _ • 
lidledi, yatağına uzandı .. Satırlar dın.. .ı 

- Nejad .. Nejad... tll' , karıncalanıyor, ömründe ilk d"fa ıc • 
A k d b . hınçkırı ,.· 

sevildiğine dair süsl lcr · _ r a an ır • Jıı)'or· r:ı' 
şıyan bu mektub .n •u • vr sözleri boğazında bogıı. ıııP~' . 

Çalınan çocuk 
................................... 

cezbediyordu kendine.. jad da onu tanımış ren~ıoıad,~,f 
•Ruhsan.. olmuştur. O sırada mM'.·ıcl bl 
Seni ilk görüşümde idealime ta_ kan genç ve o nisbettc gıı gaY~~ 

mamen uygun bir kız olarak tasav- dm omuzlarından sarka;;ıya 
vur etmiştim. İkincide kendimde bir kürkün uçlarını sa 

Esrarengiz bir adamın yanında gö~ 
rülen bu çocuk nereye götürüldü? 
Londra gazetelerinin ehemmiyet-

le bahsettiği bir vak'a: Sekiz yaş -JR••• 
larında Daşper isminde bir çocuk 
kaybolmuş ve hemen ~ranmağa baş 
lanmış ise de bulunam3ınıştı. Vak'a 
Midi! Seks tarafından olmuş, köy -
lük, kırlık olan civarda her yer a
ranmış ise de çocuğun izine rasge
linmemiştir. Bunun üzerine sivil 
polisler her tarafta gizlice tarassut
larına devam ederken zabıta tara -
fından ayrıca bir ilan neşredilerek . ; 
çocuğun ailesinden iiğrenilen eşka-

•. 

line göre tarif edilerek böyle bir 
çocuk görenlerin polise haber ver
meleri rica edilmişti. 

Bunun üzerine zabıtaya bir ihbar 
vuku bulmuştur. Haber veren ken
disinin birkaç gün evvel o civarda 
çocuğu elli yaşlarında bir adamla 
beraber gezerken gördüğünü söy -
!emiştir. Adamın şapkası yoktu. Ü
zerinde bir pardesil vardı. Sonra 
küçük bir çocuğun, tarif edilen eŞ-
kiılc göre, kaybolan çocuğa benze
yen bir çocuğun, gelerek istasyon -
dan bir şimendifer tarifesi ve bir 
yol haritası aldı~ı .da öğren~iştir.j 

• 
• 

Elli yaşlarındakı adama daır e-
1 
~·oı 

dilen ihbar ile istasyonda tarife ve J len 

Çalınan çocuk 

haritası alan çocuğa dair veri-ı muydu? 
malfunat birbirini tamamlıyor (Devamı 7 inci snlıifemizde) 

.>ana karşı bir alışkanlık hisseWrn. onlara yaklaşıyor. ııal·· .. Faciadan sonra Madam Pallo ağır surette yaralı ve k:ıldırımda yatıyor rıe c • 
Üçüncüde hoşuma gidiyordun ar _ - Ne o Nejad .. Bu d b' 

Sokak orıasında bir facia 
---------Kt!ndisinden ayrılmak 

istiyen kadını öldüren 
' cani adam •• 

tık. Dördüncüde sevmeğe başla _ - Hiç yavrum her )lal e 

dım ... Ondan sonra geçen gün beni !enci olacak. çı~ ol 
sana bağlıyan zincire bir halka da. Diyen Nejad cebinden ıcal" e" 
ha ilave etti .. Şimdi ise senden l:ıir bir çeyreği ayaklarına ııcııt'' 

1 an uzak kalsam çıldıracak gibi olu_ hınçkıran Ruhsanın baŞl 1110d'~JI" 
yorum .. Ne olur Ruhsan bu gece !atıyor .. Kadın Nejadı J.cOr ~"'.· 

ıa " • herkes yattıktan sonra bana, evime kiyor .. Uzaklaşan adıJll "cııd·· ~;i' 
gel; sırf senin için bestelediği\11 bir kalıbalığa karışan "iki vu ıııt•·· ' ( 

ddl "yaş r şarkıyı çalayım yanım a in e ~on_ de oluk gibi akan goı il' 
ra yine git. Bekliyorum .. Dört gözle siz sessiz ağlıyan nuhsn!l·· , 
bekliyorum .. Buseler.... kesik kesik söyleniyor;· Jll~~~ '' K d" • d ••ıd •• d• v • Ruhsan mektubu belki on defa 1 şk ı tfll en Jill e 0 Ureme JgJne 

1 

okudu, tekrar, tekrar okudu. O ge- de-;b~irv.::nz:~n:ttfliştiJll"ıJ,~ 
k mu .. İee • · ce Nejadın evin~ gidebilecek miy _ B . tt falhY"rı ,,l 

ÇO SSJrffi J Ş JJ dı? .. Evet' . Hayır!. Evet! Evet! E- _
1 
udvazıye en ·astürıc atı:d·ıi•" , 

. . N og u a anasının u . jJl 
· · · · · 1 vet.. Karar verınıştı. e paha>ına 

1 
di\'e f· Parısın kıbar mahallelcrının bı - Yoldan geçenler, yaralıları bir 

1 1 
k k .d k da •Anne' .. Anne ... • ld. ırıı''' d 

· .. .. .. k k t d o ursa o sun açaca , gı ece sev-, b k• ·v,·•' ·• rınde, gupegunduz so a or asın a otomobıle koyarak Busiko hastane. .
1 
. . _ d b d k'k . lıyor .. Ruhsan aşını dırı• ~ 

. . . .. .. .. · gı ısının yanın a eş a ı asını gt!. . .. 
1 1 

Neja 'f' bır facıa olmuştur. sıne goturduler. Kadın yolda vefat 1 . k d" kt· den nemlı go' ere · 
1 
atır'· 

Y k ld .. . d b' 1 • • çırcce ve gene onece ı.. 1 d' .•. b bedi ı aya. a ırımı uzerın e ." .. <~ - 1 etti. Erkege derhal ameliyat :;_ apıL . . . . . . . . . . 1 he ıye eltıgı u e 
dınla bır erkek hızlı hızlı yuruyor. dı, kan verildi, hayatı kurtarıldı I G N . d d k b' kıyor .. 
1 .. k d . ı d E · ece.. eıa ın o ası .. . ırm ı zı •r diyor·· "ı ar ve muna aşa e ıyor ar ı. r - Katil, kendisini isticvab eden po. b . d k 

1 
k 

1 
d .. 

1 
- Ağlama oğlum · o"' 

k k b. d b. b' d k .... , b a aıur an ırı a ırı a agı an . r'cJ" (l 
e , ır en ıre ce ın en uçux ı r !is komiserine: k 1 kl S t b . R 

1 
Gözyaşlarını silıyor. 

1
, ... 

0
r 

.. 1 k d d k ' k d ızı ışı ar.. aa on ır... u ısan 
ruve ver çı ar ı, yanın a ı a ı - - On bir senedir tanışıy@ruz. Be_. _ 

1 
b" b" .. b re attıg" ı beş kuru•u 3 · .• f · · z • ı yagmuru a tında us utun pem e_ > ., nın karnına ıkı kurşun çıktı. aval.ı · ni tcrketmek, benden ayrılrhak is- ı b' k" d t b k . cug"una veriyor.. b.b•P · 

. ; . . . . .. .. .. . ır oşe e o urmuş u ırmızı zıya 
0 

• kadın, . I tedı. Kndısını oldurdum. Kendııni 
1 .. .. .. .. .. - . N · <l •ı l"d Bale 

1 
· 

1 1 •. .• . • .. • • eşen yuzunu onu ne egmış eıa ın - .-,. ev a ım..ı. b~~t ··. f 
- Çantam. Çantam.... ı de olduremedıgıme ınuteessırım. 

1 

ld - k d' 1. S t şeker alsın dı'ye verd g·Jı~ , . . . , .:· ça ıgı emanı ın ıyor... aa on 
1 

~ 
Diye bag· ırarak kanlar içinde yer.e .. De.mışı.ı_ r. Hakı_katen, m .. ımar Mo.s. ı'kı'... k' bir ç s~ 

Birdenbire kes ın bı·r ~ .• rı" Yuvarlandı. Erkek rovelveri kendı- yo Zıves ın nezdınde şofor Ilamelın, ı d k' k l l k k' d• 
' b' d b . .. Araların a ı sı ı gan ı , çc ın _ !ağı delen, paralayan 1 ..,iş ne çevirdi. gogsunun üzcrinu bır on ır sene en erı bu kadınla mu.. . . bı·r k ybc ,.. 

' b b l ı genlık perdesı yıtılmış yanyana Ruhsan kendini a ,,1 kurşur. " : lı, ve kadının birkaç acımı nase atta u unuyordu. Genç ka _ _ ,.. 
. . .. .. . . d d ·t d · · , l '· . koltuga sıkışmı~lar... dan bağırıyor.. . Jı3·· ilerısıne duştu. Kalbıne bır kur , ur, ın, os un an nıçın a; rı ma,,. ıs_ I . • ·1 rıcı ı:;ı·· 

daha sıkmak istedi. Fakat, çık Jn tiyordu? Başka birine mi gönül ver. Saat bır ... - Dilenci ha .. Dı e diJeııC 
· • B. b. · · k ki k-'J k ci.. Dilenci .. Namus kurşun bir berber dükkanının cam. mışti ... şte polis bunu araştırı _ 1 . ır ırını uca ıyan ·.,.. ar, . e -

!arına tesadüf etti. J yor.. mıren dudaklar... dilencisi. . . 



Giyotinle idam edilen kralice Körlare mahsus Yahudi müşterilerini 
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t1ARI AN TUANET """''~!~k!~~am_ .. kaybeden -berber kadın .. 
~ i rmi saat devam ed~n ihtilaJ mahkemesi .. 
l<raliçenin kafası kesilecektir! 

Kar 

lokanta vardır. Bu lokantanın !is - • 
tesi körlere mahsus harflerle ya -
zılmıştır. Müşterileri hep kördür. 
Garsona, !siteyi okutmıya lüzum 
görmeden istedikleri yemekleri ,.._ 
çerler de ısmarlarlar. Sahibi dr kör 
olan bu lokantanın müşterisi p~k 

çokmuş ... 

Y aman Casusmuş! 
lngilterede öğrendiklerin i . Almanlara haber veren 

1~1 a rını ~a sıl verdi. Ve .• 16 ıocı Luinin karısı nasıl idam edildi? 
~ ırın 1798 .. 
"'· ..ıat d"· Henlein - Hodza 

bu kadının casus olduğu •• 
'"'di . 0 rt. Robespiyer'in 
!lerııı ve ıhtilaı mahkemesinın 

~'a".ııa ~ kararı tebliğ ediyor: Ne vakit 
, :·<ıı •ı talı 16 ıncı Lüi'nin dul 

' 1 ar· 
~ i(;,ıası' /\.ntuanet dö Lüiz Dot-
lı .• huıd kesilecek!... Mahkeme 
'<llkeııı u. ~ahkumu götürünüz .. 
1 8 de ~ bir gün evvel, sabah 

1 
t dev;laınış ve fasılasız yir _ 

" llı•ı .. . ın etmişti. 
"1t Og[e·· 

•ıt a uzeri beş dakika ka-
ı ra v ·1 . -er . .. erı mışti. Maznun, 

Uyk~;~ri heyeti ve dinleyici 
.4.ıı bit~ ı.ıkt~n, açlıktan, susU7-
~ •tan 1 n. hır hale gelmişlerdi. 
~t •trıyorlarctı 
ı. Yerıe · · 
~ "'dı. !) . rınden kımıldanamı -
~Oktu. tşarı çıkabilmenin im 

tı~ taret ·. . ": ır,,;. Jurı heyeti kararını biL 
"""· "'iCe · .·"'inin · ~ın kafası kesilecek!.. 

'11lııi bUınutaleası bu idi. Çün.. 
urı, d 'Yordu ki: •Kraliçe m:ı.. 

1 iıııla~llıek kendi ölüm karar_ 
:" ki, aınaktı. İşte bu korku 
,,'•r. •!\raliçe kabahatlidir!• 
•ı.,. 

~ro:d~tuvant. ayakta, dimdik 
'ı lie b· lCararı sükunetle din _ 
~ bir ~.korku, ne bir yeis ve 
ı. da 

8
. 

1ddet alainıi gösterdi. 
. .,q~ 1Yah b' 

Soı ır matem elbisesi 
ı "'Onu '4 lUr; he t~rkederken haklın _ 
Pİıanect Y~tın.~ bakmadı bile .•. 
ai, Ilı ek, hucresine gelince: 

Utıı. verir misiniz? .. 

Marl Antu anet 

Dedi. Masanın üzerine iki şamdan faza ediyordu. Zaten birkaç ay ev
koyduklarını görünce şaşırdı. Ve vel •İnsan, en ziyade felaket za -
ilave etti: manlarında soğukkanlılık göster -

- Biraz kağıd, bir kalem isterim. meli, itidalini muhafaza etmeli. ..• 
Vasiyetnamemi yazacağım... demişti. 

O vakte kadar Kraliçenin bir de- Buna rağmen hayatı, tıpkı bir 
diğini yapmıyan gardiyan Bolt, bu sinema şeridi gibi gözlerinin öntiıı
arzusunu derhal yerine getirdi. den geçiyordu: On beş sene pren-

Odada birkaç jandarma vardı. ses, dört sene Veliahd zevcesi, on 
İskambil oynuyorlar, gülüyorlar, dokuz sene Kraliçe ve üç defa ana 
sigara içiyorlar, yerlere tükürüyor- ve daima hassas bir kadın ... 
lardı. Şönbrön sarayının bahçeleri ve 

cMari Antuvan• itidalini muha - salonları, Fransaya gelişi, halkın a;_ 

Müstakil Alman matbuatı, Si.idct 
ekalliyetlerine aid müzakerel<,r111 
Henlein değil, par!iımentoda bu -
lunan Südet meb'usları tarafından 
idare olunacağını yazıyorlar. 

Aşk, politika veya. 
Bir hiç yüZünden 

Birbirlerini öl·· me davet 
edenlerinilkaklınagelen şey 

Antuanet lda m ediliyor 

Dünün ve yakın ~ 
rı ve birbirlerini 

inlerin en enteresan düellola
öldürmek istiyen kadınlar .. 

On defadan fazla düello eden Ka.. 
re! de Perriyer, 1880 senesi sonları_ 
na doğru gülünç resimler yapıyor 
ve bunları Lanjeli imzasile gazete_ 
!erde neşrettiriyordu. Meşhur facia 
artisti Sara Bernarın gayet çirkırı 

bir karikatürünü yapmıştı. 

K 
~ ~-

l~e ı Fondan k;Sı~neli Paia, ba
d~m ezmesi 
tlild lt.ı ~ nı ezmesi 

l:ıı Craııı b d 
Cra a em 

Jı. ~ Pudra şeker 
n.ı.. do.Ilı! . /\.PILMASI 
ı·",.. erııı 
~ ''~k ,., kabukları çıkdcak, 

~ ., .. u' 
, tia döv :·ra şeker ile beraber 
,
1 
(u: ~u Ulecck. Bir çorba k.1 _ 
it. ~l İru Veya Çiçek suyu ilave 
getırne Yuğruiacak, hamur ha
~ 4>.orecek. İki santim kutru 
ri~· e Yuvarlanacak üzedr 

~ ~~ . . -
b 'iti ~~eıı:, d çıkol.ata ile vize~ali:1 

'~~it. aha uzerine şam fıslı-

\ k F' 0ndan 
loıı llo kr· 

, Cra ıstalize şeker 
' " ll\ Un 

rOrba .. 
~k y kaşıgı gilikoz. 

~,,,.•r, su b/\.PrLMASI 
~. Yaeak eraber hiç karışmadan 

~Ytıq e~ili' §eker eriyince giliko~ 
~tıı lıııya «; Yine karıştumadan 
~ır ~ ~Zeri evaın edilecek. Koyu
~~ııı. hve kilden köpükleri alınır. 
-.~... aşı· 
.:"< lııya d gı ucu kadar alınır, 
~~YuıııUşaka~ıatılır. Eğer soğuk 
lo,:~ ~ i~dir·ı· bır halde donuyorsa 

' " ı ır B· .. e, · 'e k · ır kaba soğuk su 
~ 1ı. 1 ~. 0 aynatmış olduğumuz 

•ıı nuıı · · 1r. ıçıne soğuması için 

• 

nasıl yapıllr? 
Ilık olunca bir tahta kaşıkla be

yazlaşıncaya kadar karıştırılır, son.. 
ra elle yuğrulur. Biraz mernıel' Ü
zerinde bırakılır. ki tane beş kuruş
luk çikolata su ile ezilir, eritilir ve 
Üzerlerine sürülür. 

Kestaneli pasta 
12 Adet yumurta 

450 Gram kristalize şeker 
500 Gram un 
50 Gram tereyağ. 

YAPILMASI 
Yumurtalar beş dakika vurulur. 

Kristalizc şeker ilave edilir. 25 da
kika kadar daha vurulur, un, erimiş 
tereyağ kontır. Hafifçe karıştırılır. 
Bir tepsiye yağ kağıdı konur. Üçte 
biri boş kalmak şartile doldurulur, 
orta fırında 40 _ 45 dakika pişirilir. 

Kesi<-lne püresi 
Bir kilo kestane, 225 gram krista_ 

!ize şeker, 1/2 paket vanelya, yahut 
yarım çubuk vanelya. 

YAPILMASI 
Kestanelerin dış kabukları çıka

cak, haşlanacak, iç kabukları da çı_ 
kacak, ezilecek bir hale gelinceye 
kadar _çişirilecek, suyunu ç2kince 
kristalize şekere vanelya ilave edL 
lecek. Şekere ilave edince sulanır. 

(Devamı G ınc ı sahifede) 

H a nrl Brştayn ve S ude 

• Büyük san'atkiir buna ses çıkar_ 
matlı. Ve ressam da bunu çoktan u.. 
nuttu. Fakat bir sabah erkenden 
kapısının vurulduğunu işitti, ya -
tağından fırladı, kapıyı açtı. Ve es
ki dostlarından Edman dö Lagrene'i 
karşısında buldu. İki senedenbcri 
Çinde bulunan ve henüz avdet e _ 
den dostu: 

- Kari, dedi.. sabah sabah seni 
rahatsız ettim. Fakat, mesele mü _ 

( Devamı 7 inci sayfada ) 

Meşhur piyes muharriri Hanri / korkuyordu. Vasiyetnamesini ha - -
Benştayn'le Komedi Fransez direk- zırladı, işlerini tesviye etti. Düello 
törü arasında, muharririn cJudih için de tabancayı seçti. 
piyesinin sahneye vaz'ı meeslesin- Vensan ormanında karşılaştılar. 

den çıkan ihtilaf nihayet bir düello. İki si!B.h sesi: Dan! Dan! .. Jirardin 
ya sebebiyet verdi ve Komedi Fran_ kalçasından yaralandı. Kare! de 
sez müdürünün kolundan yaralan.. kasığından ... Şahidler ve doktorlar 
masile neticelendi. koştular, yaralıları kaldırdılar. Ka.. 

Muharrirler arasında düello vu.. re!, Jirardinin yanından geçerken: 
kua gelmesi pek ender değildir. - Çok ıztırab çekiyor musunuz, 
Son asırda birçok düellolsr olmuş mösyö? .. Benim kadar acı duyma _ 
ve ekserisi ölümle neticeıenmiştir. manızı temenni ederim ... 
Bunlar hakkında kısaca malumat' Dedi. Ve o gece, dostlarından 
vermeyi faydalı buluyoruz: Peyra'nın evinde can çekişmeğe 
Bunların en eskisi ve en kanlısı 

başladı. Peritonit başlamıştı. Rengi 
Emil Jirardin ile Arman Kare! ara-

yemyeşil olmuştu. Nabzı hızlı hızlı 
sındaki düellodur. Dostlarının mü

atıyordu. Son arzularını tesbit et _ 
tirmek istedi. dahalesi, aralarındaki fikir ihtila -

!mı yatıştıramadı ve düello ile hal-
letmeğe karar verildi. 24 Temmuz 1836 senesi, yatağın.. 

Hakaret gören mevkiinde bulu •. dan doğruldu: 
nan Kare!, birkaç kereler düello - Fransa ... Cümhuriyet ... Hürri... 
etmişti. Ölüm tehlikesi geçirmişti. yet ... 
Fakat hiç kor~mamıştı. Halbuki ı Sözlerini söyledikten sonra düştü, 
son düellodan, bilinemez niçin pek öldü. 

casus Jord an• 

meğe başlamışlardır. Bunlar 931 de sub Her Ostnej Je&Sl'yi bularak <>
evlenmişler, bir kızları olmuş, onun na: 
da adını büyük anne gibi, J essi koy- - Mademki İngiltereye, İskoçy• 
muşlardı. Fakat karı kocanın ara - ya gidiyorsunuz. Bizim için hizm< 
sında geçmsizlik başlamıştı. Niha- edebilirsiniz. İngiltereye aid askeı · 
yet araları açıldıkça açılmış, 935 te malılmatı bize bildirirs~ ço 
bunlar birbirlerinden mahkeme ka.. memnun oluruz. Tarzında hır tel 
rarile ayrılmışlardır. lifte bul~uş, ~~i de bunu .kabı 

Al d y h d .1 ıkar ederek bırkaç ııun sonra İngılten 
manya an a u ı er ç ıl - ye hareket etmiştir. 

mağa başladıktan, Yahudilerle alış- B · 1 · b tın u ış er geçen senenın şu a o 
veriş edilemez bir hale geldikten oluyor. İskoçyadaki karde~inin y; 

sonra Jessi'nin de müşterileri kay- nına gelen Jessi ile kızı beraber e 
boldu. Bunun üzerine kadın ile kızı idare ediyorlardı. Zengin adamı 
için eski kazanc günleri geçmiş olu- çoluk çocuğu yoktu. Ana ile kız , 
yordu. Artık düşünüp taşınmışlar, rada rahat bir ömür ~ürüyorlar. G 
nihayet İskoçyaya dönmekten başka çinmek derdini düşünmüyorlar<> 

çare görememişlerdir. Jessi 0 kadar Evin içerisine aid i.5leri kızı görü 

d. • · Airn d ıl yor, dışarından alınacak şeyleri i sev ıgı anya an ayr ıyor, uzun . . 
. .. anası temın edıyorrlu. 

senelerdenberı uzak yaşadı.gı mem-
Jessi'nin kardeşı Vilyam ise k 

karde~inin bir Alınan casusu ola 
bileceğini hatırına bile,getirmiyere 
sakin ve kedersiz hayatına devaı 
ediyordu. 

Çok geçmeden dayısı Margarit: 
taya bir koca bulmuştur. Çok i~ 

bir koca. Margarita şimd; kocasi' 
yaşıyor. 

Fakat Jessi'nin Almanya hesabı 
na çalıştığı İngiliz Harbiye nezan 
tinin gizli adamları tarafından Ç•· 

buk anlaşılmış, kadının her hare 
keti takib edilme!(e başlamıştı. Je• 
si bir yerde duramıyor, askerlikç' 
ehemmiyeti olan yerleri dolaşara 

öteberi malumat almak için uğra•. 
tığı görürnüyordu. Almanya ile d 
mektublaştığı anlaşılmıştı. Bunlar 
dan Jessi'nin hiç haberi yoktu. K' 
dm 2 martta tevkif edilmiştir. A 
manyadan İngiltercye geldi gele 
Jessi'nin on defadan ziyade Almaı 
yaya gidip döndüğü tesbit edilmişi 
Kadının böyle sık sık Almanyay 

( Devamı 7 inci sayla la ) 
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Şahadetname Sütden zehirlenene 

sahte k a rl 1ğ1 Dün §ehrimizin birbirine yakın ğerleri evlerind· tı!<i•'· f 
Harb tehlikesi birdefa Hatay 

İs.tanbul maarif müdürlüğü Cuın- Aradan birkaç gün geçtikten son... ~uhtelif semtleride cereyan eden dir. , 

(Birinci ,,..hıleden devam) ekalliyeti nezdinde yapılan demok- (Birinci sahifeden devam) hurıyet müddeiumumiliğile müşte. ra bir akşam İzmlrll Mustafa ile sutten zehirlenme lıadiseleri o ta- Cinci meYd""'~a • Prağ hükfuneti Südct Almanlan rat propagandasının teksifini tav _ tevdi edecek ve metalib ve §ikiiyet. reken birkaç aydanberi takib et - Safvet, Maarif Müdürlüğünün kar- raflar halkında heyecan uyandır - evde oturan Si"ık!Ü ' 
- .,, t kl !erimiz üzerinde beyanatta bulıına. mekte olduğu b" h d d b mı t ·I< · şefi Haynlayn'ı miiıakereye çagu: • sı,e eme c beraber Südetlerle bir ır ~e a etname ve şısın a uluşmuşlardir. Safvet· ma- ş ır. Langada Karakol sc· ' · 

daha atlatıldı MesJelesi 

mıştır. Bunun iizcrinc llayulayn anlaşmaya varılmasını. istemekte • caktır. ~sdiknamc sahtc·kfırlığı işinde mü- hud tasdiknameyi o akşam ve~mek Küçükpazarda sütçü Petrodan marada oturan Nı~oıı . •ün gece Prağa gitmiş Başvekil J dirler. Franadan beklediğimiz ve iste • hım muvaffakiyetler elde etmiştir. için vadetmiştir. toptan süt ala.'l seyyar sütçü An - ayni evde TanaŞ kııı 
2 

~ 
Hodu ile tam iki saat göriişmüştür. Yµzde otuz nisbetinde kazançları diğimiz Hatay için ifasını tıuıhhüd Bu meseleyı tafsilatile yazıyoruz: . Fakat her nedense yolda kuşku- talyalı c.cmil, dün sabah bu sütleri rika, L5ngada 41 ~~

111

~. 
Hodza ile Baynlayn arasındaki olan çiftçilerle küçük sanayiciler etmiş bulunduğu esasları aynen Geçenlerde Çemherlitaşta Abdul- l~.ru:'.'ış ve Sultanahmede kadar yt\. sa!'111.ak uzere evvela Llngaya git - san oğlu Kigork. LB~ ~ 

müzakerelere bu sabah saat 11 de partisi Südet Almanlarına mümkün tatbik etmek, her türlü fesad, talı. !ahın lokaJ1tası yanındaki fotograf- rudukleri halde vermemiştir. Niba. mışhr. Oradan da sırasile Kumkapı, rada 55 yaşında Afl'• Prağda tekrar Mvaın edilecektir. olan azami imtiyazların verilmesi. rik. ve .. mezali":'e nihayet vermek, ?an~e m~stahdem bulunan Rauf yet Sultanahmette bir köşede dur:ı- Kadırga, Mehmedp~a Ye Küçüka- Saray sokağında j\rŞ1k. 
Birkaç giin daha ,üreceği tahmin ni programlarına kabul etmişler- mu~takıl ve Turk Hatayın ı-ücudıi- ısmınde hır genç. sahte ortamekteb rak: yasofyayı dolaşmış ve sütlerini müş- ran a n· yerde J\arabt 

dilen bu miizakc.rclerden sonra dir. ne~:~'!af vermektir. 
1 
şahadetnamesi alırken cürmü m~ş- - Azizim ... Bizi takib ediyorlar. terilerine satarak Langadaki evine' ka, 'N~r~s~aniyedc 50 

Lidet Almanlanna. aid muallak! Siyasi müşahitlerin umwni kana_ ·u_'."et, Fra11sadan alacağı ce. hud halinde yakalanmıştı. Sana da; bana da yazık olacak de - dönmüştür. Fakat aradan daha bir oturan ve Fener ııah'' 
mc. elelerin halli hususunda Çek atine göre Çekoslovakların kahir vaba gore hattı hareketini tanziın 1 İLK ŞÜPIIELER miştir. saat geçmeden ilk zehirlenme M- şan 1628 numaralı polıl bük"iımetile Ha.rnl,•yn "rasında bir ekseriyeti Südetlere pek yeni im _ edecektır.. Bir taraftan bu meselenin mu • Filhakika ikisini de vak'adan ev. diseleri başgöstermiştır. ile ayni handa aııırıt itilıif elde edilmesi pek muhtemel tiyazlar verilmesi taraftarıdir. . .. MEZALIM DEV A_M EDİYOR hakem:si, ağırcezada devam eder _ vel haberdar edilen 2 şivil taharri ~vvelii KumkapıJa Düzoğlu so- Agop kızı Nurisa er · 
gôriilmektedir. Çek lıükümetinin AMERİKA VAZİYETİ TAKİB deAd.aı.a 24 (Hıısıısı ~ııhabirimi; .• k~.:ı_.dıger ta.raftan Kül~ür Direktör. me~uru ile 1 de seyyar fotoğrafcı 1 ~gında 3 numarada. oturan Mari Haseki hastancJeriPC ' 
kendi mlilki tamami~·etine halel EDİYOR . n) Antakyada kayıd devam e. lugu ılc muddcıumumılik makamı, kılıgında taharri komiseri cürmü ile 6 yaşındakı kızı !pek baş dön - dir. ı;:elmck•iıin Siidrtlerc mahalli muh- Vaşington 24 (A.A.)- Çekoslo _ dıyor.Hatay şehirlerindeki tazyik sahte ~ehadetnamc ve tasdikname meşhud için takib etmektedirler!. dürüc übir san~ı ile kıvranmağa ve K .... k A fy~da A 

tari) et vereceıii zannolunmakta _ vakya hadiselerini bütün mahfeller ve tedhı~ hareketleri ebilmemi.5ti.-.. işi üzerinde tahkikatın tevsi olun _ Kurnazlıkta Safvetten aşag" ı kaL kusmağa başlarrHştır. Vak'a hemen k - uçdu 6 yaso aarZı e 

b 
Fransı•lar .. t l '· . ı·· . ı· h agın a num ' SEÇİM VAZİYETİ üyük bir alaka ile takib etmekte. - ve mı.ıs em e,.;e memur. masına uzum görmüşlerdir. mıyan Izmirll Mustafa buna karşı· po ıse aber verilmiştir. Biraz son- s· .1 "'fil j]c ı. 

d
. ı .. . ları TüTk halk d ah B ti . . . . · k . . ınan og u ı-.a d,~ 

Londra 24 (Son Telgr•f) _ Çe- ır e_r. Hukum~t Londra, Paris ve et . . . mı rey .en m rum u sure e genışlıy~n tahkikat sı. - Endışelerın manasızd~... Biz ra can urtaraıı. otomobilı geldiği yaşında akir 
0ğJU ~ 

koslovakyada komüıı ~eçimi bit _ Berlındekı sefırlerinden bu husus.. mek 1>.111 elden gelenı yapmakta. 
1 
rasında Maarıf Mudurliığü istatis _ sana her zaman muhtacız!.. Istersen sıralarda da bıt~ik evde de ayni sıhhi Ş bililC ccrr miştir. Secim sola doğru umumi ta süratle malumat almaktadı~. u. dırlar Bıllıassa köylüler üzerindeki 1 tik şubesi şefi Safvet'in üzerinde gel evine gidelim... Tasdiknameyi feryadlar baş göstermiştir. Birkaç t . otom?t .. rülmii~eıd 

· • • · ta..-yık son derece? · b z ı şu··ph 1 d d dakik d b r anesıne go u ·ıo gı'.' ~arckct gifatermlstir. Benesin• muıru ~tıba, geçen pazar günün _ j EM . Yı. ~ nıtl§ ur. e er uyan ıra~ak bazı hadise _ o_ra a Yer ... Paralarını al! ... demiş. a sonra a u e:>'adlar, civar Kumkapıda uuıog \ 
mılh !-0>-yalıstleri galib y•ziyette _ denberı kaydedılen saliıh eserlerine Ç ERIN SEVKIYATI DE _ !er cereyan e!mıştır. tır. evlerden de duyulmaga başlanuş _ 

1 
d oturııJI 

dir. u ragm· en Avrupa sulbunun bu··yük· VAM EDİYOR: GİZLİ YAPILAN TAKİBLER Saf t !' b tır... n26umara ı evMe · ,·c 6 l . Haleb 24 (H • h . . . B - . . ve ; evve a una razı olmuş- yaşında ı arı .;t\ Diğer taraftan Haynlayn partisi tehlikeler geçirmekte olduğu mer. _ ususı mu abınmız • unun uzerıne Safvet hemen bir tur. !kisi de beraberce evine gitmiş.. Polis memurları bir ~n için bu 1 k L' g da :ıırr ı\lm:ınlar arasındd millıim ekseri _ kezindedir. den)- Dün gece elli kişilik bir Ta§. sivil memur tarafından göz hapsi.. ler ve bir odaya çıkmışlardır. tuhaf ve görülmemiş vaziyetten te. dpellve an 

3

1 evde ol• 

M 

nak çete"' ·k· k • k ı ı· d.. . a numaar ı /l">l' 
yet kazanmıştır. atbuat Çek hükümetinin sakin •• 1 1 as erı amyonla bu. ne a ınmış ve o günden itibaren da.. ... AL PARANI VER ·SENEDİMİ... aşa uşmıişlerse de, hemen icab -1 3 nda >"' 

· radan geçerek H t k d · • b. k"Jd L"-' ed t·-'b" 1 san og u yaşı d ' Çekoslovakyad~ nisbi usul cari ve enerıik tavrı hareketini tasvib . · a aya seP ·e ilmi;>- ımı ır şe ı e ve her yerde iıare. <UÜn Safvetin gözleri hep pen. en "" ır eri almışlar ve telefonla k kt 15 ralı c'° " tın k
, _ _,,_ lerdır kat t k.b. b ed b""tün" ank t a a numa ,.,,~ı·> <Jlduğundan Südetl~r, Alman hal _ e ~ =· ın.ın .a _ı me aşlanılmıştır. Ay. cer en sokağı tarassud etmekte _ u c ur aran otomobillerini yaşında Varto, ayni"" 

kının. y.üzdc .. yir~in.i temsil ede-' Dıplomatik mahfeller Paris ile ALRf.;{;.YLILARIN GÖSTERDİGİ rıca Izmırlı Musta.fa isminde bir za. dir. Ve sokaktan geçen 2 adamla ı Kumkapıya çağırmışlardır. da Salahaddin, çadı'.'~ ccklerdır. Mutebak! yüzde 30 u da Londra arasındakı sıkı teşriki mesai · ta da talımat vcrılerek sahtekarlık fotoğrafçıyı birkaç dakika evvel ar- Acı sesler çıkaran bu otomobille- 37 n d oturan 3 · 
1 d · Ankar 23 (AA) A · · · h k"k k · Jd umara a 5 n 

bunlara afoyhtar olanlardan mü _ olayısıle memnuniyet izhar et _ . a · · - tatiirk'iin ışının a ı aten Safvet tarafından asında gördüğünü hatırlayınca he. rın yı ırım gibi bir hızla birbiri gel Cami sokağında 
rckkebdir. : mektedirler. ııhhatı lıakkında çıkarılan menfur yapılıp y.~nlmadığı tesbit olunmak men işi kat'iyetle anlamış ve cebin. arkasına Kumkapıya inişi halkı he- d ' t K rıı Ser' 

1 

;•ıuılardan ··ı · l · te · t• d d- - .. e o uran ega • ,,.,ı 
AVAMKAMARASINDA ALMANLAR ÇEMBERLAYN'E .,. mu. eessır o an Hatay ıs nmış ır. Bay Mustafa; bir gün en bir 10 liralıkla nüfus kağıdını yeeana uşurmu~ \·e herkes o sem- da t 50 vaşırıda "'.-1' 

Londra 24 (Son Telgraf) _ A- HÜCUM EDİYORLAR halkı namına bır heyet Halk Partisi akrabasından olan Hı!zı isminde bir ve fotoğraflan çikararak: te doğru koşmuştur kolur~~d .• de 29 nıl''" · 
Be 

Bn_ı.:kanı Abd··z . A" h B" b. . ra o c rı esın fi~ 
· am kamarasınd3 Ç'.emberlayn, Çe- rlin 24 (A.A.)- Lokal Anzei • ..,. u ganı ganın riyaseti gence, sa te ortamekteb tasdikna _ - Ben bu işten vazgeçtim!. Al ır ırı ardına görülen bu zehir. t İb .. h -

0~1Ll 
!<oslovakya meselesi hakkında ye- l ger gazetesi ateşli bir makale ile altında Mersine giderek Büyük Şe- mesi almak üzere Safvetin adan:J:ı.. param ve evrakını ... Ver senedimi! lenme hiidiselerı ulınan süratll ted-

0 

kU:ahn t '" ·'"'le görıd<' 
1 
ç kl . fımize Jıi•le · · t · z . . d b" . . d . . b" 1 1 f . . se ı as anesırı ...ıl nıden izahat verm~ ve ezcümle de- e erın askeri tahriklerini protes. - rını t·e azım ennı ar - rın an ırı~ıle Sirkeci de «Melek• em~tır. '.' er e acıaya ıntikal etmemiş ze-. ÜT Ü ER 'fi.Ti~ 

· miştir ki: to etmek ve şöyle demektedir· zetmek arzwunu ızhar etmişlerdir. kıraathanesınde temasa geçmiştir Bunun üzerine İzmirli Mustafa hirlenen kadınlar, Haseki hastane-· S C L . t net · Hükü et · ı·h b • PAZAR · d · k 1 Yapıfan tahkıl<J , 
·-- İngiltere, ;ntihab münasebe _ •Prağın lüzumsuz mazeretler ser- __ m m 1 a atın devam ettL LIK UYUŞUYOR a meeburen parasını almış ve Saf. sıne, er ekler Cerralıpaşaya, ço _ .. . ~ ıı~·ı·.,ı tıle asayişin temini ,.e Alınan me. detmekle iktifa etmemesi Jiizımdıc. gı bu esnada va;;;ifeleri bll§ından ay. 1 • Bu adamla yapılan pazarlık ne _ veli_'.' .senedini geriye vermiştir. euklar da Şişli çocuk hastanesine !~ bu ze~~lc~;rif> S

01

vf 
selesinde bir hal şekli bulunmasını Çeklerin füzuli tedbirleri infilak rılmama.ları daha muvafık olacağı. tıcesınde 50 liraya mutabık kalın - Liikın Safvet burada yine aldan. kaldırılmışlardır. _Yan ettı~ı c ,üt ,1Jd 
Çek bükü.metine tavsiye eylemiş _ maddelerini öyle bir yığmıştır ki 111 ve. zıyareı. a;z.ular.'.na saik olan mıştır.. mıştır. Çünkü el yazısının ve sene. Fakat vak'a bunun13 da kalma • ~ru Cemilden & 
tir. Prağ hükfun!'ti Fransa ile ta _ barut fıçısının fitilini çıkarmak için sebeb'.n ~:a:urk un Yuce Huzurıına Aynı zamanda Hıfzırun nüfus din bir fotoğrafı daha çok evvelden mıştır. Aradan JO dakika geçtik _ unmuştur. ·iJI •"

1 

Jıl' 
mamile mutabık olarak yaphgınuz" şimdi acele etmek lazım geliyor• a_rzedıldıgını ve bu hissiyata Büyük tezkeresi ile tasdik.nameye yapıştı- çıkarılmış ~ müddeiumumiliklc ten sonra Mehmedpaşa Küçük A- Cemıl ve ona k

5

,ıa~ıt11 
. . - · Önderin rok ··t h · ld 1 ak f - M ' r t f · . - ' Petro hemen ya ~ • ı-u tavsıyelerı hüsnü telakki etti. Gazete bundan sonra İngilterenin . . ." mu.: as8'.s o. ~kla!'lnı rı a.c . otografları da mutav•ssıta aarif Müdürlüğüne verilmiştir bL yaso ya ara larıle dıger bazı semt. B )'iP rf 

O-U. Avrupa sulbunun idaınesi tavrı hareketinden şikayet ve Çem. kendılerıne teblıg ettırmıştır. verılmıştır. le... !erde de ayni sahneler tekrar et _ S_~BE \\°~) , 

r . .ısunda Almanlar nezdinde de berlayn'e •formalis= ve semplist O gün öğleden sonra Safvet h~ _ YARIM KALAN CÜRMÜMEŞHUD miş .ve cankurtaran otomobilleri ve Petro bu sutJeı;ı~~d·J;ıJI 
t~{~bbüsler yaph1< ve Çek hükılnıe- har:ketinden dolayı• hücum etmek. Kızılagln zırl'.".'a~ak istidaya ve tasdikname_ Safvetin bu kurnazca hareketi taksilerle hastanelere kaldırılmış - d.~ mandı.racı r,fa .Al tının teminatından B<:rlinı haberdar tedir. ye iliştırılecek olan pulları bu re _ eürınümeşhuda mani olmuştur. Ve tır. . soylemıştır. . y.ci·..,... 
<'t ik. G .. • simlerle nüfus tezkeresini vilayet onu yarım bırakmıştır. Llkin artık ZEHIRLENENLEIÜN İSİMLERİ Geee, geç va kıt .. ' ,.,ıııl' 

Hadi.M:lerin müsaid >urette inki- Tahsil uz el hır konağı karşısındaki •İhsan• kıraa~ bütün şüpheler kat'iyetle üzerine Zehirlenenlerin sayısı 30 a yak- kalanmıştır. Cemılıll. v" 
,fı vaziyette mahsiıs bir derecede il A' •• hanesinde mutavassıttan almıştır. çevrilmiştir. İşte bu şüphelerin kaL !aşmaktadır. Fakat bunlardan aşa _ alınan bir nüınuJl" er.-;,l~h husulüne &~bcp o!du. Şubelerı•nde /Yl USameresi Bu ahşveriş te müddeiumumilikçe iyeli üzerine müddeiumumilik ma- ğıda isimleri yazılı 24 kişi muhtelif gönderilerek zeJıirJcı~1,6ıf FRANSA.~DJ BiR TALEBİ Kı .· .· . . ı Safvetı takı be memur olunan siv:I kamı Safvetin dairedeki yazıhane. hastonelere kaldırımışlardır. Di - resmen tesbit oıurıfll 
Paris Z4 (AA.) - İtimada şayan y • k"J"' bc:ılayın Teş'1kıye \€ Muradiye taharri komiseri Halim tarafından sinin ve masalarının gözlerinin a -

hir membadan öureoildi"ine göre eill teş 1 at ş~ erı bu akşam Paııgaltıda Tan görülmüş ve tesbit olunmuştur ranınasına lüzum görerek bu yolda K A D 1 N 
0 

• •• ., ~ , sınemasında Kızılay menfaat· B d · k · 
nonoe. diın Oğle<ien ~onra Çekos _ Ankara 

24 
(H . h b" . . .. 

1 
b" .. · ıne un an sonra Safvet her neden. arar vermıştir. ı ık . uslL"'• nıu a ınmız4 guze ır musamore tcrtib etm ·ş d k. · MÜHÜRLEN 

" ~-anm Par•• ,,.,firi !'lef an O - den telefonla) ~ıaı· . V •.o• ı· 1 d. B .. ı - ı se ara a ı mutavassıtı kaldırmag· a EN YAZIHANE . ıı: . . • - " ı) e e .... e • er ır. u musamerede B iki r· .. .. · . . B k ı. 
•u ı ıle yapını~ olduğu görüşme vilayetlerdeki tah•il ~ubelerinin HalkeYİnin alaturka az eş. aşı uzum gormu.ş -~·e .. r_z.mırli Mustafa.. u arar üzerine cumartesi ak-1 !<S~ ısna-.nda muın~ılcyhe k1>mün in ti- kadrolarını ihtiyac ııishc!iode ge Junacak İ G l"b" Bs 1. heyetı b~- ) ı Maarıf Mudurlugundrki dairesL şamı; Maarif Müdiirlüğünde pay - (5 inci sahifemizden devam) 1 Keten ayal< e~ habatının ilk kısmi hitama ermiş 

0
._ nış· letınis ve ku\'ve.t!cnd· . ti y ·od ·z· · a ı ın • a ayı> adlı bır ne davet ederek onunla doğrudan dos saatinden sonra bütün memur., Şeker suyunu çekmesi için ~ckrar ıJ1 

d 

• d · ırmış r. e. ' vı ı oynanacak muhtelif nu d - J J b L- ate t k t ı E temı' ılell .1' ugun an dola)·ı ge~cıı cumartesi . . .. .. . • . • ma- ogruya temasa geçmiştir. ar a eraucr Safvet te gidince res.. ş e ayna ma ı. lckten g •çirL J -- ıı1'', 
rünii •iliıh altın.ı da\'cl ddlıniş olan ~ıUkadrol"-'.". Vck_ılle!te~ Lutun vıla- ra~ar ~apılacak, ve meşhur artisti _I Burada pazarlık tazelenmiş ve mi bir heyet müvacehesinde yazı. leeek ve pandispanya yedi sekizi Ayakkabıyı 1<aJıb3 B~:f 
.h . ye ere gonderilmı~tır Haziranın mız Naşıd Ya~·va J\.ll•·oti z·· S f h t• ku al

1

• ı tı~·aı efradının terhis edilmesini b" . . .. .. . . ' ·. ·- ro une a vet, verilecek 50 liradan 25 lira.. anesi ve dolablarmın bütün göz_ san ı_m lrunda ve bir santirr, ka. ra tozunu fırçalall' "I" 

F 
ınncı guouodeıı ıtıbarcn büt.. · çıkacaktır. . ı J J d rs• ran,anın mmafık '" ta~dalı gör-1

1 
•. ti d . . un vı- sının peşın tesviyesini istemiştir. eri mühürlenmiştir. Büyükadada ın ıgın a olarak kesilecek, likörlü nu su ile karıştıra .• ~ 

kt 
1 

.. 1 •le er e ycnı tah"I kadroları tat- M !O ı· . . . t M 1 J k J r>-' b. m~. e o dıığıınıı ~o~lenlİ'~tir. bik d"I k, es'ud bir nı'kaA h ıra peşın ,·erılmesı kararlaştı. O ur.an .. aarif Müdürü Tevfik Kut şurup a ıs _anaca , Üzerine bir iki sürülür. Kabil o u ol 

O
• ·ıd·-· c 1 tte tır. ı t · b b çorba kaşı k k b bul< ı:reııı ıgıne göre Paris ile Lon- rı mış ve zmırli Mustafa bu para. u ış ıçm sa ahleyin 5,50 Yapurile . . gı onaca ve ir lepe rutulur. Eğer ça f ~,ol· . 

ılra. Almanya~·· ı..~r~ı Löyles bir 1 • • Türk Maarif Cemiyeti Yön~ti.n yı kasden o gün orada vermiyerek İstanbula inmiş ,.e 7,5 da dairesin;, şeklı vcrılecek. Üzeri kremi~ kap. sek benzin '""y.ı 53 ı· 
1 k 

1 M j Kurulu Başkanı, Halkevlerı· "u-·feL t · "d k lan k ·· ·· ' ,·r · uırc etin ha\':.yı muhili dsi ınik..t ec ı'sı'n yaz tatı'lı' m -- er esi gün tekrar arayıp clhsan• kı. gı em. Safvetin işinin ba~ına gei. aca ·, en ustune yeşil kayısı ko. rıştırmalı, benzin •I·· 
l n'ta tenvir cılert·.~i ı1'ütalcasında tişi Urfa Say lavı Bay Refet Üla~n raalhanesinde bulduğu mutavassıt mesını beklemiştir. nacak. ı uçar, ayakkabı ııcYB' 
ı 1 

kızı Aliye Ülgen ile Türk "a~rı·r ·ı S K RE · -' ·ıı ıııımnktadırlar. j Ankara 24 (Hususi muhabiri "' " ı e Safvete göndermiştir. .. aa.t 8,5 a doğru bir buçuk gün. J 1 MI '· · . k· ıeti. P'-

no.nc, Alman) oıım mınartesi gü- mizden) _ Bii.-iik :\lilkt :Meclisi Cemiy~ti Ankara Kolleji Resim ;;ğ_ Mukabilinde de Safvetin kendi ~ı luk bır tatil fasılasından sonra işine 1 Litre süt * Iktısad Ve." tırıl"/. 
rü C.<kler tarafndan ,eferbcr ediL ağlcbi ihtimal lıa:ıiranın onund retmeni Bay Şinasi Barutçu'nun ni. yazısile adi bir sened almıştır. Bu dönen memurlar meyanında Safvet 100 Gram sütsüz çikohh nasebctilc vılnYc. dC~ '/, ':i~ ~lan ihtiyat ku\ ,·etlerine mua- yaz tatiline karar \"erecektir. Mccli~ kah törenlerinin dün Ankarada icra senedde aynen şunlar yazılıdır: de gelmiş, fakat hemen Te\"fik Ku- 6 Adet yumurta sarısı istıhliık rncrkezJcrıı;ı!_.; 
c ıl bır "' t [ ,__ , ·· kılındığı memnuniyetle haber ~Jın_ İzmirzı· Bay Mu.·tafadan ~ zı·ra tun odasına alınmıştır. Yarım pakc·t 'a'lı'l)·a lihsal ı"lı·ııltık '.·c ı 1 ., 

. n·n i•C crm·r rtmek ta - mustacelen çıkması İcab eden Jayi- ' v•• . ' o ' •nurunda old ki da ı ı · · mıştır. Y<>ni evlilere sonsuz bahti. borc aldım. CÜRÜM EVRAKI 50 Gram un mizin stok vazıyet 
: • • tı"U _uo a~ın ıs • ıa arı Onlımüzdeki on lıc~ gün zar- 1 k r..r etmı~lır .. J\luurnılcJh, Fon Rib. fında kanunlaşlırdcaktır. yar! ve saadet dileriz. İmza: Maarif istatıstik §efi Safvet' Burada bir müddeiumumi muavL 300 Gram k11,talize şekr:. 1 malumat istcmiştır· ~e~trop·un Ingilıeıenıı Berlin se _ • e ni ile bazı zabıta memurları da bek. YAPlL?llASI * Cadde ve sok~t<I ·ı' 

f.rmc Çcl.oslo.-aky~ tarafından it _ N . . M I' K ıNEYE !emektedir. Bu suretle teşekkül e. Şeker, un, yumurta bff~bnr ka - j lcri sulanma" gcc<'~ ı 
!ilıaz edilıni~ olan askeri tedbirleri evyork sergısı c R . R K EN den hcy~t S~fv.et de beraber olduğu rıştırılır. Sut kaynatılır. ması için Jiızım ıı·~~r ' 
Almaıı) anın bir t.ıhrik telikk.i et- komiserliği halde c!statıstık kakmi• ne ;ııt -1 R-::gan aya !ckabı!a rın mıştır. Haziran 1 " 

mekte olduıtunu beyan etmiş bu - Ank MÜ zak l d . .... t bl 1 mışler ve yazıhanesi le dolabla , 'ın • 1 !anacaktır. ' ' lımdugıınu Çek "!irine sö•lcmis - ara 24 (Hususi muhabirinıiz-ı ere ere Qlr resml e 1"g"' gözündeki mühürleri sökmü.lerd.ir temız iği 1 ·ın•r· 
, den) - Beynelmılel NeYyork sergi. p . y 1 . . ş · * İstanbuluıı 

1 

. ı 1 
tir. . sinde Türk avi on . ·-· rag 24 (A.A.) P.odza ıle Hen !cin arasında. yapıla;ı görü meden' . apı an araştıımada bır çok re. . En ~olay olarak ikiye .bölünmüş neye aid progrı<rıı h~d• f 

O<tt<ki. bu m"'dc Jıaklunda hü _ İktısad Ve~ale[; ı;,,:~::~~~~~I sonra bır taraftan hükümet, diğer taraftan Siidel Alınanları tar!fından ı sımler.le.' .adresler ve millet mek _ ~;r sogan '.le sıl nir. Soma hir fani. biliye Vekiilc•in~ ge'~_·•.'if kiımctile görü~D'ek ıin-re boı;:ün Fuad Sakir tayin <'dilmi tir ".eşredılcn. be~·annamelerde ayni tabirlerle şöyle dcnilr·ıl'ktedir: ·Ma- te.blerı ıçın hazırlanmış bazı usul - la parçası ıle parlatılır. Bu .ıyakke., * Çin ordusu şuı' .J', l'ra~a hareket ı-dcc<'klir. • ş . luma.t teatısı mahiyetindeki görüşmeler başlamıştır.• suz tasdıknamekr, nazarı dikkati bıları ılık bır yerde muhaf-ıza et - için emir alnıışur. :B~~rlı 
İngiliz <cfiri. flonc·~ i de görm~ Onümüzdek: görüşmenin hafta sonuna doğru vapılaı•ağı istihbar (celbeden bazı evrak elde olunmuş- meli. Sıcak ve soğukta oluı s1 _çat - Jer, 'ordunun Jı3rb ~~ ı.ıif 

"' ınumaileyhe billıas.a Londranın ı 1 134000 edilmiştir. . ur. lar. Eğer ayakkabı çok csk;ıms o - faza etmek ve uzuO} 
dde et mi~ oldu~ı; bütün malumatın t iki tara!tan hi. . . .. . .. .. , .. i SUÇ ORTAGI DA TUTULDlT !ursa tcmizlendıktcn sonn a;·rıco harbi yapmak iç n rır 
Alnı?.nların ~·cko'lc" ak)·a hndu _ ı Lı"raJık d . . çbm dun akşamkı goruşme hak.<JJ.ıla mutalea!ar J Bunun üzerine Saf\·<>te hemen i· onlar:ı mahsus bo,·a sıiriılur . 1 h d r1ct· 

d 

ser etmem~tır t . . . ~- , ' · · cı eylemekte ı 
unda asker tah id etmemekte ol _ · en el çektırılmıştır. Aradaki muta. (1 

:~=~ar~:~a~l~~ ... ~!~,~ktc bulundu Bir suiistimal Alman hududu_ oda bii Çek tayya-1 va;~:::;k:.~ t:~~~m~~~:~~~ devam e_ IDevlet Demiryolları ve Lir1''"'' 
ÇEKLER SÜDETLERLE resi agv açl".llfa takıldı dılmektedır. Safvetin diğer suç or.I işletme U. idaresi lfal118(1 , 

ANLAŞACAK GayrimUb•dlller komis· " takları da. takıb. olunmaktadır. _ L·;ıı" 
Prag ~4 (A.A.)- 1'"2ar günü yapı- yonunda vukuu iddia . Prag 24 (A.~·>:- Sisli bir h.avada Alman hudud.ı civarında uçan MAARIF MÜDÜRÜNÜN BN , Mulı.a~ın~n bedc-Ji 247~0 lira olan 450.000 adet ırlgr~fr-'dJ 

Zan ıntıhabatın neticeleri Çekoslo -1 edile b I I ğ bır Çek tayyaresı agaçların tepesıne takılarak alevle.- ıçinde düşmüştür. SABAHKİ SÖZLER! IFazartcsı gunu ,.aat 15,30 ela kapalı zarf usulü ile ,\nk

3 

,·akya halkının Südetlerle an'a; n U yo SUZ U un .. Prag 24 (A.A.)- Çek askerlerinin Alman - Ç"'lwslo.-ak hududu ~u m.es.~Z~ hakkında .bu sabah Mcı. nasında .satın alıncktıı. ' ;ııi ~ 
mak hususundaki samımi arzusunu ta~kl.k•'.'n• bat~andı ·uzerındc bulunan bir tahta köpriiyü yakmak istedikleri hakkındaki a:_ıf Mu~uru Bay .T.er[ık Kut ile gö. Bu .ışe gır_mek ntyen!Prinl856,25 lirlık muvakk~t ıe'ı ,c _ıı gösterm~ktedir. Prag mıntakasında Ga) rımubadiller kom;syonundalhaber desmcn tekzib edilmektedir. rttşen bır mııharnrımıze mıımai'eylı nun tayın ettıgı vesıkallrı ve Nafia Müteahhitlik vesika' · ıJP. Siıdc·tlcre imtiyaz verilmesine mu- sahtek.ar~ık y~lile 1 m.Uyon ~34 binlK d •• t •d } şu izahatı 1·ermiş~ir· ayni gün saat 14.~0 ~ kador Komisyon reisliginc vcrrıır~~·.'.ıj 1 

:mz müfrit sağ cenaha mensub miL lıralık b~ suııstımal yapıldig.ı ~ak- U US e yenJ en çarpışma ar oldu ··:•Bu meseleye aıd tahkikat ile Vr. Şartnameler paıasız c•larak Ankarada Malze!1'C d••' 
li Yahdet ve milli birlik fırkaları kında aliikadar makamlara bır ib •

1 

Kudüs 
21 

(A.A.)- Bu sabah Kudüste ateşli silahlar bombalar ve kalet ".'e~gııı olma~tad'.r. darpaşada Tesellüm ve Se' k Şefli 'i"inden dağıtı!ıııaklaıJıı· .•~ ıntıhabatta yüzde yirmi yedi nis.. bar yapılmışhr. taşlarla yapılan sekiz arbede esnasında bir kişi ölmü~ v~ on sekiz ki i .. Istat'.s;ık .kalemı şefı ~af ve:e. 15 1 t . . ·- .. 1 iİ~~ ..' 
betinde kaybetmişlerdir. Bu mesele hakkında maliye ve yaralanını~tır. Ölen Yahudidir Yaralananlarınon "k"s· A b b . yş gun et tel ışden el çektırı!mıştır.ıt 5 an bul Denız Tıcaret tııtudU' ' 

1 

. . . . . . . . . ' ı ı ı ra ' eşı a- Tahkikat de , k . . .. . . k"' Yıiıde on bir nisbetinde kazan~- ~dlıye teftış heyetten tarafından hudi, bıcı de bır Rus rahıbesidir. . tam etme tedır. Mudırıyet 'arrandıraları için boya, h<-·ut, fırça ,·c 1,r 

::~.a~li~~ _enna:"·vvetlı par~~e.r ya~i ıcab eden tahkı~~t - yapıI.ınış_ ve ev- 1 Şam hpısına yarım_ ~il mesafede ve valinin d~iresi yakınında * lk'.ısad Vekaleti .iplik idhaliitı- 1bahçe mendireği ;çin taş, beton demiri pazar!.kla aıınuC: fi 
- yona!, komunıst \e rak Ankaraya goturu!muştur. Ora.,vukua gelmı~ olan bu hadıse!P.r, birkaç ha!tadanberi KudüE dahilinde nı tenkis edecektır. }abrikalarımız. 125 mayıs 938 çarsamba günü saat 16 d G 1 t d Merk' 

"'
5
'·al - demc•krat partileri Alman 

1 
da rapor hazırlanacaktır. •'llkua gelen ilk hadiselerdir. daki iplik imalatı da azı;mi surette dur·· ıu·· - ··n . - ti . • a ,a a a a c:ı04~) 

tt 1 akt 
gu e muraraa arı ilan olunur 

ar ırı ac ır. · 
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r D."' ~efrikası: 18 Yazan c Rahmi vaoız Aşk, politika 
Veyaeo Bir hiç 
Yüzünden 

!Giyotinle idam 
edilen Kraliçe 

Yahudi müşteri 
lerini kaybede11 
berber kadın 

(5 inci sahilemlıden devam) 
blrn ... Bana şahid olmanı ricaya 
geldim. 

l 
'f - Şahid mi? Gelir gelmez düeL 
ere·· k• 1 diy • ~ Ull} • "b Vesika, rrsim, maldmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması er .,. o mu e orsun ... 
~kk e, 'Ve ıktı as nından miralay Remzi, Şükrü, komodor başkatibi İhsan, batan gemi - Eski bir mesle ..• Fransaya a -

c~ e;;utPaŞ;H;;·t;ı;~b~.;~~;;;. §,§~~~~? 
lll den l•z ı•şıe rı• ne burnunu katürünü yapmış. Kendisini tanı -mıyorum. Fakat bir ders vermek 

istiyorum. 

Sokmamasını ı·sı·ıyordu · lış~ar~:::rrıı:u t::ak!:ı~m~~h:;e; 
. • hakikati söylemek mecburiyetinde 

~~razama söz söylerken: Talat, kardeşim -~:.~:::·;::.~=~ 
bunun biricik hal çaresi budur diyor; :::~T~~;~:::m~;::a :~~~ 

~q,. k • ~ uzun bir mektub yazdı. Af dile-

fQ ı ! amışta ordular erır benden sorulur; Birkaç sene sonra Katül Mendes 

(5 inci sahifeden devam) 
mi jandarmarun muhafazası altında 
cKonsiyerjeri• ye götürülmüştü. 

Hapis olunmuştu. Bulunduğu oda 
rutubetli ve son derece soğuk-tu. 

Yanında iki kat elbise vardL Biri 
siyah, biri beyaz. Her ikisi de eski 
idi. 

Son mktub 
Kraliçe, sükünetle masaya yak -

laştı. Hasır sandalyaya oturdu. Ço -
cuklarının muhafızı Madam (Eli -
zabet) e, Lüi'nin kız kardeşine 

hitaben şu' mektubu yazmıya baş -
!adı: 

cSevgili hemşirem, bu mektu -
bum sondur. Bunu bir vasiyetname 
gibi telakki edebilirsin. Mahkil.m 
oldum. Kafam kesilecek ... 

cBunun için müteessir değilim. 

Çünkü benim gibi masum olan sev. 
gili kocamın yanına gideceğim. Son 
dakikamda onun gibi cesaret, meta. 
net gösterebileceğimi ümid cdiyo. 
rurn. Vicdanım rahat... Ona k9.l"Şı 

bir günahım yok. Müteessir oldu -
ğum şey, evladlarımdan ayrılmak -

miş! Bunu bilerek yaptığına emi - (5 ind sahifeden devam) 
nim. Kendisini affediyorum. gilip gelmesi de hakkındaki şüphe •. 

cBana düşmanlık edenleri de af. leri uyandırmağa kili gelmişti. Jes
fediyorurn. Çocuğuma söyleyiniz. si bu seyahatleri gezmek için, sıh
Babasınm son sözlerini hatırdan çı. bati için yaptığını söylüyordu. Fa
karmasın cOğlum, intikamımızı aL kat kendisinin paraca vaziyeti böyle 
mıya çalışmaSın! ... • sık sık yer değiştirmeğ~ müsaid ol-

Kraliçenin gözlerinden yaşlar dö. madığı anlaşıldığından kadının Al. 
külüyordu. Daha faz1a yazamadı. manyanın istihbarat teşkilB.tile ala
Zaten şafak da sökmiye başlamıştı. ~d".'" olduğu. söylenmiştir. Fakat 
Pencerelerin parmaklıkları arasın.. essı başka hır çare bulmuştu: 
dan güneşin hafif ziyaları giriyor _ İskoçyada kardeşinin bulundu.,"u 
du. yerden çok uzak olmıyan bir yer-

Son dakika... de berber diikk.'ıru açmış, para ka

16 ilkteşrin 1793. Mari Antuanet, 
ince ipekli beyaz robunu giyindi. 
Başına beyaz bir tül örttü. Ayak -
larında yüksek ökçeli siyah saten 
bir iskarpin, saçlarının üstünde be. 
yaz bir bone vardı. 

Saat sekiz. Bir papaz geldi. Gıl -
nahlarını çıkarmak istedi. Kraliçe, 
çıkarılacak günahı olmadığını söy. 
ledi, reddetti. 

zanmağa başlamıştı. Bu suretle ar
tık kardeşinin evinden uzaklaştığı 
oluyor, iş bahancsile dükkanında 
kalıyor ve yine bir bahane ile Al _ 
manyaya gidip geliyordu. Nihayet 
dükkiinının civarında ufak, ucuz bir 
ev tutarak kardeşinir: yanından 

büsbütün ayrılmı~ ve artık büsbü
tün serbest kalmıştır. 

Casus kadının kızı Marearita bu 
vesile ile kendisinı gören gazeteci
lere annesi hakkında malümat ve -
rirken hulasa olarak şöyle demiştir: 'llelb h • h • • f f f • • b · ile Jorj Vanor yine, ayni san'atkir 

Q lr şe lTl Opa U ar gıne gıne enden yüzünden düello ettiler. Katol Men 

~. $0,.ulur ben neyim kuzum Al/alı aşkına ;::;.aralandı. üç •r kolu '>ağlı 
' 14!~ ··-· !ıı Re,;;;41e bütün bunları fik.. Beri tarafta her gaileyi başımıza 
~~ en Taıat Paşa, zeki pı.. çıkaran, tabiri mazur gör paşa; her 
tıı .~r hl4ı.klanan gözlerini, b;r feliiketimizde kılavuzluk eden En. 
~!ıı~betile mükellef neza- ver •mevkii izzette serefraz• otu.. 

l>11şa a Yangelip yaslanan rur, ihtişamla hüküm sürer, rütbe 
~<!! b ~n gözlerinde gezdire- onun için, mansab onun için, ikti -
Şiııı.ı( .~ı: 1 dar onun için, diktatörce bir tabak.. 

l.i~ ~ boyl.e fena bir ihtimale kümün ifadesi şeklinde hükümran 
'"!, §alıs l"lııesın sonu sade senin, olur gider. 
( C;ın ltıuzın zararına değil, Ona sorulacak suallerin neden 
ltıı Ç(!lti llııızı, başımızı feda et. muhatabı ben oluyormuşum?.. Ni.. 
ctvııı nı:nıyeceğimiz fırka na.. çin her hatanın sebebini izaha ben 

liğile başladığımız, muhaliflerin biL 
tün itirazlarına, komplolarına rağ. 
men idareye uğraştığımız devlet 

mekanizmasını böyle sudan işler, 

yersiz ihtiraslar yüzünden sakat bir 
sevk ve idareye tabi tutmamızda 

mana var mı? ... 

Eğer tedbir alacaksak vakit var _ 
ken bunu yapmalıyız... Sen başta 
bulunuyorsun Talat; mevkiin sana 
verdiği salfilıiyetle partinin progra. 
mını çizdiğin, devletin idare siste _ 

* Roşfor'un düellolArı pek çoktur. 
En garibi de Pol dö Kasenyak ile 
yaptığı düellodur. 

O devirde Kasenyak, cMeml.e
keb gazetesinde yazı yazmağa baş. 
lamıştı. Roşfor, yazdığı bir makale. 
de Mari Antuanet aleyhinde bu -
lunmuştu. Kasenyak, kraliçenin 
çılgın bir sevdalısı idi. (Ölüye sev. 
dalanalar da varmış!) 

Bu makaleye şiddetle mukabele 
etti. Ve şahidlerini gönderdı. ilen 
Deni'de bir tarlada çarpıştım. 

tır. 

cFakat bir dereceye kadar teselli 
buluyorum. Zira, onları sizlerin hi.. 
mayeniz altına bırakıyorum. 

•Onlara, ana gibi bakacağınız, 

analarını arattıramıycğıruz mu -
hakkaktır. 

•Mahkemede, kımızı yanınızdan 

ayırdıklarını öğrendim. Zavallı 

yavrucak!.. kendisine YazmıyorunL 
Mektubumun eline geçeceğinden e
min değil.im. Hatta bu mektubun 
da ... 
•Çocuğum, aleyhimde şehadet et. 

Çalınan çocuk 

Bu sırada müddeiumumi ile jüri 
heyetinden bazıları içeri girdi. B:ış 
gardiyan: 

- Dinleyiniz, mahkemenin kara.. 
rı okunacak!. .. 

- Kararı biliyorum. Tekrarına 

lüzum yok ... 

- Usul böyle ... Her halde bir de. 
fa daha dinlemeniz liizım ... 

Fabriçius, kararı okudu. Bitirin. 
ce cellad Şanson kraliçeye yak -
!aştı: 

- Ellerinizi uzatınız! ... 

Kraliçe iJd adım çekildi! 

- Ne o, dedi. Ellerimi mi bağlı. 
yacaksınız? Halbuki kocamın elle. 
ri bağlanmamıştı. .. 

- Annem Almanyayı ve Alman
ları çok severdi. Öldüğü zaman AL· 
man toprağına gomülmesini isti -
yordu. Uzun seneler memleketinden 
ayrıldıktan sonra tekrar İskoçyaya 
döndü. Ben de dört yaşındaki kızı. 
mı alarak buraya geldım. Annemin 
Almanyadan hareketinden evvel o
radaki gizli teşkilat ile temas elliği 
anlaşılıyor. Annem Almanyaya gi- ' 
dip geliyordu. Buna ben de şaşıyor_ 
dum. Fakat oradan berberliğe aid 
makineler ve saire alıyordu. Sonra 
bir dükkan açtı. Ne dayım, ne de ' 
ben fazla birşey bildiğimiz yoktur.• 

' Tahkikatın alt taralı yarınki •Son 
Telgraf. dadır. 

tveı "eremeyiz ... Değil mi? .. mecbur tutuluyorum? .. Neden ve 
~ ·· İ mini tanzim ettiğin gibi bizim de ı.. haıd. niçin?... şte, bunu sorduğum z:ı _ f 

""ı( , e B yollanmızı, aydalı olacak çalışma 
•ir ··· una şimdiden muş. man bana cevab verecek ne mes'ul Kasenyak çok mahir bir nişancı Elli yaşlarındakı adamın biraz u.. _Durma! dediler. Vazifeni yap!. 
~ıııarre bulmalıyız! bir makam, ne yakin bir arkadaş, tarzlarımızı yaz, çiz, her birimiz idi. Hasmı ile karşı karşıya gelince zakta bekliyerek çocuğu istasyona Cellad, Kraliçenin bileklerinden 

Cellad lereddüd etli. Jüri aza -
(4 iinrü sabifemizden devnm) !arı: 

Tarihi Türk musikisi 
"'-.~ ... ''il!.. . ne de sırt dayayıp bel bag"ladıg"ımız kendi yolumuzu bilelim; k. iınııe kim. yanındakilere il lm "ht" l" d D" ;'it'" yo amış o ası ı ıma ı var ı. ı- tuttu, arkasına .çevirdi. Sıkı sıkı 

~~.~~n~ kısa, kesik ve tek (cemiyeti mukaddese) [1] meyda - seye buynıkluk taslamağa yelten. - Dikkat ediniz, dedi.. kemerin. ğer haber verenler de olmuştur. bağladı. Mari Antuanet ağlamamak Fatih Halkevi Ax şube•. b~skam 
ı iııı ar a buna taraftar oL na çıkmıyor!.. mesin.. Bak o zaman nasıl her iş tı. den vuracağım... Bunlara göre yaşlı bir adamla sekiz için kendini zorluyor, gözyaşlarım Konservatuvar profesörlerin den 

kenseri 

~il ~.~~~ bir halin var. Paşa, paşa; Talat, kardeşim, elbir. kırında gider ... İlla fela... Hakikaten, dediği gibi oldu. P.ı>ş- yaşlarında kadar bir çocuğun Lond- güç tutuyordu. Mes'ud Cemilin nezare' ve idaresi 
"'~. . 

1
••• [1] lttihad. ve Terakki R. Y. (Devamı var) for, karlar üzerine yuvarlanılı. raya gelmek üzere yolda görüldük- - Şimdi saçlarını... altında hazırlanan (17 ve rn inci ıı.. 

• ~ ge .· "'Yle, Enverle aranız.. M E K s ~ K A Dostları koştular. Öldü zannetmi,_ !eri an ılıyordu. Çocuğun o ak. Başından bonesini çıkardı. Saç _ sır Türk bestekarları) nın yüksek 
~ !>\lllıı;iz!ik nedir?... ı !erdi. Fakat, clJktor hayrette kaldı. şam eve dönmediği görülünce iş po- !arını kesti ve cebine koydu. san'at eserlerinden mürekkeb (Ta.. 

lı.~ 'l}anın meseleleri kl'ndi Kemeri çözünce kurşunun, Re~ _ lise haller verilmiştir. Çocuğun an- Saat on bir ... Mahküm, sakin bir rihi Türk musikisı koro konseri) 25 
\. 't tarzına göre edindiği forun dostlarından bir kadının h:ı.. nesi şunu söylemektedir: tavırla yürüyordu. Bütün yollar Mayıs 938 çarşamba gı.inu saq~ l:l de 
"1 L. Çok { • üncii sablfeden devam) meti ayni suretle hareket etmekte-

'llb,h tuhaftı ... Bir kı - k til d bersizce kuşağın arasına koyduğu - Kocamla beıı her yeri aradık. askeri kuvvetlerin muhafazası al _ Fransız tiyatrosunda verilecektir. • atı verme şar e. ir. 
ta• erin kendisine aid İn madalyaya tesadüf ettiğini gördü. Çocuğumuzu bulamadık. Bütün ge- tına alınmıştı. Arabaların gelip tıit.. Klasik Türk musikisi ve halk =.. _ 

~ ıırn Meksika hükumeti bir de şu nok- giliz gazeteleri Meksika hüku-'. ~ "uı en o, bunların biç b Eğer madalyon olmasaydı, bir ~.ı - ce bekledik ve hep geleceğini ümid mesi menolunmuştu. Sokaklard·ı kıları yönünde uzıın zamandanberi 
< "ltu talar hakkında İngilterenin nazarı metinin u hareketi ile Meksikalı-

.. ııı. ""ıı etmeıc istemez, ili. raftan girip öbür taraftan çıkacağı ediyorduk. Korku içinde uyuyama- büyük bir kalabalık vardı. hazırlanan bu konserin da\•etiyeleri . t.. "'<d•. '' E dikkatini celbetmcktedir: !arın m ı hislerini tahrik ederek 
.., ~.., nverde olduğu - "h b muhakkaktı. Roşfor, bir mucize ka.. madık. Fakat gelmedi. Nihayet po. Şanson; Kraliçenin elinP bağla. her gu"n Halkevi D!fektörlügu"··nden 
"ıı,,_: -~er· k 1- Meksikanın dahili vaziyeti yeni intı a atta kazanmak maksa-
"" :'<ılı. 'l' • endisin~ toz kon. bilinden kurtulmuştu. lise müracaat ettik. dığı ipin ucundan tutuyordu. Büyük parasız alınabilir. 

'htı ·· Oz k hakkında tahkikat yapına~a İngil. dını takib ettiği ihtimallerini ileri • ·--------------Rıb· ondurmazd: amma, "' KADIN DÜELLOCULAR Bundan sonra zabıtanın ilan üze- bir yük arabasına oturttular. Yola,. 
t.ı;:~ltı 1 kabalı terenin salahiyeti yoktur. sürüyorlar. 
:"14 · .. 'le b atin bir kısmı da 2- Meksikanın almış oldug·u va- Alman gazeteleri ise Meksika - Bordolu günzel bir delikanlıya rine verilen malümat birbirine ek- çıktı. 
~.. isbat :~. unu hadiseler de İn lenince yaşlı adamla sekiz yaşın - Kraliçenin yüzü hafifçe sarar _ 
~ '" ziyet bugünkü karışık olan ahvalin giltere münasebatının kesilmiş ol gönül veren iki kadın tabanca ile 

\."' !>. 'Yordu... ı"cabıdır. masını Meksikada milli hislerin bir daki çocuğa rasgelenlerin az olma- mıştı. Halk bağırıyordu: 
lı.. ""\ Veil§anın bu çok samimi gö - düelloya karar verdiler. Bunlardan dığı anlaşılmıştır. - Kahrolsun istibdad! Yaşasın 
,'Q;, ca d 3- İngiltere hükumeti, dahili ve ifadesi olduğunu yazıyorlar. Mese- b" · · k 1 d 1 d V d . 

ıe~ '- n an söyleyişe çok ırısı a çasın an yara an ı. e ..._ Adam elli yaşlarında kadar tah. cumhuriyet! ... 

~..,, ~ısa ( harici i•.· ]erin hududunu ayırmıya _ la Frankforter Zaytung gazetesi di- il "h t ·ıdi 
. "'l!tı"• akat esasa temas e- e oya nı aye verı · min ediliyordu. Saçları siyah, biraz Mari Antuanet, percerelerdei'I 

••e rak ona göre hareket etmış· değildir. yor ki: Meksikanın tarihi kan ve 
Obı·e'-ı· cevab verirken gene Rakiblerden\ birisi meşhur bir da ağarmıştı. sarkan halka kayıdsız bakıyordu. 

l' leı " ıf b Meksika hükümeti İngiltereye karşı petrol ile yazılmıştır. Meksikalıla- al 1 'lj kilt .• akışının zaviyesiıı.. - k b .11 1 aktris idi. Koc: ı o an ikincisi, dü. 1 Çocugu" ve bu adamı bulmak için Araba yavaş yavaş yürüyordu. 
~ ettı . dostluk duyguları beslediğini gös- rın çogunun anı ya ancı ını et e- d 

1 le . gı hadiseyi, hadise - termek maksadile yukarıda bahsi rin Meksika petrollarını elde etme. ellodan sonra bir manastıra kapan. her tarafta yapılan arastırmaların Nihayet syiaset mey anına ge di. 
"' ~~ ı'•tı"ah etti: İn 1 . . . ak t dı. nefcesi alınacağı tabiidir. İngiliz Kraliçe arabadan indi. Metin a. ""\ıı. , e geçen 18,000 giliz lirasını İngil- erı ıçın mış ır. 1 , 1 

;:'Y' 1·,..::· Yok, sade bu işte de. 1 M ks"k t ·ıt ·· 1 t Hanri Bernştayn'in ilk düellosu gazellerini ve zabıtasını çok meş- dım. la. rla yü.ru.· d.ü. Dört cella.d m.u. -.. •ı . ., tereye gönderirken bundan alınma. e ı a - ngı ere munase ıa ı-
\ 1~ b· •ze inkişaf eden her sı lazım gelen vergiden vazgeçtiği- nın kesilmesi meselesini tahlil eder- G. dö Vilet'le yaptığıdır. Vilet !xı- gul eden bu vak'anın tahkikatı Lond avını, kendısını tutun.'.'a gıyotının 
\·~1, Sa:~~:ilt suçlu var. O da ni de bildirmiştir. ı ken Londranın Taymis gazetesi ih- ğazından yaralanmıştı. Araba ile ra gazetelerinden nakledilecektir. tahtasına yatırdılar, agır satır ın<'"' 
\t ~. bı,n ı:nışta ordular erir, Meksikadan harice çıkarılan pa - tiyath davranıyor. Bu gi~i hare - Parise getiriyorlardı. Yolda son de- Çocuğun ailesinin bulunduğu semt- Şanson, kesı~ başı ,;açLmndaıı 
';'ttllrı~ tahteibahirler limana radan yüzde 4 vergi alınmaktadır! ketlerın _mılletlerarası m .. un .. aseba - rece susamıştı. Bir köşkün önünden teki komşulardan belki beş yüz ki- tuttu, halka dogru uzattı: 
"'lltQ"'r e d.' mes'ul gene ben·, Ça.. t d d 1 d - 1 İ şinin malümatına müracaat edile - - Kahrolsun istibdad! Yaşasın 

! ll•ı:n ki bundan bu vergi alınmamakla ın a ogru 0 ma ıgını soy uyor. ş- geçerken arabayı durdurdular. B•h . h · t' 
,., ar 1· ' an donanması Bo - t h ft l M k ·k dedikod rek bir ipucu yakalamak istenmış· cum urıye ···· .,. . h .. k. t" İ ·ııe e son a a arın e sı n • u- 1 il ul b 
~ tltıti~i ngiUz donanmasına ta. Meksıka u ume ı ngı reye karşı suna dair Avrupa gazetelerindeki çede çiçek eri . e meşg ir adam.. ise de tahkikatın o cephesinde daha Saat on ikiyi çeyrek geçiyor. Halk 
h •• ~de Veren ben imişim gibi hüsnüniyetini gösterdiğini söyle - yazıların bir hulJsasını çıkarmak dan su istediler· Derhal bir ~ürahi birşey çıkmamıştır. İngiliz gazete _ dağılmıya başladı: Çünkü yemek 

''il, ~a: sorulur ... Hulasa yan mektedir. istenince varılan netice bu oluyor. getirdi. Ve Vilet'in boğazından va- lerini ve zabıtasını çok meşgul eden zamanı gelmişti... I·.' ~ra batanın, iğneden Diğer taraftan petrol madenle - Fakat Meksika meselesi daha ken- ralı olduğunu farkedince gülüm _ bu vak'anın tahkikatından çıkacak Kraliçenin vücudü kireçlendi ve 
~ >4.hatlis·eı:beişlenen töhmetli rindeki hisseleri dolayısil.e Fransa 1 disinden çok bahsettireceğe benzi.. sedi. Bu adam meşhur cella.d Deyb. netice Londra gazetelerinden nak- Madlen mezarlığındaki umumi çu -

~1 1 
1 

n olı~~u.;m~·~··~!!!!!!~v~e~İ;ta;l~y~ay~a;;.,;,k~a;rş~ı~d;a!,;;,;~~fe~ı.~-s;ık~a;,.;;h;ü;k;U..;;;..,;y~o~r~.~Ç~iın;·;k~iı~·~b;u~p~e~t~r~ol;,,;.:m~e~s;e;Ies;;;idi~·~r.!!!!!!~J;e~r~i~di~···~·!!!!!!~....,,'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!"'!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~~l~ed;i~lec;;,;;;e~kt~ir;.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'T'k~ur!!!!!!a~a~t~ıl~dı~ . .,,,,!!!!!!!!!!!!"'!!!"'!!!"'!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!9 

~ 3.2 .- :=::;;:::=;::::;:::;;;:;~;:: , çalan kendi adamlarından biriydi. Kadın yalnız başını eğmekle ikli- - İş tıamam mı Durkheim .. dedi. kat polis müfettişini sessiz ve muti 

BUGÜNKÜ' PROGRAM 

Akşam ne;riyatı: 

Saat 18,30 Pliikla dans mu<iklsl, 
19,15 Konferans: Beyoğlu Hdkevi 
namına avukat Mustafa Tıınalı l 
(Halkcılık). 19,55 Bors~ haberlerl l 
20 Vedia Rıza ve ~rkadaşları tara. • 
{ından Türk musikisi ve halk şar • • 
kılarL 20,45 Hava r11p0ru. 20,48 Ö
mer Rıza tarafından Arabca söylev, 
21 Tahsin Karaku~ ve arkadıışları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Saat ayar.) ~J.4;; Orkeı::.. 

tra: 1 - Ofenbah: La vi Parizy2n. 
2 - Ponçielli Danza delore. :3 -
Translatör Rev dün nüvi dö bal. 
22,15 Ajans haberleri. 22,30 Pial<Ja 
sololar, opera ve operet parçalıırı. 

22,50 Son haberler ve eı tcşi günü:ı 
programı. 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı 
Bu suretle hem kendisinin orada ol- fa elti. - Emirlerinizi yaptım şef .. öı:ıe takib etti. 
duğunu bildirmek istiyordu, hem Biraz evvel onda başlıyan tahav- geçiyorum. Evin kapısında bir otomobil var. 12•30 Pllikla Tüxk musikisi. 12·50 

d üf. tt· . d" .. k . d O ketle a··ne dog"ru gı"tti Achille dı. Durkheım· bunun ı·çın· e dosyaları Havadis. 13,5. Plkla. Türk musikisi. e m e ışın uuu sesın en sonra vül gitgide kuvvct!Hımişti. Birkaç pa . · .. 
b ah B t · od b k e daha "Cız)o yerleştır· mekle meşguldu··. Kadın 13,30 Muhtelif plak neşriyatı. ı ı ir d a niçin düdük çalmadıg"ını dak"k 1 "Jh" ·· d 1 · as eın ayı ır er b ~ ı a evve mu _ ış muca e ect o- ... w So 
sormak istiyordu. Polis müfettişi 1 k dın . d' 1 k" b" h rile muayene etti. Lambasının ışıgı geçsin diye geri çekildi. Polis mü.. n. an a şım ı gaye sa ın ır çe - , ı r,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;.;;..;;~~.;;:;;;,...:;....;;;_ __ 
üstüste iki düdük eı· ttu··rerek adam- ak t K d" t 1.. bo parkeleri yalıyordu. Tam bu ısll<, fettış" i de kadının =nına yrleşince il 1 re t ınmış ı. ~n t a ııne yun . w •• • • ~ •• J... lJ,~7 Htcrt }j)·l . ~ ı u 
!arını müsterih ettikten sonra kadı- pencerenın gnune gelınce polıs mu- o da otomobile atladL 

- b" h l ı t Et f d Rcbiülevvcl Mayıs 
nı kollarından tutar&k odaya girdi. 

~aydi b Tercüme eaen: Hatice Hatlb Bir dakika .. yere dağılmı~ dosyalara 

\ \ lııb ~~kaJıın küçük bayanı Korsajından çıkardığı bir men - baktı ve gozlcrı!e muavının~ aradı. 
• 'ı\raııı:~ız. Me;ele çıkartma.I dili elile parçalıyordu. Polis müfet- - Bunların hepsini topla, bir pa

l( bıııı~ ~a gori.ilecek küçük tişi bunu asabiyetinden ileri geldi-I ket yap. Belkı ıçınde calıbı dikkat 

't 'l<lın ita a~. ğini anladı. Bu defa kadının hakiki bırşe~ bulabılırı.. .. .. 
, ~~Ilı·~ ist lb,ni" atışlarını tes- bir sinir nöbetine tutulmasından· Boguştukları sır~da yere. duşmuş 
't lıoyd er gıbi elini kalbinin korkuyordu. olan şapkasını aldı ve yemden ka-
~ lı· 11· Bir "dd • . dının kolunu tutarak kapıya doğru .,,,lia •lıj~ mu et bu va- Nihayet kadın sinirlerine hakım · .. "d"" 

·~ı~ ı,,~J Yavas yavaş aklını l t G" ı " ·· d k" b yuru u. 
~ "lt~ llYord • . 0 muş u. ozyaş arı yuzun e 1 o- Ta -ı kapıdan çıkacakları sırada an b· ıı. Bırdanbire hiç b , d · ·· • 

lı(),_ ır aı1ct _ • . yaları ozmuşlu. ~ akat aıma gu - kadına dogru dtincrck böyle bir ih-
"tli, a asabı hır kah- 1.. ·· d p 1. ·r tt" · b ı ~ ~ ~•e !tıt umsuyor u. o ıs mu e ışı: tarda u unmak ihtıyatını göster-

~ l>01ay~ı fidde~idu, sonra bir - - Allah allah dedi, sanki bizim di: 

~ ~ l"ıı.iiretti.•ie ağlamağa baş- eli".'ize düşmek .onun pek hoşuna . - Size e"."elden h~ber vereyim 
b~teq'Yor' şaşkın hır hal- gidıyor. ki en ufak bır hareketınızde yanım-

a~laı:n, du ve bu vaziyet- Sokaktan yükselen bir ıslık sesi da bulunan kelepceleri ellerinize 
Yordu. onu mülahazalarından ayırdı. Bunu takarım. 

eger ır a a mı5 ı. ra ın a ge - fettişi gayriihtiyari titredi. Çünkü Yüz metre kadar ilerisinden ge. 
çen her şeye Jakayıt görünüyordu. orada bir de beyaz bir kağıt dtıru.. len bir motosiklet üstündeki polis ll~---2_4 ___ .;.... ___ ~_1_ 
Ylalnız dudaklarında ademitenez - yordu. Yıl 1938,Ay 5, uun 144.H!lı• :9 
zülü ifade eden bir mana ve izah e. 
dilmesi müşkül olan o gülümseme 
vardı. 

Mantosunull cebinden bir sigara 
paketi çıkarmış, içinden bir sigara 
almıştı. C'-,cplerini arayışından, ya -
nında kibriti olmadığı anlaşılıyor. 

du. Bunu gören polis müfettişı çak
mağım uzattı. 

Sigarasını yakan kadın, ç•kmağı 
ona iade ettikten sonra eski lilkay. 
disi içine düştü. 

Achille Bastien arkadaşının ış•ni ı 

gözlerile takib ediyordu. \'(ıtün dos ı 
yaiarın trıplandığrnı göriınce; 

memurunun muhafaza ettiği arabı 
Pencerenin önüne kadar gitti. E. Orfevre rıhtımına doğru yollanmış- 24 Mayıs 1 SALI 

ğildi, üstüne şöyle bir baktı. Ve bü- tı. Hemen hemen tıamamile boş sa. 
yük bir memnuniyetle onu cebine kaklardan geçen otomobil, Sebos. 
attı. tepe! bulvarına gelmişti. Ve işle ı 

pıya döndü. Turbego.h sokağının yanıbaşında 
Vakltl 3r V•ad Islıkla bir şeyler çalarak yine kR- hiç beklenilmiyen kaza da nra<ia ı' 

Kadın yerinden kımıldamamıştı. oldu. · ı:-------1----1 
... 

Sig•rası dudakları arasında idi. Gece işini bir an evvel bitirmc,k 
Kendisi derin bir hulyaya dalmış istiyen şoför her halde sür'ati biraz 
gibi idi. fazlalaştırmış olacaktı. Saint - L~n ı 

Achille Bastien: kilısesi yanındaki karanlık bir sn. 
- Haydi gidelim!.. kal<tan çıkan bir otomobil cadd<!nin 
Diye emretti. sağ tarafını kapamıştı. 

Bu sesle onu hafıfçe sıçrattı. Fa. (Devanı• var) 
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Nezle hastalıkların 
kara habercisidir. ,.· 

A•Hfll:I 
Bir kale gibi sizi 

müdafaa eder! 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kökünden temizlemek için (HEL!llOBLÖ) kullıınınız 

HELMOBLÖ 
Biibreklerin çalı~mak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni Bclsoğnkluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak, \e bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

Sıhhat Vck:ılelimizin resmi ruhsatını haiz bulunan IIELl\tOBLÖ ... 
lıer eczanede bulunur. 

DİKKAT,; HELMOBLÖ, idrarınızı tcmizliyerek mavileştirir. - . ..: ~~ ·~· ... -. 

TÜRKİYE KIZILAY CEMiYETİNDEN 
ÇADIR BEZi MÜBA Y AASI 
Kızıl•ır Cemiyetince ır•ptırıl•cak çadırlar için 
IUz.umlu ohıp lstanbul satış Deposund•kl 
t•rtnamede yazılı eva•fı haiz 

1 Hekimler 
1 Okuyuculanmız b: süt;;nlarda mü
. tehassıs hekimlerin hastalan'" ka
l bul saatlerini muntazamım bulur1a1'] 

\iç hastalıkları 

Satılık Bahçeli Ev 
Eyüpte Vezir Tel)kesind~ Yu. 

suf Ef. Çiftliği sokağında 25 sa
yılı ahşap 3 kat 5 oda, mutfak ve 
tatlı suyu bulunan bir kuyu ve 
eşçarı müsmireyi hav; 450 arşın 

bahçesi ile beraber ehvan fiatla 
acele satılıktır. 

Talib olanlar ev içinde bulu 
nanlara müracaat edebilirler. 

Ev sahibi: Emine, Zarife 

Kat'iyyen 

lhtiyarıamıyan 
Kadının sırrı 

Pire, tahtakurusu, sinek, ~i".risinek ve bütün haşeratı 

F'AYDA 
Gripin nezleyi ve gripi geçirir, 100.000 METRE ÇADIR BEZi Doktor Hafız Cenıal : - (Pa • 

harareti düşürür. zardan başka günlerde öğleden son- "BÜTÔN HASARAT/,, 
bLD/JRlJR 

Baş ve diş ağrılarına, romatızma! Satınalınaceğından alAk•darlerın 30·5·938 ra saat 2,5 den, 18 e kadar lstan -
sancılarına, sinir ve adalelerdeki Pazartesi gUnU ••at 15 e kad•r Depo bıılda Divanyolunda 104 numaralı 

ıstırablara karşı en kuvvetli deva l .l•D-lr•e•k•t•ö•r•l•UıİğİıU•n•e•11m•U•r•a•c•a•a•t•l•a•r•ı•. •••••••:•illi hususi kabinesinde hastalarını ka -
Gripindir. bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
Havaların çok karışık ve tehlikeli Saç b•kımı, gUzelllAln enblrlncl t•rtıdır. sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 

#AJANıDC'POSV ei 
Adi gazı boya ile karıştırarak yalancı fı 
nebi markalı kutulara d0lduruyerlar, v~. olduğu günlerde sıhhatinizi koru -

mak için şüphesiz Gripin kullanma
lısınız. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat. Taklidlerinden sakı
nınız. 

Ve Gripin yerine başka bir 
marka verirlerııe şiddetle 

reddedüliz. 
. . . ' .. ~ .. ~ ' ~ ·-."" ~ 

PETROL NiZAM 
Kepekleri \e saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilAçtır. 

fıkaraya mahsus mı:ayenelerini ya- f yo" 
par. Muayenehane ve eve tele • 45 yaşında olduğu halde yüzünde çılarda Ve tenekelerde açıktan a 
fon : 22393 - 21044. hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yok - yerine satıyerlar. . ~ 

Doktor Ali Rıza Sağlar; - (İç tur. ' FAYDA ismine ve markasına d•l<ı'ı 
ha talıkl .. t h ) H gun·· Cildi açık, yumuşak ve bir .ıenç 1 /8 s arı mu e assısı er . . . ld f d d kt 
Beşiktaşta tramva• caddeıindeki kızı.nkı gıbı kusursuzdur. Adeta bir anmayınız. ay a a gaz yo ur. )c 
muayenehanesinde ~at 15 den son- ~arika! Fakat, bunun da fe.'?1'i h;r 20-1/ 4 30-1/2 45-1 litre 70-5 litre 300 
ra hastalarını kabul eder. ı~ahı. vardır: .. 0 da; Viyana Univcr- T aptancılara tenzilat. 

sıtesı profesorıi d()ktor Stejskal'in ı; ______ .;.~~;;;;;;;;.;~;..;;;;;~;.; ...... ~ 
Doktor Arabyan : - (İç hastalık- şayanı hayret keşfi olan •Bioccı. 11 Jjr 

ilin mütehassısı) F.dirnekapıda Va- nam cevherin sihramiz tesiridir. Sandalyalar, aryelalar, PertınantG 
iz Kamereddin sokağındaki mua- •Bioceı. yumuşak ve buruşuksuz 
yenehanesinde her gün hastalarını bir cild için gayet elzem gençliğin 
tedavi eder. tabii ve kıymetli bir unsurudur. l3u 

Ve sair" mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Doktor Kamereddin:- (İç hasta- cevher, şimdi pembe rengindeki 
lıkları mütehassıs) - Ca{:aloğlun - Tokalon kremi terkibinde mevcucL 

AHMED FEYZi Devlet Demiryolları ve Limanları 1 da Halkevi karşısınrlaki muayene - dur. Siz uyurken o cildinizi bes'er 

1 1 1 hanesjnde Cumartesi ve Pazardan ve gençleştirir. Bu suretle her sa. İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 
şletme U. da resi lanları maada her gün saat 2 den sonrd bah daha genç olarak uyanır ve ~·ı- ~ 

--------- ha$talarını kabul eder. zünüzdeki çizgi ve buruşukluk\arın 

Cafer Müshil Şeke'1 Demiryol Y OIC UI 8 rl na kaybolduğunu görürsünüz. Gündüz 
Ren tge~ için beyaz rengindeki (yağsız) T.J_ Demiryol \eşkilatı, trenlerde bilet satmağa müsaöd olmadığından 

sayın yolcuların, biletlerini trenlere binmeden evvel alma'.orı icab eder. 
1 Temmuz 1938 tarıhinden ilibaren bilet alamadıklarır.ı haber veren 

yolculardan, tevakkuiu müsaid ilk istasyona kadar olan mesafenin üc
retinden ba~ka fazla olarak 30 kuruş alınacaktır. Bi1('tsiz bıılunan yol-

kalon kremi kullanınız. Bütün si • 

yah benleriniz erimiş ve cildin>zi Tesiri kat't içimi kolay ·di'' 
beyazlatı~ yumuşatmış ve on yı,ş L 1 . m··sh"•I ,eke'' 
gençleşmış olursunuz. en yı u 

Çirkin tenden kurtulmak, d1ha BllQmum eczanelerde bulunur~ 
genç görünmek, taze ve nermin b•r -------------·---------:

EH t1UES5in iLACIOIQ 
cular hakkında da biletsiz katedilen mesafeye aid ücretten bo~ka ücretin 

iki misline kadar ceza alm~ktan ibaret olan muaınclenın tatbikine de-
Jvam olunacaktır. •3019• 

Doktor irfan Kayra (R0ntken ve 
iç hastalıkları mütehassısı) -
Her gün öğleden sonra saat 
15 den 19 a kadar belediye 
Binbirdirek Nuri Cenker sokak 8-
10 numarada Arslaner apartıma -
nında hastalarını kabııl eder. 

Sinir hastalıkları 
yüze malik olmak için mutlaka ;,a_ 
kiki cild unsuru olan Tokalon 

I ---
' 

' 

FE./AT. 

kremlerini kullanınız. 

Doktor Kemal Osman : - (Sinir B J 
hastalıkları mütehassısı) - Cağa _ ayan aflJl 
!oğlunda Kapalıfırında l\Iescit kar- N d' kk • 
şısında pazardan başka her gün azarı 1 atıne: Mahallesi Sok a!!-ı Numarası Cinsi sesi --2/6 Rasimpaşa Halidağa 25 J?\üker rer Arsa 1402 
saat 2 den sonra hastalarını kabul Satın aldığınız Tokal on kremi zira ~' 
ed I b.. ..k b" . t• .• ,.oP er. vazo arının uyu ır ><ıymc ı var_ Vergi borçlarını edemediklerinden dolayı tahsiliil ko!Y'"· ı 
Göz hastalıkları dır. Onları bayiinizc iade ettiğiniz. ile yukarıda i~imleri yazılı mükelleflerin uhdesinde bulu11"" dı 1 
ı-----.-. -.-- ,.. de beheri için 5 kuruş alacak, ayni tılığa çıkarılmıştır. İsteklilerin Kadıköy Belediye T11ıs•l şııbC· 

Doktor Şükrü Ertan : - (Goz has d kı tt ··1 • f ı b · .. .. zaman a yme ar mu ta at arı u- rac'latları il3.n olunur. cBa •3040-> 
talıkları mutehassı~ı) - Cağal?g - lunaıı Tokalon müsabakasına işti- -----------------------: 
!unda Nuruosmanıye cad:IP.sınde rak hakkını veren bir bilet takdim 
Osman Şerafettin apartımanında 

numarada. Telefon : ~2555 
5 edilecektir. 

Ku'ak, Beğaz, Burun 
Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak 

burun, boğaz mutahassıs do~ent 

Fatih Tramvay durağı 75 numaralı 

muayenehanesinde hergün saat 16 
dan sonra hastalarını kabul eder. 

Cildiye, Zühreviy: 
Doktor Feyzi Ahmed : - Deniz 

hastahanesi cild ve emrazı zührevi

ye mütehassısı, muayenehanesi An

kara caddesi Cağaloğlu yoku~u. Pa

zardan başka her gün 15 den sonra 

hastalarını kabul eder.Telefon:~3899 

Diş 
-oiŞ doktoru Übeyt Ölçer : - Edir 
nekapı Karagümrük tramvay du -

rağı No. 95 her gün hastalarını ka

bul eder. Cumartesi günleri saat 

14 den 15 e kadar da Yalovadaki 
muayenehanesinde bulunur. 

Operatör 
Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 

Operatör - Umumi cerrahi, sinir 

ve dimağ cerrahisi miitehassısı ve 

(Kadın doğum mütehassısı) 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru

meli han No. 1. Muayer,ehane Tele
fon: 44086 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 

1 karJiuıında No. 133 Telefon: f3595, 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Posta ve Telgraf İdaresi vekili a
vukat Bürhaneddin Tahsin tarafın
dan müddeaaleyh !zmirde Cumao
vası Oğlananası köyünde mukim 
Ahmed Faik aleyhine mukaddema 
açılan alacak davasının icra kılınan 
duruşmasında: 53 lira 73 kuruşun 
lahsilirie dair verilen knrar müdde
aaleyh tarafından temyiz edilmiş ve 
temyiz mahkemesince bozularak 
dosyanın iade edilmesi üzerine gön
derilen tebligat tebliğsiz olarak ia-ı 
de edilmiş ve müddei vekilinin ta
lebi veçhile ilnnen ve 20 gün müd
detle tebligat icrasına mahkemece\ 
karar verilerek muhakemesinin ic
rası da 22/6/938 tarihine raslıyan 

çarşamba günü saat 14 e bırakılmış 
olduğundan o gün ve o saatte bizzat / 
veya bil vekale mahkemede hazır 

bulunması, aksi takdirde muhake
menin gıyabında icra kılınacağı da_I 
va istidası tebliği yerine olmak üze- 1 
re ilan olunur. I 

KURULUŞU 103.:1 
ISTANBUL 

HALK 

OPERETi 
Temsilleri 

Salı akşamı: Azak'ta (3 Yıldız) 

operet 3 perde 2 tablo 
Çarşamba: Beşiktaş Suad Park. 
Perşembe: Bakırköy, Miltiyadi. 
Cuma Pangaltı Kurtuluş'ta ıPer. 

de arkası) operet 3 perde. Muhlis 
Sabahattinin en güzel bestesi. 

Türk Hava K.ururt1~ 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangos~ 
2 inci keşide 11- Haziran -938 ~ed; 

1 
Büyük ikramiye 45.000 ıır00, 
Bundan başka: 15.000, 12.0 11 

10.000 Liralık ikramiyele~~ 
( 10.000 ve 20.000 ) liralık ı 
adet mükafat vardır. ·~ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi ıetl~ 
eden bu piyangeya iştirak etmek sıl 
tile siz de taliinizi deneyiniz. . ; 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 1 re iliincn tebligat icrasıP i't 
Kızıltoprak Kabmış caddesinde ril~rek bu bahdaki d:l-; 

8 No. da sakin Fatma Feridenın ko- retılc davetıye vara)( 0ı 
cası Beyoğlu Tünclbnşında İbrahim! divanhanesine asılnı•Ş ; 
lokantasında sakin Jiüs(yin aleyhi-ı muamileyhin müddet!'~,; 
ne açtığı boşanma davasından dola- fında davaya cevab ,.er .• 
yı M. Aleyhe tebliğ crlilmek üzere mi mezkurda mahkrn1 ;1 ,,ı .. k f. .. • ol'' gönderilen dava istidası sureti mu- uzere ey ıyet ııan 
maileyhin ikametgahı meçhul ol- Jöıl 
duğundan dolayı tebliğ edılemcdiği Sahip ve neşriyatı 1 

. 

şerhlle iade edilmiş ve mahkemece B uharrirı . + 
<l§ m ·Jl 

de 20 gün zarfında dava istidasına 6 t::- , 
cevab vermek ve tahkikat için .. t~~ I ETEM İZZE'l' <tP·4'' 
yin olunan 23/6/938 perşembe gunu TELGRAF ~ 
saat 14 de mahkemeye gelmek üze- SON 


