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, ,..: Sayı: 441 En son Telgraflan ve Haberleri veren Akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye cad::ieıi. 

lia ayda ·herg··n irkaç ma_S':J~ Tilrl<Un 
r. sebebsiz yere kanı ıçılıy 

~ransızlar Hataya kamyonlar dolusu Ermeni taşıyorlar ve 
~llnları Tü.rklere karşı tehdiclvasıtası olarak kullanıyorlar. 
'------~~~--~----~--:-·~~~~~~~~~.~~v~ • • • • • 

f Muammer Erış . Yaptıkları yetmiyormuş gibi 
, Londradan geldı Bir de Antakyayı işgal alhna aldılar· 

Heg'et Reisi sabahleyin Başve
kile kısaca izahat verdi 

Muammer 
zetemize 

\ Londrada İngiltere hükumeti ve 
~ ~ f w af mali müessesatı ile 16 milyon İngi-

ij Bayar'm Haydarpaşa iatasyonunda hmusi otogr çımız Uz liralık kredi müzakeresinde bu-

-

tarafından çekilmiş resimlerinden lunan ve bu müzakereyi muvaffa-

~ b b h kiyetle intac eden İş Bankası Umu-

' 

~~vekı• ı u sa a mi Direktörü Muammer Eriş ve re-y fakatindeki heyet Londradan şehri-

Erişin ga
beyanatı 

Antakyadan son gelen haberler, r--

Hatayın çok feci ve daha şiddetli 
hadü;elere sahne olmıya başladı _ 
ğını göstermektedir. Bu arada Taş
nak Ermenilerile ittihaçı Arabların 
hareketleri, tüyler ürpertici bir şe. 
kil almıştır. 

Evvelki gün: Asi nehrinden dört 
Türkün cesedi çıkarılmıştır. Bunla
rın Taşnak çeteleri tarafınJian öl
dürülerek nehre atılmış oldukları 
anlaşılmıştır. Bu sabah Süveydiye 
tekrar basılmış ve bir eve ateş ve
rilmek istenmiştir. Keza Amukta 
da beş Türk köyü, Arab çeteleri ta
rafından basılarak soyulmuş ve 
halkı dövülmüştür. 

.... 

Tilrk AntakylMI an bir manura 

Köylerdeki ve nahiyelerdeki sabahleyin intihab bürolarına H:ı - BİR RADYO HABERİ 
Türkler, Antalcya ve İskenderuna tay vatandaşı diye takdim edilmek- Diğer taarftan Londra radyosu 
panik halinde gelmektedirler. ted.ir. Antakya posta ve telgrafha • .diln gece ıu haberi vermiştir: 

~ h 
1 
d • mize dönmüştür. Yalnız heyetten 

Ç r M ı• z e g e 1 Maliye Vekaleti N:ıki<l İşleri I;>irek-
1 törü Halid Nazmi Parisde kalmıştır. 

(\ Kendisi orada düyum; umumiyeye 

\.ıel "'l B b H aid bazı işlerle meşgul olacaktır. Q ayar ugun son Muammer Eriş bu sabah Haydar-
Hatay hududlannda çevrilen nesi de ittihatçı Arablarm kordonu cRöyterin .. İskenderundan aldığı 

kordon da, Türkler aleyhine kuru- ltı d d Tü·- kl ktub maltbnata gore Antakya şehri A _ 
paşada Başvekilimizi karşılamış ve 

~ • l h kk .J seyahati intibaatı, imzalnnan itUB.f-

a n a ır. r er ne me ne ahi fı " lan bir tuzak.tan başka birşey de - - _ . . ' r ar tara ndan yapılan muscl _ 
ğildir. Şamdan, Beyruttan, Halep -ı de telgraf verebılmektedırler. Esa- Uh bir nümayişi müteakıb asker _ 
ten, geceyarıları kamyonlarla A _ sen verilen m_:ktublar da açılmak.ı ler ve zırhlı otomobiller tarafından 
rab getirilerek şehre sokulmakta ve ta ve yırtılıp atılmaktadır. (Devamı G ıncı sahifede) U 

Qz ıyet er a ınaa name, mer'iyet tarjhi ve şekli hak-

i kında yolun devamı müddeti içinde 

llŞereı·z· ah tverecek :~c~ui:~:~v;~~;~ı~kıt1~~:ı~:~ 
,.-~ yar tarafından kabul edilecektir. 

Muammer Eriş ~abahleyın kendisi 

~'•ek.,,. n r ı· y - ile görüşen bir arkadaşımıza fı1 "l Y 1 1 - Bildiğiniz ve tafsilfıtmı neşret-

ranko, ussoliniye r 
• 

hey'etle bir mesaj gönderdi ~ b d •• h • • r tiğiniz gibi Londrr.d<ı mali kredi 
L ç Ü n m 1 m mevzuu üzerinde ı:öruşuik ve hasıl 
~~b.. I d ettiğimiz mutabakat şekilleri dahi- F ranko, hasmına kat'i darbeyi indirmek için 
h q 1 ne iç ti ma 1 yap 1 1 ~:ı:~ktiza eden itilôfnameleri im- iş Bankası Umumi Direktörü takviye kuvveti ve malzeme İsti yor 
ij ~~~l Ceıaı Bayar bu sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir. ==<;,,;;D::,;c::,;v,:a,;::m=ı ~6=ı=n=c=ı =sa=h=i={e=m=i=zd=e=)======:M=u=am=m=er=E=ri=~ ===_== 

~~~ll~::~:·::~:;~~~ıı::.~~:t:w;:~: ~~~~:t :!~:~a~:;:!~r;: Osku"dar ve Kadıko"y c·ıhet·ındeki Mesaji hômil he_q' et dün Romada Mussolini 
~~':!:~dan dönen iş Bankası Genel Direktörü Muammc.r Eriı h 

1 
h 

1 
ki tarafından kabul edildi !:;;:::.~ndc~ 

\.~~ ~l, diin Meclis ictimaından sonra geç vakte kadar de,·am ta•ııı• meç u ırsız 1 ar ~'\ ""1.~tı Vckileye riyaset etmi~ ve bir aralık Parli. ınerkczini teşrif B • ı 
'•it ~ili l\tiida(aa Vekili General Kazım Özalp, iç Hakanı Şükrü ir eroın y A R 1 N 
tt~l~ısust 'urette uzun müddet görüşmüştür. ,~-.... ~--

ll)·ar eeç vakit ıstanbuıu teşrif etmeğe karar vern·i~ ve rera- Zabıta bu semtlerde hırsızlık Kaçakçısı 
(De't"aml 6 mcı sahifodc' 1 

ilk Tedris yılı sonu 
yapan Keşanlı Aliyi yakaladı l"'utuldu 

f 

Son zamanlarda Kadıköy ve Üs. 
küdarda hmnzlık vak'alarının art -
mış olması zabıtanın nazarı dikka. 
tini celbetmişti. Zabıtamızın mü -
teynkkız davranması neticesi her 
tarafta mahsus bir şekilde azclaP 
hırsızlık vak'aları karşısında bıı 

civardaki hadiseler esaslı suretle 
r.ıı·ck":.e geç:r.cöt" &ı:\ k· ... · gii.n- · 
lerdenberi aranı lmakı..1 olan iaıi 

Geılatada Hafı.zın 

kahvesınde yatıp 

l:alkan Gani oğlu 

ziya isminde bir a

damın hE:roin ka -
çakçıhğı yaptığı 

hab"'r nlınmış, ka-

c;a:..-;ıl:k ~ube.si m,. 

murları tar .ırındarı 

okullar bugün ka
Patıdı, ortalarda ka
'at notları veril· yo ~, 

nihayet dün suç üzerinde yakalan. Kaçakç1 Ziya kahve.de yak~l:n -
dört sınıfları talebelerine bir sene- mıştır. 1 mıştu. Üzeri arandığı zaman ıkı pa 
lik çalışmalarının neticelerini gös- Meçhul :.irkatlerin foili Bu usta haırsızın sabıkalı güru - kel heroin bulun muştur. Kaçakçı ! 
teren karneleri verilerek bu sınıf. Keşanlı Ali ( De\·amı 6 ıncı ~"l fırnıızda) üç paketi de yeıc atmıştır. Bunları 
lar bugün öğle üstü yaz tatiline ~===~~================:====== Kör Osman isimlı birinden aldığını 
girm~lerdir. J Varşo\-ada : söylemiş, Kör Osn:anın evinde yapı-

İlk okulların beşinci sınıfır.d;ı a po n ya ıan araştırmada 4 paket heroin ele 
mezuniyet imtihanlarına yarın baş. Bugün ..l/İne geçirilmiştir. İkıs: de yakalanarak 
!anacak ve 14 hazirana kadar ta _ Rusya adliyeye teslim edilmişlerdir. 
mamlanacaktır. yarış var 

Bu sene ilk. okullardan mezun O- ile uzlaşab'ıtecekler mi 
lacak talebenın geçen senelerden Süvarilerimlz burada 
fazla olduğu ve ilk okulların son bl t bUyUk merasimle ·-·--

Af kanunu 

..................................... 

Yeni ve üç büyük tefrikaya 
birden başlıyoruz. 

• 
Her biri edebt, tarihi ve fevka~a

de enteresan birer şaheser olan bu 
r mantar• b~ A h-1 t ki edin! , 

1-IZTIRAB 
ÇOCUGU 

Etem izzet Benlce'nln 9aheserJ 

2 - Onu ben boğdum 
lskender Fahreddinin emsalsiz ve 

enteresan bir eseri 
bir yıllık tedris veriminin de ge- ÇlnlHer muk.abll !" B• 

çen senelerden üstün bulunduğu arruza geçtllar, Jsp~n· kar,ı'anacakls.r . Ne suretle ve kim- ~ su L TAN 
a ılan tefti !erden anlaşılmıştır. 1 kantonu bornbardı· .. A~:rupanın mul~tc1ıf şehırlerındc 1 '-'amil olacak ? ~ a •• 

y p ş ., buyuk muvaffakıyetle. kazanan ere -ı: G OZ DEL ER. AZiZ 
1Ikmektebleri biti:~n taleb~nı~ a. man ettiler . kahraman süvarilerııniz, haziıanın Hükumetçe hnzır:icın~n büyük • af Ve f 

çık~a .kalr:ıama!a~ı ıçın ma::ı.rıf ı~a- Tokyo 30 (A.A.) _ Yeni Hon _, 12 veya 13 üncii gü.nii şc>hrime dön. proje .... hakkında nldı~ın;11 ":1alu -

resı şımdıdcn acıl ve esaslı tedbır- ciye Nazırı Uzaki Sovyctler Birli - müş olacaklardır. 1~atı d~n y~zmı~tık. Hu~kum~tın ~~ tsami Karayee'fn güze, ve merakh eseri 
1er almaktadır. u·kt "' . . . . .. b' k' d dıne has vukseK merh ... metıne ) enı 

Bu arada yeııi orta okul binaları ğile Japonyeı arasında mua a aj Eckıpuımızın mG uslesııal · ı ır ~ed ı)f c ( D.:~· mı 6 ın<.ı s.ı\ f .:<la ) •ey• re eı " 
_ (De,·amı G ıncı ı;ı.lıifede) ( C\ ııwı ıncı sa u cnıız e ilk (Devamı 6 uıcı sahifemizde) _ • 
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"i Ş Y ı L ı ,, KDstah ·Meclisin dünkü 
Ken_dı.ının Hk vo CunoLuriyet idaresinin~ b::k~~~~ illi· TH~ıA'~ıbeld~r Toplantısında Alsf aknbuı, diQer şehirlerdenh U~şark vaı:J:! 

r enezzüh tirenleri büyük rağbet j?'ÖrÜy@r 

!:'~t::;1.~:~~an Başbakanımız, önümüadeki senenin adını da ltoy- a a u~ anma 11ar Verı·ıen kararnar n araya ucuz fenezzü Yazan: A.Ş. ~ 
B.. ük. \: f ,,

9 
b. . . . f • 1 · Uzak Şarkta geÇen ~-"' tıl 

uy ~e .. ırıncıte rın nutkunda yeni hUJdimetinc birtok va- zmırde lise müdü- t 1 1 k . . t n P'"eı• a" 
zifcler {evdi elli. 1938 büdcesi bu vazifelerden içinde lıu1unduğumu:ı •• B. M. Meclisi dün toplanarak r. p o S a a r 1 ya p 1 a c a dan~en .de~am et ~trateji ~ 
yıln aid olanlarını tahakkuk ettirecektir. Öyle zannedi~·oruz ki • bütün rune yaplfan Çirkin T. Telefon umum müdürlüğü, or • =t~ ınkişa~~ı 1

kafl'IY" ~ 
nlıöhetler dikkate alınmak şartı ile - pek nadir devletlerin lıUdcesindc bir tecavüz man müdürlüğü, vakıflar umum 1 . ıslannın .... ;d~ şioıalde di 
milli fnaHyetlere luzimki kadar yer verilmiştir. O!lömanlı .imparatorluğu müdürlüğü ile hava yolları devlet Hükumet m· erkP. ·m· . b"•t•• t d 1 en kolay degı ır.k ceııobl / biıdc-clcrinc nma.,, hakimdi; Cumhuriyet büdcelcrinin karnktcri i~ büd- Bugünkü Cumhuriyet gazetesinin işletme idaresi bütçelerini muzake- .JZI ızı u un va an aş ara çury~dan başlıyara el~ rJ. 
c~ll'.ri olmnkhr: \'e 1938 büdccsi, 58 milyona yılktn tnlısi at kanunu ile verdıği bır. haber~ g~re !~irin Bu- re ve kabul etmiştir. tanıtmak uzere tertı•b o.'unan bu toplu ru, bırkaç lıaft·~n:'~dar sJ1S ~ 
bırlıktc, inşa ,.e imar dava mm en fnzla tekasüf ctmt, olanlarındandır. ca nahiyesınde Kultur lisesınde nef- Yine haklarında müstaceliyet ka- len .Arn?y şe~ı talcıa~,.-

Büdcenin her maddesinden milletin alınteri damlıvor; Tamamen rete şayan bir hadise cereyan etmiş- rarı verilerek dünkü toplantıda mil- sevahatlere Halkevler1· gc~ış hı~. sah~~ Jllbl!1 ı.adB~ ·ıı· • · ı ıü ı d · · · · · ! tir k d·ı .l\lf ·r \' ·ı · nezar'°İ edeCP.k nuıyon ur yuz ır ~-.,,,,,j mı ı sayın ına ısu o ıın evlet gclırını, nulli kudreti :artıran islerle uı ere e ı en ıaarı eka etı mer. fi u . . :ı; • 1 ;tuşfll *-
milli sfıyin <·nuıi~ et ve hiirriyctjni müdafaa edecek vn ıtnlora ~arfc~ Evvelki gün bu mektebin müdürü kez teşkilat ve vazifeleri hakkın • asken Çmhl.~rlc ;o~in ,_ ... u. 
diyoruz. iş ulh ile, sulh kuv,·ct ile: Tarl•mızı siperJcrlc çevirme<rc Haydar odasında yalnız başına çalı-' daki kanun ile vilayet hususi ida _ Devlet Dcmiryolları idaresi tara-ı• cavirleri arasında da cycni tenez _ ~~kat bu muca~e c Jspc>O v ~ 
m«·c-huruz. ZayıfJar sull , değil, harlt. hizınet ettiler. auıriyclcr ha- şır ~e talebenın ımtihan notlarını 1 relerinden maaş almakta olan ilk fından .~uht~lif . şehirler arasınd:ı züh postaları• tesis ve küşad etmeyı ıyıcc :ını_a~ıhml or~sı ol~ 
kidir nınma, kendileri ortndnn knlkhlar. . . tedkık ederken kapı yavaşça vurul- tedrisat müfettişlerinin umumi mu- pazar gunlerı tertıb olunJn cTeııez. kararlaştırmıştır. ları bırbınlc rabıt ılJ11l_~~ 
~ l'c.ni iş yılımızın bnşındnyız. Teşcbbüslcrimi7de muvaffnk olaca muş ve içeriye mezku.r mekteb~ vazeneye aJınmaları hakkındakı züh trenl:.ri~ pe~ ha~lı o~a:ak haL · Haydar?aşa _ Adapazarı • Sap~n.. takım. ccphe .. crc3:~J1~ ~ g~nıı1 m~nı, hiitUn haklarımızı müdafaa edeceğimiz iradesi ile bir 10 uncu sınıf tale:be~er~de~ Ze~ı, kanunu müteakıb 57 milyon liralık kımızın buyuk .bır ra~betım kaıı:an- c~ tenezzu~. po_:;taları da, bza~ Bıle- ~~fa şımaldc ~9 nii altııtd' ~ 
nısheHedır. Ba~aracağımıı: dilvaların ba~ında Hatay geliyor 1939 1 Aluned ve SaUihaddın ısmınde uç fevkaUide tahsisat verilmesine, mıştır. Yalnız ıç turızm bakımın - ı cık ve Bozoyügc kadar temdıd olu.. 

1 Japonların ı~H~ dıf· J-"jj 
onu kapanmış, bizi tatmin <'dcrck kapanmış bulmalıdır. ıİnkkı çiğne~~~ talebe girmiştir. Milli MU.dafaa Vekaletinde zat İŞ- dan dc>ğil, sosyal hayat bakımından nacaktır. Ayrıca hukumct merkı:>zL nan Mançury:ı va~ et ıı'" 
bilen bir millet olamnyız. Du talcbelcrın 2 si bırdenbire ceb- le 1 son tetkik mercii teşkiline aid 1 da faydası çok aşikar olan bu şehir., miz «Ankara)) yı bütün vatanda~)~- bu m~mlckcttc S~~~ ye ~J 

.iş yılının nzifclc.rini tnnzim cd•cek olan daha bnzı kıınunlar ta- lerinden birer tabanca çıkarmışlar kanunların ikinci müzakereleri ya.. ler arası seyahat seferleri iktısadi ra tanıtmak ve halkımızda daha zi_ g~leb~lecek te~i'cid rf,~ 
tildcn evvel Kamutayda müzakere olunacaktır. Bunlar ınuhtclif faa- v~ diŞeri d: bel'.n~e~~ s~~·ırd.ığı kc:- pılmış ve kabul edilmiştir. cebhede~-~e halkımıza istifade te: .y~~e se)ahat etmek arzu ve heve _ yuz hm as~cr t • . :ali Ci~ ~f 
Jiyctlere daha iyi bir tet'anüs ''erecek olan, tamamlayıcı ve uizamlayıcı kın bır bıçagı mudurun uzerıne dog- mın cttıgındcn yolcuların adedı, sını arttırmak gaye ve maksadile İs. Cenuba ~og~u s.ı ccphtdi' ıl.. 
tedbirlerdir. ru sallamıştır. s haftadan. haftaya artmnl:tadır. Ez _ tan bul _ Ankara, İzmir _ Ankara, kası bcllılıaşlı bır d ş11t-''-

Boğaziçinin Anadolu 
yakası da canlandınlacak 

3 talebe tabanca ve bıçağın teh- pOr cümle evvelki günkü Haydarpaşa _ Kayseri _ Ankara ve Sivas_ Anka. kın .zamanlara.k?: ~"''! 'I, 
didi altında kalan müdüre şu garib • Sapanca _ Adapazarı tenezzlih tren- ra, Adana _ Ankara, Samsun • An. ~esınd.c~ ayrı ıdı. ~ob ~ ~ 
emri vermişler~ir: lş • !eri, hemen hiç boş yer bulunmıya- kara gibi' büyük hatlar üzerinde de ıle hu ıkı cephe ıır:~a bfJ'."'~ 

- Hemen bıze mektebip 11 inci rak llaydarpaşadan hareket etmış- 'ı ctnezzüh trenleri» tahrik etmeyi ta kunılmus olma ... 1,... Jtl'!';I 
smıf~ı ikmal cttiğimıze dair bir !erdir. düşünmektedir. r~hı~a.nın pe~ S3Xaıo1 f'"J 
tasdıkname hazırlıyacaksın!. Yarın _ • Ynlmz, bu tenezzühe iştirak et _ Bu Ankara seyahatleri, mahalli ~ıldı~ı~mektedır. b~ 

Şirketi Hayriye fazla tehacüm 
karşısında bu sene gaz tarife

gelıp bu tasdiknameleri bir arka - Yenı layiha Mechse,mek istiyen halkımızın, azami birıHalkevlerinin himaye ve nezare~ _ ış.gah ılc cenupta oŞ 111'.ıl 
daşımız alacaktır!. • ıd · akşam evveline, yani cumartesi ak- leri altında tertib olunacaktır. hır cephe kurul~yed~t'-'.( 

S k t ı b ı b t hd 'dl Verr 1 k d b'' 1 . . l b fI"k. Bundan baskn vazı er eş a e e er, ıı e ı erin- S . 
1 

.. t • 
1 

b' l şamına aa r uet er,nı a mış u - u umet merkezimizi ziyaret i- de 
d por ıŞ erını anzım VE' esas ı ır . . . ! . . kanşhron bir aıniJ ı.ı1 

en ronra odadan çıkmışlar ve bu d' . 
1
. t . ed k 

1 
. • lunmaları mecburıyetı, yanı pazar çın toplu bır halde tertib edilecek Jlllll "' 

aralık da: ısıp ın emın ece o an ) em spor b h . 1 d b'l t 1 1 A k 1 rilerinde bir takıJJl. • .. -~ 
t k·ı·ı 

1
• 'h d.. 11.ır·ıl t M cı· sa n ı gışe er e ı et sa ı maması o an « n ara tren eri. seyahatine • ö a ~. 

S kı · 1. h eş ı a ı ayı ası un mı e e ı- . . . . . .. hala" ç1·n hakinıı.vc 
- a n po ıse aber \'erme. Seni . .

1 
. ti keyfıyeta herkes tarafından duyul. ıştırak edeceklerden pek az bır uc.. 

d k d k sınc verı mış r. d - d . .1 Junmasıdır. pekin e, arını a, ızını da lntır kıtır ke- ma ıgın an bırçok aı eler, paazr ret alınacaktır. k1' uı1 

sini erken tatbik ediyor seriz. Bizi yakalatsan bile arkadaş- sabahı erkenden gişe önlerinden Bu ücretin içinde Ankarnnın tari- bile bir takım Çin "'ll il'!':, 
larımız ve arkadaşlarımızın fedai- yarın uınum i geri dönmüslerdir. hi yerleri, yeni büyük inşaat mınta_ faaliyette bu]undug bt'JP 

Şirketi Hayriye, Boğaziçine rağ. geç vakit vapur kaldıracaktır. Saat leri vat!... demişlerdir. Diğer taraftan Ankara _ Çankırı kal arı, asarı atika müzeleri ve sair rilmektccfir. J)jğ~ı- 11:bl' .ki 

betin biraz daha çoğalması için bir- dokuz, dokuz buçuktan sonra va - Cesur ve vazifeşinas müdür vak- Maaş veriliyor ve Eskişehir, Afyonkarahisar, İzmir güzel mahallerini zi,yaret için bini- rede iç MongolisfP: •jıl P'._ 
çok yenilikler yapmağa devam et.. pur olmaması rok ~ikayctlcrc yol ayı hemen polise haber ••ermı·~tı'r. ·ı . t n1 d t t'b 1 k l b" l . b'l mülıih bir kuvvet ÇıJl . 11 :r • -s ı e cıvar ıs asyo ar arasın a er ı ece o an oto us erın ı et paraları tf11JI 
~.ekted~: Ş~ketin. şimdiye kadar 1 açmıştı. Bilhassa mehtablı geceler. }"okat çocuklar garib bir şekilde Mali yıl.başı olması~a rağmen bu olunan tenezzüh seferleri de aym ile, müze duhuliye ücretleri de dahil yitahtını Japoııltı~ r 
gosterdigı rnuteaddıd kolaylıklar _ de Boğazın güzelliğinden istifade ortadan kaybolmuşlardır. Polis, şid- a?' umumı maaş vaktınde verilecek- rağbc>tle karşılaşmışlardır. bulunacaktır. Buna rağmen biletle? etmcğe çalışmak1a ~ d~ 
dan çok iyi neticeler e1de edilmiQ, etmek imkAnı kalmıyordu. d ti b ·1 · k tır G .. ··ı.. k. Çil1 -s c e u serserı erı arama ·tadır. · Dvlet Demiryolları idaresi, halkı. rin fiatı o ŞC'hirlc Ankara arasıııda- oru uyor 1 ~tıl" 
Boğazda oturanlar çoğalmağa baŞ- Şirket, Boğazdan ne kadar genr Tevziata yarın başlanacaktır. Mü- b b" ük' "k k l"k k' b'l lıarc'-~t role dağını .. 
1 

11 • mızın u uv ve yu se a a ası- ı tren ı etinin yarısından bi _ Nt ~ iftJJ''" • 
ıımıştır. vakit vapur kaldırırsa halk 0 kcıdar p d k vazene kanununda yapılan tadılat k d' • b" .. 1 1 . 1 1 .. 1 k 1 k neden bo",•le oldur .Lhll B • ~ na arşı ıger uyu c şc ııı· er e mu~ e ço az o aca tır. J tJll' 

u sene göç mevsimi erken bşla. çok memnun olacak, gezmenin yarı e ll l Ve Meclisten çıktıgı ve dün vilayetlere için hu lınrekfitıfl ta ıı)" ~ 
mış ve yazı Boğazda geçirmek isti. zevkinden de mahrum kalmıyacak. B tebliğ edildiği cihetle peşin maaş ve v • ı l\ıJ .. , k 1 11 f • lamak kfif idir: Ja~busı S':.ı 
yenlerin çoğaldığı. eşya nakliyatı_ tır. üyükçekmece ücr~t alanlar bu ay. yüzde iki ~.is- a 1 er ıvıU ~ye mu eff iŞ- yaz, Çine karş• '.~e~ 
nın parasız temini için şirkete yapı. n v b~tın~: fazla paı a n~a.cak.~nrdır. Çun- meğe karar 'erdı~~ ·iii' ~ 
lan müracaatlerden anlaşılmıştır. il KOÇOK HABERLER 11 fi asapları ku muvazene vergı~ı yuzde ondan A d . . 1 1 kıt'ası üzerinde bu~ dd~ 
sc~a~:i~B;~:~lig~fh::i~~ı~:~;i~ ee~: * . Pazar gUnU blnlerce Is· sekize indiri~iştir.:. rasın a lerının yaptık arı yapmayı .. düşiinıni~ ~~ Beyoğlunda oturan ve terı.ı - t b il A·ı u 25 . . . . ponya dunyanın ~ de ~r 
tikleri göze çrpmaktadır. Anadolu Hkle meşgul olan cEienh isminde k n u u c;I eıre ,. * SırkC'cıde olduğu gıbı GaJatada y . k"}] kcri de ·I i· idi. CrJ1 -'.i 
yakasına rağbet çok azdır. HaWı bir kadının döviz kaçakçılığı yaptığı u~u~tan e~ sattılar!. da büyük bır s~nd~rı:nanın kurulma- enı tayin ve na l er ta hkı' 'af nef~'celerı• bir "rue~l:ı:cttı. JJtı ırı~ ,._,,-/ 
Boğaz.ın bu ciheti öksüz bırakılnuş, \'C "tek' b 'k' b. d' Şehrımızde et frntlarının ucuz • sına karar verılmıştır. Y"'ptldı l ç' d hallGl b~ ...< .. o ıne erı ıne ecne ı övizi 

1 
• . n ın c yaşıyan . JJı~ ~ 

ihmal edilmiştir. tedarik ettiği anlaşılarak yakalan - amış olmasına ragrnen, cıvar semt- * Devlctı tarafından kıı.rulacak Valiler arasında yeni bazı deği- . . . adı bile verilcıncıdı'. . ec"ıJ 
s rketi Hayri"e bu mühim nokta. larde bulunan ve etlerini Karaağaç demir ve ç~lik fabrıkalarmın haız Belediyeye aıd bazı ışler hakkm. b ..] ç· . l· detı~. ,,-,,. 

J mıştır. şikliklcr yapılmıştır. Bu meyanda ~ h · 'zd k"k · cuc mm yo ·' r. ·rııı• 
~ ı hemmiyetle gözönünde tutarak * S hl 

1 1 
mezbahasından almıyarak mahalli 1 olacakları muafiyetleri gösteren Ga şe rımı e tet 1 at yapan ls - I t F k t birib• ili 

G kwda bir plaj meydana getırme- laulık oeyl yak ~ra vetTyo cku' ar~. kGo . mezbahalarda kestiren kasablar ge- yeni bir kanun Jfıyihası hazırlan - posta ve telgraf umum müdürü eski tanbul mm takası mülkiye müfet - nıd mdış ı.b la nl Çin ,,yo i 
• B • .• ma uzerc zun oı1ru. a- · · 1·1 d N "f K"t h ı· ı··· t' 1 · d Al' S f' A k d en ar c ere · 1t' gr ve ogazın Anadolu yakasının ne ı.yı ış ypmaktad , ·lar. mıştır. va ı er en ı azı u a ya va ı ıgı - ış erın en ı ey ı, n ara an d'I J "eJll , _.il 

lata K p k l ., 1 h. c- .. n 1 1 -ı h · ... d t t · t' 1 c~e>• nponva," tıt;.: canlanması içm daha birçok yenı -ı • fi 1 a e, .sa ıye ve urcu- ostancı, Maltepe, Kartal ve Pcn_ * Amerikada çocuk kaçırma ne, Küta 1ya va isi ve eski Beyog u şe rımı"'e av e e ~ ır. I . I k · J uri~e 
b 1 k C 

· 11.ır"lk' "f t . 1 . . h eı a ma mec > 1 ... ı 1 . y~pmağa karar vermiştir. u e le umhuriyet Merkez Banka- dık ile Kalıkıratya ve Küçük çek- vak'aları çoğalmıştır. Ezcümle ()') kaymakamı Sedad Tunceli vali mu. ~nu ·ıye mu e. tış erın'.n şe rı - İşte b hi ,eti pıt•~-"" 
Bu s ne gezmek maksadıle pazar 1 sı tarafından birer dövız tahvil g;"'e- mece, Büyükçekmecede pazar gün- bin dolar verildiği takdirde k~ndi- avinliğine, Tunceli vali muavini mızde yaptıkları ılk tahkıkntın Da.. • · d u mak 1) z ~a'I»~ 

-y ı hT V k·1 r ·ı ·ık f zJ ıçın en çı 1 nıa • J•P" • 
g nlerı Boğaza gidenler de çoğal_ sı kurulması lcararlaştırılml§tır. herı, mutad?an çok .fazla kasabbk sine icıdt> edileeeği söylenen Nev - Ömer Ccvnd Mardin valiliğine, kı ı~·e e. u e ıne1~e:ı en 1 'd. elde- sasırrnıs görünen bırf!l,,ıı 
m~ tır Bilhass~ mevsı mbaşlama - * Merhum Prens Seyfeddı'nı'n re- cıyvan kesılmektedır. york avukatlarından Murav Levınin Mardin valisi ve eski İstanbul em. enın asrı mezar ışıne aı o U- • f d . n ııı · . . .. .. • • - 1 1 tı ra ın nn zarna de 
d rı yolcuların artması nazarı aık - fıkası Prenses Aliye Mısırdan dön- Buna sebep, ekse.~ı hal~ın aıle - ~2 ya~lan~.daki kuçuk o~lunun da- niyet müdürü Fehmi Vural Sinob gu an ~~1 ~~ş ~·. .• ft.'dbirler neticcsif1 ··~ 
k:ıtı celbetmış· ve Şirket. pazar ~ün. müştiir. sıle beraber hem guzcl hır tenez _ gılmaga yuz tutan cesedı, elleri a. b y h Otobus ışı gıbı dıger mcs~leler ) . t• J pon'·~ı btı,P" ~~ 

- .. h .. . k . • d valiliğine, Tra zon valisi a ya h kk d k" hk' ge mıs ır. o. " lfJf '-.nt 
ı_erı şımdiden ilave seferler yapma. Prenses Aliyeyc mı'ras olarak 

45 
zu gunu gcçırme ve hem de but. yakları baglı bir hal e bulunmu-· a ın a ı ta ıkat evrakı ise he_ n ... Asra " 

tu
r r Sezai Eskişehir valiliğine, Eski _ nüz Ankarada e . h 1 na ragmen, ·.:..ii)tltJI , 

ga med>ur kalmıştır. Henüz ilkba. bin Mısır lirası verilmıştir. çesinc bir yardım olmnk üzere u • · . . . . . . •. Y nı azır, anmış ve ı :yiik bir harbe slJJ.. ~ 
har tarifesi tatbik edilmekte oldu. * G 

1 
d h .. d cuz et almek üzere pa1.ar "ezintile. * Çek h"kiı ti ili" "d f şehır valısı Kadrı Çoruh valılıgıne,, alakadarlara verilmiştir. Bu evrak ı uıer ' 

• eçen er e şe rımız e \•ukua b u me ' m 1 mu a aa ç ı r · R fk Tr b m··· .. ~ . Bugün bu kıla -"tıt 
gundan seferler noksandır. Bu cihet .. • • . rinde bu gibi civar mesire yerlerini kuvvetlerinin arttırılması için ia _ oru 1 va 151 

. e 1 a zon va ıgı_ bugunlerde Devlet Şurasında da k .1 1ofl ,,.. ~..l 
gozonun e tutu ara u sene ya:ı tercih ctm<?leridir. Ezcümle bu pa. ne toplamag· a karar vermiştir B ne. ı ıs va ı ve a e mı ı a e en e ı o unac ır. F k b •. ·• ·n j\:J.'-~ ...... d 

1 
k b gelen sutten zeh,rlennıe hadısesinde 

1 

n·ıı· 1 k'l t' · ·r d t dk'k l akt çu mı yona WJ -1ll J'~ 
bunların konulduıı.u kablarda Koli · u "lk' "f tt' · R f'k ş h" B a nt ugun ıçı • ..;.;fi' 

tarifesinin erken tatbik edilmesi . 6 zar günü Haydarpaşadan .hareket ma~sadla yalnız bir giın iç•nde mu ıye mu e ışı e 1 a ın aş Diğer taraftan asri mezarlık me. büyük bir harbe gı··~, 'l"'_j 
kararlnştırılm11tır. basilı bulunmuştur. e?:n tren ve Ada va~urla~ıle Pe~- Pragda ı milyon kuron toplanmı~- Bitlis valiliğine, Konya idare heye- selesinden dolayı Şurayı devletçe 0 kadar arzu c·trrı~.1~tvJ 

Bu maksaUa tarifenin sür'atle ha. * Üsküdar cinayeti faili olup dıgc 5000 den fazla aıle eglcnmege tır. ti azasından Sadullah Hakari vali- lüzumu muhakemelerine karar veri. h h b"t" hararftı . a 
F ansada tevkif olunan katil İhsa- · · · B ar u un r zn !anmasına başlanmıştır. Şirket, gıtmıştır. unların çoğu birer, ikL liğine nakil ve tayin olunmuşlardır. len vali ve belediye reisi Muhiddin tiği halde hala bllf11J ~ 

bu seneki yaz tarifesinde de birçok nın memleketimize iadesi için yazı- şer ve yarımşar kilo et alarak şehre kuruştan satılmaktadır. Ayni ha! Üstündağ ile arkadaşlarının Tem _ t • B iogiftt' ~,,I 
yenilikler yapacak, bilhassa cumar- lan müzekkereye henüz Fransa ce- onmuş er ır. ve ayni fiatlar diğer mümasıl yer- * İstanbul adLiye~i tebligat mü- yiz mahkemesinin davetini mütea.. pa k~t'asında bir ası et-•'J d .. " 1 d' "' emıvor. u, r ""'"1 
tesi ve pazar günleri Boğaziçinden vah vermediğinden keyfiyet tek.id Her pazar günü Pendikte bir kilo lerde de her pazar günü tekrar eL dürü Mustafa Vekillet emrine alın- kıb Temyiz ceza mahkemelerinin macerasına hcJ1ZC~ cii 

İstanbula mümkün olduğu kadar olunacaktır. kuzu eti 25. dana 25 ve koyun da 30 mektedir. mıştır. birinde muhakemeleri yapılacaktır. (Devaını j üJI 

e::::-=--=-=====-> 
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IZLAQ 

Yazan : Nezihe Muhiddin 
olmazsa dörtten ikiye olsun indir - - Hepsi güzel - dedi - galiba zl- olmaz mı? , 
seydi, bak üç demiyordu .. İki, yaL yafetiniz var? Peymanın gene ylireği ürkeK''bir 

nız ıki tanecik! .. Zürriyet yetiştir _ - Evet malum ya bu gece bir duygu ile titremeğe başlamıştı. E
mek fena mı? İki kızı vardı, hatun.. ! zürriy.et gecesi, düğün gecesi sayı- linı çekerek bir koltuğa çöktü. Ra-

lır! Bırkaç arkadaş tanıdığı çağır - . . . 
cuk kızdan başka çocuk getiremi - 1 d gıb Bey ıçını çekerek: 

un. 
yord~ .. Bir başka~ından da hel~lın-ı Peyman yalnız kalmıyacakları i- - Ah! · diyordu - şu inadı bırak
dan ıkı erkek evladı olsa neresı ek.. çin sevinmişti. Artık bu taşkın er- san da beni o şirin. o giizcl odana 

sılırdi?. . . . ... 1 kek çekilmez bır hale gelmışti. Fa- kabul etsen bunlnrın hepsine bır 
Uzaktan Peymanın ıçerı gırdığını kat Bay Ragıb salonun içınde kil· tekme vurur, ömrüm oldukça barın 

görünce koşup karşıladı. Elinden çük bir hücre göstererek: kapısından içeri bakmazdım. 

tutarak ziyafet salonum.: gösterdi: - Merak etme! • diye Peymanın Ragıb Beyin daha dışarı dökecek 

Beğendin ını elmasım? Hepsi elini okşıyarak gülüyordu - senin ne derdleri vardı ... Fakat lafı ağ

senın şerefıne ... Darada ev sahibi yabancı erkeklerle duşüp kalkma- zında kaldı. Davetlileri gelmeğe baş

sensin ... Eksikten söyle de tamam- mağı sevmediğin! düşündüm. Ş'..t:':ı-ı lamıştı. 
lıyalım .. diye yılışmağa başladı -. da başbaşa küçük bir sofracık h:ı _ Barın ı •. nde oturaC'alt boş b.r kol-

P(vman zorla gi.ıllıınsiyerek. yor- zırlatmağı unutmadım. Sıkılırsan ! tuk, küçük bir iskrmlc ılilve edecek 

gun yorgun: bız oraya geçer keyfımıze bakarız avuçıçi kadar boş bır yer kı.lınamış-

,~· 
tı. Duman. her zamnndan daha ke- - Yaşasın Peyman!. Bağırın ar- Para pul gözümde yok ... Alnıma du- bir silkinişle bu )Jı~ 'f° 
sif, kahkahalar. giırültüler her ge- kadaşlar! . 'Yaşasın Peyman! - diJe daklarını yapıştır!. sıyrılırken Ragıb :ğiif(llJ
ceden daha coşkundu. Dansa hiç ara terter tepiniyordu - Bu gecenin şe- Ziyafet sofrasındakilerin kahka- rak bir boğa gıb: bO~ 
\ 'ermemek için bu gecf' iki takım refini böyle tepinmekle kutlula - hası tavanları yıkıyordu. 0 hali diz- dışarı fırlamıştı. ~ıııı"'' 
caz vardı. Birisi hep. zencilerden makla duyamıyacağmı anlıyan Kon- nan, yerlere yuvııt•- ,.~ 

üstü çömelmiş yüzüne dik dik ba- g~ .. ıt 
toplanmıştı. Numaralara başka nu- yalı oğlu cazbandcılara haykırdı: kan ayaklanan bir k:ıı __ ~•dl 11"' 

Peymanın önünde yalvarıyor- l>llr'~ 
maralar da katılmıştı. Hepsi oyna- - Hele bir Konyalı vurun köfte- sünü duyuyordll, du: ,rı ,.,- j 
nıp bitti. .. Naciyenin bu geceki ut- horlar! ... Bir de benim oyunumu sun çevirmeden 

111 ,.,.r, 
. . " .. .. - Alnıma dudaklarını yapıştır!. "' fırl•d•; ~ı 

re\•ıslerınde sıtma \'e nobet vardı gorsunler! nerek sokal>a .. 1,... 
• - · Dünyada gözüm yok... Başını dön- so)B .. 

Çok all,c:;landı!. Barın kadınları al- Bar sahibi MMmud zaten böyle _ . . rucu idi. ıssız _a1J~ . . .. .. ı duren sarhoşluk ıçınde Peyır..anın peY~ .. i9 
dıkları hedıyelenn yuzu suyu hür- ı bir sürpriz düşünerek evvelden h::ı- . kar yağıyordu. ti',,.. 

. . dık ve kımıldanuyan bakışlarını u- lJlltl -» 
metıne! daha çevık, dah& canlı, da- zırlık yapmıştı. Caz baslar başla -, lemeden ayaklar JO~ 

. • tanmasına yorarak çılgm gibi etra- J<oŞ\İr 
ha fettan olmuşlardı. Her milletin maz Ragıb Beyin ağzı kulaklarına muş koşuyor, o 

fındakilere ba:tırdı: }(arsB _11ııt 
kendine mahsus oyunları oynandL vararak yerinden fırladı. Sofranın ı ' hangi sokak çı f fer 1' 
İçki su gıbı akıyordu. üstünden iki tane sivri bıçak alarak 1 - Halvet, halvet! ... Herkes ye -

1 
raya· ister, iniş, iste rdıl· 

Ragıb Beyin salonu da müthişti. meydana atıldı ve eKonyalım yürü> ı rine gitsin!. Biz Peymanla haşhaşa mad~n oraya atıhY0 110itJ
1 

İçindekı se\'dası kaciar cömertliği de şarkısını k1Vırmağa başladı. Herkes kalacağız.. dik bir yokuştaıı ıc; 11 ı; t 
kabaran zengin mirnsyedi davetli-

1 alkışlıyor, el çırpıyor, oynıyanı da-1 Şimdi ayağa kalkmış, elindeki bı- yuverdi. Tutuıroıı~ tıif ~ 
lerınc kuş sütü lkı am etmek isti - ha ziyade hıza getiriyorlardı. Ragıb çaklarla, kızaran göderile korkunç, gece hayaleti gıbl tıl< r. ~ 
yordu 1 Etrafını .saranlar artık iki Bey oynadı, oynadı kendisini ve 0 • tehlikeli bir şekil almıştı. Bu kadı- mek istıyordll· p.r ı:tLI 
tarafımı yalpa \'urnn ı;evdalıyı al- yununu öğmesini istediği Peymanın nın inadı belki onu çıldırtacnk, ku

kışhya alkışlıya köpürtfip taşırı - önüne gelerek bir köçek gibi diz durtacaktı. Davetliler çekilmişlerdi. 

yorlardı. Noel ağacı:ıd.,ki pılantalı çöktü, kendinden geçmiş, gözleri ı Konyalı oğlu Peymanı kollarında 
bızlezıgı Peymanın koluna geçirir- dumanlanmıştı. İnliyerek haykırd ı: I ~a~dırm-ak küçiık hücrPye göturmek 

ken: ı - Elmasım bana birşcy yapıştır. 1 ıstıyordu. Gene kadın, cankurtaran, 

oırıı"> J' 
cakları tuımıız d"rı 91 1r r .... ,it '"./ 
sendeliyordu. 

1 
dıl< t1 ~' 

Jerek, buz tutrrıll:rıert ~ 
den kaya kaya Y tO' 
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Denizde bir /acia Yeni 
~az yüklü bir mof ör Şimendüfer 

Temmuzda 
Hafriyat 
Ypılmıyacak 

DEVLET KUŞ!d · i.,,L~ 
Sigorta kanunu yakmda Tahsil çağı ve ~tıdhiş infilaklarla yandı Hatıl 

·bl ~-l~yler içir.d3 denizin üs:ünd3 tu~uşan Amasra limanının te-
I• k d·f • sandoviç mec ıse sev e 1 ıyor Eskiden_her~angi y.nşta olurs 

olsun tahsıl çagmda!u mcktcbli 

llıDtorun 6 tayf ası mucize k&b:li nden mizlenmesi içinde tah· 

' 
k t ld 1 ? sisat ayrıldı 

Kazı işleri hak· 
kında yeni b ir 

karar verildi 

Devlet sigortası işçilerin • f .. k lcr, ellerine scfertaslnrı dene 
l S l • 1 yemek kablarına yemeklerini ko 

yarlar ve sap!arıııdan tutara 
ınclcteblcrine hirliktc giitürür ~O} ~ nası ur an 1 ar • Karabük fabrikalarının nakliya-

bal ini temin edecektir. s Yü.,.kü ile dolu bir motör Birisi de, bunun cÇakmakçı> deni- tını temin için, hartın civarından Memleketimizin bazı yerlerinde İş Ka \unu hükümlerinden ola _ 
..... ~ b~.ı.arla ağzı:o açıklarınc.l~ len uzak şimşek olduğunu ısrarla geçmek üzere, Amasra limanına ka-ı yapılmakta olan asan atika hafri - rak kanunun tatbikine başlandıktan 
~ ~fac_ıaya uğramıştır. Bu iddia ediyordu. dar yeni bir demiryolu yapılması 1 yatı .için yeni bir karar verilmiştir. bir sene sonra mer'iycte girmesi. i.. 
'ııı~· allınden şu tafsilat ve- Feci hakikat ertesi sabah anlaşıL kat'i surette kararlaşmıştır. Bun - Bu karara göre, hem hafriya~ iş- cab eden sigorta kanunu hazırlık _ 
~lki · mıştır. Gaz ve benzin yüklü bir mo- dan başka, Amasra limanının te - lerinde çalışan ameleleri korumak ları çok ilerlemiştir. Kanunun, pek 

eece tö ld - k tl t h . d 1 mizlenmesi için de bütçeye tahsi - yakında Meclise sevkedı'le eg-· h"" ... ~~ saat 22 sularında r o ugu uvve c a ının e ı en ve hem de bunların boş vakitlerin_ c ı .. -
~ e Ya b" . . B t b • .1 A sat konulmuştur. Buscne limanın ber verilmektı?dir. 

tir ngın var!» sesleri ır gemının, ar ın ogazı ı e - t · ı · de para kazanmalarını temin için 
'tı...b fılını rınlat şt 1 masra arasında, Tarlaag"szı açıt-ların- ı emız e_nmesıne_ ba_şlanacaktır. Bu- İş Kanununun tatbikine b~sıan -
~ ille .. · ll mı ır. tfaive "" t d d Ik J k h f · t · l · b d h d -:ı: .. "llllı •I d h J da yandığı Amasradaıı, hattü Bar- ı~u eyı e en ~ ış o ara. _Amasr~ a rıya ış erı a ema asa mev- dıktan bir sene sonra mer'ivete gi_ 
~ llriyet er al garqjdan çıkıp tın boğazından farkedilmiştir. lımanında ycdı yıldanbC'rı batık simine tasadüf ettirilmiyccektir. reccğine göre sigorta kanunu!lun 
~ 'l!e "ol) meydanına doğru sun Gerek Amasra gerek B ·t duran iki vapurun çıkarılması ic;in y · b k b ı ı · 15 H · k d ~ ,ı..._" anmışlardır. Halk ta a- , sc aı ın h "bl . .

1
. bl" - anı u a il kazı ame iye en l azırana a ar Meclisten çıka _ 

~ 0"'11 .Yollara d'"k'"l .. boğazından çıkan sandallar, ate~ın sa ı erme_ 1 an.en te ıgat yapıl - temmuz aymdan maada her ay icra rılması icab etmektedir. 15 Ha.zira_ 
ilce ı.. o u muştür. Fa_ ş'.•ddetı"nden, gemı"ye yaklaşamıy .. -- mıştır. Sa_h_ ı~lerı çıkarmazsa bu va- k d · d -.... ırt . -· _ olunabilecektir. . 1 na aa ı: yetışme igi takdirde ka _ 

'

lldt g·b epede, sonra iskele ta.. k h" b" . d dd b 1 d purları hukumet çıkaracaktır. nunun tatbikatı bir mu"'ddct tcahlıu_ 
ı ı "Ö . ra , ıç ır ım ı:ı a u unama an 0 _ ak 

D l t n .d d"l k 1 lerdi. Bwıları tusunak a:vıb de • 

b 
~v e e ~ e. ı are e. ı ece o an ğildi. Zira hcrkc:ı; bilirdi ki Jıe 

u sıgorta, ışçıler azamı kolaylıklar nel .. t 1 b .. _ 1 If .... 
. . ıarı a c c, og c tene usuııd 

te~m edecektır. He: amele, ~~vm.ı-I mektebin yemekhanc4ine "İde 
yesınden veya aylıgından mun2s1b c k d d , .. " 

·· ·· . . . . 1 e ve ora a agarcıgım çıkara 
gorulcn mıkdarı sıgorta ıdaresıne rak ög-le ~·emnüc"l, • kt" l\i , 

• .r ... ~ .ı}CCe ır. C • 
y.atırılac.aktır .. işçi öldü~ü ta~diı ~e, I t~~- teneffüshanelerinin bir kö~ 
sıgorta ıdarcsı, amclenm aılesmc cıgıne sığınmış dcrmecntma bi 
yardım yapacaktır. Ç=ı.lışamıyaca.t hakkalcıktan tedarik - edilccc 

hlde bulunan işçiler ise Devlel sı • •beş hes ile» karm do:vmaz. B 
gortası sayesinde sıkıntısız geç;n - «beş beş» heş pamlık ekmek il 
meğe ve yaşamağa imkan bulacak- beş pardlık peynire verilen kı 
lardır. bir isimdi: Beş lıc!? . 

Hastalanan ve uzun tedaviye mulı Zira sal ahicyin C\·inc1cn çı 
""'~ c .• runcn ateşin, Kav _ -~. }"Y••ı J dönmüşlerdir. O gece saat 2·1 de re ugrayac~ tır. 

;:, dağa esı istikametinde, Dur - Kaymakam ve Jandarma Kuman - y . d Yar nda 't b Sıgorta kanunu, daima fıtilerin - taç olan işçilere veyn ailelerine Dev 
~lllltı~a rınınU arkasında olduğu danile Liman Reisini hamil olarak eni amga j n 1 ı aren den endi~t'H görünen bütün işçileri let sigortası aZ.'.lmi kolaylıklar gös_ 

karken «Allah zHıi nc·ı] ıı-ı , <' 
sin» duasını okuy.:rr~ık çocu~u 
nun eline sefcl· b \ rmı , ere 
aıın babn pclc h i l i ircli ki b '-_~· fuk kıpkızıldı. Ara_ Bartın boğazından çıkan bir motör, Pulu levhaları Bütün isket 1 ihtiyarlık zamanlarında refaha ka-ı terccektir. 

ta.~ ~.andıran korkunç ateş Amasra)a kadar bütün denizi tara- e er vuşturacaktır. Kanun, sigorta evle- Sigorta kanunu, isçilerin basına 
~ ~!Oge yükseliyor, şehri kı- mışsa da ne gemiden, ne de müret- Geldi o~nı"zbanka geç·yor ri_ teşkil ve işçiyi sigorta etmekh~. lt~m manasilc bir (Devlet kuşu) hrı-
~~ r'Yordu. Dağın rı kasınd::t tebatından hiç bir ize tesadüf ede- v • dır. 1 ıınde konmaktadır. 
''""1tti ır Yangın vardı, amma memiştir. Devir j çi n hazır bu ı u-1=:====================::::::::::========================= 
~eç·~ dü. Bütün ihtimal- Nihayet bugün öğleyin alınan mü Pul satan her dükkan B k" I k"ll . . D d 

ahır köyün yandığında temmim marnmat1a, ilk tahminle. 125 1 k b"I nulması dün telgrafla rtŞV3 1 ve Ve 1 enrn lZ eniz e 
1ıı1. C>rdu F .{urnş mu a ı İn-
~~ · akat, herhangi bir rin doğru olduğunu ve yanan gemi- belediyelere bildirildi K b 
~ta ~~anlığın yanması, dağı nin, petrol yükü ile Trabzona git - de muhakkak bir lev- ara üke K okmus 
~ dı.ı.,,. -.ab d · Yarından itibaren limanlarımız - • 

S~ . a an görü1ecek ka_ mekte olan Sürmeneli Aslan kap - h ) k G 
~ ı .. ~. bır ateş husuıe getı·re_ a a • ca 

1 
daki hemen __ ek.seri isk_e1eıer beledi- ·decP.k ·er Bı"r cesed ~ tanın motörü olduğu anlaşılm1şt1r. ...., 

~hep b Ye otornobillerile dönen Mucizevi bir tesadüf eseri olarak. o Damga pulu bayilerine evvelce yelerden, koy ıdarelerındcn ve mu_ . ---

be ile zihin açıkh;;: olmaz. Onu 
için uya\ rucuğnmun kur a:Yın 
biraz et lokmaq giı ~i ı» diye )'C 

yeni kalaylarums, (.erfomiz ba 
Jnrdan sefer ta-1:l~nna evclc o gü 
pi en yemekten L;r mikdar su 
narlardı. 

Şimdi, talebenhı c'inde böyl 
scf er tasları görmü~·orum. Ö~I 
yenıek1erini na .. ıl fcmin ettiJ ... I 
rini bilmiyorum. rakn1 ... ·~ ı..~~ münakaşa ediyordu. sırada Amasradan kalkarak Zon - verilen ve her nevi damga pulu 1 hasebei hususiyclerden alınarak C . A 1 B N f fk B" k •• 1 ·· k d 

"1111""' • ~ıgın- d""";zden geldi- ibaresin· t l h l . . Denizbanka devrolunacaktır. Bu e a ayar,a a ıa, - ·T oy U a inini CV• 
.. 1.... .. _ -·v guld:ığa gitmekte olan limammıza ı aşıyan ev a ann ezılıp .. • . • , • • ,.. . :Fakat her öi!lc i.iz .. ri Bcyazıd 

~., ...:&iti bir geminin yandığını mensub Mazharı Kader motörü, ya- bozulmağa çok müsaid olduklanı munasebetıc. ~ahallı ~eledıyclere tısad ve Malı ye vekılle- vela bıçak amış ar san- dan geçerken C'llcrincie birer san 

~ 'hatta bu ışığın bir harb nan motörün sandala atlayan 6 ki- nazarı itibare alınarak Maldiye Ve- İktıszıd Vckaletınden dun telgrafla • d · ! dovirle kifafınefs e-'en •·asketl ~ •• k"lef • 1 h 1 } j emir Verilerek 1 hazirandan itiba mJZ refakat edecekler ra en ze atmış ar '< K 
ı.n runden hasıl olabi- şilik mürettebatım kurtarmış Ye a ıncc, yenı ev a ar ıazırlat - - . dclikanlı1arı gürü) orum da 

~ ""Ae iddia edenler vardı. zonguldag· a götürmüştür. tırılmıştır B . 1 h 1 . . ren iskelelerin Dcnizbank tarafın_ Başvekilimiz Celfıl Bayarın, refn-

1 

Alıbaş köyünden Rukiye adında 
. u yenı ev a ar .,ırınç- d "d l - d . . . k ti . d N f V k"l" Al" Ç 40 1 Onlara· «All .. lı .,;hı"n "'ç•J•J ... ı-.. .. · ten mamuldür v .. 1 . "a an ı are o unacagı ve evır ıcın a erı.n e a ıa e ı ı ı etın- yaş armd:ı bir kadın 12 mayısta ' · u ~ .. ~ ıt, 

~·- e uzer crın e sa- h l k 1 bl' - l k Ik . d V k"l· Ş k" K b" versin» di.yorum. lıııı.. "'1111 ~ •yüz sene muhare- herler Japonyanın ıztırab içinde dC'ce «damga pulu» ibaresi mevcud azır ı yapı ması te .1g o unmuş- ayn tısa e ı ı a ır ese n· kaybolmuş ve on gün sonra, ölüsü, . 
~ ' en bu mücadeleden bulunduğunu bHdirmektcdir. Bfr 1: unmaktadır. · tur: ~u .sur~tle,. beledıyclerlc hu. - ve Maliye Vekili Fuad Ağralı bu _ kokmuş ve kurtlanmış olarak otları HALK FD .. OZOFU 
\~ Yet yalnız «Kalen yi kaç gün evvel kabinede ehem -ı Yeni pir· 1 h 1 d.. h susı ıdaıelerın, ıskelelcrden temın lunduk~an halde yakında Karabü- b ..... . 
'-f...._~tabilmişler ve Avru- miyetli değişiklikler yapılmıştır. t l"f ·1· lmç e~ a nr, un mu - etmekte oldukları varidatı eksile - ke gıdecekleri bahar alınmıştır. oz~l~uş olmakla brraber, oluyu ot- B anlı· 110·· 

...,-..an çekilmek mecbu _ Bunların sümul ve manası hak- e 1 vı ayet e_r~ gonderılmiştir. 125 cektir. . .. lar ıçmde bulunmu~tur. Cesed kıs- :;, L_I • kuruş m k b l d b ·1 Bu seyahatın cKarabuk> nakl: - men muoyen d l .• k. t ~. b'b" ı 
q nue} d k d t"" r f" r t f . l 1 u a J ın c ayı ere ven•e Badema, iskele ve rıhtım gı"bi bu . . c C' en .ıu ume •. a ı ı l t !' ... 

-·~ ar ı. ın a ur u ur u e sır er yapı - c kt . • - !latı ıı_çkınd ) ap]ılacakkudemtliryoluhişi kadını.n bıçaklanarak öldürüldüğü- s a syo n la r l n O,' 
....:..- da Asya lat'asında malda beraber. bütün tef~ircile- e r. kabil yerlerin gelirinden ancak yiiz_ ı e a a a ar o ması vve e mu _ .. 
~~~st sürüklenmekte • rin birleştiği bir nokta şudur ki Pul satan her bayi bundan bir de 30 u alındıkları idarelere tcrko- temeldir. nu tesbt etmiştir. }?: • ı .. k[ 
~hJarm ve harb tek- Çindeki askeri harekat pek yo- tane almağa ve dükkanın en görü _ lunacaklardır. Başvekilimizle Vekillerimizin bu Ya~ılan tahkikat sonunda, kadı- en l l er 

tnülü, artık asırlık Junda yürüm_iivor. Ehemmiyetli necek bir yerine asmag·a mecbur h ti . d 1. . . . . z nın bıraz aklından hasta o!dugu· ve 

l " s~ya a erın c ıman ışı ıçın .. on - M h l"f · d 
apılmasına müsaid 'olan nokta da budur. Japon hü- tutulmu~tur. ŞÇl guldağa ve orad:ın da Amasraya beş allı yıl önce de kötü yola sapa- U te 1 inşaat eva 
. bu macera daha kıl kumetine giren yeni adamlar, Ç geçmelerine ihtimal vcrilmekt~dir. 1 r~ ~o-~_ra nefsini ıslah etmiş gö _ ediyer, trenlere rady. 
r. başka politika tahi~e)('rİ, ba::ka ilek 20, kiraz 15 Şikô..lJefleri TU d - k -

ij !okyodan ıelen ha· askeri tabiyelt:ı· kullanarak Ja - k . .. .. - . . Bu seyahatten bahseden «Yeni n ugu, ocası ve çocugu bulun - kenacak _ uruşa düş ü! o t k ~ aartın> refikimiz 21 m:ıyıs tarihin- duğu, O gün de beş altı yaşında ÇO-
)a~ A ponyayı içine düştüğü ~ıkmaz - s .. 1 d w . , çuncu mıo a a amır- u--ı be b d w d Devlet demiryollrın idaresi Hay 'IQ••s on gun er e bilh<ıssa Ereghaen de yapılması mevzuu bahsolan bu c gı e ra er aga o una gittiği -

•• q l dan kurtarmıya ~ahşa<'aklar. Bu . . . ~ Jlig" İ bir sene~ik faaliyet t b" d ı darpaşa - Pendık arasındaki tekm· !lıel- arada Japon hükumetinin tazyi- şeh:ımıze fazla mıktarda çilek geL sey:ıhatin sonradan tehir edildiği ve es ıt e imiştir. Çocuk yalnız dön_ 
it. 1Cieb ki ile Almanya Çindeki askeri' mege başJ~ı·nıştır. r~p~nı hazırlı yer Celfıl Bayarl::ı arkadaşlarınm hazi_I müş ve •anamın ayağını balta kes. istasyonları güzelleştirmeğe deva 
Uö mütehassısları geri ('.ekmeğe ka_I Bu sebeple evvelki gün paza1· oL iş dairesi üçüncü mıntaka amir- ran ortalarına doğru gelmelerinin 1 ti, gidip arayın» demiştir. etmektedir. Bu CÜf11led~n olm 

'l,.elmen/eri rar ycrmi~~ir.,. Bun.la~ ... General masına. rağmen İstanbulun birçok Iiği, iş kanununun tatbikine başlan_ muhtemel görüldüğünij haber ver_ Kadının kim tar:ıh•dan ve niçin üzere Maltepede İstanbul tihetır. 
_ F.alk. , en~." reıslıgı altın.da semtlermde 20 kuruşa prakende çL dığından itibaren bir sene zarfmd:ı mektedir. öldürüldüğü, çocuğun öğretilip ve- hareket eden trenlerin durduğu ta 

-..._~za I yırm. n- ınutehassıstı. Berhn- Jek satılmıştır. neler yapıldığını, nasıl çalışıldığını ya kandı!ılıp da mı gönderildiği rafta yeni yapılnn bu) ük ve c:ıml 
"'1'1alahl maaş_ a a_- Tokybomılı_~:ı~nam,ınaAlm~nya- Bu sebeple Büyükadada bile ev- bir raporla teshil ederek Ankara~a Palamut henüz meçhuldür. !bekleme salonu çok beyenıım·~t:r 

l l"ID vazıyetı nın, u mu e asssı ar\ gen çek- Ik' ·· 40 k · bildirecektir. Muddeiumu Tk t hk"k t l ş· d" b l b" Kı 1 l~t.L•, • • mesi Çindeki mücadele üzerine ve_ ı gun uruşa çılek almak ka- K l mı ı a ı a a e ım ı u sa onun ll' eşi zı top 'tQı d 1 b ı 1 E Bu raporda şimdiye kadar İş clai- Q kan ve kovmuştur l kt d · ı kt d c·· "" e ı ıyar nasıl bir tesir yapa<'aktır? ı o muştur. vvelki gün Bursa ,.e ~ · ra . a a ınşa o u_nma a ır. oztc 
lh..L.. resi üçüncü mıntaka amirliğine ya_ 

~,.. ~pJerde ders okutan Bu, Alın_ an. miit.ehassısl.arının civarından Pendiğe hususi kutu _ L .. {ı b /l 1..1 •• _ 

1 
pe ıstasyonunun Istanbula giden ta t.."" n bazı! pılm1 şikciyetlerin mikdarı ve ıruıru- U er 0 ugu mıştır. Gunun pazar olması müna _ af daki l k l d , 

".::..~11 il arı muntazam cephe gerılermdckı ı·ollerınin e- lar içinde frenç çilekleri de geti_ . .. . . r ın çıp a yarma ara a ı-:a iı...~ yet!eri, kanunun tatbikatından el- sebetıle tenezzuh ıçın Pendiğe git_ 
'> . 8 . ndan §ikayet eL bemmiyetine hPğluhr. Bu rol ek- rilmiştr. Bunların bir kiloluk ku • de edilen faydalar mufassal olarak 5 1 5 k mış olan ve koca bir palamudun 40 lı~ taşlardan duvarlar örülmekte 

\..~ltlüdcl~ayetlere göre beş, seriya izam ediJir. Fakat ne ka- tuları 50 - 60 kuruşa rağbetle kar- zikredilecektir. pa amut uruşa paraya satıldığını gören yüzlerce dır . 
. ~ ...... dıre maaş alamıyan öğ- dar ehemmiyetli. olur_ sa o.lsun, şılanmıştır. satıldı!. t Hydarpaşa çayırının iki tarafın \..~ v- İş dairesi Üçüncü mıntaka amir- stanbullu aileler, gazete kağıdla _ 
........ f \rek·ı · yabancı askerlerııı gerı t:ekılme- Ayni bolluk kiraz ve erikte de liğine şikayetler bir taraftan d<>- Evvelki gün Pendik ve civarı sa- rına ve çantalarına, sepetlerine pa- da da yeni inşaata hararetle d~va 
~ therrın/1 eti bu mesele iize- )eri, bir noktadan Çinliler için nisbeten daha az olarak hissolun hillerinde pek çok palamut balıgı· !amut doldurarak öylece !':ehre dön- edilmektedir. Pcnd"ktc de ~·eni v 
~~e ~~wetle durmuş ve hu- faydalı olmalıdır: ÇinJilerin ken- ı maktadır. - vam etmektedir. Bu şikayetler ma- müslerdir. ~ J 

~~~' ogretmenıerinin mağ. di kabiliyetleri:tc olan güveni hiyet itibarile işçi ile patron ara- tutulmuştur. Bu sebeple Pendik pa- • muazzam bir i.r ı yon binası ile ga 
~arı içi · d t d 

1 
Siyah kirazlar perakende 15 ku- sındaki anlaşamazlıklardan ibareL zarına arabalarla palamut balığı ge_ Diğer tnraftan son günlerde kal _ yapılması kara. 1.ı!-.tırılmıştır . 

._ '1tııa- n ıcap e en e - arttırma ı ve maneviyatlarını 

~11.,, ga karar · r ruştur. Can eriği de 15 _ 20 kuruşa tir. üçüncii ınıntaka amirliği bu ih- tirilmiştir. Evvela adedi 100 paraya kan ve lüfer balığı da çr,ık bollaş - Sirkeci _ Yeşilköy cihetindeki is 
"""'ta .. . vermış ır. yükseltmelidir. Kurtulu~ sava -

~ ~ Uıerınde çok hassas ha- şında en ehemmiyetli muvaffa _ tedarik olunabilmektedir. tilafları halle çalışmaktadır. Bekle- sahlan bu taze ve kocaman pala - mıştır. Balıkpazannda nefis ve ta- tasyonlann hiç eksiği kalmam:ısı 
\~,tı:. \rek~let, vaki olacak kiyet unsuru kendine güvenmek- Alakadarlar bu sene çileğin 7,5 nen nizamnameler çıkarıldıktan mullar öğleden sonra: ze kalkanlar, perakende kilosu 30 na dikkat olunmaktadır. 
"'~ehemmiyetle nazarı tir. ve kirazın 5 kuruşa kadar düş~cc -1 sonra şikayetlerin azalacağı anln- - Beşi beş kuruşa!.. kuruşa ve kocaman lüferler de Diğer taraftan gerek Pendik halt 
~ A. ş. ESMER ğini söylemektedirler. şılmaktadır. Avazelcrlle kırk paraya satıl - 15 e satılmaktadır. ve gerek Yeşilköy tarafı yolcu ... rı 

~ it L 
0
- z=::s - yaz münasebetile _ tekmil treıı '=' ~ tr=!. o N n neon M şuntııyoruın. Kendi tealkkilcrimi kı öyle işleyor, öyle süsliyor ki, Dünya .gözümde yoktu. o dere_ şacağını ve senin baxle bir izdi- }ere muhakkak radyo konulmas m 
~ V::::::::I/ lb ~ bir tarafa koydum. Sosyetenin sukutu hayale uğradığı zaman, ce kendimi bedbaht addediyor - vaca red cevabı vermiyeceğinı idareden rica. etmişlerdir. Bu t le_ 

düşünceleri karşısında mevki al- kalbinin içinde kurduğu bu aşk dum. ümid ettiğini söyledi. bin yerine getirileeeği l.uv._: etle fi h S R E T YSAAZFAAN C O Ş K U N ~ dırdım. Benim düşünüşlerim, sarayı bütün dehşetile ço'"kccek ve Gece odama geldi. Kollarının Evvela razı olmadım. Sana ta-
\1 ' topluluğun düşüncelerinin ayni o bu enkazın altınd'.:l ezilec ktir. arasına atıldım. Yalnız bab:ı ka - rafımızdan böyle bir teklif ya -
..._ E ft l38 olduğu halde, ayni olan bu iki Sakın bunu böyle sanıyorum, nadının sıcaklığını değil, anne pıJrpası bizi çok küçük düşürebı-

<'.. O E B I R O M A N: - k 1 d ··1 1 · h. b fk t• · d ··- - d b ld - ıır· dı·. Fakat sonr:- du-şu··ndu··m kı', "'l uvvetin hası ı arbı bana a ni unutulur, insana o me crı ıç ir şc ·a mı e gogsun e u ugum -
.... ""t\ı lıŞacağırnı.. baçlı yollardan anlatmak, yahud cinsten bir yekun vermedi. şey unutulmaz gibi gelir zarme- babamın kucağmdr. dakikalarca bu kadar sevdiğim adam için kü-
l...~ ~ınU:w içinde bir sefer- arzularımı maksada daha açıktan Çok başka, 0 kadar başka 0 ka- diyor \ sa"lma.. ağladım, ağladım. çülebilirdim pekarn .. Onu kaza -

"it ~ e"ıgi, bütün kuvvet- giden bir ifade tarzile konuşmak dar değişik biri sonuç elde ettim Ben. kendimi çok iyi bıUrim. Babam bu seferki gözyaşlıırı - nırsam büyüyecek, ona harcadı-
"-.~ıtı 'Ya toplarnağa çalışt - benim için miımkün değil, bu da- ki.. bir an vardığım bu neticenin Bildiğim jçin de bu kadar radikal mn, herzamankinden çok farklı ğım gururu tekrar onda bulacak 
~Yordu. Bu arada beni kika.. gayritabiiliği ve hatta iğrençliği hareket etmek lüzumunu duy _ olduğunu anlamıştı. Beni dizlerı- değil miydim? .. 
'i hm \r\ıracağını ve nasıl Buna rağmen vaziyetimi müd- karşısında hayretim beni boğa _ dum. nin üzerine oturttu. Benimle bir Lakin ya reddclirisek .. 
ı._de du ~z bir hale getirece _ rikim. Dünya üzerinde hiç bir cak raddeye geldi. Evine geldiğım gün, karşımda o baba kız gibi değil, iki arkadaş Bu ihtimali dahi düşünmek be-
~ltıttıhUn~Uğü muhakkaktı. genç kız, benim kadar sağlam bir Lakin bu netice karşısında, bu artisti bulunca nekadar sarsıldı- gibi konuşmak istediğini,, kendi- ni çıldırtabilirdi. 
~ etr~·ıl 'iyorum, belki de aile terbiyesi almamış bile olsa, neticeyi tevlid eden amilleri göz- ğımı bilmezsin. Gururum bu sar_ sinden hiç birşey saklamam:.mı (Arkası var) 

• S ıtıı ıgım çok gayritabii eğer hasta ve isterik bir mahllık den geçirmek lazım. Geçirdim. sılışı göstermeğe manidi. Eve dö- söyledi. Hatta rica etti. Yalvardı. 
\ ~C:'Ptnak içinde tereci- değilse bu derece iğrenç bir du - Kendi kendime haklıyım dedim. nerken hüngür hüngür ağlıyor, Evvela tereddüd ettim. Sonra bo-
.~ii~~a~ud bunu nasıl ifa- ruma düşmemiştir. Biliyorum. Düşün Suad .. Bir kadın kalbi hıçkırıklarımı zapıedemiyordum. 

l L..~lt ~~ duşünüyordu. Farkında olarak irademle, netice- ki, ilk defa ve bütün şiddetile se- Babam geldiği zaman şiş göz _ 
'~.~uzun sürmedi. lerini görerek yapıyorum bunu. v~yor. Karşısındaki adam muka- lerim nazarı dikkatini celbetti. 

.._ ~.. . tan derin bir nefes- Sanma ki, elektrik teline yaka- bele etmiş değildir. Eedecek de Sebebim sordu. SöJ lemedim. Yi-
~ ~~ latnini hsıldadı: lanmış gibi, bir buhranın sarsın- değildir. Bu ince ve hassas her ne annemi hatırlıyarak ağladım 
~·~O kadar bitkin ve tısı içindeyim. türlü gönül tezahürlerinden uzak sandı. Yemeği yemedim. Rengim 

' maksadımı dolam- Hayır, günlerdenberi bunu dü. 
1 

olarak yaşamış genç kız, bu aş _ sapsan idi. 

şandım. Seni sevdiğimi, evinde 
Nataşa ile karşılaştığımı, kıskan
dığımı, senin olmak isrediğ:mi 

anlattım. 

Nefes almadan ve tek kelime 
söylemeden beni ciddiyetle din -
ledi. Teselli etti. Seninle konu -

• 
Açık konuşma: 

Tıb flkii.ltcsinden Bay !hsaRa: 
- Bir bakımdan cDeli Gön • 

lüm:a pisikoloji romanı da adde • 
dilebilir. Lakin böyle bir iddia 
yoktur. Alakanıza ve teveccühü • 
nüze teşekkür ederim. 

Nu. Sa. Co 

'ZaI1 ve talınıin olunmaktadır. 

1 

H::>4 ,{.ı ni 
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!Kitablar ara)ı~ 1 

Yakub ve ötekiler 
l\lüellifi: Celaleddin Ezine 

Ç• d d k• t Celaleddin Ezine'niP •Yakub 

ın or usun a ı o uz ~=~~:~~~: .. «~~;!:;==·ta:~ 
Al • ç - 1 d zında yazılmıştır. m an ger 1 a g r 1 1 Bu şeklin ilk örneği Goethe 

• • «Faust" trajedisinin ikinci kıs • 
mında realize etmekle beraber, 

F a k a t b U n l a r ı n Ç 1• n d e n yine klasisizm ve romantizmin 
çerçevesini aşmamıştı. 

Ondan sonra Strindberg, y N 
Sür'at katarı devrilecek! 

ayrılacakları Şu•• phe}ı• • • Wedekind gibi şimam yazıcılar; azan: usret Şaf a COŞKUJ:::!. 
birincisi «Şam YoJu,, ve •Bir rü- O·· k ·· d 
ya oyunu» eserlerile: dig"eri «To- - .ın U sayımız an devam - . ..t. 

~~~~~~~~~~~~~~, t•~tıl'~ 
murcaklanma zemanı» ve •Lulu Kendisi için bir tehlike mevzuu rumlarla dönen saf, basit !Akln üze. Bir tesadllf ona iki şey ınl' 

Edirne de trajedisi• ile Riiya Oyunlarına; bahsolmasa bile sevdiğı adamı ele. rine titriyen, belki de dünyaıun en Anar~latlerln genç re!~ ~~ 
hareket ve vak'ayı daha canlan- veremezdi. Buna aşkı manidl. iyi kalbll adamı kocasL. Ve .. Ruhunda duyd0fı0 gıbl·· ı· 
dırarak, tam realist ~eklini ver-ı O a§k ki, kocasııu, çocuğunu bile Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Fa.kat sebebini... Seviyor. De 
diler. terkettirecek kadar kuvvetli; o aşk o kadar eksıklik hıssediyor ki ken. dırırcasına.. . •. ad,ııı 1 

.. Celiileddin Ezine «Yakub ve 
1 
ki, gururunu, izzeti nefsim sevdiği dinde .... Gürültüsüz, heyecansız, ya. Öğreniyor ki sevdıgı 

Muazzam bir 
ı Müze kuru.il1 or 

H~nkov an~sında tir lnglllz ganbotu yatıyor 

Otekilern de evvela düalizmin adamın pabuçları dibinde bırakacak 
(İkinci benliğimiz) varlığını ve 1 kadar feragatli, o aşk ki, her ş<>yi 

Edirnede açılmış olan etnoğrafya bu varlığın insanda oynadığı mü- unutturup, yalnız sevgihnin kol • 
müzesınden sonra şımdi de bü)iik him rolü, saniyen clört arkada&ın !arına degil, ayni zamanda birçok 
eserler, kabir taşları ve Yeni\eri ayrı ayrı kilinat görıişlerini teba- tehlikelerin de kucağına arttıracak 
sikke ve rütbelerini gösteren pek' rüz ettirmektedir. Bunlardan, e-I kadar zaptedılmez bır ihtirasla do. 
kıymetli bir açık müze kurulmak serin başlıca kahramanı olan Ya- lu idi. 

çalışmaktadır. • - ki bu ikinci benlik eserde «Me- tı. Çıldıracaktı. 
1 üzeredir. Bu ış içın mütehassıslar 

1 

kub, asıl benliğini inkar ederek Soyunmak bahanesile odasına çık.. 

Çınden çoktanberi Alman müte -ı kadınları fevkalade bir faaliyet gös- Bu büyük müze son sene ıçmde lon şapkalı adam• diye bir tip o- Bir tarafta 'kocası ve çocuğu .. 
hassısları vardır. Hele şu on on be~ teriyorlar. Çan Kay Şek'in eşi A- Maliye Vekaletinin hımmetile ta _ farak canlandırılmıştır - halka, Diğer tarafta sevdiği adam var. 
scnedır birçok Alman subayı Çine merikada tahsil g<irmüş, yeni terak- mir edilmiştir. J kütleye inmek istiren, zengin, dı. 
gıderek Çın ordusunun yetiştiril - ki fikirlerine göre yetişmiş bir ka- I' .,·clk Osmanlı Mali.ye ent.ell.ekt~el !iptir. l ncil ile reel Kendi kendine utanarak itiraf e. 
mesi işinde çalışmışlardır. cSon TeL dındır. Hatta ona •Madam• diyor- r, k . • 1 Ah d P 1 sosıalızmın bırle.~mesinden haki- diyordu. Ağır basan iki şahıslı taraf 
grah geçenlerde Çindeki yabancı !ar. Bunun sebebi kendisinin daha! nı~ karvan~~;;!~a ku::~acakaş~; 11 kbi a1 1eminkkurulaı:.'lğı kan~ati~i

1 

deği~d.'.. 
mütehassısların rollerine dair Av - ziyade garb bilgis: içinde yetişmiş . . es er. Fa at bu «halka dogru ı- Butun bunlara sebep: 
rupa matbuatında yeni görülen olmasıdır Madam Çan Kay Şek ha- Tatar~a~lıl":ın kahır_ taşları daiu nişu in arkasında hodbin bir dil- Huzur ve süktln içinde, fakat 

· hususı bır dıkkat ve ıtina ıle oraya 1 ·· ki d (. · neşriyatı hulasa ederek Başkuman.. va teşkilii.tını da idare etmektedir şunce sa ı ır. nsana ımanı sah- manasız geçen hayatııu ma.kaslıyan 
· toplanacaktır. 1 t d" A 1 b ı· .. · 1 · b' · d'· dan Çankayşek ile eşinin ecnebi Çindeki Alman subaylarının dö- . • . . e ır. sı en ıgmı ııç ır zaman bır tesa uf.. 

mütehas;ıslardan istifade cıhetine nüp gelmeleri için B~rlinden ken- Dıger taraftan Mımar sınan eser.
1 
atamamıştır. Bu yalan akide, za- Kocası şimendifer makin.isti.. Bir 

verdikleri ehemmiyetı anlatıyordu. dilerine emir göııderilmesıne sebeb lerin.inVezir Rüstem Paşa büyük yıf iman onu kemli kendinin ve de çocukları \•ar. Elleri nasırlı, çok 
Çınde bırçok Alman ihtısas erba.. olarak Tokyo hükumetinin bu hu- hanı, eski eserleri sevenler kurumu 1 kütlenin önünde kırılmağa sev- defa eve yüzündeki simsiyah ku • 

bı bulunduğu böyle malüm olduk • susta Ber!in nezdlndeki teşeb:·q"· tarafından baştanbaşa temizletti • keder. 
tan sonra ortaya mtihım bir ınese- nlmiştir . Orada esaslı bir tanur ,.e Yakub tipi, zar:ıanunızda mo- tadır. •Yakub ve Ötekiler• üze-
le çıkıyordu: Almanya ile Japonya ıslah için hususi sa:tiblerile hazıne. da halini alan ve konforlu a,par - rinde durulacak, in~anı düşün -
arasında bir anlaşma vardır. Tokyo malları ayrılmaktadır Bunun gıbi hmanından. halka eldivenli elini dürüc bir eserdir. Celaleddin E-
ile !3erlınin arası ~·ok ıyidir. Nasıl me~hur Alı Paşa bedesıenı dahi uzatan. bir talam sol cenah mü- zine, bu eserini temsil edilmek ü-
oiuyordu da Japonlarla harbetmek. tapu ve kadastro fen heyetı tara _ tefekkir~e~ini. ~sli~_daf etmekte zere yazmamı~hf. Fakat ben o-
te olan Çinliler arasında bir hayli rından bü.-ük bir dıkkatle h . 've bu gıbı «fıkır zuppclerininu; nun sahnemizde temsil kabil.iye-

, arıta karnı tok üstü bas · d • · "' I 1 · · l Alman subayının bulunması kabil k d • .,ı ycrın e en- tını taşıyan orııına Hr pıyes o a-
ve a astrosu yapılmış ''e bu nüs.. tellektüel sos. ia. li&tleı·in insanlık rak go··ru··yorum. Eserde aynı' za • 

olur1ordu? .. Çine Almanyadan silah 'h A k d F ' a n ara 3 otosta makinelerınde \"C \'atanları ıc,-ın ne kadar muzır manda güzel bir üs!Ub ve ifade 
götürülyor niye Japonlar Berlin 
hiikümelinin nazarı dikkatini cel _ 
betmişlerdi. Fakat o ?amanlar ve _ 

' rilcn cevabda bu silahların daha 
Japonlarla harb başlamadan evvel 
yapılmış mukavelelerin icabı olarak 
yollandığı bildirilmişti. Fakat va _ 
kit vakit Japonya ile Almanya ara. 
smda gerek Çine sllii.h yollama bah.. 
si ve gerek Çinde Alman sübayla • 
rının bulunması dedikoduları mev. 
zuu bahsolmaktan geri kalmıyor _ 
du. J 

Ycni gelen İngiliz gazetelerinde 
gene bu mevzu etrafında verilen 
malumat şayanı dikkattir. Honk 

' Konktan İngiliz muhabirlerinin ver. 
diği haberlere göre Çin hizmetinde 
bulunan 30 subByın derhal işlerine 
nihayet vererek Almanyaya dön _ 
mek üzere yola çıkmaları Sertinden 
kendilerine bildiçilmişti. Alman ge. 
nemli Fon Falkenhavzen Çin or _ 
dusunda başmüşavirdir. Kendisi 
Japonlara karşı olan harekata işti.. 

rak etmişti. Çjnde Alman salibi ah.. 
meri de bulunmaktadır. Alman sa. 
libiahmerinin dört doktoru Bertin.. 
den aldıkları emir üzerine Çinden 
ayrılacaklarııu bildirmişlerdir. 

İngiliz muhabirlerinin Çin hükti.. 
met mehafilinden aldıkları maltl • 
mata göre Çin ordusundaki Alman.. 
!ar toplanarak işi mtizakere etmiş.. 
le ılir. 

Yalnız dört kişinin Çinde kalmağı 
kabul ettiğ; söylenmektedir. Diğer 
bir çoklarının da evvelce ayrılma • 
ğa karar vermişlerken sonradan 
vn7 geçtikleri rivayet edilmekte _ 
dir 

Çinli g~nç kızlar asker 
oıarak hizmet ediyorlar 

1 çoğaltılmıştır. bir eleman olduklarını nnlatmak- var. İskeııder Fahreddin 

Jıne ışlerine başladılar. Duvarın bir başka yerinde 
gizli küçük bir dolabın içinde altı büyük torba da
ha buldular. İçleri hep •madalyon• dolu idi. Amele
ler, bu sarı yuvarlakları aralarında taksım ettiler ve 
Pvlerlnl gittiler. 

Flaminio, Montröy'de 58 numarada oturuyor
du. Yolda dostlarından birisine tesadüf etti, vak'ayı 
nnlattı ve •madalyon• !arı gösterdi. Dostu: 

-- Fakat, buniar altın, dedi. İnanmazsan, git bir 
kuyumcuya göster ... 

\ 



Kadın tehlikelidir ! 
~cası yaş:ı o'.an her genç kadın başka er-

keklerle sevişmek mscburiyetinda midir ? 
larıdra cinayet mahkemesinin için-
. den çıkamadığı bir muamma 

~'<lııdra · 
.., !d cınayet mahkemesini meş-
1... :en mühim bir dava bir za.. 
."lllanbe . 

lerd rı görülüyor. Bundan ge-
Vaı;~ •Sol Tclgrai• bahsediyor
ıış 1 bır adam ölü olarak bu -

~ Y ·kbunun üzerine gene bir a
~ b·a alanmıştır. Yaşlı adamın 
'iti ır karısı vardır. Faciada türlü 
' ~oU.erj olan bu üç kişinin a
~ hıt bır dördür.cti vardır: Gene 
~ r k~etci kı?.. 
~ k~Ş~te gene kadınla hizmetc:si 
~Q emen daım:: yalnızdırlar. 
~ !lf v~ sahibi elan yaşlı adam çok 

.( ÇeJ/1'un zamandan heri has -
Yat 1Yor Aylardanberi hasta-

11\ 'Yor. Ba1an karısı giderek 
~ gı eıre getiriyor, fakat adnm
ot.~~e ha;talanarak hastaneye 

:te iuJasa evin hali bu vazi -k. 
~··. 

·~~ıy:'1 ilerisinde veni bir bina 
~~il. Oratla ç~lışan işçilerin 

!ı;,__1r usta vardı: Gene bir a-

tahkikat yaşlı adamın çok içki içti
ğini, sıhhati çok bozuk olduğunu, ni

hayet başından aldığı yara ile öl
dürüldüğünü göstermektedir. Şa-

hidlerden biri de ifadesinde şunları 
söylemiştir: 

- Dostum olan Kaserley bana ha
yatıl)dan, hastalığından, günlerinin 
hep hastanede geçtiğinden bahisle 

bir iki defa şikayc~ etti Acı acı şi
kayet ediyordu. Hatta böyle yaşa-

maktansa beynin~ bir kurşun sık -
mağı tercih edeceğini de söylemişti. 

Şahidin bu ifadesi şayanı dikkat 
görülmektedir. 

Maznun ustab3Şl metin bir sesle 
mahkemede: 

- Ben mücrim değilim! 

Diye söylerken bundan kuvvet a
lıyordu, 

Tafsilatın alt tarafı yarın yazıla
caktır. 

ı '"ıetc· k kemede kadın getirilmiş, maznun 
'<ııııı ı ız bu gene ustabaşı K 
, huror. Aradan hır müddet ge- erkek te orada bulunuyordu. Hiz -

nd metci kızın uzun uzadıya ifadesi a n li;ı~· an eır sahibi gene kadın& s eli 

Bir yıldız 

Yeni filimlerin baş rollerinde 
göreccğimjı; Lisctte Lanvio 

ic i nde 
' 
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Aşk mektubları ve .. 
meydana çıkan esrarlar ----------- ---=---------------~-----

A 1 m an casuslarının kurnazhğı ,_______________ __, ____ .. __ _ 
ne işe yaradı ve ne işler gördü ? 

·--
Kurulan tuzak herşeyin 

meydana koydu 
.. •• • • •• 
ıçyuzunu 

İngiliz gazetelerinde yeni çık -
makta olan bazı hatırattan Umumi 
Harb esnasında Amerikadaki İngiliz 
ve Alman casuslarının faaliyetine 
dair şayanı dikkat maceraları •Son 
Telgraf• hulasa ederken dün de bir 
Almana aşık olan bir İngiliz kadı
nından bahsetmiştir. 

Bu hatıratı anlatın Amiral Gaunt 
kendisine aksaçlı bir daktilo kadı -
nın müracaat ettiğlni anlatmıştı. Bu 
daktilo bir Almanın yanında bulu
nuyor, ona gelen mektublara cevab 
yazıyordu. Alman kendisine o İn
giliz kadınından gelen aşk mektub
larını da bu aksaçlı daktiloya oku
tuyormuş. Aşk ve sevda yüzünden 
aklını ve fikrini kaybeden İngiliz 
kadını Almanın hoşuna gitmek için 
ona bir takım esrardan bahsediyor
du. 

I 

memur edilmiştı. Fakat Kanao ı· 

bir Alman casusunun giderek " J· 

da faaliyete geçmesi çok zor go . .]. 
müştü. Bunun için en miinasib r,Ja

rak bir kadın bulunmuş, bu L dın 
mükemmel bir Amerika pasaportı 
temin ederek Kanadaya gllmışti. O 
radan Nevyorktaki Alman aşıkın 

mektublar yazıyor, hep aşkının şici 
delinden bahsediyordu. Aksaçlı dal 
tilo kadın bunun nıcktublarında 
bir İngiliz kadını olduğuna hük 
melmiş, Almandan da bunun böı 
le olduğunu öğrenince bir İngir 
kadırunın harb halinde nasıl oluyc 
da bir Almanı sevdiğini bir tür! 
kabul edemiyerek işi gelip Amiral 

' anlatmıştı. Bu cihet diinkü •So 
Telgraf• da vardı. Fakat Alman ' 
çln yanıp tutuşan İngiliz kadını A 
merikalı sıfatile ve pek yolunda tan 
zlm edilmiş bir Amerikan pasapor 
~ile Kanadaya gidiyordu. 

Bu kadın Kanadaya gitmiş, Al-
u .. b'Yor. Nihayet ev sahibi ka- dinlenmişti. Nihayet gebe kadın ge
~.., aşı rek kocasının ölümün~ ve gerekse Qr]a Y• çağırtıyor, ona çay 
ot ~konuşuyorlar, gene adam kendisinin gene erkekle başlamış o

. akat bu z:yaretle, çaylar lan ahbaplığına dair verilen tafsilatı 
Kurulan c h 

• man da Nevyoı<kta bulunuyordu. 

Um Urıyet Daha Amerikalılar Umumi Harbe 
girmiyerek bihraf bulunuyorlardL 

Bu noktalar gözönünde tutulun• 
kadının asıl hüviyeti anlaşıldığı z; 

man İngiliz Amirahnın şaşıp kal 
masının sebebi kolay anlaşıhyo 

Çünkü İngiliz casııs şebekesi Kan 
dada tahkikat yapuıca işin içyii; 

meydana çıkmıştır: Bu kadın ne ı 
merikahdır, ne de 1n,ııiliz!. Alm' 
casus şebekesine mensub bir Almc 

casus kadınıdır. Kendisi sözde f 
giliz veya Amerikalı imiş gibl g 

rünecek, Nevyorktakı Almana K 

nadadan aşk mektubları yolhyacal 
tı. Bu mektublarda yanık kelımele 
ateşli satırlar arasında ise hiç fa: 

kında olmuyormuş gibi bir takıı 

maHlmat verecekti. Kanadada mel 
tubları okuyan sansörün nazarı dı! 

katindE!ll bu s:ıtırl:ır arasır.da sıkı. 
tırılmış malılmat kaçabilirse ne a 
la ... Kaçmaz da mektub Almnnın r 

1 :;ınra devam ~tmiştir. Evin dinlerken dayanamamış, düşüp ba
y~n Yaşlı ;.dam.Kaserley elli yılmıştı. Bu seferki muhakemede 
~~'·İ·arında, eskiden bir şirke- kadın ile erkek yüzleştirilmemiştir. 1 i :l Orü idi. Hali vakti yerinde, Kadın mahkemeyv getirildiği za -

------------------------- Bu suretle Almanlar da Amerikada 

CEKOSLOVAKYA serbest olarak faaliyette bulunabi

liyorlardı. Fakat İngilız teşkilatı ile 
Alman teşkilatı arasında da gizli ve 

1 hn Çekil . b' d d man kendisine icalıında yardım et-
~.-'_m:3111 .. ıs111ıaııı .. 11;11ııı:ıı:ı .. 1111:•a1m1ıım~ .................. .,. 

lfıkin son derece şiddelli bir müca
dele vardı. Kanada mühim bir yer

di. İngiliz imparatorluğunun bir kıs
mı olan Kanadada ne olup bittiğini 

N evyorktaki Almana bildiren bu 

İngiliz kadınının ele geçmesi İngi
liz teşkilatı tarafından elzem görü

lüyordu. Nihayet işin içyüzü anla
şılmış, kadının kim olduğu meyda
na çıkmıştır. 

h mıs ır a am ır. .. . . . 
~ ~stancden Çıktığı zamanlar mek uzere bır .kadı~ aalıa vardı. Bır 
. ~~ u :Ven; ahuabı görüyor, ka-

1 

de avukatı buıunu)ordu. • 
· onun " 1 . k ·t Ustabaşı nihayet gene kadının a-be ıp ~ey ıçere gı - _ . . .. .. .. 

l Sos "•kar - F k t b' şıkı oldugu ılerı surüluyordu. Usta-. ' nııyor. a a ır . . . 
• ·tııu\aşlı adrmcoğı? ölü olarak I başın~ avu~atı şahıd sıiatıle dınle-
' . ş, VuruJm 1 B k' nen hızmetcı kıza şunu sormuştur: · I•• uş ur. unu ım . 

Harb sonu yaklaşınca.. Avusturya - Macaris
tan imparatorluğunun malum akibeti yeni h3dl-

• • ><e nıahke d ğı b - Ilk zamanlarda bu ustabaşı si-1'" meııın ara ı u-
"""-a çık kt G k zinle meşgul oluvordu değil mi? 

. ~ı M:ay ~:•rmla dı.. Oentc a- - Evet ... Faka"t ustabaşı köşke ge-
l '"a<er ey ır. uz se- . . . 

seler doğurmıya başlamıştı. 
,~ arında 1ı· k d G Jip gitmeğe başladıktan sonra ıkısı 
·t.~z he. Y'a·lır ·da dın. dene er- arasında çok derin bir ahbablık baş- 20 hlkteşrin 1918 ... Pragda, son - lik bir ömrü bulunduğunu zanne -

t .d ' , arın a ır a 1 Çap- b h k · 1. b' ·· ·· S d 1 B k b .. ··k b' h '"d , 1 ~a · · . . . ' . ladı. Birbirlerinı çok seviyorlardı. a arın oyu sıs ı ır gunu... o - er er. u pe uyu · ır a .... ır. 
ı ı ısmmdekı hızmetcı kız · · · ·d ki ı ç k ı k b' l'k b' h'' ~tt. ~nede b . .. . (Sonra beraber sokağa gitmeğe de kaklar, ışlerının başına gı ece er e e os ova ya ın sene ı ır u. 

. ··~ n en o !:oşktedır. . ık d' l' v k" · v (B • ·· b d 1 vt il,. •radak .. . , başladılar. Onlar çay ıçerler, ben ı dolu. Çehreler as ve en ışe ı. a- umettır. e a su a e me • sır-
e.. ı munasebet hızmet- · t· d - · t· - · · b k b·ı· h 1 tur · •k ' sah·b· .. . 1 de hizmet ederdim. zıye ın egış ıgını er es ı ıyor, rına maz ar o muş . 
r,, ' ı munasebetı değil, . .. k lbl d b' ·· ·d A t B'",..,"' MORAVYA . ı. ~ı arkad .. . . Bu seferkı celsede muddeiumumi a er e ır umı var. vus urya u x un. 

"'4! b aş munasebet! gıbı- . . .. .. t·· M . t İ to 1 g· s il• İMPARATORLUÔU d u m.. . iddiasını ilerı surmu• ur. - acarıs an mpara r u u a -
~ ! b unasebet ıle gene er- • b akl H Ik ~ Unlar Şmdiye kadar devam etmiş olan nıyor. Har sonu Y aşıyor. a , 

•:rı göz.'n .. arasın~. ~arışmışt~ heyecanlı ve uydurma havadlsleere 
~u d onundc buyultmek ı- Ka •al11rd ı polis te,kilatı 1 kı t dd .. d .. d ı· 

~. a il' ı Ö ·· ·· d k' d •t·b b' a ış n, ere u ıçın e ne ıceye ~'l::ıs av~ etmeli ki gene ka- numuz e ı ay an ı ı aren ır . . di 
·~ ~ırıı'nın öldürülmesinde müş- çok kazalarımızda polis teşkilatı ıntızar e yor. 
"'ıııı~ akJa maznun ve mevkuf il kurulacaktır. Bu m4nasebetle ala _ 
t<It, tadır. ~·akat mevkuf ka- kadar emniyet müdürleri, kazaları 

'., ~kn~a anne olacaktır. Onun gezerek karakol ve nokta binaları 
"lı.:ıkı 1 

anenj,. hastanesinde ya- inşaatına uygun yerleri tedkik ve 
~<n~actır. Ka~erleyi öldürmek- teshil etmişlerdir. 
'1>'~1 ~ 01~rak muhakeme edilen Bu cümleden olmak üzere Zon _ 
' tıı~ti 'Plın de grçen günkü mu.- guldak vilayetine tabi Bartın ve 
~~U'rıı~d~ kendisine isnad edilen Amasra kazalarile İzmir vilayetinin 

tıı41~ klt':yyen reddettiğini muhtelif kazalarında ezcümle öde
: ır. nundaıı evvelki muba- mişte polis teşki!fıtı yapılacaktır. 

Söuıı~mc§l 
& ·~ ----- -

ve .. &~t rej isör 
t Yt'r mühim hadise 
Q;, ·ıı 
l •ılh. 0Yaı g··ı · B 1 d ~ .. •ıb.i11, o gclcr•, •Trader Bom•, ·Eskımo•, • u unmıyan a am• 
~~<lı\tıı Yaratıcısı rejisör Van Dyck çok orijinal ve acayip bir ndam
'1 1 ~.~~· lıusu3rında iş bölümüne fevkalade riayet etmekle beraber 
~ hoı,.' tıoktai nazarını kabul ettirmek için ağll kavgasından tu
\. ~dı A Yapınağa kadar girişir. Dünyada korku nedir bilmez, öyle 
\:1~1 'q( ik 'ı..'ıı. d• n r a çöllerinde, Avustralya adalarında, Kutbun buzlu sah-
\ ~ g0 •su ~ezer dolaşırdL Fukat geçenlerde San 1''rnnsisko köprü-

\· 1r•~"rken Ü•crine doğru atılan bir güveden ödü patlamıştır. 
\ 'n ll ını 
1,. ld, hk • ık h · · · ah f'I . . . d t . ,:"<! "llıd ' Qç ava fılmmı, maceralı sey at ı mını ıca e mış 
~,. t ke··'" denilebilir. Beş senedenberi onun muhtelif ınıntakalarda 'r tırdi'"' · . . ·~ "•k ı:ı fılimlerin hemen hepsi dekor ve artistmasra!ı olına-

,ıit •• 
\ n~as1 • ~<a malolmuş ve gayet pahalıya satılmı~hr. Bir sinema 

> 

J 

ı;enes 

Fakat; bir adam, esmer yazlü, 
parlak mavi gözlü, sivri sakallı bir 
adam, milli Çek komitesinin ruhu 
doktor Aloiz Rasen her şeyi biliyor. 
Ve o sabah, gazetesinin idarehane
sine gidiyor. Viyanadan a dığı ha
berler çok mühim: Avusturya İm
paratorluğu terki silah ediyor. Bir
denbire karşısına bir Sokol çıkıyor, 
seıam veriyor, sonra yavaş bir ses.. 
le: 

- Ne yapacağız? .. 
Rasen tabii bir tavırla cevab veri _ 
yor: 

- Vazifemizi... 

Çekoslovakya hükılmetinin hali 
hazırda işgal ettiği arazide, 7 nci 
yüz yılın sonlarına doğru, ilk İslav 
İmparator uğu vardı. Bunların şefi 
Samo, Avarlarla uzun müddet mü-
cadele etmiş, birçok zaferler kazan
mıştı. 

9 uncu yüz yılda, ayni yerde, bü
yük Moravya İmparatorluğu görü
lür. Bu İmparatorluk, 670 - 694 ara.. 
sında ve Svatopluk'un idaresinde 
en parlak devirlerini yaşamıştır. 

Bu imparator uğu arazisi, Morav
ya ile, şimdiki Avusturyanın bir 
kısmı Bohemya ve garbi İslovakya.. 
dan ibaretti. Bu imparatorluk 10 un.. 
cu yüz yıl ibtidasında MacPrların 

taarruzuna uğradı. Maacrlar, şark 
kısmındaki araziyi, ve şimdiki İslo.. 
vakyayı zaptettiler. İslovaklar, 1918 
senesine kadar Bohemyalı ve Mo -
ravya ı kardeşlerinden ayrı yaşa -
mak mecburiyetinde kaldılar. 

BOHEMYA KRALLIÔI 
Bununla beraber, Çekoslovak 

memleketi ölmedi. Yalnız merkezi
ni biraz garba tevcih etti. Prag, Çek 
hükumetinin siyasi ve medeni ha.. 
yatının yurdu oldu. 10 uncu yüz yıL 
dan 12 nci yüz yıla kadar Premis.. 
lid' er, Bohemya Krallığıru tesis et.. 
tiler. Sonra Luksemburg haneda -
nından 4 üncü Şarl (1375 _ 1376) 
Pragı payıtaht yaptı. 

ÇEK TARİHİNİN KANLI 
SAYFALARI 

O devrıı, ihtilaflar başladı. Bu, 
zamanımıza kadar devam etti. Çek
lerle Almanların ihtilafı, Jermen ve 
İslav fikirleri arasındaki ihtilaf i15.b. 

Premislidler tarafından memle -
\lr ı\tıı0,T11 bınıdan daha elverişli bir rejisör bulunur mu? ... 
\ı•~''. l:u ık 3 da •Kerey annenin tavukları• isminde bir filim çevri
~ itıı')~o d ord~lada baş rolü Joan Bennett'in oynıyacağı evvelce 
\ l~ltıı,. .~ kıt'i olarak ,·erilen karara göre Fuhi KePrl'in temsil 

'1" ltoı· •ıır Plmi•lir l."''<I 1 ~Ud' . . 
\'~ıi'~ı k: . da resimle meşı;:-ul olan sinema a:!istlerindcn bir grup 

\ 1;1"-i~ 0;;•kaı.u~ ve tabloları teşhir için biı sergi tcrtib etmişlerdir. 
•ı-ı.ı,.lte .~"•imi~ resimleri yapanlar arasında v~uace llccry, 

Birkaç saat sonra cVazife• yapı.. ketin imarı için davet olunan Al -
Iıyor: Darbei hükumet, ve Çekos _ manlar kalabalık bir kitle halinde 
lovakya istiklalinin i anı... Çekosovakyaya gelmişlerdi. Bun -

Çekoslol!~kya doğdu. Doğdu mu? !ar, yalnız iktısadi bilgilerini deği!, 

\e Janacs Cagney vardır. lDevamı 7 inci de) 

Hayır! Tekrar doğdu!.. kültürlerini de yaymıya başlamış -

Birçokları, Çckoslovakyanın yemi !ardı. Lukscmburg sülalesi devrin
bir hükilmet olduğunu, xirmi sene-) de nüfuzları bir kat daha arttı. 

4 üncü Şarl tarafından tesis olunan 
meşhur cPrag Üniversitesi• birçok 
Alman talebeyi Çekoslovakyaya 
çekti. 

JERMENLERE KARŞI 

MÜCADELE 
13 ve 14 üncü yü:ı: yılda yahanC! 

unsurlara karşı memnuniyetsizlik 
başladı. Alman istilasının önüne ge_ 
çilmek arzuları uyandı. 

Jan Hus'un terakki hareketi.eri 

Mazarlk 

vu bunu takib eden 1415 _ 1436 mU-

Amerikadaki Alman teşkilatının 

ne kadar mühim roller çevirdiği bun 
dan evvel •Son Telgraf• da çıkan line varmazsa bir başk&Sını yazma! 

yazılardan anlaşılıyordu. İşte bu lşden bile değil... Kadın Aşık, yanı 
sefer de ış· in içyu .. zil anla•ılınca in- yor, tutuşuyor, Almanın derdile 17.ii 

• zil dün .. .. d gliz istihbarat şebekesinin başı o- yayı gormuyor ul. 
lan Amiral şaşıp kalmaktan kendi- Rollerin böyle teı tib! hiç fena d. 
ni menedememiştir. ğlldi ve Am~rikadakl Alman teşk 

Alman casus teşkilatı Nevyorkta !atının ustalığını ııösterlyordu. 
mühim bir mevkii olan bir Almanı Kanadadakl Entellicens Servis;, 
bu maksadla çalt§tırıyordu. Alman- başı albay Şervod kadını meydan 

larla İngilizler harbediyor, diğer çıkarmış, bu kumu Alman casus 
İngiliz dominyonlan gibi Kanada da yakalanmlflır. Kadın sorguya çe 
bu harbe iştirak ederek ana vatan a- itildiği zaman §'Öyle anlatmıştır: 
lan lngiltereye yardımdan geri kal- - Benim işim Kanadadan Avrl 

mıyordu. Kanadada neler olduğunu, 
oradan İngiltereye edılen yardımın 
derecesini anlamak Almanlar için 
elzemdi. Amerıkadak' teşkilı\t buna 

paya ne yollanıyorsa onlan öğrene 

rek yazmaktı. Dunun için Amerika: 

oldum, Amerikan pasaportu lle K; 

nadaya geldim. 

KADDN 
Ev kadınına 
faydalı bilgiler 

VENEDİK GATOSU 
barebeleri din bir mücadele şekilnl 400 gram pudra şeker, 300 gram badem, 2 aded yumurta beyazı, 
almıştı. Jan Hus yakılarak idam e- 50 gram un. 
dildi. Ve bil'!1ara (Milli kahraman) Yapılması: Bademlerin kabukları çıkacak, haflfce kavrulacak, pud
ilan olundu. Iktısadi, siyast ve hars! ra şeker, un beraber karışacak, yumurta beyazları hafif kar haline ge
Alman nüfuzu, Bobemyanın en biL tirilecek. l!n pudra şeker badem ilA.ve edilecek. Hafilce karıştrılıcak 
yük krallarından addolunan Jorj ve bir huniye doldurulacak. Yağlanmış, unlanmış tepsiye 20-30 santim 
dö Podebradi (1456 - 1471) ve Jaje- kutrunda bir daire çizileçek, dairenin içi doldurulacak, orta fırında 
!onların devrinde azalmağa başladı. 20-25 dakika pişirilecek. 

Fakat 1526 da, Habsburg haneda. BALKANİK• 

nına mensub, Avusturya dükası 60 gram ceviz, 80 gram pudra şeker, bir kaşık un, 5 &ded yumurtL 
Ferdinand ayni zamanda Seh Et - Yapılması: Pudra şeker ceviz beraber çekilir. Yumurta sarılarına 
yen ve Sen Venselas taçlarını gi - ilave edilir. 15 dakika tahta kaşıkla karıştırılır. Yumurta beyı.zları sıkı 
yince, Romaya bağlı sülfile ile si - kar haline getirilir. Unla beraber sarılara karıştırılır. Yağ kağıdı üze
yasi, dini istikl.illerini muhafaza irine bir parmak kalınlığında yapılır. Orta fırında 20-25 dakika pişirilir. 
iiçn uğraşan Çekler arasında yeni- Fırından çıktıktan sonra dığer yağ kağıdına sarılır. Soğuması için 
den mücadele açıldı. 1618 kıyamı, ;bırakılır. 
bunun eseridir. İkinci hamur: 75 gram tereyağ, 200 gram su, 150 gram un, 5 aded 

JER!\'!ENLERİN GALEBESİ yumurta. 
Ferdinad, Çeklerin emvalini, em_ Yapılması· Su ile tereyağ beraber kaynatılır. Un ilave edilir. Süratle 

Iiıkini zaptetti. Katolik olmıyanlarıl'ka•ıştırılır. Ilık olmas ıiçin bırakılır. Ilık olunca yumurtalar birer birer 
(Deva~ 6 ıncı shlıi.!edo) (De ... amı 6 mcı sahifemizde) 
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Başvekil şehrimizde 
{Birinci sahifeden dc\•am) 

kaıiM!e Ha.; - Kalem Jrfüdürü Baki Sedes ve emlı zabiti Liııbaşı Hü,,_ 
ırıea lnılıaduğı& .halde Allara ekspresine rııpted.ilen hususi vagonla 
19.15 de Ankaradan aynlnllşl:ırdır, Kendilerini istasyonda Vekiller, 
nıcb'uslar ve lıalk teşyi etmi~tir. 

. Celal J:ayar, im sabah Hay41arpaşada kendisini ı....,.,,ıtıyaa zevaUı 

n)·rı a)·rı iltifatta bulunduktan sonra hususi vasıta ile İstanbula geç
mi~lcr, doğruca Perapalası teşrif etmişlerdir. Ba~vekil öğleye kadar 
otelı.le istirahat boyurmuş.lard1L Kendileri saat en beşten oonra :&eisi
ctıınhur Atatürk tarafından kaba! edileceklerdir. 

llaş\·ekil Ulu Öadere ııon vaziyetler üzerinde mufassal izahat vere
cekler ve direktif alacaklardır. 

Başvckii akJRRliizıeri 1-Mkaclan dönmiif olan İş Bankası Umnmi 
Direktörü Muamıner Erif'in riyasetindeki heyeti kabul ederek kendile
rinden izahat alacaktır. . 

Celal Sayar Yarın akşam şehrimizde• Aakaraya miiteveccilıea 

yine cksJtftSe lr.ığlanacak hnsusl bir vagonla hareket edecektir. 

Makineye 
Verirken 
Südet Almanlarının kat'i ve 

istekleri nelerdir ? 
• 

yenı 

Prag 31 (A.A.)- Südet Alınanlar fırkası, Henleilı'cilerin metali
batını izah ve teşrih eden uzun bir teblig neşretm!ştir. Bu tebliğ, 23 
nisan tarihinde Karlovivare kongre sinde meb'uslardan Kunt tarafından 
uad edilip şimdiye kadar gizli tutulmuş olan nutkun bir hulasasını 
teşk:il etmektedir. Bu huliisada H nokta mevcud olup ~n mühimleri 
§Unlardır: 

1- Südetlcre ait arazinin kanunen tanınması, 
2- Çek devletinin ve etnik hlldudların yeniden tensilri, her etnik 

grupun kendisine has bir hükfuneti bulunacaktır, 
'3- Merkezi idare, bütün etnik gruplar arasııı.da tevzi edilecektir, 
4- Südet grupu, mutla'ı bir mali muhtariyete malik ve kullana

cağı parayı intihabda serbest olacaktır. 
.3--- Etnik bütün ekalliyetlerin ihtiyacları nazarı itibare alınmak 

ı:uretiJe bütün münakalat sisteminin yeniden tensiki, 
6- Zabrta ve adliye işleri de dahil olmak üzere tam bir idari muh-

1.;ıriyet. 

Japonya 
Rusya 

ile 1 edris gılt 
sonu 

(Birinci ııahifeden devam) (B"ırinci sahifeden devam) 
kalan meselelerin toptan halledil - yaptırılmakta, kira ile yeni bina _ 
mesi için yakında müzakerelere lar tutulmaktadır .. Bu suretle şeh _ 
başlanmasını derpi§ et.ınek.tedir. rimizde bu .ı;ene mevcuduna ilive. 
Diğer taraftan General Uzaki ten yenlden yedi orta okul daha a. 

nezarette ,Yapılacak bütün tayinle. çılacak ve mevcudlardan bazılarına 
rin llstesllıi hazırlamaktadır. Bu lis.. da yeni şubeler katılacaktır. 
tenin bilhassa Japonyanın Londra Orta tıkulların mllallinı meclis _ 
sefaretini alakadar edeceği zaııne _ leri dün saat 14 ten akşam geç vak.. 
dilınektedir. te kadar devam eden mühim bırer 

Harb vaziyetine gelince: 
Domei ajansına gelen haberlere 

göre, 24 mayısta zaptedildiği bildi. 
ıilen Hanieng şehrinin etrafında 

variyet kıırışıktır. Son gelen tel • 
graf haberlerine göre General 
Hmıtsunghan kumandasında bulu • 
nan 150,000 Çinli Pddetli bir mu _ 
kabil taarruza ~ir. 

Dığcır araftan Japonlar Çiıı.in 

her taraftu muvasalasını kesmek 
ve Çini yardım göreıniyecek bir 
hale getirmek üzere yeni ve büyük 
hareketlere teşebbüs etmektdirlr. 

Bu ınak5adla cnubl Çinde Kanton 
şehri bir tayyare bombardımanına 
maruz bırakılmış ve bu bombardı.. 
man neticesi şehirde 1100 kişi öl • 
müş, "1 ·n kişi yaralımımştrr. 

* Hakimlerin mümkün olduğu 
kadar refahları ve terfihleıi i~in 
Adliye Vekaletince hu.aırlanan ye. 
ni bir ka.nmı layihası Büyük Millet 
Meclisine verilmiştir. Meclis ruz _ 
namesinc alınan bu ye'Di layiha ile 
hakim maaşları 40 liradan başlıya
caktır. 

toplantı yapmışlardır. Bu meclis • 
lerde oı1:amekteb birinci ve ikinci 
sınıflarındaki talebelere kanaat 
notları verilmiştir. İki gündenberi 
kapalı olan bil sınıflardaki talebe -
]erin karneleri liu ayın 4 üncü cu. 
martesi günü dağıtılacaktır. 

Üçüncü sınıflardaki talebenin 
mezuniyet imtihanları haziranın 

ikisinde başlıyacaktır. 

Muallim melcteblerile liselerin 
muallim meclisleri bugün saat 1-t 
te toplanacaklar ve ilk ilci sınıftaki 
talebelerin kanaat notlarını teslıit 

eyliyeceklerdir. 

Diğer taraftan bugünden itibaren 
liselerde lise bıtirme imtihanların _ 
da sözlilye kalan talebelerin imti _ 
hanlarına başlanacaktır. Bu imti _ 
hanlar 14 hazirana kadar devam e. 
decek, 14 hzirandan sonra olgunlu!ı: 
imtihanları tesbit edilecektir. 

* Bütün subayların terfie hak 
kazanmaları için her rütbede filen 

Tercüme eaen: Hatice Hatib 

Af kanunu F ranko Musoliniye bir 1 KADON 
.... --.;;-====-==:.;;-;;;;..;;-:: ( 1 inci sayfadan devanı ) • •• d d• 

~u: delil ?lan bu ~anun layihası ~ec mesaj gon er 1 
lisın adliye encul'!enındc bu gun- (5 i11ci sabifemizden devam) ·!Jlll"~ 

lerde müzakere edikcektir. ilave edilir ve karıştırılır, Bez hwmya doldurulur. Ha!ı.f Y8~ıdııl 
Encümen bu toplantısında Dahili- Roma 31 (AA.)- Frankist Gene- tedirler. Dün akşam Cenovadan gel. siye dörder santim aralık, iki santim kalınlığındn sıkıJır. 

ye Vekili ve Parti Gencl Sekreteri rali Milban Astray'm riyasetindeki miş olan haberler, bil mesajın ına - cak !Jrında 20-25 dakika pişirilir . 
Şükrü Kaya ile Adliye Vekili Şükrü İspanyol heyeti Musolini tarafından hiyeti hakkında hiz:i tenvir etmiştir. KREM 
Saraçoğlu da bulunacaklardır. kabul edilmiştir. İki gemi, 2 haziranda fecir vakti Bir litre süt, 250 gram kristalize şeker, 100 gram un, 6 aded ,.,. 

Liiyiha Meclıste müstaceliyetle Frank~ulr ilerliyor Kadiks'e gitmek üzere yola çı~a~ Bir paket vanilya. .. 51~ müzakere edilecek ve haziı'anın 15 Salamanka 31 (A.A)- Büyük u- ğa hazırdır. Bu gemilerden bı~ısı Yapılması: Yumurta, şeker, un beraber karıştırılır. Sut ~c!f 
ne kadar mer'iyet mevkiine gire - mumi karargah, Teruel cephesinde 700 teknisyen, tayyareci ve mal<ı - ilave edilir. Hafif ateşte mütemadiyen karıştırılarak &nyulJ !!O 
cektir. Hükumetin bu müzakereler Moskerueka mınhlasmda Frankist nist nakledecek, diğeri de birçok dar pişirilir. Vanilya ilave edilir. Soğuması için bırakılır 
günü, umumi hey~ttc mühim beya- kıtaatın ileri harekttlcrine devam e- malzeme ile diğer teknisyenleri gö. Balkanğin orasına konur. 
natta bulunması beklenmektedir. derek mühim mevziler işgal etmiş türecektir. KATRAN VE DONYAGI LEKELERİ , ııt 

Bu layihaya göre :tfdan istifade e- olduklarını bildirmektedir. Franko, kat'i yeni bir darbe in - Bu lekeler pamuk mensucatta ise sabunlll Sil ik yıkodı~jdil 
dccekleri sırasile \'e bir kere daha Paris 31 (A.) - Madam Tabui, dirmek için her nevi takviye kuv - terementi ruhu ile ıslatılmalı, tekrar sabunlu sudJn pcçirıı1e·, r 
yazıyoruz: Övr gazetesinde yazıyor: vetl.eri ve malz~n;>~ i~emiştir. . Yünlü ve ipekli mensucatta ise buna domuzyatl bi.~:r~ 

1- İstiklfıl mahkemesi kararile itaıyıınlar, Romaya mııvasalat et.. Fıgaro ~azetesı ısı şoyle yazıy~r sabunlu Sil ve müteakıben terementi ruhll ile birkaç :he• ,;ııl"' 
mahkum edilmiş olanlar affedilmek- miş olan Frankist generallerden l Düçenin ademi müdahale komı - Domuzyağı ile terementi ruhu yerine benzin kullanmak ,.c · 
tedir. Millan Astuy'ın Franko tarafından tesindeki mümessilinin vadind:_~ yüksekten döküp lekeli yeri oğalamakla dahi kkc wil o'ııf· 

Bu layiha kanunlaşınca hükümleri Düçeye gôı \---Uen çok mühim bir\ nükfıl etmeği hiç de arzu etmedigı ÇAMSAKIZI LEKESİ ·r, 
infaz edilmemiş cezalarla mahkı'.i - mesajı hamil olduğµnu söyfemek • zannolunmaktadır. 1 Her nevi kumaştan gaz ve neft yağı ile çıkarılır. F.n ,,·ı 1 

ntiyetleri infaz olunanlar hakkında vetlisi benzindir. 
bütün hukuki ve fer'i netayicine şa
mil olacaktır, 

2- Ceza kanunumuzun ikinci ki
tabının birinci lıabmtla yazılı cü -
rümler işlemiş olanlar da affedil -
mektedir. 

Bu cürümler, devletin arsıulusal 

şahsiyetine karşı işlenmiş olan cü
rümleri devlet kuvvetleri aleyl;ıinde
ki suçları, ecnebi devletlerle bunla
rın reisi ve elçileri r.leyhinde i~ 
lenmiş suçları ve müşterek hüküm
leri ihtiva ebnektedir ki, ceza ka
nununun 125 inci maddesinden iti
baren 167 nci (dahil) maddesine ka
dar olan 4 faslı kı;plamaktadır. Bu 
ciirfunlerin maznunları hakkında 

takibat yapılmıyacaktır. Takib e
dilenler için de amme hukuku da
vasının sllkutuna karar verilecektir . 
Bu cümlelerle mahkfun olanların ce 
:ı:aları infaz edilmiyccektir. Bu cü
rümlerin maznun ve mahkfımları 
hakkındaki af da bütün hukuki ve 

Süvarilerimiz 
(Birinci sayfad :ı Dev 1m) 

karşılanması kararlaştırılmıştır. Bu 
maksadla kolordu kamutanı tara -
fından büyük bir istikbal programı 
hazırlanmal<tadır. 

LEHLER VE SÜV ARİLERİMİZ 
Aldığımız malumata göre Türk 

binicileri, Lehistanda diğer bini -
ellerden çok daha iyi bir tesir bı -
rakmışlardır. Müsabakaya ştirak 

eden ekip şefleri en tehlikeli raki -
bin Türk binicileri olduğunu söy -
!emişlerdir. 
Varşovada yapılmakta olan bini. 

cilik müsabakalarının bundan son.. 
raki sırası şudur: 

31 mayıs günü saat ikide Lehis -
tanın meşhur at yetiştiricilerinden 
• Yureviç konkurı:>. 
Haziranın birinci günü • V arşova 

yarışı>. 

fer'i neticelere şamil olacaktır. Ayın ikisınde «Lehistan ordllsu 
Ancak bu cürümleri, Meclisce tes- ve Mareşal Pilsudski yarışı• 

bit edilecek bir tarihten sonra işlen- Ayın üçünde «Hariciye azın 

miş bulllnanlar ile memurin ve ha- Bek yarışı>. 
kimler kanunile bunlara müzeyyel Ayın dördünde cLeh.istan cüm -
kanunlara ve sair hususi kanunlara hurreisi yarış1> 
göre yapılmış o!An bütün inzıbati Ayın beşinde, son müsabaka: 
muamelelere affın şümulü olmıya- «Galibler arası hususi müsabakası.• 
caktır. Bu son müsabakadan sonra da 

3- Gene bu af projesile, 150 lik- hususi bir veda müsabakası yapıla. 
ler de affolunmal<tadır. Şu kadar ki, caktır. Bu müsabakaya iştirak ser. 
bu şahsiyetler 15yih:: kanunlaşarak besttir 
mer'iyete gireccğı tarihten itibaren 

8 sene müddetle ma~lı veya ücretli Ü"ku" dar ve 
olarak amme hizmetlerinde kulla - ~ 
nılmıyacaklardır. 

Ancak 150 liklerden bu kanundan 
istifade edenlerin sayısı yazıldığı 

gibi 85 değil 74 tür. 
4- Birinci ve üçüncü bcdlerde 

bildirilen mahiyetteki aftan f,ayda
Janan şahıslar hakkındu 2 mart 1331 
tarihli kanunun besinci maddesinin 
hükmü tatbik olunabilecektir. 

5-- Evvelce teşkil edilmiş olan he
yeti mahsusalarca haklarında bir 
daha devlet hizmetlerinde istihdam 

Kadı köyündeki 
Hırsızlıklar 

atay 

ÇAl\IUR LEKESİ 
Beyaz çama~1r üzerinde: Sabunlu su ile yıkayın 
Renkli çamaşırlarda: Kurumağa bırakın, kazıyın, fır<;U • 

ç~ur ç~k .yerleşmişse o kısmı kendi mislin.. nn misli .:~ııd 
asıd klorıdrıke hatırın. •Kırmızı veya siyah renkler ı~,n· ) re . 
nin altı misli ru ile karışmış amonyakla yıkayın. .Mavı • 
renkler ıçin• mütcakıbcn müteaddid defalar su ile çaJkalaY'~ 

CEVİZLl RULO . i~i ~ı;~ 
5 aded yumurta, 80 gram pudra şeker, 80 gram c<'vıı. 

Yapılması ,,~ı ıf 
Ceviz çekilecek, pudra şekerle beraber yumurta &arıla· ~ı! Iıl' 

cak, 20-25 dakika kadar vurulacak. Yumurta beyazları sık~Jc' 
getirilecek, unla beraber vurulan sanlara ilave edilecek, 1 ',,vı:V',.1 
tırılacak, yağ kağ>dı üzerine bir parmak kalınlığında yal ~r' · 
orta fırında 20-25 dakika pişirilecek ve fırından çıktıktan s~ 
yağ kağıdına sarılacak. 

f 



er ·~· ----.,-~--t 
li~kknıe, ve iktibas 

Vesika, nsim, maJOmat ve not verenler: Eııki Osmanlı donanması erka
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrii raıa, komodor lıa~katibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
eski armatörler. Ve bugüne kadar ı:izli kalan \"CSikaJar 

lkesi duyuldu tan sonrau 
1~tigar p.adişah Jevkalô.de felô.şa düşmüş, 
/(0Pkapı sarayındaki emanalı mukaddesegi 
011.yayagönderm.eğe karar vermiş 

Sür' at Kat·arı 
Devrilecek! 

(4 ilndl sahifeden devam) 
Çocuğile yapyalnız .. 

yorlar~ 

7 - P r ., T r L t: P ~ fl - 31 Mayıs 1"~9 
4t. ,,... 

İstanbul .- B~lediyesi '. • İl~~Jcl~:.-· 
Bebek - İstinye yolunun genişletilmesi dolayısile Ruml'lihisarmdakl 

Kayalar mezarlığı önünden geçen yola gidecek kısun kazıklarla aynl-

mıştır. Ayni mezarlıktan Koleje çıkan yolun solunda - Bebek cihetinde -
kalan metruk mezarlığın da tamamen kaldırılması ltararlaştığından ge-

rek burada ve gerekse yola giden kısımda mezarlan bulunanların aza-

mi bir hafta zarfında kaldırmaları ve kaldırmıyanlarm belediyece kal-

Oo.. Bundan evvel düşünülecek 

çok şey vardı. 

- Kim haber vermiş! 
Reis arkasını dönüyor, 

göstermemek için! .. 

dırılacağı ılan olunur. •B• c3l4h 
yüzünü ••• 

Göz göre göre nasıl olur da ko. 
casının, çocuğunun babasının ve 
onunla beraber yüzlerce insanın ö.. 
lümüne razı olabilirdi. Trenin için
de kimbilir, kaç ana, kaç ,baba kaç 
çocuk vardı. 

Daha hafif bir sesle: 
- O .. Yanımda dolaştırdığım 

rospu.. 
Cevab veriyor. 
Kapının zili .. 
Kulak kabartıyorlar. 
Üç rovelver parlıyor elkTinde: 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Hasköyde l:lasköy cadde
sinde 171/173 Na. lı dükktı.n 939 sene si Mayıs sonuna kad&r kiraya ve 

0 - rilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde is
t'?klisi bulunmadığından arbnna 7 /6/938 salı gününe uzatılmıştır. Şart
namesi L> azını MüdiJrlüğünde görülebilir. İstekliler ı lira 90 kuruJ
luk ilk teminat makbuz ve mektubi le beraber yukarıda yazılı günde 
saat 14 de Daimi EncÜJrf!nde bulun malıdırlar. (3202) (B) 

Beynine tırnaklarını batıran k2-
rarsızlık adlı bir ejder ona salim bir 
karar vE:rmek imkanını vermiyor -
du. 

- Pencereden ba~ın polıslcr mi?. 
Anarşıstlerden biri ayaklarının 

Saç b•kımı, gUzolllftln enbirincl şartıdar. 

ucuna basarak dışarı çıkıyor. 
e Llıkin genç kadındır: 

G Parolaıyı söylüyor: ar .. 
İnsanlar kaıynaşıyor. - Geç mi kaldım! .. 
Genç kadın lokomatifin önünde Ağlamaktan gözleri kızarmıttır. 

~~ 
iııı Bey, Cemal Paşanın yola ı fevkalade telllşa düşmüş, Topkapı 1 yaya göndermeğe karar vermiş, ne 
't~t~si gunü iltt iş olarak sarayında duran emanatı mukad- Harbiıye Na7.ırile Sadrıazarrun ıs -
~~1-r ışını ele almıştı. ~forma-' deseyi, Peygambere aid hırka ile rarı ne de diğer vükelfının müda -
~"ardı kı al<?v alev denecek snncakı şerifi ve sakah şerıfi mah- haleleri onu bu fikrinden vaz ge -

~ li diişrnüşUı. fozasile bazı kıymetli eşyayı Kon- çirememişti. < Devam1 var) 

kocasile konuşuyor. I Bitkin bir haldedir. Karşısında par-
- Karıcığım dündenberi rengin lıyan bir tabanca namlusunu gö -

h t , rünce gülümsiyerek reise doğru 
sapsarı, as a m1S1n ... 

- Bır şeyim yok! yürü}'Or. Fakat reis onu yakalama-
- Gittikçe fcnalaşı:rorsun, sile yere vurması bir olmuştu. 

PETROL NiZAM 
SiNEMA 

,,;~an her gemi ı.nin ellerle 
~erılda~e edıldiklerine şüphe 
lalı gızli korsan!arm, düş -
<>I lelbahirlcrınin torpillerine 

ı. ll}'or· lı b l --
q~ot . • ntıyor, ntırı ıyor, (5 ioci sahifeden devam) 

l~hteı~ •:ha edıliyordu. * J\lmanyadıı çevrilmekte olan yeni fitimler şunlardır: :Bir mayıs 
1 onu ahırler işi azıtrr.ışlar, Sir-,r,cccsi" rcjiı;ör, Gcorgo Jncoby. Dnş rollerde Mnrika Ilökk, Virtor Staol, 
~ l'IQe Çanakkale; c gönı;foril- Kari Schönböck, ing<'horg von Kusscrov, Oskar Siına. •Cİr gene kız 
~bre irkabları yapılan aslan b.öye gidiyor!• rejisiir, Vcrncr IH l'hbaum. Baş rollerde l\laria Paudlcı, 

b Urlarına torpito atmış. bir Haıı.s Brausc, LoHc Lnng, llannt Veissc. •Kııbahat N.lpof)·omındur!• re
: ilslan yavrusunu İstanbul ji ör, Jlans Stcinhoff. Baş rollerde Gustave Gründgcns, Syhillc Schmitz, 
~~ ~erinliklerınc gömmüş, ITJıco Lingcn . .. s;)~h Orşidc· rejisör,_ Nnnzio l\lalasoınm:ı:. naş rollerde 
"4t buyük bir korkuya dü _ Olga Çekova, C.amılla Hom, Jlans Nıelscn, Albercht Sclwnlınls, Anton 
~ U: Pointner, Valtcr Jnus en. aLiyaknt nişan~· rejisör, K:ırl Ritter. Baş 

\... ~ lıey ılk 1 k d k rollerde Pau1 Jlartmnnn. Jutta Frcybc ... ]ki kadın• rc.iisör, ilan~. il. 

~1 o.ara onanma u- ukl 1 •. .. (' · G il 
Amir l ş t r· Zcrlctt. nas rollerde Olga Çekova. ·K a ar• reJISOl" .ermıne a one, 

... a osona nezare ır. · . . · 
N e"'rı· .. d . bns ro1dc Benı·amino Gi"li. •Hayvanlar, msanlar ve hr~·<·can• sırk fıl-.,, gon ennış: .-s • b •••• 

isı 1. mı. baş rolde Jlarn· Pıcl. a3l numaralı koltuk• rcJısoT, E. V. Emo. Baş 
«nuul 22 mayıs 331 . . · K · d d '-" k"" ··k tT- · rollerde Jfoııız Riıhmann, llans Most•r. " apn a asın ar.ı uçu ma-

h.. ·••Uru Bahri Nezareti . . · d al · ı t k l -vıı.rırtıa ~ <"cra• baş rolde Lılıan Jlarvcy. ltnlya a manca ve da yonc~ o ara 
~ t.t.r Kum ındanlığına ıçc\·rilccektir. • .... 
~ ha~arada dolaşmakta ol - ı * Meşhur J"tOlis hafiye i Char~ie Chan Avrupaya gelmiş ve Nııpoli-
~I~ r Verilen ve yaptıkları ye çıkmı~tır. Oradan \'atana olnn lsveçe gidel'cktir. . . .. . . 

küflendin adeta.. - Söyle .. Nıçin yaptın bunu .. Son_ 
Genç kadın geceyarısındanberi ra ne diye geldin buraya .. Polisler 

yüz defa tekrarladığı sözü bir defa de peşinde mi? .. 
daha söylityor: Yere çömelerek kadının boğazına 

- Gitmeı;en olmaz mı? .. Başkası sarılıyor: 
idare etsin senin yerine.. - :Şizc ihanet ettin ha .. Görür -

Kepekleri 'e 5aç dökülmesini tedni eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

icra lstanbul Dördüncü f\1emurluğundan 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birmcl derece 

- Bu ısrarının manasını anlamı- sün sen şimdi? .. 
yorum. Hiç SPbep yok bu va?jfeyi Ka~ıı~ çırpınıyor, clind~m ~urt~l- ve su·ada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehli vuku! ınanfctile 
terketmcğe.. Mademki idare bana . mak ıstıyor. Damarları şışmış, goz- 9150 (dokuz bin yüz elli) lıra kıymet takdir edilmiş ohın Unkapnnında 
b~yle bir teveccüh göstermiştir. 

1 
leri ?ışar~ uğra~tır. . . İbnimcdd ... s mahallesinde eski Bıçakçı yeni Kanipaşa sokağında eski l 

Niçin bunu reddedeyim? Ehle bırşey soy!emek ıstıyor: yeni l, 3 No. Iı bir tarafı Kiınipaşa veresesi hane bahçesi bir tarafı 
B. h" "k bl ı k · · Bu siddetli yere vuruluştan başı . . . . - ır ıssı a e vu u var ıçım- ~ _ . Tevfik hane bahçcsı ve bazan Tufan hane bahçcsı bır tarafı yem Kani-

d B" ka 1 km "b" r 1 kanamış yattıgı yer kıpkızıl bır . 
e_ ır za o aca ış gı ı ge ı : paşa çaddesi ve bır tarafı Tekke sdkağile mahdut Kasap IJyRs vakfın-

yor. 1 renge boyanmıştı. . • . . .. . . . . _ 
Ü .. ·· k K k Reis parmakhınnı gevşettıgi za- dan ıcarctcynlı ve sırf mulk bahçeli bır evın evsafı: Kan.paşa sakagın-çuncu ampana.. oca, arısını • 

alnından öpüyor. man güçlükle kon_u~abildi: daki b:r numaralı kısım: Sokak kapısından jçeri girildikte zemini mer-
- Çocuğumu benim için yanak.. . - Ka?·· Buraya senin için ge~ - mer ıki sabit küpü havi bir antre ve bir oda ve içinde zemini malta 

larından öp .. Dört gün sonra gelir. dun. Polisler basacaklar .. Nerede lSe döşeli bir gusülhane, bir hala, bir merdiven altı, iki basamak merdi-
ken Ona raylı bı·r ı:ı·menaüer getıre gelirler buraya. ı · · · b" I k ahali" · · · b" od ~ - ı:r . b" b" 1 . . b ven c zemını çımento ır .ara ı m ı ve :zemını çırnento ır a 
ceğim. 1epsı ır ır erının yuzune a - ·- . . . . _ 

Lokomotifin merdivenlerini tır -
manmaktadır. Kadın hıçkırarak ile
ri doğru bir ndım atıyor. 

kıyorlardı. K endilerini ele veren ve dıger kısımlara gcç,lır ikı kapı vardır. Asma kata rıklldıkta bır ku

kadının. polistn geleceğini söyliyc- çük sofa üzerinde yüklü dolaplı iki oda ve bir oda içinde ayrıca bir san-
ı~k. kurtnrmağa çalısmasını akılla-Idık odası vardır. :F~vin l'ekke sokağındaki bahçe kapısından diğer kıs
rı almıyordu. ma girildikte zemini çimento bir koridor üzerinde bir oda, bir kömür

Genç kadın kesik kesik kesik sÖ- lük ve mermer yalaklı bir halrı vardır. Asma kat: Ufak bir sofa üze
riint> devaı:n etti: 

Tr . k ·a d" E ·de rinde bir oda ve bir kiler vardır. Birinci kat: bir sofa üzcıinde 
enı ocam ı are e ıyor. "' 

çocuk var. Anayım. Çocuğumu ba. bir yük ve dolaplı olmak üzere dört oda, bir hal1i ve bir 1 ıler ve 

'a ltıevct,ıdiyetlerini göste -ı *: G~i7:el .!.~sli _ar.tistlcrdcn Rudy V_allc "P~ristcki. alhn. arayıcı kız
"-' 

1 
n 1 ıhtellıalıirlcrının sen- lnr• filmuu luhrmıştır. Bıındnn sonrakı lrnrdclasını bız.zat ıdıırc edecek 

"\..'"e leııkılieri ıtin icab eden olan artist rejisörlük \'C direktörlük hakkında tcdkikat ~·apmağa baş
,,,. bildtarafınızdan alınar.ık Ne. lanu~tır. 

•rilrnesi rıca olunur. ~--••••••••••••••ııill•••-••••-, 

Lakin .. Hayır, boğnzındn düjiiim
leniıY'or cümleler., Söyliyemiyor. 
Vagonlar raylar üzerinde kırnıldan
mıştır. Lokomotifin homurtusuna, 
sür'at katarının arkasına bağlan _ 
mış olan hususi vagondaki s:yasi 
şahsiyeti sclf:ımlıyan mızıkanın 

nağmeleri karışmaktadır. 

basına bırakmağa hakkım yok .. Ha- zemini çimento etrafı tahta korkuluklu bir balkon vardır. İkinci kat: 
ber vermeğe mecburdum. Günahla_ Camlı bır bolme ve bir sofa üzerinde üç oda bir hala vardır. Bu sofa
rımı ödemeğe çalışhm. Fakat se - dan merdivenle üçüncü kata çıkılır. Üçüncü kat: İç.içe i.ıy odadan iba

nin yakalanıp ~ı:mana .tnhaYmlmüJ rettir. Kanipaş::ı sokağındaki 3 No. lı hanenin kapısından içeri girıldikte 
edemem. Bunun ıçm gclclım. ava-

Bahriy:? Nazırı 
'\ı.. Namına Müsteşar 

\.~ V~ISlf -
~'en ttnirden sonra iskele ve 

ti~ d ~kumandanı kaymakam 
~ ı tıeıger salühiyettar bahri _ 

\ tOt ~tete davet ederek on-
~ ~rnüş ve tahtelbahirlere 

.\. rtıbatı almıştı: 
llsaıd b i o ot fırkasındnn se _ 
~:arçadan murekkeb bir 
lah alar ve İs~ınbul mınta-

2 baırteibahir lakib ve taharri
~ edılecek! 

::.._ıııo1~'!1adan çıkarılan des _ 
-."" ası Marmaradakı taki_ 

ı. edecek. 
~trtı",\ 

~.;~ ta sahıl şl'hır!erinde 
. ~a efraddan mürekkeb sa -

i ~ taburları teşkil edile _ . 

~ar 
"e rnarada seyrüsefer eden 

~'r Ufak çaplı otomatik 
~ 1 \'erilecek. 

~ ~ıtz. adada bir daimi ta. 
'~ 81 ıkame cdilf:cek. 
~ e~~ bir emirle donanma. 

' -~ tı ... 
l, ~ lt 22/ı 
li ... J)tan ~I\ lialbrock'un hain el-
'-'te 

1 
kadar gelip Sirkeci ö-

11\i fi() t )Ülı:Hyen gemilere tor. 
~~ \'Urduktan sonra bütün 

~ rı: ).{arr_naraya dönmüş, 
~~ b· engınlerinde kendini 

ır melce aramağa baş _ 

buıdıık · . 
,. "ernı gızli Ingılız istihba. 
ıı:. b tcı· en malümatla Hel _ 
k ~t ıtılen hır nokta cazib 

~,: leklıf eder mahivelte 
"'U (1 • 

llaL ) • 
ı •ı kn 

~qı:ıa Ptanın Bnndırma se-
~ l\l g~ küçuk (Çanakkale) 1 
~tt~etı ; Şımşekli pırıldakla 

bııl'llt 7 ye bildırmış. HeL 1 
' ~~ il caııbc• inden kendıni 1 

ıli tıııştı 
tııe 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 
solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği iade Ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün hakkındaki bütün hukuk mün _ 
diınyayı hayrette bırakacak fen- hasıran Tokalon müessesesı ta-
nin en son zaferini ilan ediyor: rafından fe\·kalade mali fcdn -

Buruşuklukların yalnız se - karlıklarla temi edilmiştir. cBi
bebi zuhurunu değil, onları iz:.ı- 1 ocel• tabir edilen bu canlı hü
le etmek çaresini de bulmuşlar- İ ceyreler hulasası, yalnız penıbe 
dır. Bu sayede anneler, hatta ı rengndeki Tokalon kremi ter -
büyük aneler bile gençliklerı-1 kib~de bulunur, hasta~aneler
nin taze ve açık tenlerine nail 0 • de 60 ve 70 yaşlarındakı kadın
labilirler. 50 ve 60 yaşlarındaki l lar üzerind: bu hulıisal_arl~ ya
kadınlar, gençliklerinin buru _ pılan tecrubeler neticesındc, 
şuksuz ve yumuşak cildlerine J altı hafta zarfında buruşuklul·.-
kavuşabilirler. Buruşukluklar, ların kaybolduğu görülmüştür. 
ihtiyarladığımızda teşekkül e- Her akşam, yatmazdan evvel 

cild unsuru olan pembe rcngin-
der. deki Tokalon kremini kullanı -

İhtiyarlıkta cild, besleyici ve 
ihya~ edici bazı unsurları kaybe
der. Bu usurları şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan -
!ardan istihsale · muvaffak ol-

muşlardır. Cild, bunlarla besle
nince yeniden gençleşir ve taze_ 
kşir. İşte, Profesör Doktor 

SteJsk~l idaresinde Viyana Ü
ni\•ersitesinde yapılan tetkiknt 

ve taharriyatın şa~~~ı hayre~ ı 
semeı el eri... Profcsorun keşfı 

nız. Siz uyurken, o cildinizi bes
ler ve geçleştirir. 

Buruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Birkaç hafta zarfında 
birkaç yaş gençleşmiş olursu -
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini 
kullanınız. Siyah noktaları eri. 
tir, açık mesamatı sıklaştırır ve 
en çirkin ve en esmer bir cildi 
yumuşatıp beyazlatır. 

-BAYANLAR iN NAZARI DIKK.~ TiNE: 1 
~1 blılı:t tı haber şu idi: 
ıı a bu Satın aldığınız Tokalan kremi vazolarının bü-

~tL il lı . tahtelbahır tchlıkesi 
~~)~ten ~ 1ndaki infilıikla tevid yük bir kl'tmeti vardır. Onları bayiin ize iade etti-

' (b•\: ~İhtiyar Padişah ~-•il ğinizde bcherı için 5 kuruş alacak, liyni zamanda ••il 
~.•t) <ırnı:ıtür Çanakkaleli kıymettar mükafatlara bulunan Tokalon müsabaka-

&Q evıadlağı olan İngiliz.. I sına iştirak hakkını veren bir bilet takdim edecektir. 
R. Y. 

Genç kadın, omuzları sarsıla sar
sıla ilerliyor. Önü sıra iki elinden 
tutulmuş küçük bir çocuk avazı 

çıktığı kadar bağırıyor: 
Bu bağırı.ştır ki, onu kendisine 

getirmiş ve durdurmuştur. Çocuk 
on bir on iki yaşlarındadır: 

- Baba .. Babamı isterim! 
Diye haykırıyor. 
Kendi de anadır. Yüreği parça • 

!anıyor. Çocuğu kollarından süriik
liyen kadınlardan birine soruyor. 
ccvab veriyorlar: 

- Babası seyahate çıktı. Arks _ 
sından ağlıyor. Çok sever babasını 

• da .. 
Bu sekiz kelimelik ücer cümle 

baştan aşağı ruhunun pasını kazı-
yor. 

Kendi çocuğu. 
Kocası. 

rırım ka .. Nr-rede ise gelirler.. zemini kısmen çimento ve üzeri açık bir antre ve zemini çimento bir oda, 

Reis v~ arkadaşları siiratle şapka- yine zemini malta bir taşlık üzerinde iki sabit küpü havi ve zcminı çi-
larını başlarına geçirclilcr. mento maltız ocaklı bir mutfak, iki sabit dolap ve deıununda kömür-

- Evrakları kaçırmağa imkan H.ığü havi bir taş oda. A.srr.a katı: Bir oda ve karşısında bi• koridor ü c-
yok.Mahzendeki barut f1çılarını rinde bir kiler,merrner musluklu bir hain. Birinci kat: Bir sofa üzcrm-

ateşleyin!.. • "b" b k d de yüklü dolaplı ıki oda hır kiler ve bir hala vardır. fk;nci kst: Camlı 
Ve onu oldugu gı ı ıra ıp ışa- • 

f ı d 1 bölmeli bir sofa üzerinde yüklü dolaplı iki oda bir lı:ilcr, bir hata \·ar-
rı ır a ı ar. • 
Beş dakika sonra dehşetli bir tar- dır. Elektrik, luıvagazi., terkos tesisatı yoktur. Ağacs1z ohn bahçede na-

raka işitildi. tamam ve damsız tuğla mutfak mahalli mevcuttur. Evin zemin katı 

Apart1man, kadınla beraber pa- kiırgir ve üst katları rıhşaptır. Binanın dahili aksamında ı ~evcut kapı 

=r=am===p=o=rc=a=o==lm=u=şt=u=.===·=D=i=tt=i·== ve pencerelerin muhtacı tamir aksamı yeniden kamıfon değiştirilerek 
RAOY C üst katın b~kümle doğrnma aksamı yeniden telvin cd Jmiştir. Ve di-

l8.30 Pliıkla dans musikisi. 19,15 ğcr katları da boyanmak üzere macunlanma işi ikma. erlilrnıştir. Umu
Konferns: Şişli Halkcvi namına Dr. mi mesahası 320 m2 olup bundan 139 m2 bina ve geri kalanı bahçe olan 
Muzaffer Esat {Haraktcr). 19,55 gayri menkulün tsmamı açık artırmaya konmuş olup :ıan tarihinden 

Borsa haberleri. 20 Vedia Riza 'e itibaren şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve dört/Temmuz/ 
arkada!;Jarı tarafından Türk musiki- 9.,8 1 "h" 1 1, t • - ·· t d"" td lt k d "" H a arı ıne ras ıyan azar esı gunu saa on or en on a ıya a ar 
si ve halk şarkıları. 20,45 ava ra- . . . • 

Gözüne geliyor. Çocuğu b::ıbasız. poru. 20•48 Ömer Riza tarafından a- daıremızdc açık artırma surt"tık _ sa"tılaca~r .• s~tış Emlak ve Eyta~ 
kalacak! Dört gün sonra dönmeyin- rabca söylev. 21 Ta.hs:n Karakuş \le Bankasının 844 No. lı kanunu hukumlerıne tabı old.uğuJ?dan mezkur 
ce: 

_ Babamı isterim! arkadaşları tarafından Türk musi- kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapılmaksızın 
kisi ve halk şarkıları. (Saat ayarı). gayrimenkul, yukarıda yazılı giinde en fazla artıranın uzerinde bıra

Diye bağıracak, ağhyacak! .. 
Haber verirse sevgisi, sevgilisi 21,45 Orkestra: kılacaktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıymetin yiizde yedi bu-

l ı akı 1- Bi.ıet: Arlez;yen süvit. çuğu nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın 1emınat mektubu ve kendisi mahvo ac ar. 
İstasyon boşalmıştır. Hala düşü. 2- Pinozi: Serenad. tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri 
. Kim . t 'h d k' 3- Glinka: Vals fantezi. d ı1·1· k f . . t L-..aeı · d öd" • 20 li.k k f niıyor. i ve ncıyı ercı e ece .. . 

1 
. 

22 30 
PlAk 1ve e a ıye ve va ·ı ıcaresı ~a ıı ucu ın en enır. sene ev ·a 

22 15 A3ans haber erı. , u - . bed 1. .. t . 'tt• S t bed ı· · ··J k 1. d ı· e ' 
1 

tavız e ı muş crıye aı ır. a ış e ı peşın o emr.e azım ır. cra 

Yine anarşistlerin toplandığı a -
partımanda ve odadayız. Reis ve üç 
arkadaş masanın başında bekliyor -

1 
lar. Gözleri saatte .. Önlerindeki si. 
gara tablası ağız ağıza dolu .. 
Heyecanlı r.özüküyorlar. Reis o -

danın içinde bir aşağı bir yukarı 

ı 
asabi asabi dolaşıyor. 

- Becerebilecekler mi?. 
Telefon: 

Reis hemen telefona koşuyor: 
- Allo .. 

la sololar, opera ve operet parça arı. • ,. . . . . .. 
22,50 Son. haberleri ve ertesi günün ve İflas Kanununun 126 ın~ maddesıne tcvfıkan ıpottk sah•bı alacak-
programı. 23 Son. • lılarla diğer ali.kadarl~mn gardmenkul üzerindeki haklannı ve husu-

Beyoğlu blı-in~~ Sltlhhukuk hi. - sile faiz ve masraflarına d&ir olan iddialarını evrakı miısbitelerile b"r-
kimliğinden: /likte 20 gün ıçinde dJiremize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları 

Sabrinin Taksimde, Zambak so-
1 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından h<>riç 

kağında 12 No. da oturan Peruz a- kalırlar. Alakadarların işbu kanun maddesine uygun rurette hareket 
leyhine açtığı alacak davasından do- letmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin evi görmelerı ve 
layı M. aleyhe ilanen tebligat ya- 933/204 dosya Na. sile dairemize müracaatları ilan olunur. 
pıldığı halde mahkemeye gelmemiş/ 
ve müddei esbabı siibutiyesi olma- Emlak Ve Eytam Bankasından : 
dığından yemin teklif ettiğini söy- f 

Dinledikçe gözleri dışarı 

yor. Dişleri gıcırdayordu. 
- Allah belasını versin! 

liyerek bundan bahisle muameleli şbu gayrimenkulü satın alanlar arzu eder-
uğrı - gıyap kararının tebliğini talep et- lerse bankaca takdir edilecek kıymetin o/O 

mesi üzerine o]veçhile on beş gün 50 si kadar kendilerine ikrazatta bulunabilir. 
müddetle muameleli gıyap kararı 

Diyerek ıyere fırlatıyor telefonu .. 
- Ne oldu reis! 
Arkad§lşları etrafını almışlardır. 

O hiddetinden parmaklarını ısı -
rarak: 

- İhanete uğradık.. Bizi haber 
vermişler!.. Polis treni önlemiş. 

Mani olmuşlar .. 

Gözleri büyüyor hepsinin.. Soru.. 

tebliğine mahkem~e karar veril - ( 3191) 
miş olduğundan muhakeme günü o_ 
lan 15/6/938 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 14 de: M. aleyh Pe
ruzun bizzat veya bilvekale mah -
kemede bulunması ve aksi takdirde 
yeminden kaçınmış sayılacağına da
ir gıyap kararı gazete ile ilan olu-
nur. (8029) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 1 yahud mevkii fiile konmak için ica-
BERATI ra verilmesi teklü edilmekte ol _ 

cGaz maskelerinin imalinde islS.. I makla bu hususta fazla malumat e
hab hakkındaki ihtira için alınmış dinm k . ı· 1 . G 1 tad A 
olan 18/1/933 tarih ve 1510 numa - e ıs ıyen erın a a a, s -

lan han 5 inci kat l~ numaraları 
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve müracaat eylemeleri ilin olunur. 
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25 ince sigara 

20 /(a/111 sigara 

K U R U S 

AV 
BARUT 

ILA 
FiATLA 1 

"DAlMA 

TİRYAKİ 
iÇiYO RUM .. 

9 Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki; 
•Tiryaki sigarası on· 
!arın uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

8 Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

H er zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M i 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

KAN, KUVVET 
IŞTIHA 

Sıhhat Vekaletimizin 
Resmi ruhsatını haiz olan 

Fosfarsol 
Doktorların büyük kıymet verip 

beğendikleri bir şuruptur. Kansız
lık, iştahsızlık. kuvvetsizlik, bilhas
sa nevrasteni, ademi iktidar, mide 
ve barsak tenbelliğinden doğan ha
zımsızlık ve kabızlard2 en birinci 
de,·adır. 

BÜTÜN AGRILARIN p ANZEHİRİDIR· 

Beyhude ıstırab Çekmeyiniz. 
~~ Bir tek kate 

Tıfo, Grip, Zatürrıe, Sıtma nekahetlerinde şayanı hayret tesir GRİPİN 
gösterir. Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık ve-

1 

. . . 

b KUVVET İLACI her cenazede bulunur. En nıuannıd baş \'C dış agrılarmı 
ren u .. ' ti · 1 k ' (' d ' R · sura c ıza eye a ı ır. omatızma 

Sureti isti malı: Büyükler içın sabah, öğle, akşam yemeklerinden cvcaı, sinir, mafsal . ve adale ıstı. 

bir çeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı kaşığı, küçük çocuklar rabları GRİPİN'lc tedavi edilir. 

için ayni veçlııle k~hvP kaşığı. --
Nezle, grip ve bronşite karşı 

;::=-=-::_;==:.-:-::-:-:;::-:._..::=====:_----·--_::---·-ı ·. en müessir ilaç 

1 
1 h~ I U M""d"' J" u •• d ı G R 1P1 N'dir. 
ll IS3T ar • U Ur UgUil en: ' icabında günde 3 kaşe alınabilir. .:....--·----·----------------------1 Ismine dikkat, taklidlerinden sakı-

Eksiltmenin ma. Keşif Muvakkat Şartna- Zarf. Eksilt-

1 

nınız ve GR!PlN yerine başka bir 
şekli halli bedeli teminatı menin !arın me saati marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

bedeli vcri-
i' 

lece~i e==--=~,_=,,,,,.,=-==="'"'""""""""""""-,,.....,,..--~.,V /ı saat ~ 
--· --- - iS"°~ 

t.ı. Kr. Li. Kr. Li. Kr. --
Açık eksiltme Göle 9674.75 725.61 -.49 10 

• • Tortum 9542.09 715.66 -.47 10,30 

• • Hasankale 9272.54 695.44 -.47 11 
Kapalı zarf Arpaçayı 10376.60 778.25 -.52 13.30 14.30 

• • Ağrı 10129.38 759.71 -.51 14 15 

• • Ardahan 11154.12 836.56 -.56 14.30 15.30 

• • Iğdır 10653.09 798.99 -.5·1 15 16 

• • Doğ aba- 10653.09 798.99 -.54 15.15 16.15 
yazıd 

• • Çıldır 10376.66 778.25 -.52 15.30 16.30 

1- Yukarıda isimleri yazılı mahallerde şartname ve projeleri mu
cibince yaptırılacak idare binalarının inşaatı hizalarında gösterildiği 

üzere ıyrı ayrı açık eksiltme ve kapalı zarf usullerile cksiltmiye kon
muştur. 

II- Keş>f bedellerilc muvakkat teminatları hizalarında gösteril -
miştir. 

III- Eksiltme 3/VI/938 tarihine raslıynn Cuma günü hizalarında 
gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle İnhisarlar Le
vazım ve l\fübayeat Şubesile mahalli İnhisarlar İdarelerinden alınabilir. 

V- Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerın kanun; vesaik ve 
7o 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edi'en gün ve sa-

15 de Kabataşta levazım ve mübay aat şubesindeki alım koııı · 
yapılacaktır. ~ 

ı ıde j • 
IV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabı 11 ı;aıe 1 

lar levazım ve mübayaat şubesile Gaziantep, Urfa ve J\.kÇ3 

sar idarelerinden alınabilir. ,,,!, ,, ,·c ' 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evr3 " ıııı:ıı' 

kini İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesikn 3 

zımdır. t ı· 

VI - Mühürlü tekdif mektubunu kanuni vesaik ile in~:ya ~ 
sinden alınacak ehliyet vesikasım ve %7,5 güvenme parası s-ııt 1 

tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geÇ k3bıl, 
J!lO• C' kadar yukarıda adı geç~n komisyon başkanlığına makbuz 53ıtl ıııJ 

verilmiş olması ve posta ile gönderi Jecek mektupların da_ btl .ıcı k1 

misyonda bulundurulması Jazımdır. Postada olacak gecıkrıı',3 ıı5• 
edilmez. 

1 
*** o Q()Ü ~ 

1 ·- Şartnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'adında 20.00 · ı 
tar pazarlıkla satın alınacaktır. 

H - Pazarlık 6/6/938 tarihine rastlayan Pazartesi 
1 

de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım ı.oııı ·· 
yapılacaktır. 

İJI - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geÇcıı 
alınabilir. -ııı~~ 

IV - Eksitmeye iştirak etmek isteyenlerin mantar ııu15. 
ni münakasa gününden evvel alını konrisyonuna vermcJcıl , 1 ÜJ 

UCUZLA Dl 
• ._..,.,atte komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesin~ iştirak etmek isti-• V - İsteklilerin pazarlık içi tayin edilen gün ve saatte gel 

veme paralariylc birlikte yukarıda adı geçen komisyon:~ 
.,. l - 229J' ı an o unur. c 

••• cd'~ 

1 Haziran 19 3 8 tarihinden it ibaren 
üzere kara av b arutu satış fiatla rında 
t enzilat yaptlmıştır. 

tatbik edilmek 
aşağıda yazıh 

yenlerin: Mühiirlü teklif mektubunu \'e kanuni vcsaık ıle ',, 7,5 gü
venme parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan kapa!ı zarfları yu
karıda yazılı olduğu vcçhile eksiltme saatlerinden birer saat evveline 

kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

lazımdır. Posta ile gönderilecek mektubların da bu saatlerde ko~isyon

da bulundurulması Jazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 
(2938) 

••• 

' tJıı" "' I- idaremızin mülg~ Müstakil Müdürlüğüne bağlı 1' c I<. t~ 
posunda şartname ve proıesı mucibince yaptırıl_ac~ rl<sıl 
ile duvar, iskele ve bekçı evinin inşaatı pazarlık suretılc 

1-
konmuştur. ıc 

II - Keşif bedeli «2674. lira « 66• kuruş ve • 
Kara av barutları inhisarlar bayiler i tarafı ndan m em- M ktarı Cinsi Muham-:ıen Muvakkat Eksiltme «200• lira «60• kuruştur. 

lII - Eksiltme 15/6/938 tarihi ne rastlayan çarşaınb• 11 ,i!'~-ol' 
15 de Kabataşta levazım ve mübay aat şubesindeki alım J<O ~ leketin her tarafında aşağıdaki fiatlarda satılacaktır. bedeli lemin at sa atı 

Li. Kr. Li. Kr. 

Eski fiat Yeni fiat 7 Kalem Dekovil malzemesı 2266.- 169.95 14 

Birinci 
. 

nevı av barutu 500 gramlık kutu içinde 115 
60 
95 

110 kuruş 9 
80 

• 
Adet 

yapılacaktır. ·ı·~d~ 1. 
1 k kabı ı. . . IV -·Şartname ve proje er d4 • uruş bedel mu .. 

0
,jrl'" 

!ar levazım ve mübayaat şubesile Muğla müstakil rnu ~ 
• • 4879.- 365.92 14,30 

Vağonet 5000- 375.- 15 , 
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kurtulunuz 
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" 30 • • 1500.- 112.50 15.30 ve Fethiye memurluğundan alına bilir. ı•c ' :;-55 
90 

50 45 
22.5018 

1 _ Şartnameleri mucibine" satın alınacak yukarıda cins ve V - İsteklilerin oaazrlık için tayin edilen gün ve sa• · f 1,. 

1 
miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş- venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyoıı3 ,;ıl 

ilan olunur. tur. , r 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında ... ı; id3r' 

" , gösterilmiştir. 1-- Şartname ve projesi mucibince Karsta yaptırıiaca. / 
" 

,, 

III _ Eksıltme 4/7 /938 tarihi ne rastlıyan pazartesi günü hiza- inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. . )<Si ıe 
• II- Keşif bedeli ·32642· lira c56• kuruş, muvak ı larında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin-

deki alım komisyonunda yapılacak ~ır. •2448.20• liradır. gilıı6 .of' 
D H h • •ı IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 3 _ III- Eksiltme 16/6/938 tarihine rastlıyan Perşcrnlı"-. ,ıııiı' 

r, Or QfUill 

1
1 lınabilir. de Kabataşta Levazım ve :,fübayaat Şubesindeki 1\.lım l>' ·ıı~ 

Sirkeci tramvay yolu, Viyana V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların şartnamelerinde yapılacaktır. , . . bilıJldC l 1e 
r d h t J· k b ı izah edildig"i ,·eçhile fiatsız teklif mektublarım ve saireyi münaka- lV- Şartname \e proıeler •l.64• !ıra bedel muka ·d ·rJLll< 

e ı yanın a as a arını a u . L " M"b t ş b ·ı A k E B omu u 
eder. sa gününden 10 gün evveline kadar inhisarlar Umum Müdürlüğiı tuz cvuzım ve.. u ~ya• .... u _e~ı .. e n ara, r~urum a, ,-e# 

1 

1 fen subesi müdürlüğüne vermelerı ve tekliflerinin kabulünü muta- ve Kars Mustakıl Mudurlugunpen alınabılır. . " ,.e 
' V Ek ilt · · t · 1 t k · t' 1 · f · 'VI 3 ' l Sultanahmet i:çüncü sulh hukuk zammın vesika almaları lazımdır. . . - '. s mıye 1§ ırn < e me ıs ıyen erın ennı " ı~l'l tı< 

m~i:.ıtenıesinden: vı _ htekllierin ı:ıııuoen k~ndileri.ı:J~ıı ararulaıı n~aııik ile ş iıı.ci ılnlıi~- 1 ·lnr ın.şa_at -~ubcsiue ibraz ede•ek ayrı;a vesik~ ~f~~8$t ~ıl 
Davacı Hasib ve Söıre tarafından maddede yazılı vesika ve c- 7,5 güvenme paralarile birlikte ek - Vl- Muhurlu tcklıf rn~ktubunu, kanum vesaik ık :n rııc 

İstanbulda Şehzadcba,ında Kalen- siltme için tayin edilen gün ove s~ atlerde yukarıda adı geçen komls- den alınacak ehliyet vesaıkini, ')'r 7,5 güvenme parası ve) er s3ı! ı 
' "·t· d k 1 • 1 fi ksilt .. .. en g · J<bıı der hane mahallesi Tekke sokağında yona gelmeleri ilan olunur. •2965• tu ıva e ece o an ..:apa ı zar arın· e me gunu na JJ1B ~ ~ { 

2/4 No. lı hanede R:za ve Letafet ı ••• kadar yukarıda adı gLçen Alım Konrisyonu Başkanlığı 0ııısrı /JP 
apartımanında mütcvdfs Sezai ka- 3450 kilo Litopon kabilinde verilmiş olması ve posta ile gönderilecek rneJ'ıt cB~ g 
rısı Feride aleyhinde açılan 938/448 15525 • Alçı saatte Komisyonda bulundurulması lazımdır. Postada 0 9 

No. da kayıtlı bulunan izalei şuyu 15525 • Reçine !er kabul edilmez. · 3155• f 
••• ,·e li davasının yapılmakta olan muhake- l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme şartname- . . . . .. .. .. . artııaıııc ""~,ıı 

1 mesinde Feridcniıı ikametgahının 1 . 'b· 1 ki t 1 kt 1 - İdaremızın Sl\aS Başmudurlük bınasında Ş .• ;,·c r 

meçhul olması haselıık ılfınen yapı- en imi ucı pınce 
1
pakzalr/

6
'
193

a
8

sta ınha ınacatl ır. b .. .. t 
15 

d mucibince vaptırılacak kalörifer tesisatı işi açık ek~ıl•Jll · ı.<fı 
· - azarı arı ıne ras ıyan çarşam a gunu saa c ;t .. . 

9
p 

lan tebligata ra~mr·n mahkemeye Kabataşta Je\•azım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- ur. . . t ıerıı· 11 
"elmemiş ve ve!<il dnlıi gönderme- II- Keşıf bcdelı 6000 !ıra 50 kuruş ve muvakka t l· 
b pılacaktır. d . 5~ı miş olcfuğundnıı munmclenin te • 
kemmül ettiğinden bohislc muame
leli gıyab kararının lo gün müd
detle iliincn tebliğir.c •:e muhakeme 
25/6/938 Cumartesi günü saat 10 a 

1 

talikine mahken·ccc ~erar verilmiş 
olduğundan tarif>. iliındar. itibaren 

1 

beş gün zarfında itiraz edilmediği 
,·eyn vakti mezki:rd3 bizzat veya bil 
vekille mahkenı~y• ~elınmediği tak
dirde gıyaben muhakemeye devam 
\•e karar verilccrğ! ıliınen tebliğ o-
lı:ınur. (8026) 

ra ır. 'iOıİ •• 0 III - Şartnaıncler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden III- Eksiltme 17/\'T/~38 tarihine rastlıyan Cuma gıp:oını>) 
alınabilir . . . . . .. .. Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım ,_. 

IV _ İsteklil~rın pazarlık ıçın tayın edilen gun ,.e saatte yuzde yapılacaktır. dC Jıı~. 1 
k d d 1 k . bil•" b1 

7,5 güvenm<' paralarilc birlikte yu arı a a ı geçen a ım omısyonuna IV- Şartnam_e ve projeler 30 kuruş bedel m~~a "' ~ıııı9 ' 
gelmeleri ilan olunur. •279h Levazım ve l\fübayaat Şubesile Sivas BaşmüdürlüguııdL <>i1' '~ıı1'1 

••• v - isteklilerin kcndilerınden aranılan kanun! ~·~~~11 , e 
I - İdaremizin Gaziantep Baş müdürlüğüne bağlı Akçakalede güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen J{omı>. 

şartname ve projesi mııcibinc~ yaptırılacak idare binası inşaatı kapalı ilan olunur. c3156• 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. a.rrifi 

II - Keşif bedeli 10606 lira 81 ~uruş ve muvakkat teminatı Sahip ve neşriyatı idare eden Başnıuh I 
795,51 liradır. ETEM İZZET BENİCE 16ftft5 

BASILDIGI YER·, SON TELGRAF ~ III - Eksiltme 13/Vl/933 tar: hine rastlayan paazrtesi eünü saat 

v 


