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Çekoslovakya'nın paylaşılması 
-Almanya arasındaki bağları 

• • 
Yapılan tavsiye-
ler üzerine Ma~ 
carlar, Çeklerle 
tekrar müzake-
reye, girişmeyi 
kabul ettiler-

ıı 
1
Dörtler,Çekve · 

· ~ spanva işleri 
' bitmeden top-
lanmıyacak 

- - . 
Alman kıt'alım Südetler mıntııkasmı işgal için budud lan böyle aşmışlardı Midllll nasll battı ? 1 

L ondra 16 (Hususi)- Ma • 1 ve ala"ka il · 'akib dilnı kted' .. . . ddedilnıektedir k-d -S T 1 carları Çeki ~ e e ır. nuz mevsımsız a • Pek ya 10 a 00 e • 
a er arasında çı- Bu ihtil"·- hali dilnı · · · Esasen salahiyettar mahfeller, , .. kan ihti!Af b . . aım e esı ıçın f d k -

mada cereyah ~U:: k lın ve ~o; Ia.nması ve Südetler meselesinde ancak Çek ve İspanya işler~n başbyacaksınız. 

·it alya ile 
gevşetiyor .. ' 

Almanya Tuna
ya ve Balkanlara 
hakim bir vazi
yete geçmek için 
elinden gelen her 

• 
şeyı yapıyor 

ltalya bu akını 
önlemek için 
büyük gayret
ler s@rfediyor 

hal· yolu etraf d v~ ~ ihti!Afın 1 derhal dörtler konferansının top- dörtler konferansının tekrar ve gra a @ umaga 

zakerat burada bü e ü~ ~lan mu • olduğu gib.i Macar - Çek işine kat'i kat'i ve nihai şekilde tasfiye edil-
y ir dikkat §ekilde mudahale eylemesi he • (Devamı 6 mcı sahi.Cede) Alman kuvetlerl Süllefter nımt~kuuıı lıt:ııl ederken.... , 
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Ahçılık ta bir san' attır Yeni yollar 

Yüzleri ak çakaran Ağaçsız 
ahçdar azaldı qı~,:~l~yeReisiMu-

Bize iid Garb 
kitabları 

Kültür 
seferberliği 

Bunun için yeni bir kurs 
açı im 3s1 düşünülüyor 

cemiyeti reisinin muhar· Lokantacılar 

ririmize dikkate dağer beyanatı 
"Lokantacılar Cemiyeti· Başkanı Mustafa Doğanay sorduğum ilk 

suale cevap vererek cemiyetin kuruluşunu ve faaliyetini anlatıyor: 
- Lokantacılar Cemiyeti 1924 de kurulmuştur ve mesaisi hiçbir su

retle inkıtaa uğramadan bugüne kadar devam edeğelmiştir. 2500 mu· 
kayyet azamız vardır. Azamızdan cemiyete kayıtlı olmıyanlar ise çok 
azdır. Azamıza yardun cihetine gelince, cemiyet mümkün olanı yap
maktadır. Ve .. bizim de diğer cemiyetler gibi varidatınuzıu l'Üzde 25 i 
yardun faslına tahsis olunmuştur. Sene\i varidatımız ise (5000) lira
dır. Hastanemizin bütün esnafımız tarafından büyük bir alaka gördü
ğü muhakkaktır. Burası bütün sıhhi ihtiyaçlarımızı temin ve tatmin 
eden çok faydalı bir miiessesedir. Cemiyetimiz heyeti idaTesi, esnab
mıza daha ziyade haydalı olmak hususunda azami fedakarlığı göster
mektedir. Meseli, bu cümleden olmak üzere şu noktayı zikredebiHr~; 
katibiwnunıi ve muhasibe verilen muayyen bir maaştan başka, cemi
yetimiz idare heyetinden hiç kimse, yani, hiçbirimiz para almayız. 

Hepimiz kendi işlerimiz, ticaretimizle meşgul bulunduğumuz cihetle, 
cemiyetten hiçbir şey .beklemeksizin çalışmaktayız. Esnafınıızın yük
selmesi, mesleğimizin inkişafı bizim başlıca mükifahınızdır. 

Bu noktada duraklıyarak, kısa bir düşünceye dalan muhatabıma der
hal sordum: 

- Esnahnızın ve mesleğinizin terakki '\'e inkişafı hususunda bir ta-
savvurunuz var mı? ... 

Benden sanki bu suali bekliyormuş gibi, tasdik yollu başını sallıya-
rak: 

- Var .. dedi. Lokantacılığı, aşçılığı bu halde bırakmamalıyız .. çün· 
kü bu sanıldığından daha ziyade mühim bir iştir. Her ahçının pişirdiği 
yemek her sınıf halkı tatmin edemiyeccği ve her garsonun yapacağı 
servis te herkesi memnun edeıniyeceği muhakkaktır. Fikrimi daha iyi 
izah edebilmek için şöyle bir misal anedeyim: Lüks bir lokantada ça
lışan bir garson Avrupada ayni derecede bir lokantada çalışan bir gar
son kadar işinin ehli olmazsa o lokantaya gelecek bir ecnebiye karşı, 
servis esnasında bir takım hatalı hareketlerde bulunması tabiidir; çün
kü esaslı bir şekilde yetiştirilmemiştir. Bizde bir garsonluk mektebi yok
tur. Bu hal karşısında ccnebilede hasıl olacak intıbaı diişününüz. 

Gelelim bizim ahçılara; yüksek bir aileden cemiyetimize müracaat 
ederek bir ahçı istenilirse gönderecek ahçı bulmak için bir hayli güç
lük çekeriz. Çünkü pişirdiği yemeklerle her yerde, ve herkese karşı 
yüzümiizü ak çıkaracak ahçılar, bugün, çok azalmıştır, ve yeniden 
yetişmemiştir. Çiinkii esaslı bir tarzda ahçı, lokantacı yetiştirmek için 
bir ukurs• mevcud değildir. 

Bu, dediğim kurslar mevcud oJsa, mesela evine ahçı alacak bir kinı
se uzun uzun denemelere hacet kalmadan «ahçıyım!• diyen kimsenin 
elinde bulunması lazım gelen «ehliyetname• ye bakarak derhal onun 
hakkında bir fikir edinebilir. Garsonlar için de keyfiyet aynidir. 

Şiiphcsiz, ahçı ve garson yetiştirmek için kurslar açmak herşey
den evvel maddi ve kuvvete müstenid bir iştir. Bunu biliyorum. Fa
kat bu işi esnafcemiyetleri şu şekilde başarabilir: Kurs aÇ,mak, meto
dik bir şekilde talebe yetiştirmek istiyen cemiyetlel' vardıı-. Bunların 
her biri ayrı bir binada hercihetle ayrı masraflara girerek, bu yolda 
bir faaliyete girişmek isterlerse bu faaliyeı~n temadi etmiyeceği tabii
dir. Fakat birkaç kurs bir binı-da olur da, masraflar da kabil olduğu 
kadar birleştirilirse, bu tasavvurun kuveden fiile çıkması oldukça 
"munıkün» kılınmış olur. Biz bu yolda bir teşebbüse girişerek, mes
lek kursları açmak faaliyetinde ilkadmıımızı atmak cesaretini göste
recek olursak bu hususta, gerek hükumetimizin, gerek belediyemizin 
rnüzaherettc bulunaqığından kat'iyyen iimidvar olabiliriz. 

Bence kurs açmak, hastahane tesis etmek kadar mühimdir ve 
bu na layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz. Bu mesele üzerinde görüş
mek için bugün «dün• bir toplantı yapacağız. Ve yakında kat'i teşeb
büslerde bulunacağız. - R. S. 

KOÇUK HABERLER 
---~-=-.....,,_...w. -\,.; ... -..:.---..... · - • .....,... ... __ ..__,... __ ..._ * İş Bankasının yakında Lon
drada da açacağı şube müdürü 
Cabir ayni zamanda Türk - İngiliz 
şirketinin idare meclisi reisliğine 
tayin edilmiştir. 

* Her türlü kaçakçı lığın önüne 
geçebilmek üzere mevcud mallar
dan birkaç tane değil butün soğuk 
teneke ve emsalitıiıı bi!"er birer 
gümrüklerde mu:;.yPneye tabi tut
turulmasına karar verilmiştir. 

ve ne,riyat 
NAHİD SIBld -----

Bütün köy kadınla
rı da okutulacak 

hiddin Üstündağ, viliıyet orman 
başmühcndisini davet ederek, re
fakatinde heyeti fenniye müdü
rü Hüsnü, imar şubesi müdürü 
Ziya yollar müdürü Galip olduğu 
halde yeni yapılmakta olan An -
kara caddesini teftiş ve Divanyolu 
mebdeinden Sirkeciye kadar, yo-

" lun iki tarafındaki ağaçlar tetkik 
etmiştir. 

Dünkü (Temps) gazetesinde, 
hariciye mesleğinden !:ekilerek 
kendisini tarih ve bilhassa diplo
masi tarihi tetebbüatına vermiş 

bir eski Fransız diplomatının ö
lümü haber veriliyor. Birçok ec
nebi akademilerinin izası olduğu 

yazılan bu Vikont dö Guichen ad- K d , v • t 1 k o·. 1 e 
lı zatm en mühim eserleri meya- a ın egı men er; y -
nında olmak üzere, (1839 dan • 

1841 e kadarki şark buhranı) ve ı • • t• A h t d d Mozaik parke döşenecek olan 
Ankara caddesinin iki yanının 
ağaçlı olması bugünkü şehircilik 
prensiplerinin dışında kalmakta
dır. Modern şehirciler otomo.bil 
geçen şehir yollarının iki yanında 
artık ağaç bırakmıyorlar. Gerek 
vilayet orman baş mühendisliği 

gerek Belediye fen heyeti Anka
ra caddesindeki ağaçların kesil -
mesini zaruri görmüş, Muhiddin 
Üstündağ yüksek kaliteli ağaçla

rın kesilmesine taraftar olmamış, 
ancak cinsleri kötü oianlarla ev -
leri fazla gölgeliyt!rek odaları ı -
şıksız ve güneşsiz bırakan ve sıh
hat bakımından ze>rarlı olan ağaç
ların kesilmesine karar verilmiş
tir. 

!!:U:~~:~;:~~u:::::e~;..ı erın ıç ımaı aya ın a a 
redilmektedir. Ve her ilcisi de vazı•feler alacaklar 1 Tanzimatı hayriyenin ilanını icap 
eden vekayile bunu takip eden 

Bu hafta içinde gerek kalite ge
rek sıhhat bakımındın değersiz 

ve zararlı göriılüp tesbit edilen 
ağaçların kesilmesine başlanacak. 
tır. 

Türkiye baş 
Pehlivanlığı 

Eminönü Halkevinden: 
l - Türkiye prfesyonel başpeh

livanlık müsabaklarının tertibi 
Halk partisi genel sekreterliğinin 
emir ve tensibi üzerine Türk Spor 
Kurumunun tasdikinden geçen 
nizamname ile Evimize verilmiş
tir. 

2 - Bu nizamname mucibince 
herhangi suretle olursa olsun pro
fesyonel güreşler bundan sonra 
bu nizamname ahkamına göre ya
pılacaktır. 

3 - - Profesyonel güreş tertib 
edecek olan organizotörler ile bu 
güreşlere girecek pehlh•anların E-

vimize müracaat ederek nizam
name ahkamını kabul ettiklerine 
dair taahhüd mektubu vererek 
lisans almaları lazımdır. 

vaziyeti ve Abdülmecit saltanatı
nın en mühim safahatllll teşrih e
den bu iki eserin ikincisi iki yal 
önce, yani 1936 da neşredilmiş. İ
tiraf edeceğim ki, Tanzimattan bu 
güne kadarki tarihe dair hayli 
şey okumağa ve bilmeğe çalıştı· 

ğım halde ne bu kitapları gördüm, 
hatta ne de bu zatın ismi malu
mumtu. Fakat mevzuları itibarile 
bizi şiddetle alakadar etmesi icap 
eden bu kitapların intişarını ho
calarıımz ve ilim makamlarımız 
biliyorlar mı, bu kitaplar. getiril
miş, okunulmuş mu; yeni malu
mat ve yeni görüşleri muhtevi i
seler bunlardan istifade olunmuş 
mu? Maalesef pek umamıyorum. 

Lakin öyle sanıyorum ki, mem
leketimizin tarihini, coğrafyasını 
ve bugünkü durumu hakkında es
kiden veya yeni çıkmış ve bütün 
eserlerle makaleleri ve bundan 
sonra çıkacakları muntazaman 
öğrenen, ve bunları muntazaman 
getirtip tasnif eden bir teşkilat 

kurmak zamanı çoktan gelmiştir. 
Maarif Vekaletinde mi, hariciye
de mi, iiniversitede mi, matbuat
ta mı, yahud da Partide mi her 
nerde ise bu işlerin bir mercii bu
lunmalı ve kili bir kadro ile faa
liyete derhal geçmelidir. Hem il
mi tetkikler bakımından, hem de 
bizi sevenlerle sevmiyenleri ve 
bilenlerle bilmiyenleı:i bilmek ba
kunmdan' bunun faydası pek bü
yiiktür. 

* Amerika, İngiliz siyasetine 
bağlı olduğunu resmen izhar et -
mektedir. 

Hazin bir ölüm 
4 - Bu suretle lisans almıyan Samsun sabık belediye reisi. 

organizatörlerin müsabaka terli- Hacı Hüseyin zade darn;ıdı, Güzel 
bine ve pehlivanların da müsaba- san'atlar akademisi s;ıbık müdürü 
ka yapmalarına müsaade edilmi - merhum Namık İsınailin ağabey-
yecektir. si, emekli topçu yüzbaştsı Hüsnü , •=mm ............. ... 

' Yağcı müptela olduğu ha:;talık -

O L O M tan kurtulamıyarak, henüz genç 
yaşında bugün vefat etmiştir. 

Cenazesi yarınki pazartesi günü 

A K 1 N 
1 on bir d~ Nişantaşınr:la Şiı;:li Sıh-

f hat yurrlundan kaldırılacaktır. 

Cena7f.' namazı Beşiktaş Sinan-

Midilli Nasll 
Battı? 

·-
En doğru vesikalar 
Pek yakında Son 'l'el&l'af'da 

Pliia camiinde kılınacak ve Yah
yaefendi dergahındaki makberei 
mahsusasıııa defnedilecektir. 

Bu bedbaht aile üç sene evvel 
kıymetli evladı Namık İsmaili 
kaybetmişti. İkinci evladının da 
bu suretle ziyaı cidden pek a -
cıklı bir felaket olmuştur. 

Hükümet bunlara birer uDJkiş makine. 
si,, verecek ve f,er biri sosyal işleri, 

çocuk bakımı vesaireyi köylü 
kadınlara gösterecekler ı .. 

Köylünün okutulmasında ken- ı 
dilerinden büyük istüadeler temin 
olunduğu anlaşılan erkek eğitmen
ler gibi, kadın eğitmenlerin de sa
yısının bilhassa arttırılması ka -
rarlaştınlmıştır. 

Bu karara göre badema kadın 
eğitmenler bulundukları köyün 
iş bünyesini de ele alarak erkek 
eğitmenlerin yetişemediği sosyal 
işleri, çocuk bakımı, dikiş ve na· 
kış işlerini köylü kadınlara gös
terecekler ve onları yetiştirmeğe 
çalışacaklardır. 

Eğitmenler bütün genç köylü 

kızlrının ve yaşları müsaid bu -

lunan köylü kadınlarının okutul-

masını da temin edeceklerdir. Ka-

dın eğitmenler; köyün içtimai ha

yatında nazım bir rol oynıyacak
tır. 

Hükümetimiz kadın eğitmenlere 

birer dikiş makinesi verecek ve 

çalışmalarına yardım edecekiu:. 

Köylerde çalışmalara 15, ikinci-

teşrinde başlanacaktır. 

41 y a s ı n a Türkiye - it aıya -
G i r e n k a z Ticaret anlaşması 
.-

Romangadan 
Buraya 
Getirildi 
Diin yeni bir göç
men kafilesi geldi 

Romanyadan göçmen nakliyatı

na tahsis olunan Vatan vapuru 
dün akşam 1600 göçmen ile lima
nımıza gelmiştir. 

Diğer taraftan bir hafta evvel 
İstanbuldan geçerek Tekirdağına 

gönderilen Nazım vapurumm ge
tirdiği Romanyalı göçmenler trak-

yanın muhtelif yerlerinei iskan 
olunmu~lardır. 

Bunlardan 97 hanesi de Lüle -
burgaza gönderilmiş ve muhtelif 

köylere yerleştirilmişlerdir. Bu 
göçmenler; beraberlerinde birçok 
hayvan ve ziraat aletleri, muh -

telif malzeme de beraber getir -
mişlerdir. 

Romanyanın Silistire kasaba -

sının cPerli> köyünden olup cB.ü
yük Karıştıran. köyüne yerleşti
rilen 63 yaşlarında Mahmud oğlu 

Salih, beraberinde 41 yaşında bi
rer de kaz getirmiştir. 

-
/ 

Dün merasimle 
imzalandı 

Ayaşıb. tatbik mev-
kiine konuluyor 
Ankara 15 (A.A)- Türkiye ile 

İtalya arasında iki memleket mü-
badelıitının tanzimi maksadile, bir 
zamandanberi cereyan etmekte 
olan müzakereler hitama ererek 
bugün bir «ticaret• ve bir de •te

diye» anlaşması, bunlara müte -
ferri müzeyyelatla birlikte ve 
rasimi mahsusa ile imza edilmiş 
ve bu münasebetle Türkiye he

yeti murahhasası reisi Numan Me -
nemencioğlu ve İtalyan heyeti mu 
rahhasası reisi İtalya Büyük El
çisi Ekselans Otavio de Peppo ta-

rafmdan Türkiye - İtalya müna
sebatına aid samimi ve dostane 
nutuklar irad edilmiştir. 

Mukaveleler 30 haziran 1940 ta
rihine kadar mer'i kalmak üzere 
1 ikinciteşrin 1938 tarihinde tat
bik mevkiine girecektir. 

---------~----~----------
evlenirken kayinpederi tarafrndan 
düğün hediyesi olarak verildiğini 
söylemektedir. 

* İngilterede mecburi asker -
liğe hazırlık mahiyetinde cüzdan 
sistemi ihdas edilmiştir. 

* Nafıa Vekili sulama işlerini 
tedkik için Adanaya gitmiştir. 

1 okumıya başlıy.acaksmız. 

- ••••••••B±&FR"11'9ımidid sabırla~· versin. 

Cenabı Hak felaketzede ailesine 
Bu göçmen; hemen hemen ya

rım asırlık bir ömür sahibi olan 
bu kazın 40 sene evvel kendisi 

Bu enteresan kaz; el'an dinçli
ğini muhafaza etmekte; yalnız 3 
yıldanberi yumurta yapmamakta 
genç kazlarla beraber koşup gez
mektedir. 

' --------- - - --- --------
-- .Gökyüzünd~ 
Aşk y©lırışO~trı 
--------- - - - - · 
AŞK VE MACERA ROMANI: 5 

- Vallahi yalan söylüyorsun, 
Reşat! Sen küçükken elmayı ve 
elmah tatlıları ağzına koymaz
dın! 

- İsviçrede alıştım .. 
Gözgöze geldiler.. Reşat müs

tehzi bir tavırla ilave etti: 
- İnsan yabancı illerde nelere 

alışıyor bilseniz .. 
. Reşat kurnaz davranmıştı .. Ca

hidcye fazlaca iltifat ettikçe, Pe
rihan alınıyor ve hiddetindP.n diş
lerini sıkıyordu. 

Tuhaf şey! Bu hırçın kıza da ne 
oluyordu böyle .. ? 
Reşada vaktile hem söz vermiş, 

hem de sözünde durmıyarak baş
ka bir erkekle nişanlanmıştı. Re-

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

şat ta kırk yıl bekar kalacak de
ğildi ya. Elbette Cahide olmaı;sa, 
bir başka kız bulup flört yapa
cak .. sonra da belki sevecek ve o
nunla evlenecekti. 
Reşat içinden: 
- Ah şu kadınlar.. yaptıklan

na ne çabuk nadim olurlar.. di
yordu. 
Reşat artık Perihanı kalbinden 

silmeğe çalışıyordu. Gerçek, o
nun bir kadına ihtiyacı vardı .. fa
kat o: 

- Aradığını kadın her halde 
Cahide değildir. 

Diyordu. 
Reşat, Cahldeyi çok taşkın, züp· 

pe ve şımarık bulmustu. 

Cahide çok konuşkan, kanı sı
cak bir kızdı. 

Cahidenin en büyük kusuru 
laubalilikten ciddiyete geçeme
mesiydi. Reşatla karakterleri ta
ban tabana zıt görünüyordu. 

Cahidenin düşünce ve görüşü· 
ne göre, Reşadı avlamak ve kalbi
ne girmek işten bile değildi. 

Sofradan kalktıkları zaman, 
Reşat hallı. ağırbaşlılığını muhafa
za ediyordu. Ruhan da muztarıp
tı. Periham elden kaçırmasaydı, 
ne iyi olacaktı! 

Yemekten sonra bahçeye çık

mışlardı. 

Nihat Akgün bir şezlonga uzan
dı: 

- O kadar yorgunum ~i bu
gün ... 

Perihan: 
- Nihat., sen de her gelişinde 

bana yorgunluktan bahsedersin! 
dedi .. ve yüzünü buruşturdu. 
R~at bu sözleri duymamış gi

bi davranarak Cahide ile konuş-

mağa başladı: 

- Hava bugün ne güzel değil 
mi 

Bu suale şen bir kahkaha ile 
cevap verdi: 

- Çok güzel.. o kadar güzel ki .. 
- Eviniz yakın mı buraya? 
- Evet.. 
Parmağile karşıdaki sarı köşkü 

gösterir: 
- İşte şurasL. 
- Çoktanberi burada mı otu-

ruyorsunuz? 
- Evet. Doğma büyüme bura

lıy1m .. 

- Ne ala. En aşağı on yedi, on 
sekiz bahar görmüşsünüz demek 
bu güzel yerde .. ? 

Cahidenin yüzünde manalı çiz
giler belirdi: 

- Bu ne iltifat canım .. ben Pe
rihandan iki yaş büyüğüm. 

- Perihan kaç yaşında var? 
- Kardeş çocuklansınız .. onun 

kaç yaşında olduğunu bilmiyor 
musunuz? 

Ve hemen ilave etti: 
- Bu yıl on sekizine bastı o. 
- Demek siz de yirmisine gir-

diniz? 
- Evet .. 

Perihan, ara sıra Nihatla bir 
şeyler konuşuyor, fakat Reşat bu 
konuşmayı işitemiyordu. 

Cahide arkadaşına seslendi: 

- Perihan, neden durgun duru· 
yorsun öyle .. ? Somurtkanlık sana 
hiç te yakışmıyor doğrusu. 

Perihan kendini topladı: 
- Biraz fazlaca yemek yedim 

galiba .. 
Nihat söze karıştı: 

- İnsanın karnı tok olursa, 
neş'esi artar derler ... Sen hilakis 
susuyorsun! 

O gün Perihanda garip bir kıs
kançlık başlamıştL 

Yavaşça alnını uğuşturarak: 

- Başımda da hafif bir ağrı 
var, dedi, bilmem neden bugün 
keyfim yok. 

Reşat, Perihana döndü: 
- Sabahleyin çok ne'eliydiniz .. 

birdenbire ne oldunuz? 
Perihan dudağını bükerek önü

ne baktı. 

~Vallahi ben de bilmiyorum. 
Besleme kır kahveleri getirir -

ken, Bayan Pakize de bahçeye 
geliyordu. 

O gün akama kadar bahçede va
kit geçirdiler. 

Nihat saat dörtte hangara dön
dü. Perihan nişanlısından: 

«Bu delikanlı sizde çok lrala
cak mı?• gibi bir sual bekledi. Ni
hat oralarda olmanuştı. 

Perihan nişanlısından bu alaka
yı göremediğine de fena haldr. si
nirlenmişti. 

* Nikah gününü henüz tesbit et-
memişlerdi. Nihat bu iş için Ha
vayolları umum direktörlüğün -
den emir bekliyordu. 

(Devamı var) 

Çek· Macar gt 
rütmeleri 

Yazan: Ahmed Şükrii tJ 
Almanlar Südet nuntP 

Polonyalılar da Teşeni iş~ 
mişlerdir. Fakat Çekoslo\' , 
nın üçüncü alacaklısı ol~~ 
caristan henüz tatmin cd~ 
tir. Halbuki Çekoslov W 

Macar ekalliyet davasın~-' 
Münihte imzalanan itilıiPI"' 

ni iktizasıdır. 

Miinib konferansında ~·" 
kalliyetleri hakkında tesb~ 
len prensipler Alman ve -
yalı ekalliyetler hakkınd• f 
edilen prensipin aynidir· ti 
nüfusunun yüzde elliden 
Macar olan nuntakalar ~ 
tana ilhak edilecektir. sıı r 
siplerin tatbiki icin Korıı.ı' 
Çeklerle Macar!~ arasıııdl 
pılan görüşmelerde ihtilaf 
tığı ve hatta müzakereleri' 
taa uğradığt bildirilmekt~ 
rüşmelerde Macaristaru tel"" 
den dö Kanya, ihtilafın rııiİ 
tini sarih olarak izah etııl,J 
beraber, müzakerenin in"' 
dan sonra \' erdiği beyan•' 
mistir ki: 

_:._ Çekoslovakyanın rııJ 
teklifi bizim dü~üncemize o• 
uzak ve iki heyet tarafınd-' 
sürülen tezler birbirine o~ 
aykırıdır ki bu müzake...
bunları birbirine vasled~ 
köprü kurabilmek imkan~ 

Prensip bu derece sarib 
halde tatbikatında müşkİİJlıl 
masının başlıca sebebi. niiı; 
betini tayinde hangi tarih' 
edileceği noktasındaki ~ 
lık olsa gerektir. Nüfustl 
elli bir nisbetinde Macar o~ s 
takalar Macaristana terkcO" 
tir. Fakat hangi tarihteki 
itibara alınacaktır? Ayni 1 e 
Südet mıntakalarmın AJııJ 
terki sırasında da çık.mı.Ştıl' w 

manya harbden e\·vclki 
.. 'd . )ti; 
uzerın e ısrar etmış ve > ; 

nazarını kabul ettirmiştir· ... 
Harbden evvel Siidet mııtP' 
Avusturyanın idaresi aJtıfl~ 
Alman niifıısu daha çokt•'· 
dan başka Yahudiler de J 
Alman olarak kaydediJıJ11'. 
Harb içinde Alman nüfu~ 
mıştır. Harbdcn sonra bu ~ 
lar ÇekJerin eline geçince r 
Alınanlar hicret ctmis .,e 
senelik Çek idaresinde dt 
nüfusunun artmasına itiJJ~ 
mi!'jtir. Bu scbebledir Jd 
ya, esas olarak 1910 nüftıS 
mınuı kabul cdilnıesindc ıl 
miştir. 

Ayni hal. belki de ılahll 
ölçüde Ma<'nr mmtakcılll~ 
de varittir. Macaristan. S 
yanın kendi idaresi aıt ıfld~ 
lunduğu sırada yapılan :;11· 

tibar edilmesini istemi~. ,1 L 

de bunu knhul ctnıcmişlc 1" 

halde dö Kıınva'nın sö7letı'. 
kdacak olursa, aradıılci 
derindir. I 

Fakat Çekoslovakyanı•1 J/ 
lıları ile olan münaseb'. 
dikkate layık olan bir n~ 
manya ile davasını çabuc~ 
mesi ve hatta nüfus nis"'J 
heli olduğu için plebisit !.J 
cak olan mıntakalar üz~ 
manya ile anlaşarak P1q, 
büsbütün \'azg~ilmiştir· 
lovakya Almanyaya karl',; 
uysailık eösterirken, M~ 
na karşı daha sert da~ 
dır ve dikkate layık olaJJ • ' 
nokta da kendi emellerij 
ettikten ve yeni Çekoslo~ 
metini nüfuzu altına ald".'a/ 
ra Almanyanm da artık 1". 
Polonya davalarını ~J 
hararetle, müdafaa eyl~? 
naşmamasıdır ve hatta , 
yadan çekinen İtalyaoıll ıJ. 
car davasına karşı muit 
ranmasıdır. Halbuki d~ 
gün evvelisine kadar F0 

1 
caristana yalnız ekaJfü·e J 
kasının değil biitün s~0~, 
Rutenyanm verilmesıfl f'. 
etmekteydi. Gerçi PoloJI 
teleri hala Rutenyanııı. ~ 
yanın Macaristana verıl f 
de\'letin' birbirjne had.ıl~ 
olması lehinde şiddeth ~ l 
yazmaktadırlar. Fakat ., 
İonya mehafili böyle 11' 

(De\'amı CI lfl'
1 



... 

Meclisin açılmasına doğru Sağlam 

ne... enler üh·m Corap 

P ~!~i~e~reclisınin .!~~gl ~!~~g~ k~~! 2 İvlese/esi 
ması yaklaşmıştır. Medı.sin bu nci maddesine bir fıkra eklenme-
devresinde müzakere edilecek si, 10. Mübadele ve teffiz işlerinin 
mühim teklifler ve takrirler var- kat'i tasfiyesi ve intacı hak.kın -
dır. da.ki 1771 sayılı kanuna ek, 11. As-

Bunlardan bazılarını aşağıya keri ve mülki tekaüd kanununun 
~ yazıyoruz: 66 ncı maddesine bir fıkra eklen-

~ Adliye encümeninde mesi, 12. Ordudan çıkacak 12 ya-
, ı K" şından yukarı hayvanların köylü 

- - oy kanununun 12 nci mad-
desine ek, 2. Gezici tapu sicil me- ve yetiştiriciye satılması, 13. As-

~" keri fabrikalar tekaüd ve mua -ll'' mur1annın ihdası, 3. Deniz tica _ 
it' nin değiştirilmesi, 4. Umumi malı venet sandığı, 14. Askeri ve mül-
f~ kemeler ve karar hfıkinıleri ve ki tekaüd kanununun 14 üncü 
il miistantikler ile umumi ve hu _ maddesinin son fıkrasının tadili, 
f susi kaza salahiyetini haiz ma _ 15. Devlet deıniryolları ve liman-
fi kamJar arasındaki ihtilann halli, ları işletme idaresi hesablarında 
~ 5. Adliye müntesiblerinin izinle _ kayıtlı 1929 yılı sonuna kadar o-

ı f rile vazifeden ayrılma ve devam- lan muamelattan doğan bir kı - 1 
el ları, 8. Devlet hazinesi aleyhine sım borçların ne suretle terkin e-

ve~ilip kat'ileşen ilfunların icrası dileceği hakkındaki kanun layiha-
7. lpekböcekçiliği işleri, ipekbö ~ larile, 16. Hariciye Vekaleti teş -
ceği tohumu yetiştirilmesi, mu _ kilatı kanununa ek kanun 1ayi -
ayene ve satılması, 8. Hukuk u _ hası bütçe encümeni ruznamesin
sulü muhakemeleri kanununun 
569 _uncu maddesinin değiştiril _ 
mesı, 9. İcra Vekilleri Heyeti ka
r~rile tayin olunacak yerlerde tat
bik olunmak üzere ceza mahke _ 
meleri usulü. 10. İmar kanunu _ 
nun 9 uncu ve 2290 sayılı belediye 
yapı ve yollar kanununun a inci 
maddelerinin hükümlerinden maz
bu~ vakı.fları~ mülkiyeti hususiye 
~aıd.el~nne tabi gayri menkuUe
nn ıstısnası. 11. Köy kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve ~u kanuna yeni hükümler ila
vesı, 12. Küçük san'atlar, 13. On 
sene içinde sahibi çıkmıyan şir _ 

t ket ve müesseselerdeki depozito 
akçe~:rinin mahalli belediyelere 
tevdıı, 14. Nüfus deneme yazımı, 
15· ~dli evrakın posta idaresi va
sıtasile tebliği, 16 Depozito ve e
r:ıanet sandığı tesisi, 17 . .Altın r
tm ve gümüşten yapılan her 'n~~ 
eşyaya damga vurulması, 18. Köy 

~~~munun 16 ncı maddesini de
g_ıştı_ren 2491 sayılı kanunun bi -
rın~.ı ~addesile köy kanununun 
44 uncu maddesinin 5 inci fıkra
sını?d kaldırılması ve bu kanuna 
yenı en bazı hükümler ekl . en -
mesı hakkındaki kanun 1• 'h 1 B .. ayı a arı. 

utçe encüıneninde 
1. Şurayı Devlet, 2. Devlete aid 

matbaaların birleştirilmesi 3 K 
çakçılıktan başka inhisar' s~çı:: 
rından do~ 

. gan para cezalarından 
vazgeçılebilmesi 4 Devlet 
rnurl ' · rne -

arı aylıklarının tevhid 
tead "l" - ve 

u u, o. Subay ve askeri me -
murların .1 ki 

ay 1 arı hakkındaki 
1453 ve 2702 . 1 k 

sayı ı anunların ba-
zı maddelerinde df!ğişiklik vapıl-
ması 6 E b' · . ' . ene ı memleketlerd 
hızmet et k e 

.. me te olan memur ve 
mustahdemlerin ma . .. 
t h . aş, ucret ve 
a sısatlarının ted. . 

k . ıye suretı hak-

dedir. 
Bütçe encümeninde bunlardan 

başka 4 kanun teklifi, 7 tezkere 
var<hr. 

Dahiliye encümeninde 
Dahiliye encümeni ruzname -

sinde: 1. Eğer, semer ve hayvan 
koşumlarının tevhidi, 2. Dahiliye 
VVekaleti vilayet teşkilatı vazi
feleri, 3. Nüfus, 4. Arazi vergisi 
hakkındaki 1833 sayılı kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesi, 
5. Yangınbas (İtfaiye), 6. Yollar
da seyrüseferin tanzimi ve yolla
:nn muhafazasının temini hakkın
daki kanun layihalarile, Mus 
meb'usu Hakkı Kılıcoğlunun müf
ti adının başimamlığa çevrilmesi 
hakkındaki teklifi, 7. Başvekalet 
~ezkeresi ve Yozgad meb'usu Sırrı 
Içözün belediye vergi ve resim -
leri kanununun 5 ve 7 nci madde
lerinin tefsirine dair takriri var
dır. 

Jnhisarlar encümenin de 
İnhisar ve gümrük memurları

nın derecelerine aid proje. 

lktısad encümeninde 

Mütehassıs getirmek 
üzere Almanyaya bir 

heyet gidiyor 
Kadın çorablarının dayanıksız

lığının önüne geçilı:ıek üzere ~0: 
rap sanayii erbabı, Istanbul mılli 
sanayi birliğinde müteaddid .~o~
lantılar yaparak çorab sanayıının 
ıslahı hakkında bazı formüller 

bul.muş ve bu hususta bir takını 
kararlar verilmişti. 

Bu meyanda bir mütehassıs ~~
tirilmesi de kararlaştırılmıştı. Oğ-
rendiğimize göre, çorap sanayici -
!erinden bfri bu hafta içinde Al
manyaya gidecek ve bu mütehas-

sıs i~ile meşgul olacaktır. Azami 
bir ava kadar mütehassıs getiril
miş ~e tetkikata başlamış ola -
caktır. 

--=o=--

Rodos ve is:<enderuna 
Uğrıyacak gemiler 

.... ~ .. ~ 
Yeni muayyen ka· 

rarlar verildi 
Gümrük ve İnhisarlar Bakan -

lığı Rodos ve İskenderuna uğrıyan 
milli gemilerle yapılacak nakli-

yat hakkındaki talimatnamede ba

zı değişiklikler yapmıştır. Bu de
ğişikliğe göre vapurda muayene 

yapacak olan memurlara bundan 

böyle bir kadın kolcu terfik edi
lecektir. Vapurların bu limanlara 

gelmesinden önce gümrük nokta
sından yolcuların giriş ve çıkış -

larında mazbutiyeti temir. edecek 
yerler ayrılacaktu. Bir yolcunun 

muayPnesi bitmeden başka bir 

yolcunun muayenesine başlanmı -
yacak ve noksan kalan muayene 1 

yeniden yapılmak suretile tekem-

mü1 ettirile<:ektfr. Muayene ya -

pılmadan evvel yokukrm arasına 

vapur mürettebatından hiç kimse 

giremiyecektir . .Muaye.ne memur-

ları eşyanın muayenesinde kemi

yetten ziyade keyfiyete ehemmi-

yet verecekleri ve muayenesi ona 
göre yapacaklardır. 

--o-

Soka: ta sarkıntı· · 
ilk etmişie_r 

Hakkı, Nuri ve Şükrü isminde 
üç kafadar sokaktan geçmekte o-

lan Fatihte Sofularda oturan Şü
kfıre isminde bir kadın:ı sarkıntı-

iyi bir 
·Karar 

-·--......... --
M0zaik, yağh bGya 

da jüriden geçirilecek 
Delvet bütçesinden yaplarak 

binalarda bulundurulacak fresk, 
mozayik veyahut yağlı boya verli 
duvar resimlerinin de, men· lcket
te dikilecek abide ve heyT.cl isle
rini tetkik etmek üzere < ulan 
jüri tarafından tetkiki estetik ba
kımdan faydalı olacağı di.işi.inül
müştür. Bakanlar heyeti Kültür 
bakanlığının bu husustaki teklifi
ni kabul etmiştir. Bundan böyle 
İstanbulda güzel sanatlar akade
misinde toplanan mütehassıs jü
riden fresk, mozayık ve yağlı bo
ya yerli dm·ar resimleri de geçi
rilecektir. 

Kendi evi zan 
et""i' 

Samatyada oturan Mustafa oğ-
lu İsmail isminde biri, kendini 
bilmiyecek derecede sarhoş bir 
halde iken kendi evi zannederek 
komşusu Demirin evim• kapıyı 

kırmak suretile girmiş, yakalana
rak mahkemeye verilmiştir 

Doktorlar gidi· 
yorlar 

Pazartesi günü Başvekil Celal 
Bayarın bir nutku ile açılacak. o
lan yedinci tıb kongresine i~tirak 
etmek üzere şehrimızdeki doktor 
ve diş tabiplerinden mıihirn bir 
kısmı dün akşam Ankarayc:: git
mişlerdir. ,_ ........ IWi-

Meb,uslar halk 
ev2erinde 

İstanbul meb'uslan Ha1kcvleri
ni teftiş ve tetkik etmeğc başla
mışlardır. __ .. 
Halk par1isi kon-

greleri 
Cumhuriyet Halk partisi Beyazıd 
nahiyesl Opek1erarası semt ocağı 
yıllık kongreı.i; dün akşam mer
kez binası bulunan Letafet apar
tımanında akdolunmuştur. 

Kongre, maarif müdiir'ü Tevfik 
Kutun reisJiğlnde toplanmış ve 
evvela eski idaıe heyetinin çalış
ma raporu okunduktan sonra ye
ni yıl mesai programı tedkik o -
lurunuş; bunu ocak üyelerinin di
lekleri takib etmiştir. 

Bundan sonra yeni idare heyeti 
intihabı edilmiş Vt' hazır bulunan
lara limonata, bisküvi ikram olun
muştur. 

1 

Erazi tahriri işi 
Ara i umumi tahrir işinin' Ta: 

yin edilen müddet içinde bitiril
mesi ve arazi tahrir ihbarnamele
rinin ikinciteşrin sonuna kadar ı -bir neticeye bağlanması kararh.ş-ındakı kanunlarda değişiklik ya 

pılması, 7. Ma~ların tevhid 

1. Memleketten harice çıkacak 
veya memlekete girecek üretme 
vasıtalarının yaaks edilmesi ve 
yasakların yabancı memleketle
rin ysaak rnaddelerile değiştiril -
mesi, 2. Türkiye - Almanya tica
:~t. mukavelenamesine müzeyyel 
ıtilafın tasdiki, 3. Sanayiin kont
rolü, 4. Türkiye ile Almanya ara
sındaki rnübedelelere ve tediyat 
müteallik oJup 30 ağustos 1937 ta
rihinde imzalanmış olan anlaşma
nın tasdiki, 5. Vasıtasız vergiler 
hakkındaki kanun Ji'ıyihalarile 6. 
Arttınna. ,.ı·r:. iJh"''C' vc> ihale ka -
nununa ek kanun layihası, ayrıca 
3 kanu:' , .... t fsir talebi 
İktısad encümeni ruznamesinde -
dir. 

lık ederlerken yakalanarak mah-
.1 · 1 d' mış ve alakalılara tebligst yapıl-kemeye ven mış er ır. 

d .. 1
.. ve 

taa u une dair olan 1452 
lı · ve 1498 

sayı kanunlara ek ıa43 kan 2 . say ılı 
unun ncı ve 4 ün,·· 

ı · · . . . cu rnadde-
erının degıştırilmesi (6 ve 7 n 

maralarla bildirdiğim bu ik' ku
nun b" ı . . ı a

M~arif encün1eninde 
Ruzname şöyledir: l. Ankarada 

kurulacak konservatuvar hakkın
da, 2. İlk ve orta tedrisat mual -
!imlerinin terfi ve tecziyeleri hak 
kındaki kanunun 16 ncı maddesi-ır eştırıhniştir) 8 D 1 

memurları •l k ' . ev et 
taad'T• a~. 1 larının tcvhid ve nin değiştirilmesine dair layiha-

u une daır olan 1452 lar. Manisa meb'usu merhum Sab 
kanuna ha~ 1 2 savılı 

. g 1 sayılı cetveld~ki ri Toprağın maarif hakkında bir 
Mılli Mü~afaa Vekaleti kara kıs- kanun teklifi ve bir tefsir talebi. Bunlardan başka yeni encümen 
:; muallırnlerinin miktar ve ma- D!ger encümenlerde lerde de muhtC'lif proje ,.c tek -

1 mıştır. 

Senenin en orijinal :-om ·101 u 
· o Teivrıı.f'd1 oku\rıcak'\ı · ıt - - ~ - --

3- SON T .EL G R A JI' -16 1ciTe~rin1938 
• 
lktısadi meseleler 

-
iş ka u 

lzmi~ ve Mersinde aypı(an 
mühim tedkikat 

Tramvay vatman ve biletçHerinin ~, 
saatleri meselesi bir genel emirle 

hallolunacak 
Geçen hafta şehrimizden İzmire f 

gittiğin ihaber verdiğimiz iş da -
iresi u~um reisi Enis Behiç ev\'cl
ki giin Izmirden Mersine hareket 

1 
etmiştir. O h:ıvilide bir müddet 
tedkikler yaptıktan sonra doğruca 
şehrimize dönecektir. 

Mumai]<>yh İzmirdeki tedkikleri 
sırasında mahalli· tramvay şirke -
tinde vatman ve biJetçı olarak ça
lı~tırılan bazı işı;ılerin miiracaat
ları ile de meşgul olmuştur. 

Bunlar günde 11 saat çalıştık -
!arını s(iylemişlerse de şimdilik 
saati mesaide bir değişiklik ya -

•• 

pılması mümkün görülmemiş ve 
ileride çık<:ıcak genel emirle iş sa
atleri meselesinin hallolunacağı 

kendilerine bildir ilmiştir. 
Enis Behiç bu kabl bütün işçi -

!ere; 11 saatlik bir çalışma devresi 
için alesseviye bir ücret tesbit e
dilmesini ve bu suretle her gün 
devam eden anlaşaınamazlıkların 
önüne geçilmesini de arzu etmiş . 
tir. İzmir Tramvay şirketi, mec -
]isi idaresine bu va7jyeti bildire
rek ücret meselesini en kısa bir 
zamanda halledeceğini vadetmiş
tir. 

Universitede 
Mezu o anlar, k yde

dilenle , f~kir .. er ve 
y ni dersle 

1 

Bu yıl Üniversiteden 581 kişi 
mezun olmuştur. Bunların 257 si 
tıbdan, 162 sı Hukuktan, 64 ü fen- ı 

den, 37 si edebiyattan 26 sı diş 

tababetindl'n, 35 i C'czacı mc ktc -
bindendir. Tıb faki.ıltcs1 kurulu
şundanberi ilk defa bu kad:ır me
zun vermektedir. Gekcek yıl bu 
rakamın daha ziyade artac:ığı ü
mid edilmektedir. 

Sıhhiye Vekili en iyi tıb m,. -
zunlarından sekiz yurcllunun her 
yıl Üniversite laboratuvarlarına 
bırakılmasını ve Genelkurmay 
Başkanı Mareşal da Askeri Tıbbi
yede her yıl beş talebenin Üni -
versite için yetiştirilmesini ve 

bunlar yetişinciye kadar her yıl 
ordudan dört yüzbaşıyı verıneK,ri 

kabul suretile Üniversiteye bii -
yük yardımda bulunmuşlnr<lır. 
Kültür Bak:rnı Yüksek Muallim
den alh kişinin Üniversitede kal-

masına miisaade etmişlerdir. Ken
dilerine Üniversitenin minnet ve 
teşekkürlerini arzederim. 

Bu yıl imtihana girenlerin sa -
yısı 4166, kazananların sayısı 3284 
tür. Buna göre terfi nisbeti Tıbda: 
% 95,7, Hukukta: c:;; 64, Fende: 
% 70,8, Eczacıda: % 86,8, İktısad
da % 61,4, Diş tababetinde % 94,4 
tür. 

Nisbetler geçen yıldan iyidir. 
Üniversite imtihanlarında bu 

yıl muvaffak olamıyanlarm sa -
yısı 879 dur. Bu rakama göre mu
vaffakiyet.sizlik nisbeti % 21 dir. 

Kayıtlı talebe yekunu 4916 dır. 
FAKİR TALEBEYE YARDIM 

ni kabul etmiş demektir. Rüku -
metin beslediği Üniversiteli sayı 
sı da 1600 dür. Bu rakam bu sene 
1800 e çıkacaktır. Talebelerden 
çok fakir olanlara nakti yardım 
usulü kabul edilmiştir. 

YENİ BİR DEHS 

Bir çok kaplıcaları olan mem -
lek<.>timizde klimatoloji tedrisa
tının eksikliğini kapamak için tıb 
fakültesi taıafından böyle bir der 
sin ihdası ve profesörlüğüne de 
doktor Nihad Reşadın getirilmesi 
teklif edilmi~, keyfiyet Maarif 
Vekaletine yazılmıştır. 

---<>-

Köylünün 
Geçinmesine 
Göz dikenler 
Bunların hemen 
cezalandırllmqsı 

bildirildi 
Yeni orman kanununda köylü

lere verilen müsaadelerle geçimi 
sırf kerestecilik, odunculuk ve 

kömürcülük olan köylülerin re -
fah ve kalkınmaları hedef ittihaz 
edilmiş olduğundan kanuni kayıd 
lardan istifade ederek başkaları
nın bu hakları istismar etmele -
rine ve gizli maksadlarına köy -

lülerin kazancını tehdid ve köy -
lüyü siper ederek namı müstearla 
icrayi ticaret etmek istiyenlerin 
yolsuz hareketlerine meydan ve-

Bozul\ yo» ve 
kazma 

Kasketini çıkararak m•zaketlc 
,;anının yaklaştı: 

- AHed~rsi~iz, Mösyö! Bu yol 
nereye gider 

Bu, köti.i bir fran:;ızca ile konu
şan, golf pantaloolu, bo~ ııunda 
fotoğraf makinesi asılmıli bir şe~ -
yahtL Almana benziyordu. Bir 
başka milletten de olabilir. Pasn
porhına bakmadım. 

Karşılaştığımız yer, Cağaloğ

hmdan biraz ileride. İstanhul 
Halk Fırkası binasmın i.inünde i
di. Bugünlerde oradan geçmi se

niz birkaç günd<."nberi bu :rolun 
kaldırımlarının boı:uk ve tamir 
için aHiist edildiğini elbette giir
nıüşsüniizdür. 

Yolun nereye gittiğini ::.oran 
se;v.raha: 

- Belediye~·e!. dedim. 
1\Iulıatabını kahkaha ile güldü. 

Bu gülüşünde, yani •Belediyeye 
giden şu yolun ha1ine bakın• de· 
ıııek istiyordu. 

Ben onu haksız buldum. 
Belediye, yolları tamir ile mü

kellef değil nıidir? Şu halde bu 
yolun hatta nereye gittiğini bile 
sormadan ~ayın gezgin bu yolun 
belediyeye gittiğini anlıyabilirdi. 

Çünkii burada işleyen kuzma, 
belediyenin kart vazitinden daha 
beliğ bir faaliyet ifadesi değil 
midir?. 

HALK I1LOZ01''U 

ihtiyar 
Doktorlara 
Yardım 

Bu hususta yeni ka
rarlar verilecek 

cTürk hekimleri dostluk Ct'lllİ • 

yeti. nin umumi kongresi yakında 
toplanacaktır. 

Bu münasebetle lazım gelen ha
zırlıklara başlanmı~tır. 

Aldığımız malumata göre cmuh
taç doktorlara yardım• işi ile ._fü -
tiyar meslektaşlara muavenet» hu
susları da bu toplantıda hnlloluna· 
caktır. 

Bu lıususta bazı aza rapor ha
zırlamaktadırlar. Cemiyet aza -
sından Dr. Ahmet Şükrü Emet d< 
cemiyette biri cikraziıt, diğen 

•karşılıksız yardım• işlerile uğ -
raşmak üzere 2 yen~ ı:>.andık fU -
rulmasını cemiyete t$.YJ etmiş
tir. 

Mumaileyh bu hususta bir dr 
rapor vermiştir. Bu rapor• ~um; 
kongrede konuşulacak ve yaı:dım 
işi münasebetile lazım gelen ka
rarlar verilecektir. 

-0-

Mahkumların 
!'1skerlik 
Vaziyeti· 

Adliye Bakanlığı, vilayelletc 
bir ülmim yaparak hapisL111~ ""de 
mevcut mahkum ve mev't ıfların 
her üç ayda bir askerlık va-ziy<'t
lerinin bildirilmesini isti;ıniştir. 

--1-1--

... 

Geçen yıl bunun 3882 si ücret
siz, 1032 si ücretli okumuştur. Hü
kumetimiz fakrihal mazbatası u
sulile yüksek tahsili de talebemi
zin hemen parasız yapabilmelel'i-ş arı derecelerinin değiştirilme- .Milli Müdafaa encümeninde 2 lifler mevcuddur. 
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Hazinedar; tekrar padişahı, ya
tak başında görünce afallamıştı. 
Acaba! ne oluyordu? 

teveccühe bigane değildi. Şeytan 
gibi, her şeyi dinliyor ve takip e
diyordu. 

rilmemesi ve hemen tecziye olun
maları dün Orman Umum Mü -
dürlüğünden bütün alftkadarlara 
ehemmiyetle tebliğ olunmuştur. 

Kuyuya düşme-niş 
Kedilerle oynıyormuş 
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Arzı~i~az, Padişahın Matgüze• üzerine 
dıkllen, k~zlerine gözünün kuy

rugıle bakıyordu 
Peki amma kız nerede · d · D 

h l ı ı. er- - Padişahım; yataktalar ... U -a meraklandı ve irade etti. y 
1 B k • uyor ar .. 

IIazi a , bakalım~ nerede? uyuduğu vardı, ne de baygın -
rni " ne~lar.' yataga yanaştı. Çeş- dan gitmiş ; 

e abın bıtkın bir halde tt ~ 
~" gördü. Kö ede . .. .. ~a ıgım Demek; her şeyi unutmuştu. Ne 
· • Mat .. § pıke ortuyu ~çtı. olabilirdi. Hiç fütur getirmeden 
t gu7.el altında idi ve uyu - ustasına dönerek· 
l yordu. Halbuki· k . o;ı., d . 
J derhal ' urnaz ~a • - Demirhindi getir ... 

uyuyor gibi vapmıştı Ne D . . 
1,• uyuduğu vard • · edı. Arzınıyaz, dışarı çıktı. 
J lığı ... Her "ey~ ~~t~e dde baygın- Sultan Aziz, ustası dışarı çıkar 

:.- ı ışı ıyor u km ~ 
Hazin d · çı az yataga yaklaştı. Karyola-

/ e ar, efendısinc arzetti: nın dibinde bulunan pikeyi kal -

dıraı. ~ 

Yüzükoyun, uzun saçlarına do -ı 
lanarak yatağa yapışmış .o~ar~ 
yatan ve uyuyan dildadesını go
rünce; her ne hikmet ise; birden
bire irkildi. Uzun boylu gözdesini 
süzdükten sonra; bir de karyolada 
bitab bir halde yatnn Çeşmiaba 
göz gezdirdi. . 

Bu iki dilber arasmda o kadar 
fark buldu ki ; birisi, aslanlar gibi 
yatıyor. öbürünün, nazik ve narin 
vücudü. büzülınüş, <'Zilmiş bir hal
de idi. 
Çeşmiab; gözlerini ac;amıyor, 

solan ve kuruyan dudaklraını iki
de bir dili ile yalıyor, içten içe 
jnii'· ~ du .. 

Mat güzel, sanki, uyuyormuş 

gibi, hiç istifini bozmadan ıızan
mış yatıyordu. 

Tam bu sırada kapı vuruldu. 
Arzıniyaz şerbet getirmşiti. 

Padişah; vaziyetini bozmadı. Us
ta içeri girdi. Şerbeti efeJldisine 
sundu. 

Maamafih; Mat güzelin üstü a
çılmış; efendisi ona bakıyordu. 

Arzmiyaz; padişahın Mat güzel 

üzerine dikilen gözlerine, gözü -
nün kuyruğile bakıyordu. 

Sultan Aziz; şerbeti içtikten 
sonra; ustasına dönerek: 

- .U,.2ta; bilirsin, seni severim .. . 
Emniyetli bir kulumsundur .. . 
Küçüktenberi elimde büyüdün .. . 
Fakat; şu kıza bak! .. Tosun gibi 
değil mi? Ne dersin sen? 

Usta; vaziyet alarak, hatta Mat 
güzele bile bakmayıp gözlerini 
yere dikmiş edep ve hürmetle e
fendisini dinliyor ve cevap ver
miyordu. Hazinedar, Mat güzelin 
uyumadığına, kurnazlık yaptığına 

k<Wi idi. 

Hiç şüphe yok ki; Mat güzel de 
efendisinin hakkında gösterdiği 

Sultan Aziz; ustasının sükiıtü
nü ihlal etmek için ı;.unları da 
söyledi: 

- Usta; ne söylemiyorsun? Bak 
hele, şu ç'Elpkına... Hem, çaldı .. 
hem, oynadı. Hem de havuzda 

türlü cümbüşler vücude getirdi. 
Fakat, görüyorsun, rengi bile sol
mamış ... Dimdik uyuyor ... Daha 
zinde, daha kuvvetli uyuyor. 

Hazinedar, artık cevap v~rrnek 
mecburiyetinde idi. Cevap \'erdi: 

- Hakkı şahaneniz var! ... Cid
den, bu kız çok güzel ve dinç bir 
kız ... 

- Ne diyorsun? 
Biraz daha, söylendikten sonra; 

gözlerini Çeşmiaba çevirdi. Zav:ı I
lı kız, hiçbir şeyciklerdcr. haberi 
yoktu. Baygın, ruhan ezilmiş, ız
tırap i;inde yatıyordu. 

Bir an, yeni dilberi süzdükten 

sonra; ustasına teveccüh ederek: 

- Bak, şu zavallı kıza; ne ka
dar narin ... Ne kadar ince ve gü
zel. Fakat; bir aslana şikar ola

cak bir mevcudiyet değil... Olsa, 
olsa bir tilkiye yem olabilir! .. Us
ta, öyle d_eğil mi? 

- Ferman ekndimizindiı'. .. 

..._ Al şuzavallı kızıl götür ya
tağına. orada uyusun olmaz rnı? 
Nihayet; boşuna kalabalık etme
sin burada! .. 

Arzıniyazın; gözleri dolmuştu. 
O, bile Çeşrniaba acımıştı. Hınzır 
Mat güzel, bu şikarı da bir çırpı
da yok etmişti. 

Demek; padişah, istemiyordu. 
Ne yapabilirdi. Zavallıyı sersem 
ve bihoş bir halde, bütün bir genç 
1ik ve güzellik hayntının kısa bir 
zamanda sondüğü meş'um yatak
tan kaldırarak, kollarımı girip, iç 
odalardan yatağına götürüp ya -
tırdı. 

(Dc\1amı var) 

Kadının feryadı itfai· 
yenin gay:r:eti hepsi 

boşa gitti 
Topkapıda Saimin bostanında 

oturan Necati isminde birinın ka
rısı Seniha dün oğle üzeri bostan
da: >Yavrum kuyuya düştü, yav· 
rumu kurtarın imdadc diye fer
yad etmiye maşlamıştır. Seniha
nın :feryac4 üzerine gelen memur
lar itfaiveve haber vermişlerdir. 
İtfaiyenin • İstanbul gnıpundan 
gelen bir müfreze birkaç dakika 
içinde bostan kuyusundaki suyu 
boşaltmışlarsa da Scmilıanın oğlu 
kuyuda bulunamamıştır. 

Bunun üzerine memurlar \!C ka
dının feryadı üzerine biriken ha1k 
bostan etrafında araştırmalara 

başlamışlar ve nihayet Senihanın 
henüz iki yaşında bulunan oğlu 

Tunceri bistondan bir hayli u -
zakta bir arsada kedi yavruforile 
oynarken bulmuşlardır. 
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lngiltere Ne Yapacak? \ K ırm ız ı köşkün s ~ hib i 
/ Barnardi dö Sigoyer 

HER GÜN BiR HiKAYE 
Boşa Giden Emekler .. R oma ile anlaşma kabil olursa 

vaziyet ne olur? 

Hitler'in 
üzerinde 

Avrupa sulhu yeniden kuvvet • 
lendi mi, daha mı zayıf düştü 1 
Bu bir taraftan münakaşa edile • 
dururken Münih anlaşmasından 

sonra İtalya ile İngilterenin, İtalya 
ile Almanyanın karşılıklı tazyikle
ri ne olacağı bahsi devam etmek
tedir .. Münih'ten dönüldükten son
ra İtalyanlar ~tık ingiltere an
laşmasının kolaylaşacağını, daha 
doğrusu 16 nisanda aktedilen iti
lafın fiy liyat sakasına çıkacağını 
söylüyorlardı. Bu böyle oldukça 
İtalya ile Almanyanın vazi_ııet -
!eri, Berlin - Roma mihverinin 
istikbali ne olacağı suali de orta· 
ya çıkıyordu. Yeni gelen Avrupa 
gazetelerinde Bunların Romadaki 
muhabirlerinden alınmış maliıma
ta bakılırsa İngiliz - İtalyan anlaş
masının fiyliyat sahasına çıkması 
için Londrada bir takım şeyler is
tiyormuş. Bu itibarla Romada Ber
lirı ile olan yakınlığını bozamıya
cakmış. Şimdiye kadar sağlamı ol
duğu söylenen Berlin - Roma mih
verinden İtalyanın ayrılması, şöy
le Londra tarafına doğru gitmesi 
mevzuu bahsolmuyordu. 

-. 
son nutku lngilizler 
ne tesir bırakmış? 

Fakat bu rivayetler nereden çık· 
mıştı? 

Herhalde Münihten sonra 1'.al· 
ya ile İngilterenin münasebatı 

dir. Her Hitler nutkunda Sinyor 
Musoliniden bahsederken İtalyan 

• Başvekilini cAlmanyanın yegane 
ve hakiki dostu• diye söylemiştir. 

İngiltere Kral ailesi 

Bu suretle Berlin • Roma mihve
rinin sağlamlığı bir kere daha an
latılmak isteniyordu. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

B r deli ile beraber 
t m ı rhaneden !caçtı ... 

Sigoyer, altı yedi ay evvel 
Paris civarındaki köşküne bi -
rini kapatıp zulüm ve işkence 
ettiği, diğer bir adamı da öl
dürüp köşkün mahzenine def
nettiği cürmile yakalanarak 

. mahkemeye verilmişti. Tıbbı 

adli, kendisini muayene eden 
ve akıl müvazenesinin bozuk 
olduğunu söylemişti. Bunun Ü· 

zerine mahkeme, Sigoyerin tı
marhaneye konulmasına ka -
rar vermişti . 

• . . 
- Tımarhaneden mahkemeden 

ziyade korkuyorum. Oraya dön
mek istemem! ... 

Bu, ve buna benzer daha bir 
çok saçma sözleri söyliyen Sigo
yer nihayet tımarhaneden kaçtı. 

Sigoyerio macerasını vaktile 
uzun uzadıya yazmıştık. Okuyu
cularımızın hatırlarında olsa ge
rektir. Tıbbı adelinin Sigoyerin 
tehlıkeli bir deli olduğuna dair 
verdiği bir rapor üzerine bir tı

marhaneye kapatılmıştı. 
Deli veya akıllı, Sigoyerin bir 

arzusu vardı. Tımarhaneden kaç
mak. .. 

Sigoyer, timarhanede bulundu
ğu müddetçe gayet sakin, uslu 
durmuş, gardiyanlara itaat ve ne
zaket göstermiş ve sevgilerini, iti
matlarını kazanmıştır. 

Fakat günün birinde öğle ye -
meği için tımarhanenin lokanta
sına gelmediği görülmüş, aran
mış, bulunamamış. Nihayet kaç
tığı anlaşılmış ... 

(Devamı 7 inci sahifede) 

- Güzel, pek güzel bir iş! ... 
Şüphesiz fakat, sonu gelmek şar
tile ... 

Vecdi Orhan, sırtını piyanoya 
dayamıştı. Ciddi bir tavırla anla· 
tıyordu . 

Bayan Pakize, divana uzanmış
tL Dikkatle sevgilisine bakıyor, 

sözlerini dinliyordu. Vecdi ile 
yazın, bir Ada gezintisinde tanış
mış, sevişmişti. 

Pakize, zengin bir tüccardan dul 
kadmıştı. Henüz otuzunda, gilzel, 
şirin ve sevimli bir kadındı. 

Vecdi de on senelik bir evli idi, 
Karısı, ne güzel ve ne de çirkin 
bir kadındı. Fakat ruhan çok 
yüksekti. 

Vecdi ile, adliyede zabıt katibi 
iken sevişmişler, evlenmişlerdi. 
Düğünden sonra daktiloluktan 
vaz geçmiş, bütün hayatını evine, 
kocasına hasretmişti. Vecdi üzeri
ne titriyordu. Biraz geç kalsa kal
bi heyecan içinde titriyor, pence
renin önünden ayrılamıyordu. 

Ne yapsın, kocasını çıldırasıya se
viyordu. Ayıp mı bu!. .. 

- Fakat, sevgilim ... Bu biraz 
talihe bağlı bir iş ... Servetini teh
likeye koymak istemem ... 

Pakize, gözlerini süzerek: 
- Sana itimadım var. Bu işte 

de muvaffak olacağına eminim .. 
Dedi, sonra kalktı; Vecdinin 

yanına geldi, ellerini omuzlarına 
koydu, gözlerini gözlerine dikti. 

- Evet, her şey de olduğu gibi 
bunda da muvaffak olacaksın. 
İnan bana ... 

- Beni kandırdın, paralarunı elimden aldın ... Sefil, alçak, !il 
Dudaklarını, sevgilisinin du • 

daklarına yaklaştırdı. Bu sırada 
birinin kapıya yaklaştığını duydu 
ve geri çekildi. V ccdinin benzi 

soldu, hemen masasının önüne o
turdu, Pakize: 

- Peki, yarımda orada lı' 
nurum. ....ı 

Son günlerde İtalyan matbua • 
tının neşriyatı yine hücum ma -
hiyeti almakta ve Fransa aleyhine 
de yazılar yazılmaktadır. Alman 
Başvekilinin şimdiye kadar tel • 
graflarla haber verilmiş olan nut
kundan sonra ise Berlin ile Ro
manın arasındaki dostluk daima 
kuvvetli olduğu İtalyan gazetele
rinde tekrar edilmektedir. 

başkalaşarak İngiliz - İt~lyan an- ı 
]aşmasının filiyat sahasın' çıka

cağı sözlerinin büsbütün asıls , ğı 
iddia edilemiyor. Münihte ınm 
İngiliz, Fransız ve İtalyan Baş -
vekilleri arasında doğrudan dağ- l's=='.""=======================================~ 
ruya temaslar olmuş, birbirlerile a m s u n d a 
görüşüp konuşmuşlardı. Ondan 
sonra şu sözler ortaya çıkıyordu: 
16 nisan İngiliz - İtalyan anlaş -
ması filiyat sahasına çıkacak, Fran 
sa ile İtalya arasında da bir an
laşma olacak Fransa ve İtalya bir 
birlerine hemen elçiler yollıya -

- Bu işe ben de iştirak edece
ğim. Fakat, servetimin ancak nıs
fını vereceğim. Ben, biraz ihtiyat
lı kadınım. Senin gibi servetimin 
hepsini birden tehlikeye koymak 
istemem. Ne olur ne olmaz. Her 
ihtimali düşünmeli. .. 

Vecdi, yalnız kalınca ba~· 
Jeri arasına aldı, hıçkıraraJı 
lamağa başladı. Düşünil, 
Felaketi sc,•gilisine nasıl a~ 
caktı. Kömür yüklü şileblı> 
panyol millicileri tarafındall 
rıldığını nasıl söyliyecektL 
dan biraz geçti, kapı şiddet~ 
çıldı, Pakize içeri girdi. Reııl 
sarı idi: 

- Şimdi gazetede okuduıf'. 

Bu neşriyattan şu hulüsa çıkı
yor· Eğer Münih'den sonra İtalya 

Roma anlaşmasını yapan Ciano 

ile Almanya arasındaki münase

batın gevşediği Parisve Londra

da da zannedilmiş ise bunda al -

danmışlardır!. Roma için Alman

yanın dostluğu yeter. Başka dost
luk aramıyacaktır gibi!. 

caklar!. 
Fakla o günlerden sonra vazi· 

yette bir değişiklik oldu. Alman 
Başvekili nutkunu söyledi. Bu 
nutkun tesirleri hala Fransada, 
İngilterede, Amerikada mevzuu
bahis olup durmaktadır. 
Şimdi de İtalyan matbuatı bir 

taraftan İtalya için Almanya ile 
dostluğun pek kafi olduğunu, baş 
ka dostluklara ihtiyaç kalmıya -
cağını yazarken diğer taraftan 
dan İngiltere ve Fransa arasında
ki münascbatın yakınlığından tut 
turarak Paris ve Londraya yine 
eskisi gibi hücumlar yağdırılmak
tadır. 

İtalya Hariciye Nezaretinin çı
kardığı İnformazione Diplomati
ka mecmuası yarı resmi mahi ' -
yette olarak vakit vakit neşriya
tile İtalyanın şu veya bu mesele 
karşısında aldığı vaziyeti anlat -
maktadır. Şimdi de bu mecmua 

sıtasile ilan edilmiş oluyor ki 
ı alyanın Almanyadan ayrılması 
düşünülmemektedir. 

Curnale Ditalya gazetesi hü -
cum ediyor. Fransada İtalya aley
hine fikirler beslendiğini ileri sü
rüyor. Alman Başvekilinni nut
kunu söyledikten sonra İtalyan 
matbuatında görülen bu değişik· 
!iğin nazarı dikkati celbetmekte -

Yine kıskançllk 
yüzünden 

Bir 
kak 

adaın so
orlasında 

karısını öldürdü 
Geçen gün Samsun adliyesi ad

liye tarihimizde sürat bakımın -
dan bır rekor teşkil edecek mü -
him bir karar vermiştir. Hadise 
şudur: 

Tütün amelelerinden Yaşar a
dında bir adam epey zamandır 
karısı Kadriye ile oturmaktaydı. 
Fakat kadın, kocasına fazla bir 
sevgi beslemediğini belli eden bir 
çok hareketlerde bulunmuş, hat· 
tıi bazı dedikodular bile çıkmış . 
tır. 

Karısının kendisine bağlı olma
dığına inanan Yaşar, onu öldür -
meği tasarlamış ve öğle tatilin· 
den az sonra tütün deposu önün
de rastladığı kadına evvelden ha
zırladığı bıçağı saplamağa başla

mıştır. Can havlile kendisini ile
ri atmak istiycn Kadriye kımıl
danacak vakit bulamamış, beş ye
rinden aldığı darbeyle yere yı -
kılmıştır. Yakanın cereyan ettiği 
yer kalabalık olduğu için hemen 

civardakiler müdahale etmek is
temişler, Yaşarın ani hareketi yü
zünden kadını kurtaramamışlar -
!ardır. Kadriyenin orada bulunan 
dayısı Aptullah hemen tabanca -
sını çekmiş ve kaçmağa başlıyan 
katili kovalamıştır. Yaşar büyük 

-

bir süratle inhisarlar dairesi <i 
nünden uzaklaşıyordu. Aptullah 
dört el ateş etmiş ve bir kurşun 
Yaşarın tam karnına saplanmış· 
tır. 

Zabıta hemen vaka mahalline 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bugün IPEK ve MELEK 

- Pekala ... Ne kadar verecek
. ? 

sın .... 
- Beş bin lira ... 
Vecdinin tasavvur ettiği iş, Zon

guldak ocaklarından kömUr al
mak, bunları bir şilep ile İspan · 
yaya götürüp satmaktı. Buna mu
vaffak olursa koyduğu sermaye
nin iki, üç misli para kazanacağı 
muhakkaktı. 

• • • 
Pakize, o gün erkenden kalktı, 

ipek penuvarını giyindi; köşkün 

bahçeye nazır traçasında sabah 
kahvaltısını etti. Sonra İstanbula 
indi, Vecdinin yazıhanesine gitti. 
Kapıdan girınce şaşırdı: 

- Rengin nekadar solmuş! ... 
- Bir şey değil... Dün gece bi-

raz geç yattım da ... 

- Ben, dedi. dişçiye kadar gi
deceğim. Öğleyin Abdullahta 
beklerim. Gel, yemeği beraber 
yiyelim, olmaz mı? .. 

sinemalarında 

K O TES VALEVSKA 
Bat r llerdeı 

GRETA GARBO -
Bu fll:ıı PERŞEMBE akşamından 

sineması nda gös terllecektır. 

CHARLES BOYER 
itibaren IZMIR'da ELHAMRA 

lehi batırmışlar. Doğru ıııV 
- Evet ... Mahvoldum pa> 
- Sen mi? ... Sen .. , 
- Evet ... Bütün servetit11< 

leple beraber denize götıl 
Bir parasız kaldım ... 

- Benim ödünç verdiği.Jll f 
lar da mı? .. 

- Evet ... Onlar da ... 
Pakize, bir sandalyenin ii 

oturdu. 
- Ne yapacağım ben şiıllıli 
- Servetinin bir kısmı d 

1 yor. Yarısını kaybetmekle 1 

yetine halel gelmez ... 

- Hayır! Sana yalan söYIİ 
tim. Bütün paralarımı ve 
Sana itimadım vardı. 

- Vah! Pakize... Fakat 
itham etme ... Bir şeydir oıd; 

- Şimdi ne yapmak fikt 
. ? 

sın ... 

- Yeniden işe başlıyaca~ 
- Bunu sormuyorum. P 

rımı nasıl vereceğini anlaJllıl 
tiyorum .. , 

- Zararlarımı çıkarınca 1ı' 
rımı ödiyeceğim ... 

Pakize müstehzi bir k~ 
salıverdi. Vecdi hayretle 
yordu. Şimdi karşısında sc' 
mültefit, okşayıcı bir sevgiJJ 
ğil haris, hodbin, parasında~~ 
ka bir şey düşünmiyen bir 
vardı. 

""!!!"'!IP. . ............. ,....,,, ............... !!!'l"'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..-........... !!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!! ...... !!!!!l!! .... l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!l...,..!!!!!!!!!!!!!I.;;;;;;;:.;;;;;;;:.;;;;;;;;;;;;;;;;,:;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;::;::;;;:;:::;;::;::::::::: ... 
Dedi. bu hükme kendini inandırdı.. Yürüdü. 

- Bir param kalmadığıll~ 
sini sana verdiğimi söyJediJ11' 
ne tekrar ediyorum. Bir P' 
yok. Benim paralarımı ne yıı 
bugün mutlaka ver ... 

Hakkı da yok değil. Refik, koca karı.. dediği bu 
bu kadını çocukken nasıl gördü ise dört sene evve
line kadar da hiç değiştiğini görmedi. Belki altmış 
beş yaşında var! Fakat, kimde cesaret vardır ki 
ona: 

- İhtiyarsın ... 

Diyebilsin! Müthiş içerler, kıyameti koparır. 
Her vakit kendini adeta kırk yaşlarında orta yaşlı 
bir kadın gibi tutar. 

Amma, yüz derileri pörsümüş, etleri çekilmiş, 
göz kenarları ve alın kırış kırış olmuş, surat büzüle 
büzüle bir avuç içi gibi kalmış! Bütün bunlar onun 

umurunda bile değildir. Gönül şen, çene kuvvetli! 
mahalle dedikodusunu bir istihbarat bürosu müdü
rü gibi mükemmel evirip çevirdikten, sabahtan ak
§ama kadar komşu komşu dolaşp çene yarıştırdık
tan sonra ihtiyarlık bunun neresinde?. Yaşayışı da 
bir tuhaf. Yalnız tuhaf değil. Esrarengiz! Üç dört o
dalı bir evin içind~ tek başına hiç kimsesi yok. Ne 
çocuk, ne kardeş, ne ağabey, ne hala, ne teyze. Mut

lak bir kimsesizlik. Çok evvelden iki çocuğu varmış. 
Ölmüşler. Amma ne zaman?. Nerede?. Nasıl?. Bunu 
mahallede hiç kimse bilmediği gibi evlendiği, kimin
le evlendiği, kocasının nasıl öldüğü de tamamile meç 
huldür. Kendi de hiç kimseye birşey söylemez. O, 
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yalnız öğrenir. ve .. her akşam birinin sofrasında bu
lunur. Annesi ölmeden en çok Refiğin evine gelir, 
sabaha kadar ne kendi uyur, ne de zavallı kadıncağı
zı uyuturdu. Söyler söyler. Boyuna söyler, yalnız 
kendi mahallesindekini değil, daha birkaç mahalle 
yukarısına kadar her evin içinde ne olup ne bittiği
ni saati s;ı.atine anlatırdı! 

Fakat, o buna : 
-Dedikodu ... 

Demez, hatta, bu şekli de vermez. Laf arasında 
her yeni bildiği, öğrendiği şeyi sıkıştırır ve ondan 
sonra hüsnü niyetle müteharrik bir eda takınır, di
line doladığını ya batırır, ya çıkarırdı! 

M;ıamafih, herkes te bu esrarengiz yaradılışılı 

Yazanı 
Etem izze t 

kadını sever, mahalle çocuklan 
- Haminne .. 
Büyükler, 
- Teyze .. 
- Hala. 
- Hemşire ... 

BENiCE 

Der, hürmet gösterir, 
de: 

iltifat ederlerdi. Refiğin 

- Hasibe Hanımteyze .•• 
si idi! Hasibe Hanımteyze ... aşağı, Hasibe Ha

ı.ımteyze ... yukarı! Refik, arasıra da esrarengizliğL 
ne işaret için: 

- Teyze, senin altın küpü nerede saklı Allahını 
seversen? ... 

Diye takılıp yarı ciddi, yarı şaka söylendiği za
man, Hasibe teyze; 

- İmkanı yok... el 
- İmkanı yok mu?... 13 

kendin gibi iflasa sürükle~~ 
hakkın var? Paralarımı !>'" 

- A.. Çapkın. Ben altın küpünü nerede bula
yım. Allah razı olsun konu komşudan. Hatır ve ri· 

ayet tutuyorlar da beni kimseye muhtaç etmiyorlar.. be~~~d; kalktı, tatlı bir sesle: 
Cevabını verir, kaşlarını çatar, Refik: 

b 1 - Beni dinle Pakize... . ~ - Vallahi teyze u para arı yemeden ölürsek /" 
(Devamı 7 inci sah~~ 

yazık olur! ;!' 
Flliln diye latifelerine devam da etti mi, büsbü- # .ıı .. •••••••••_, 

tün sinirleniyor, dudaklarını ısıra ısıra: o L o M 
Şuna da bak hele.. Demek, sen beDahnima ölümil -

mü bekliyorsun ha. Fakat, nafile. ölmem. 
Sanki, ne yaşadık, ne gördük.. 

1
1) 

Der, para bahsini ortadan kaldmverirdi! Maa- A k~ 
1 

~ 
rnaflh Refik kanidi ki: _.- J 

- Hasibe Hanımın evinden başka parası da J 
vardır. Komşularda yemediği zamanlar bu parasını Midilli Nasl 
sarf ediyor ... 

Bunun başka türlü olmasına nasıl imkan olur Ballı ? 
ki, Hasibe Hanım teyze giyiniyor, k~aruyor, arada 
bir evine gidildikçe de teldolapta öte beri görünü
yor. Bunlar da bakkal, kasab ve sebzecilerin teber
rüü değil ya? .. 

• •• 
Refik sokak kapısını aralık buldu ve seslendi. 

(Devamı var) 

En doğr;:esikııl'f 
Pek yııkuıda Son Telır" 
okumıya başlıyacaksJ.JI~ 



( 

_H_ö _T_lb. IE ~_H_a __ y_v_an_D_is ___ p_a_n_s_e_ri' 
Gençliğinde neler yap- Su aygırlarının dişleri 

m a k i t d . ? nasıl tedavi olunur?-
__ s e ı · · · Timsah, dişri ağrımı-

Muvaffakiyetinin sır lanı neler- ya başlayınca ağ 1 ar 
dir ? Nasıl şef oldu ? mı? - O iş c i !erin en 

Bugünkü Almanyanın devlet İşte eski mekteb arkadaşların • h · · t ' ' 
reisi Her Hitlerin çocukluk ve dan Her Verner de Hitlere dair bu Q ş m u ş e r 1 $ 1 
gençlik hayatı etrafında en yeni nu naklediyor. 1 d 1 
tetkika~a göre bir haftalık İngiliı; Fakat 0 zamanlar Adolf'un is- maymun ar ır "" 
gazetesı yazılar neşretti. •Son Tel-
graf, bunları hulasa etmektedir tikbali ne olacağı meselesi evde 
Dün Adolf Hıtler'in babasının n~ anasını, babasını çok meşgul eden, 

ti ·· ıd·· düşündüren birşeydi. Babası yu-
sure e o uğü anlatılmıştı. Bun-
dan sonraki safhalar da şöyle hi- karıda da anlatıldığı üzere oğlu-
kaye ediliyor: nun •birşey• olmasını istiyordıı. 

M H Bunun manası devlet memuru ol-
ımar er Jozef bunları yaz. 

~ak ıçın her yeri dolaşan muhar- maktı. Fakat unutulmamalı ki ha
rırı orada başka birisine dah t k yatın birdenbire zuhura gelen vak 
dim etmiştir ki bu da Her Hi~le:in aları vardır. İstikbali çok defa ta-
o mektebdeki !.'Skı arkadaşların- Yin eden de işte o vak'alar olur. 
dandır. Adolf Hitlerin istikbalini de tayin 

Bu eski arkadaşın adı Her V 
"d er-ner ır. O da llcr Hıtlcre d•. 

Qır yu-
karıda söylenen şeyleri tekrar et-
tıkt.cn sonra şunları ilave etmek
tedır: 

- O eski mckteb günlerinde id. 
Hıtkr Linz'de ihtiyar bir kad ı, . ının 

evınde bir müddet misafir ol -
muştu. Fakat ihtiyar kadının . na-
zarı dıkkatini celbeden birşey 
d · E · d k. var 1

' vın e ı küçük misafir mü-
temadiyen mum almakta . , eve ge-
tırmekte idi. Geceleri bu kadar 
mum yakmak için ne gibi bir ih
tiyaç vardı?. Bir gece ihtiyar ka
dı1: merak ederek Hitlerin bulun. 
dugu odaya gitmiş ve onu yakala. 
mıştır!. Hitler gecenin saat' ·ı led .. h ı ı er-

ıgı alde uyumuyordu. Mum -
!arı yakmış önüne b"' "k h . ' uyu arı ta-
lar yayını~ elindeki renJı:li ka -
lcmlerle bırşeyler işaret ed. . . İh ıyor, 
çızıyor.du. tiyar kadın b .. . unun 
uzerıne ona şunu soruyor: 

- Adolf ne yapıyorsun?. Seni 
pek meşgul görüyorum. 

Bunun üzerine Ado!f Hitı b 
şını k ld er a-

.. a .. ırarak ihtiyar ev sahibi-
ne gulumsiyerek şu cevab 
mişti: ı ver-

- Haritaları tetkik ed" 
ıyorum. 

Y ~.RIN -Bu 
Yemekleri 
Pişiriniz 
EKŞİLİ KÖFTE - SALÇALI 

_MAKARNA - KARPUZ j 
"Bır kilo kıyınanın irine .. 

dort s • . > uç 
oganı ınce ince d ... 

nız tk· ograrsı. 
. . ı yumurta kırarsınız Bir 

nııktar tuz koyarsınız. M . d 
noz b' ay a. 

ve ır miktar pı"rı·n ·ı • 
d ·· Cıave e ersınız. İyice • • 

B kı yugurursunuz 
11 ymayı yuvarlak · 

kiôfte h r d . yuvarlak 
1 a ın e hır tepsiye hazır. 
arsınız. Tencereye su k 
nız Su ... oyarsı-

. ya yag atarsınız S k 
nanııya baş! d • · u ay-
ı . a ıgı zaman k"ft 
erı una bul · o e

suya at ayarak birer birer 
arsınız, ten . 

ğıoı kapatırsın Acerenın kapa-
ız. teş hafif l 

malıdır. Köfte\ · . 0 • 
siniz İste . er pışınce indirir-
edeb;r . r~enız patates le ilave 

ırsınız. Bir tabağa d .. t 
Yumurta kırarsınız i . or 
\arsınız n· ı· ' yıce çalka

. ır ımonu 
çine d .. k n suyunu i-

o erek tetk \'-
nız. Ten d ar ça ~alarsı-

cere en b" 'kt su ala k ır mı ar sıcak 
ra Ynvıış ya k yavaş yumurta-

arıştır?rsınız ve bu suretle 
Yapılan kesf 
boşalt ırmeyi tencereye 

ırsınız ve karıştırır S sıruz. 

t uya tuz atarsınız, kayna. 
ırsınız Su kil 

lı:ı . ynayınca yarım 

n~o v~a~arn~yı içine hoşaltırsı-
apagını yarıyarıya ka

patırsınız. Piştikte nsonra t 
reyi 1 .. cnce-

mus uı,run altına götü .. 
ve 8 ... k rur 

ogu suyu ararsınız B ti v ' • u su-
re e soguyan su makarnalaı 
tel tel B ı ayırır. usuyu da s·· si · uzer
c nız ve makarnayı tekrar ten-
er~~·c koyarsınız. 
Dort b .... k k da uyu aşık yağı tava-

tes·Y~karsımz. Bir miktar doma-
ı ınce . d ... 

hu ınce ograrsınız. Salça 
suretle hazırlanınca makar-

na tencere . . . ' 
nız sının ıçinc bo~altırsı-

'. karıştırırsınız. Hafif ateş ü
zerınde ısıtırsınız. 

Kavun. 

için böyle bir vak'a olmuştur. Fa
kat bu acıklıdır. Çünkü tarihe, 
coğrafyaya, haritaya bu kadar me 
raklı olan çocuk bir gün öğleden 
sonra evine döndüğü zaman çok 

geçmeden şu acı vak'a karşısında 
kalmıştır: Babası kalb sektesin-
den "'lm·· ··ı ' 

. 0 uştu .. Adamcağız o gün 
~ır komşusuna uğramış, oradan 
Jıkarak evine gelirken sokakta 
d"' .. 
uşup kalmıştır. Oradan geçen 

!erden biri kendini tutmuş Adol
fun babası da o adamın kolları a
rasında can vermişti. 

Bu vak'a 1903 senesi ikinci ka
nun ayının 5 inci günü oluyor. İş
te Adolf Hitlerin hayatında mü -
him bir dönüm noktası. 
Babası öldüğü zaman Adolf an

cak 13 yaşında bir çocuktu. On üç 
Yaşındaki çocuk bundan sonra 
hayatta yalnız kalarak mücadele
ye girişmeğe mecburdu. 

Adolf"un annesi Klara Hitler 
içi"n böyle dul kalmak pek acı 
geldi. Bu ani darbe kadının asabı 
üzerinde fena tesirler yaptı. Fa -
kat Adolf'u yetiştirmek lazımdı. 
Dul kadın kendisini bekliyen va
zifeyi bırakmadı. Oğlunun tah -
siline devam etmesi için uğraştı. 

Adolf bu suretle daha üç sene o 
mekete devam etmiştir. Onun da 
gayesi tıpkı babası gibi memur ol
maktı. Fakat henüz bu meraka 
ermemiş ve daha mekteb se
neleri de bitmemişti ki genç A -
dolf birdenbire hastalandı. Ciğer
lerinden rahtasızdı. Yatağa düş
tü. Çocuk nihayet bakılarak, iyi -
leşti ise de hekim şöyle diyordu: 

- Bu çocPk daha bir sene mek
tebe gidemez! .. 

Annesi hekimin bu sözünden 
memnun olmamıştı. Adolf daha 
bir sene evde oturarak zaman 
kaybedecekti. Fakat bu zararı a
zaltmak için annesi şu çareyi dü
şündü: Oğluna resim yapmayı 
öğretmel!:! .. 

Fakat kadının bu maksadı da 
hasıl olamamıştır. Çünkü koca -
sının ölümünden birkaç sene son
ra yani 1908 senesi birincikanun 
ayının 21 inci günü Klara Hitler 
de dünyadan ayrılmış oldu! .. 
Karı koca biraz para biriktir -

mişlerdi. Fakat senelerce birikti
rilen bu para çok olmadığı gibi 
fevkalade masraflarla, hıl.stalık -
!arla bitip tükenmişti. Onun için 
hem babasını, birkaç sene sonra da 
anasını kaybeden Adolf Hitler 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Paris civarında, Vensan hayva
nat bahçesini ziyarete gidenler -
den birisi, baytarlardan birine mü
racaatla şu suali sormuş: 

- Hayvanların, mesela şu bü -
yük filin dişleri ağrır mı? ... 

- Elbette ... Madem ki sizin gi
bi, benim gibi onların da dişleri 
var ... 

- Peki amma, dışlerinin ağrı
dığını nasıl anlatırlar? ... 

- Sizin gibi, benim gibi inle -

mekle ... 
Hakikaten, dişlerinden muzta

rip olan hayvanların bunu anlat
ma usulleri vardır. Bahçe müda
vimlerinden biri bana, oynar gibi 
görünen bir su aygırını gösterdi. 
Aygır, taşları ağzına alıyor, çiğ
neyip ve atıyordu. Sonra iri çene
sini, kafesin demirlerine sürüyor
du. Sonra koca pençesini ağzına 

sokuyordu. 
- Ne tuhaf oynuyor? ... 
Yanımızdan geçen gardiyan ce

vap verdi: 
- Oynamıyor, dişinden muz

tarip. Su aygırları diş çıkarırken, 
veya dişleri ağrırken böyle yapar
lar ... 

Sonradan öğrendim. Aygırın diş
lerini tedavi için maruf dişçiler
den birisi celbolunmuş. 

Dişçi uzun müddet tedaviden 
sonra dişin çıkarılmasına lüzum 
görmüş ve bin müşkülatla dişi çı
karmış. 

DİŞÇİNİN :MUAYENEHANE
SİNDE BİR FİL - Bir dişçi an
lanıyor: 

- Fillerin dişlerini tedavi et -
mek çok hoştur. Eğlencelidir. 

Fil çok ı:ısludur. Her şeye itaat 
eder. Dişlerinden muztarip oldu 
mu acı acı inler, kızar, yanındaki
lerle kavga eder. Koşar, döner. 
Verilen yemi yemez, hortumu ile 
öteye beriye vurur. 

Fakat çok zeki bir hay.-andır. 

Dişçinin geldiğini gördü mü, _diş
lerini tedavi edeceğini derhal an
lar, hemen ağzını açar, uslu bir 
çocuk gibi durur. Canı da yansa 
ses çıkarmaz. Yalnız hortumunu, 
dişçinin eline sürer, okşar. 

Anvers hayvanatında bulunan 
Yümbo adlı bir filin iki dişini 
destere ile kesmek liizım gelmiş
ti. Dişlerinin ağrısını geçirmek i
çin yapılan bütün tedaviden fai
de görülemeyince lıuna karar ve
rilmişti. 

Yümbo, kırk yaşlarında kadar 
vardı. On senedenbcri dişlerinden 
şikayet ediyordu. Son zamanlar
da ağrı şiddetini arttırmış ve 
Yümbo tehlikeli bir hal almıştı. 

Binaenaleyh, dişlerin çıkarılması
na karar verildi. Yümbo, çok mü
tecessis bir hayvandı. Aletlerin 
nasıl hazırlandığına dikkatle ba
kıyordu. Bazılarına hortumu ile 
dokunuyordu. Sonra, ne yapılaca
ğını anlamış gibi dişçiye baktı, 

sanki: 
- Anlıyorum, dişlerimi kese -

ceksiniz, hazırım... Fakat. biraz 
çabuk olunuz ... 

Demek istiyordu. 
dişlerini kesmeye 
Vümbo'nun ayakları 

bağlanmıştı. Fakat O, 

Destere ile 
başladılar. 

ihtiyaten 
hiç kımıl-

danmıyordu. Yalnız bir defa, diş
çi, ağrıyan yerine dokunduğu za
man kımıldandı ve hortumu ile 
dişçinin arkasını hafifçe okşadı. 
Dişler kesilip yere düşünce Yüm
bo, büyük bir dikkatle bunlara 
baktı. Hortumunu uzattı, dişleri 

aldı, tartar gibi yaptı. Sonra hid
detle karşı duvara fırlattı attı. O
yukları tıkadılar, çenesini sardı

lar. Yümbo memnuniyetle kafası
nı, hortumunu sallıyarak yerine 
gitti. 

ASLANIN DİŞLERİ Al'iRIYIN-
CA - Aslan, bu çöl kralı dişleri 
ağrıdı mı, çileden çıkar. Önüne ~e-

------~-: ..... ---'---·-

leni kasar kavurur. Hayv&n, in
san demez saldırır. Çenesinin mu
ayenesine müsaade eder, fakat 
dokunulmasına asla ... 
Dişçi aslanlardan bahsederken: 
- Aslanların dişleri tedavi o

lunmaz, çıkarılır ... 
Dedi. Fakat bu pek güç bir iş

tir. İlk evvel ellerini, ayaklarını 
sıkı sıkı bağlamak, ağzını bez sa
rılı bir değnek parçası ile açık 
tutmak ve çok dikkatli davran -
mak lfızımdır. (7 inci sultan) na
mile maruf aslan, dıŞleri çekilir
ken, ağzına konan 10 sant!metre 
kalınlığındaki değneği parça par-

ça etmişti. 
Aslan, fil gibi anlayışlı değil -

dir. Homurdanır, kımıldanır, ba
ğırır, ve ~endisinı büyük bir acı
dan kurtaranlara karşı teşekkür 
hassısla konuşurken çöldek; vahşi 
bile etmez. 

Bir gün •vahşi hayvanların 

dişlerini tedavi eden• bir müte -
hassısla konuşurken çöldeki ser
best aslanların çla dişlerinden 

muztarip olup olmadıklarını sor
dum. 

Bu vahşi hayvanları pek çok se
ven dişçi: 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Nasıl evlendiler? 
------------------------------------müddet muhabere ile flört 

sonra Holivud'da evlendi 
Ladi ·oven uzun 

yaptıktan 
~~~~~~~~~~ 

Baz;ı Zc.harcf'un sevgilisi olan Fransız 
Fransa'da hapis yattı 

Uzun müddet cgüzel Leydi 0-ı 
ven• namile anılan küçük Fransız 
dansözü yine gazeteleri işgale baş

fa başladı. Nihayet son frangına 
varıncıya kadar yedi, bitirdi. 

Leydi, meteliksiz kalınca hatıra
larını neşretti. Geçenlerde Lond
rada hakimlerin huzuruna çıktı. 

Hakimler, güzel Leyıiinin bir de-

ladı. 
cLeydi Oven., bu güzel kadın, 

dostu doktor Ga;to'nun karısını 

rovelverle yaralamıştı. Bu sebebleı 
hapsolundu, mahkemeye verildi. 
Fakat beraet etti. 

Aslen Fransız olan cLcdi Oven• 
Haverde dansözlük yaparken bir 
İngiliz zenginile tanıştı: Sör Teo
dor Oven ... 

Lord, genç kızı çıldırasıya sevdi. 
Ve kendisile evlenmekte tereddüd 
etmedi. İngiliz lordunun serveti 
100 bi nİngiliz lirası kadar idi. 1915 
senesinde bu çok mühim bir para 
idi. 

Yeni •Leydi Oven•, bacaklarının 
güzelliği ile Zaharofun bile gönlü
nü çekmiş, çok ateşli mektublar 
yazmasına sebeb olmuştu. •Leydi 
Oven• bu mektubları neşretmek
ten çekinmedi. Güzel Leydı, uzun 
seneler çılgınca bir hayat sürdü. 
Birçok garabet gösterdi. Birçok 
komik ve feci vak'aların kahrama
nı oldu. 
YİRMİ MİLYON FRANKLIK 

BİR MiRAS 
1926 da, kocasından 20 milyon 

frank miras aldı. Bu paraları isra-

niz kostümü için 35,000 frank borç
landığını anlayınca hayretten ken
dilerini alamadılar. Leydinin kar
yolasının önündeki seccade, Şin -
şilla denilen kıymetli bir kürkten 
yapılmıştı. 

HONDURA'LI AŞIK 

Bu sırada Leydi Hoven, Hondu
radan gönderilen bir mektubu al
dı. Yüzbaşı Mak Kal adlı bir İngi
liz şu sözleri yazıyordu: 

cRica ederim, hakimlerin kar -
şısında metanetinizi kaybetmeyi
niz. Korsajınızın yakasına bir or
kide çiçeği takmadan mahkemeye 
çıkmayınız ... • 

Bu suretle başlıyan flört, devam 
etti. Her gün biribirlerine mektub 
yazıyorlar, hislerini, arzularını an
latıyorlardı. Nihayet günün birin
de Honduralı Yüzbaşı, Leydiyi da
vet etti ve ikinci mevki bir bilet 
gönderdi. 

Leydi, seyahat .esnasında zayıf
ladı, yedi kilo kadar kaybetti. 

(Devamı 6 ınc.ı salıilede) 
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Beyaz Saray 
Burada yapılan ziya

retler nasıl ol ur? •• 
Bir Arab sultanının 

• • kabul merasımı 
Amerikalılar hükümdarlara, 

yilksek şahsiyetlere karşı büyük 
bir alaka gösterirler ve bunları 
hüsnü suretle kabul ederler. 

Böyle birisi geleceği zaman ga
zeteler, radyolar, beyaz sarayda
ki hazırlıkları günü gününe hal
ka bildirir. 

Beyaz saray, Birleşik Amerika 
Cümhur bakanlarının resmi ika -
metgahını, yeşil çimenlerle süslll 
bir bahçeye nazır, beyaz mermer
den yapılmış, ,;ade bir bina. Bah
çede çiçek pek azdır. Her taraf 
çimen. Bunların arasındaki yol -
lara ince kum serpilmiştir. 

Mermer merdivenlerden çıın

f"ır, ipek perdeli, tahta oymalarla 
sofaya girilir. Sonra birçok sa -
!onlar. Bunlar da tahta oymalar
la süslüdür. Duvarlarda pek az 
tablo görülür. Mobilyalı, İngiliz 
tarzında ve Akjudan mamuldilr. 
Sade, fakat güzeldir. Bu saray, 
orta halli bir adamın lkametga -
hından farksızdır. 

Beyaz sarayda etikete son de • 
rece riayet olunur. Başkanın mai
yetinde bulunan zabitler çok ya
kışıklı ve çok kibardırlar. Üzerle

Vaşington bu yüksek misafiri
ni büyük bir merasimle karşıla

mak istiyor. 
İstasyona muvasalatında bir 

süvari müfrezesi tarafınran se
ll\mlanıyor. Askeri bando Omarın 
bir marşını çalıyar. İstasyon mah
şer gibi: Gazeteciler, sinemacılar 
ve ahali ... 

Prensi görmek istihorlar. Fa· 
kat o, kadar kısa bayi uki kala • 
balık arasında kayboluyor. Gö • 
rebilmek imkam yok. 

Nihayet, Cümhur Başkanlığı 

baş kAtibi M. Hiil ile arabaya bl
yor. Sultanın, gösterilen kabul • 
den çok mütehassis, çok memnun 
olduğu çehresinden belli. Gölü • 
yor, ellle halkı selamlıyor. Gaze
cilcrin, fotoğrafını almalarına 
müsaade ediyor. 

M. Lavalla Makdonaldın ziya
retindenberi Vaşington ahalisi 
bu kadar mutantan bir kabul res
mi görmemiştir. Diplomasi etike
te son derece riayet olunuyor. En 
ufak bir şey ihmal olunmaıuıo. Or
du kumandanı, parlak üniforma
sını giyinmiş, selam vazlyethıde 
duruyor. Bahriye kumandanı da, 
prensin önüne geliyor, eğlllyof 
seldmlı.yor. 

Halk, bilyilk bir sevln~le bafı. 
rıyor: 

c Y a§asın sultan 1 Yaşasın sul , 
tan!. .. 

Sultan, beyaz saraya kadar bü· 
yük bir alayla tıldiyor, Yanında· 
kılerle az konuşuyor, hep etrafı· 
na bakıyor. 

Biraz sonra, ikametine tahsis o
lunan otele girince, gazeteciler 
Halil dolduruyorlar, prensin e~ 
rafını çeviriyorlar, bin türlil su
aller soruyorlar. Maiyetinde bu
lunan iki lri hademe, prenslerini 
nasıl muhafaza edeceklerini bile
miyorlar, ipek hornozlarını açı • 
yorlar, paravana gibi kullanmak 
istiyorlar. Kabil mi?... Bellerin
deki kabzası altın işlemeli han • 
çerler bile gazetecileri korkutmu
yor. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

rinde daima sırmalı bir üniforma :r.ı-;::--;---:---------. 
bulunur. Üniformalarının sadeli- Kralın imzası 
ğine ve temizliğine çok dikkat 
ederler. Nazara hoş görünmiye - Üstünde uyumak 
cek bir halleri yoktur. 

Sarayda herkese içtimai, siyasi günah sayılır mı? 
mesvkline göre muamle olunur, o-
na göre kabul edilir. Geeçnlerde Parise Annamdan 

Cümhur başkanını ziyarete ge- mümessiller gelınlı, kılıkları, kı-
lenlerfn bazılarını, etikete göre, yafetleri ile herkesi alakadar et-
ya birkaç saniye, ya da birkaç da- mlşlerdlr. 
kika sonra kabul eder. Gelenlere Bundan 76 sene evvel, 1862 
hürmet ve riayet gösterilir. Han- de, Siyam taraflarından da böy-
gi içtimai sınıfa mensup olursa le bir heyet gelml§ kıyafetleri 
olsun izzet ve ikram olunur. Kü- ve Adetleri Parls halkını haylice 
çük bir zabitin ileride büyük ku- eğlendirmişti. Baııgok'tan gelen 
mandan, küçük bir tüccarın da hu mümessiller o zaman Versay 
milyoner olmak ihtimali düşünü- ve Vensan tarafından kabul e-
lür. dilmiş, hatta kendilerin~ krall-

BİR ARAP SULTANI çenin paviyonu dahi tah•ls edll-
Bir Arap sultanının geleceği mişti. Mümessiller bu pavlyon-

söyleniyor. Bütün gazeteler, rl- da yatacaklardı. 
saleler resmini neşrediyor. Holi _ Fakat daha ilk gece, pavyon-
vutun güzel yıldızları derin bir da garip bir hAdlse olmuştur: 
vecd ile bu şark prensinin fotoğ- 'l'esadlifen pavyonun birinci ka· 
!arını seyrediyorlar. Acaba yü • tı büyük elçiye, ikinci katı orta 
reklerinden ne geçiyor?. elçiye dllşmll§lür. 

Bu prens, Basra körfezine ya - İkinci katta yatacak olan, ya-
kın bir diyardan gelyor. Orada tağa gireecğl sırada, birdenbire 
yaz geceleri semada parlıyan yıl- fikrinden vazgeçmiş ve odadan 
dızlar çok parlaktır. Rüzgarları dışarıya fırlamıştır. 
göl kokularını getirir. Bir hülya - Yahu nereye gidiyorsun, 
memleketi!... niçin yatmıyorsun? 

Prens yalnız, maiyetinde kırını- Diye sormuşlar, adam: 
zı papuçlu prensler yok. Onları - Burada yatmam da yat-
saraylarında, kuş tüyü şiltelere ıuam ... 
uzanmışlar, sırmalı yastıklara da
yanmışlar, prenslerini bekliyor
lar. 

Sultan, mütenekkiren seyahat 
ettiriyor. Sade bir vatandaş gibi 
dünyayı geziyor, medeni memle
ketlerde tetkikler yapıyor. 

Orta boylu, küçücük elleri, a
yakları var. Prens Salt bin Tai
mur bin Faydalın maiyetinde iki 
hademe var. İri vücutlu, kavi bün
yeli adamlar. Her ikisi de beyaz 
harmaniyelere sarılmışlar, 

Diye tutturmuştur. Tercllma
nı yatağından kaldırmışlar, a
damın niçin yatmak istemediği
ni sordurınuşlardır. 
Meğer birinci katta yatan elçi 

de Bangok kralının kendi elya
zısı ile yazılmış evrak bulunu
yormuş. Siyam protokoluna gli
re kralın imz111ının Ustilnde u
yumak yasakmış. 

Nihayet bodrum katına indi
rilmiş de adamcağız tiyle uyu

İ....2'..abilmiş. 



BEYAZ SARAY 

1500 li1'a hala 
bulunamadı 

Itriyatçı Necibin yanında çalı

şan Romanyalı Osman Çakınn 

dükkandan 1500 lira parayı çala
rak kaçtığını dün yazmıştık. Os
man Çakır bütün araştırmalara 

rağmen henüz bulunamamıştır. 
Osmanın aranmasına şiddetle 

devam edilmektedir. 

lncirağacından düştü 
tl'sküdarda mekteb sokağında 

oturan Necib isminde bir çocuk 
bahçesindeki incir ağacından dü
şerek başından yaralanmıştır. 

Elini makineye 
kaptırdı 

Hasırcılarda Viklorun makar

na fabrikasında çalışan Koço is -
ıninde biri bamur makinesi silin

diri arasına sol elini kaptırmış, 

dört parmağı ezilmiştir. 

Beş paket sigara 
çalmış 

İsmail isminde biri rnvanyo -

!unda Sabirenin dükkanından beş 

paket sigara çalarak savuşur -

ken tutulmuştur. 

Hayvan Dispanseri 
(5 lnd sahifeden devam) 

- Zannedersem, serbest hay -
vanların dişleri, kafestekiler gibi 
çabuk çürümez. Fakat bunların da 
dişleri ağrıdığı muhakkaktır . Diş

leri ağrıdı mı kediler gibi yapar
lar. Dişlerinden muztarip bir ke
di gördünüz mi biç? .. Bunlar ka
tı şeyleri ararlar, dışlerinin ara
sına alırlar, sıkarlar. Yada çene
lerine bastırırlar. Bu suretle ağ
rıyı 

0

geçirırler, nihayet, ağrıyan 
dişi çıkarırlar. Aslan da böyle ya
par. 

ne yaptığını bilmez. Meslekdaş -
!arımdan biri bir gün bunu ihmal 
etmişti, maymun, midesinin üze
rine başım vurdu. Tamam bir çey
rek saat nefes alamadı. Öldüğüne 
hükmettik. 
Ağrıyan diş çıkar1ldı. Şempan

ze memnuniyetle koltukta,,, kalk
tı, dişçinin ayaklarını yaladı, ay
nanın karşısına gitti, çenesine 
baktı. 

Bayramdan evvel 
Maaş verileGek 

(5 lnd r.ahl.feden devam) 
Sultan bunalır gibi oluyor. Ke

nardaki kadife kanapeye kendini 
bırakıyor. Gazeteciler, sinemacı

lar mütemadiyen fotoğrafını çe -
kiyorlar. 

Prens az söylüyor ve söyleme · 
den evvel çok düşünüyor. Siyasi 
meseleler hakkında mülalea be
yan etmekten çekiniyor. Dediko
duya meydan vermek, şu veya bu 
tarafı gücendirmek istemiyor 

Memleketini, devrifilem seya
hati yapmak, dünyayı görmek için 
terketmiş ... İşte bu kadar. Seya
hatinin esbab1 bu ... 

İki gazete muhabiri yanına yak
laşıyor, bunlardan biri soruyor: 

- Amerika kadınlarını nasıl 

buldunuz?, .. 
Prens, kanapenin arkalığına 

var yahıyor, gözlerini süzüyor, 
SiikUt ediyor. Kimse bu sükiıtu 
ihlfile cesaret edemiyor. 

Biraz sonra başıru kald1rıyor. 
Muhabirler, not defterleri, el

lerinde, söyliyeceği sözleri not 
etmeğe hazır bulunuyorlar. 

Prens hafif bir tebessümle ve 
tatlı bir sesle: 

- Sualinize cevap vermek pek 
müşkül! .. Mazur görünüz benı ... 

Diyor. Gazeteciler bununla ilc
tifa ederler mi hiç? ... İçlerinden 
birisi: 

- Hangi memleket daha çok 
hoşunuza gitti, prens? ... 

- Bütün gördügüm memleket
ler güzel ... 

- Sinema yıldızlarından han
gisini seversiniz? ... 

Cevap yok. 
- Radyodan hoşlanır mısınız, 

prens? ... 
Prens gülümsüyor, ve: 

- Evet, bilhassa Amerikım 
radyosunun röportajlarından ... 

Diyor. Sonra memleketinde si
nema bulunmadığını, pek az da 
radyo olduğunu söylüyor. 

Ve artık sorulan suallere cevap 
veriyor. Vak tile tenis oynadığım, 
son zamanlarda vaz geçtiğini an· 
!atıyor. Gazeteciler soruyorlar: 

- Niçin? ... 

Prens biraz düşünüyor, ve: 
- Buna cevap veremiyeceğim .. 
Diyor. Belindeki gümüş hançer 

gazetecilerin dikkat nazarını çek
tiğini görünce: 

- Ne altın sırma. ne de ipek iıj
lemeli kumaştan yapılmış elbise 
giyebilir, ve ne de altından ma
mul ve kıymetli taşlarla süslü 
müzeyyenat taşıyabiliriz. Bu di
nen haramdır. Hançerimin gümüş
ten olmasının sebebi bu ... 

Dedi. Bunu söylerken yanakla
rı kızarmıştı. Artık yorulduğu ha
linden belli idi. Yerinden kalktı. 
Gazeteciler eğilerek selam verdi
ler, çekildiler. 

Prens Said bin Tairnur bin 
Faysal hususi odasına çekildi. Bu 
küçük oda, son Amerikan mode
line göre tefriş edilmişti. Küçük 
bir rahlenin üzerinde el yazması, 
Kur'an vardı. Beri tarafta, ceviz 
işlemeli etajerin üstüne güzel ko
kulu Türk sigaraları konulmuştu. 

Pencerelerdl'n, sokaktan geçen 
otomobillerin Klaksonlarından çı
kan sedler aksediyordu. 

Prens o gece, beyaz sarayda ve
rilecek ziyafette bulunacaktı. Sır
malı elbisesini giydi, pırlantalı 

sorgucunu başına koydu. 

Şimdi bin bir gece masalların
daki şehzadelere benziyordu. 

Anlaşılan vahşi hayvanların da 
bizim gibi dişleri ağrıyor. Bundan 
kurtulmak için her türlü çareye 
baş vuruyorlar. 
TİMSAHLAR VE l\1AYl\1UN

LAR. - Timsahlar hilkat~n ah
maktırlar. Ağzını açmakta müş
külat göstermezler ve hazan saat
lerce ağzı açık dururlar. Xalnız 

dikkat etmeli, eli veya kolu ağız
larına sokmamalı. Zira dalgınlı

ğa hiç gelmez. Ağlllarını kapadı
lar mı elin veya kolun gittiği 

gündür. 

(1 inci sahileden devam) 
uncu yıldönümü cibi 15 inci 
yıldönümünün de taşıdığı hu· 
susiyet nazan itiba.re alınarak 
o vakit yapıldığı gibi aylıkla
rın erken veriltteği haberi her 
kesi sevindirmektedir. 

Macarlarle Lehler 
birleşemiyorlar 

Timsahların dişlerı çıkarılacağı 

zaman ağızlan kalın bir odun par
çası konularak açılır. Bu hayvan
ların dişlerinin ağrıması pek en · 
derdir. Timsahlar, dışleri ağrıyın
ca gözlı-rinden yaşlar akıtarak 

ağlarlar 

Maymunlara gelince: Bı.ınların 

dişlerini tedavi etmek, çıkarmak 
çok kolaydır. Orangotanlar, Go
rıller müstesna .. 

Küçük maymunlar, insan gibi 
bas küllü sandalyeye oh:rurlar, 
agızlarını kendiliklerinde!'l açar
lar, ve ellerile ağrıyan dişlerini 

giisterirler. 
Pari,te iken bir Şempanz0 yav

ruus görmüştüm. Dişlerinden muz
tarip ol\luğıL halinden belli idi. 
Kafesinin bir kö~esine çekilmiş, 

küçük siyah elini, ağnyan d!iinin 
\ızerine koymuş, ses>izce inliyor
du. 

Kafesinin önündeıı bir garcliyan 
veya bir ziyaretçi teçtiğir.i gör -
dü mü ağzını açıyor, ağrıyan di
şini gösteriyordıL 

Dişçiye haber verildi Şempan

ze dişçinin gelcliğini görünce se
vincinden sıçramıya, bağırmıya, 

dişıni göstermiye başladı. 
- Gfoter bakalım. yine hangi 

dışın ağrıyor? .. 
ŞPmpqnze, ağzını açtı d~çi eli

m soktu, muayene etti. 
KOLTUK ÜZERİNDE. - Şem

panze. dişçinin muayenehaneıilne 
g"tıirilldü, koltuğa oturdu. Dişçi
ııın hareketlerini biıyük bir dik
katle takip ediyordu. Ağ<ını da 
açmıştı 

Sana evv!la bir pikür yapa
cağım, dişini donra çıkaracağım ... 

Bana dönerek ilave etti· 
- Zavallı hayvanın c:ının• yak

m ık ta faide ne?... Canı yanınca 

- ·- -

BÜTüN VESAİT UCUZLATI-
LACAK 

Diğer taraCtan Cumhuriyet 
bayran1ında •Akay idaresi va
purlarında yarı yarıya tenzilat 
yapılacağı yazılnuştı. 

En büyük bayramımızın 15 
inci yılında diğer nakliye şir

ketleri de % 50 tenzilat yapa· 
caklardır. 

Bu tenzilat bilha. •a Devlet 
Demiryollarında da yapılaca -
ğından memleketimizin 4 bir 
tarafından büyük bir kalaba -
lığın hükiımet merkezimize gi
derek Ankaradaki büyiik res -
migeçid ve tezahüratta hazır 

bulunacağı anla~ılmaktadır 

--o--

Türkiye, 
S uriye ve 
Fransa 

Par is 16 (Hususi) - Fransız si
yasi mehafilindc beyan edildiğine 
göre Fransa hük(ımeti, burada bu
lunan Suriye Başvekili Cemil Mar
danı ile yarından itibaren başlı -
yacağı müzakerelerin neticesin ; 
den Türkiye hüklımetini haberdar 
edecektir. 

Fransa ile Suriye arasında baş
lıyacak müzakereler, Suriye -
Fransız muahedesinin bazı nok · 
lalarının tadil ve teklifine dair
dir. -·-Balkan i arda 
Bir seyahat 

Londra 16 - İvining Standard 
gazetesine göre ecnebi memleket
lerle münasebat şubesi umumi ka
tibi kolonel Bra)·ç önümüzdeki 
hafta ı.rfında Balkan memleket
lerinde seyahate çıkacaktır. 

- -- -

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• • Jcabında günde Uç kate alınablllr. • • 

(1 inci sahifeden devam) 
melerinden ve Avrupadaki bu iki 
pürüz Münib anlaşmasına göre 
hallolunduktan sonra toplanabile
ceği kanaatindedir !er. Çünkü bu 
takdirde Almanya ve İtalyanın 
yeni anlaşmalara karşı hüsnüni
yetlerinin derecesi filen göriilmüş 
ve İngiltere ile Fransanın bu dev
letlerle anlaşabilmelerine engel 
olan noktalar ortadan kalkmış o
lacaktır. O zaman toplanacak bir 
konferansda ancak toplu olarak 
bütün dünya meselelerini gözden 
geçirebilecektir. 

Macar - Çek ihtilllfına gelince, 
siyasi mahfeller bu işin iki dev
let arasında bir kere daha müza

kere edilebileceği ve her iki tara
fın noktai nazarlarından biraz fe
dakarlık yaptıkları takdirde bir 
anlaşmanın elde edilebileceği ka
naatindedirler. 

Slovakyanın Macarlarla mes -
kıin lusımlarının Macaristana ia
de edilmesi zaruri görülmekte -
dir. Bütün Slovakyanın federal . 
bir halde Peşte ile birleşmesi ise 

bütiın orta Avrupa devletlerini 
ve orta A vrupada iktısadi men
faatleri bulunan diğer devletleri 

dahi alakadar ey !er. 
Rutenyanın vaziyeti de böyle 

telakki edilmektedir. 

Dörtler konferansına ıştirak e
den devletlerin vaki ihsasları ü
zerine Macarlar Çeklerle yarın 

tekrar müzakerelere girişecektir. 

Lehistan, Almanya ve İtalya -
nın vaziyetleri de tamamile taay
yün etmiş olduğuna göre gerek 

Macarlar. gerek Çekler bu defaki 
müzakerelerde daha kat'i ve cid
di esaslar üzerinde yürüyecekler
dir. 

ALMANYA VE İTALYA 

P aris 16 (Hususi)- Macar
larla Çekler arasında çıkan 
ihtilaf Berlinle Roma ara

sındaki münasebatın ilelebed şim 

diki şekilde ve samimi ve müte
sanid olarak devam edemiyeceği 

hakikatini bütün çıplaklığile bir 
kere daha ortaya atmıştır. 

Almanlar Tunaya ve Orta Av
rupaya tamamile hakim olıruya 

karar vermişlerdir. Bu itibarla 
yeni Çek devletile tamamile an-
laşmaktadırlar. 

Prag da mevcudiyetini koru -
mak için Berline sımsıkı bağlan
maktan başka çare olmadığım 

görmüş ve tamamile Almnayaya 
teveccüh etmiştir. 

Hatta yeni Çek devleti Alınan
yadaki Nazizm esasına göre tan
zim ve tens.ik edilmektedir. 

İtalya, orta Avrupadaki men -
faatlni büsbütün hiçe indirme -
mek ve büyük Almanyaya karşı 

bir cephe kurmak üzere bir Leh -
Macar blokuna müzaheret eyle -
mektedir. 

İtalyanın gayesi Macarlarla Leh 
illeri birleştirmek, Alıp.anyanın 

Tunaya ve Balkanlara doğru sark 
masına mümaneat etmektir. 

Bu iki zıd noktai naz...-dan han
gisinin galebe çalacağı yakında 

belli olacaktll'. 

Atatürk' den 
Türk milietine 

(1 inci salıileden devam) 
Halk Partisi Genel Sekreterinden 
aldığım 14 birinciteşrin tarihli ya
zıı!a , kanuni sebeblere müstenid 
birkaç belediyenin bir ha~a için 
tehir olunan intihabları müstesna 
olmak üzere.. bütün TiLrkiye be
lediyelerinin intihablannın bitti
ğini ve her yerde rey sahibi va
taııda§ların bii.yii.k bir tehalük tıe 

. şevkle intihaba iştirak ederek 
reylerini Cumhuriyet Halk Par
tisi namzedlerine verdiklerini bil
diriyor ~·e Türkiye halkının istis
na.•ız Ulu Şefimiz Atatürkün em
rinde ve izinde nekadıır deTm bir 
imanla yürüdüklerinin ve Ata -
türk inkıl/ib ve rejimine bağlılık
larının ve Cumhuriyet Halk Par
tisine ve hükumetimize &ağlam iti
madlarının bu yeni tezahiirünii 
il<im~ ediyor. Yüksek Türk mi!le
tinin her zaman ve her yerde Ul" 
Şefimize ve onun yarattığı rejime 
sonsuz bağldıklarınm b'l.I en yeni 
ve kıymetli tezahürünü s<»UUZ 

saygılarımla arzetmeme miisaade 
lerinizi istirham edenm. 

Ba§t.'ekil ve C. H. P. Um1'mi 
Rris veldli 
Celıil Bayar 

Atatürk Başvekil Cel/il Bayara 
ıı§ağıdaki cevabı vermişlerdir: 

Celal Bayar 
C. H. P. Umumi Reıs vekili 

ve Bll§Vekil 
ANKARA 

Belediye intihablarının bittiğine 
dair olan telgrafınızı aldım. Rey 
sahibi vatandaşlarımızın büyük 
bir tehalük ve şevkle intihaba 
iştirak ettiklerine ve reylerini C. 
H. Partisi namzedlerine verdikle
rine büyük memnuniyetle muttali 
oldtım. 

istiklal Savaşı ve Türk inkıld -
bı, her hamlesile ve her safha -
sında, milletimizin yühek siyasi 
ve medeni karekterile memleket 
işlerindeki şuurlu birliğine daya
narak muvaffak olmuştur. 

C. H. Parti.rinin id<ali ve pro -
gramı ve Cumhuriyet hükumeti
nin icraatı da ancak milletimizin 
bu yüksek ııldka ve hasletinde 
mesned bularak her gün feyizli 
bir eserini gösterebilmektedir. Dün 
ve bugün olduğu gibi yarın dahi 
meonleket ve millet için yegône 
kud1-et, ikbal ve refah kaynağı o
lan inlcıl/ib prensiplerinin ve Cum
huriyet rejiminm tatbikatı üze -
rinde fikir ve elbirliğinin bu yeni 
tezahiLründen dolayı aziz vatan -
da§lanmıza ve bll§ta siz olduğu
nuz halde Parıi ve hiikılmet teş -
kil/itıntı tebrik, te§ekkür ve mu -
habbetlerimin iblağını rica ede -
Tim. 

K. .ATATÜRK 

MANİDAR BlR TEHIR 
Roma 16 (A.A.) - Mussolini 18 

ilkteşrinde 'llorino'ya gitmek ta -
savvurunda idi. Fakat resmi bir 

tebliğ beynelmilel vaziyet dola -
yısile bu seyahatin başka bir ta
rihe tehir edilrr.tş olduğunu bil
dirmiştir. 

TEMASLARIN NETİCELERİ 

Budapeşte 16 (A.A.) - İmredi, 
dün akşam Daranyi ile Kont E -
saki'yi kabul etmi.ştir. Bu iki zat, 
kendisine Hitler ve Mussolini ile 
yap~ oldukları görüşme hak -
kında malı'.ımat vermişlerdir. 

Bratislava şehri, Çekoslovak -
yada kalacak, fakat Koşiçe şehri 
ihtimal Macaristana terkedile -
cekti.-. 

Plebisitten vazgeçilecek ve bu 
itilaf, Macar - Çek ihtilafına ni
hayet verecektir. 

--C-ı---

Dominyonlar 
nazırı öldü 

Londra 16 (A.A.)- lJoininyon
lar nazırı Lord Stanley, kanada

dan avdetindenberi geçen ay nak
ledilmiş olduğu Londranın bir 

sıhhat yurdunda saat 2,30 da ve
fat e~tir. Müteveffa 4.4 vasmda 
idi. 

H 1 TL E 
(5 inci sahifeden devam) Oğlum, Senin istidadtP 

böyle yapyalnız kaldıgı zaman hiç 1 değil. Fakat re•imder ziya· 
bir parası yoktu. marlığa kabiliyetin var. On 

Öksüz ve yetim kalan Adolf için buna çalış. İı:ışaat mektebı 
hükümetçe bağlanan para da kafi Git, oraya gir. Haydi, kapıcı 
değildi. Tahsile devam etmek, orasını tarif etsin! .. 
kenkcndini barındırmak 13zıındı. Adolf Bitler bu darbenı0 

Fakat bu yetim aylığı ile bunlan da ne yapacağını, ne diye 
yapmak mümkün drğildi. bilemez bir halde idi. Söyli' 

Çok geçmeden babadan kalma kelime bulamadı. Tarif eılilfll 
ev satildı. Bir zaman Adolf bu re gitti. Yaptığı resimleri ofll 
suretle kendini geçindirmiş gösterdi Fakat orada da ken 
ise de on sekiz yaşına geldiği verilen cevab menfi oldu: 
zaman artık hayahru kazanmak - Sen başka bir ış bul, dl 
için çalışmağa mecbur kalmış, !ardı İstidadın olmad1ğı içın 
çünkü hiçbir yerde eline para na- zel san'atlarla kendini be 
mına birşey geçemez olmuştu. yorma!. 
Hayatını kazanmak için uğraş - Fakat bu menfi cevabclall 
mak türlü müşkülatla karşılaş - genç Adolf Hitler'in muaYY. 
mak lzım geliyordu. zaman sonra tekrar kebul iÇI 
Adolf o zanıan ne ctüşündise dü- racaat etmek hakkı vardı. r.tef 
şünınüş, doğruca Viyanaya gide- temez onu beklcdı . Tl'krar 11' 

rek san'at ögrenm.eğe karar ver- caat etti. O müddet zarfı?:! 
miştir. işte bu karar ile payıtahta çalışıyor, planlar yapıyord~ 
gelerek kendisine müşkül, !a)<at bu sefer göı."terdiğı resirrıJt! 
başka başka safhalarla ders olan birer birer tetkik edilirken 
bir hayat yaşamağa başlamıştrr. !ardan biri söylenrneğe baŞ,; 

- Fena değil· , fc>na deği>Adolf Hitler o zaman ne düşünü-
yordu? Avusturya İmparator _ daha az fena. 
}uğuı:ın bir san'at üstadı olmak is- Uzun uzadıya tetkikattan 
tiyordu. Bu emeli ile Viyanaya içeriye giren gözlüklü lıir 
koşuyordu. Fakat!.. Burada bir daha genç Adolf'un hcyec 
•fakat• geliyor. sararmış çehresine dikkatle 

Anası, babası öldükten ve on - rak: 
!ardan kalan ufacık ev de satıldığı - Sen mimarlığı nerede Ö 

gibi hükiımetten verilen yellin ay- elin?.. diye sordu. 
lığı da nihayet kesildikten sorıra Adol! Hitler doğrusunu 
Adolf Hitler hayat mücadelesin- yerek dedi ki: 

- Hı'ç hır' yede d"rs al!Tl de yalnızca kendisi girmek üzere ' 
uğraşmağa mecbur olmuştu. Pa- kendi kendime çalıştım. 

Profesöz omuzlarını silktL yitaht olan Viyanaya giderek san-
di kendine öğrenilmiş şeyill at için çalışmağa karar verdi ve 

bu emeli ile payıtahta koştıL Gü- meti yoktu. Dedi ki: 
zel san'atlar akademisine girmek - Çok teessüf ederim, 0 

en büyük emeli idi. Eşya olarak çok. Senin için elimizden 
nesi varsa hepsini toplamış, kendi şey gelmez. Çünkü burası 

daha başlangıçta olanlar iç•~ taşıyordu. Çünkü çok birşey yok-
çılmarnıştır. Burası yüksek tu. Cepteki birkaç para ile trene 
Sil Ycrı.dir. Git de buna bir binerek Viyananm garb istasyo-

nuna indigi zaman muhteşem pa- ar~itler bu suretle müşkül b. 

yıtahta pek fakir bir delikanlı o- ziyette kalmıştı. Bunun alt 
!arak giriyordu. Lakin kalbindeki 
üınid, istikbale karşı beslediği em- yarın anlaşılacaktır. 

ı -
niyet hiç sarsılmamıştı. Hitler res-
me çok çalışmıştı. Annesi ölme
den evvel resimle çok meşgul ol
muştu. Yaptığı birçok resimler 
vardı. Viyanaya gelince bunları 

güz:el san'atlar akademisine gön
dererek o zamanın üstadlanna 
gösterdi Fakat bu üstadlar genç 
Adolfun yaptığı resimleri gözlük
lerini takarak tetkik ettikten son
ra ona şu cevabı verdiler: 

- Oğlum .. Sen kendine başka 
bir iş bul Sen ressam olamıya -
caksın!.. 

Genç Adolf buraya ne ümidlerle 
gelmişti. Neler işitıyordu!.. Onun 
için bir müddet kulaklanna ina
namadı. Fakat güzel san'atlar a -
kadem.isinin üstadı zavallı gencin 
şevkini kırmakta çok ileri gittik
lerim anlamış olacak ki bunu ta
mir için daha tatlı bir ifade ile 
şunları ilfıve etti. 

Almanya yeni enı e ller 
oeşi n de im iş 
(1 inci salıifeden devaın) 

katle takib edilmektedir. 
Bu arada Madam Tabui'nin Al

manyanın bundan sorıra ilk he

defini Belçika teşkil edeceği ve 
Umumi Harbi müteakib bu dev
lete ilhak edilmiş olan ve Alınan
lar la meskün bulunan Öjen ve 

Malmedi eyaletlerini geri istiye
ceğine dair yazdığı yazı bütün si
yasi mahfellerde derin bir heye
can ve asabiyetle karşılanmıştır. 

Filhakika ortada mevcud bazı 
emareler de Hitlerin, bilhassa 
dörtler konferansından sonra, ırk 
vahdetine göre Alman devletinin 
hududlarını tashih etmek hal:kın

daki niyet ve kararlarını sür'atle 
ve birer birer tatbik mevlriine ko
yacağı fikrini takviye etmektedir. 

Bu arada yine umumi harlıi mü 
teakip Danimarkaya ilhak edilen 
Şelezvig Almanları arasında da 
bariz bir kımıldama başgöstenniş
tir. 

Şelezvig Almanları şimdilik a
na vatanla kültür birliği tesis ey
lemek teşebbüsüne girişmişlerdir, 

Fakat bu teşebbüsün idari vah
dete doğru bir adım teşkil edeceği 
aşikardır. 

Ayni zamanda Memelde de ay
ni ıekilde sistematilc fakat gizli 
. hareketler başlarnıştııı. 

(Dış politikadaı> de 

benimsememekte ve bunuıı. 
teler tarafından ileri sürülel' 
temennidca ibaret olduj;'Unıı 

etmektedir. 

Hakikat şudur ki Sovyct ~ 
yaya, F.ransaya •e demokrat ıf 
leuere lihi olan eski çeJ<osl• 
yanın tarihe intikali ve oı)ll~ 
rinc Alman ekalliyetinden 1 

rüd etmiş Almanyaya tabi itil 
koslovakyanın meydana gel~ 
orta A vrnpa vaziyeti teınel 
değişmiştir. Almanya böyl~ 
Çekoslovakyayı imha et~ 

biışey kazanamu. Bilfıkis ~ 
daıne etmek ister. Pnlonyan~ 
caristanla hudud komşusu ~ 
!arı hakkındaki iddialarına 

ce; #Ju ii.i devlet, ba~gi sc~cj 
m<ilahaza ile böyle bır vaz ı~ 

min etmek istiyorsa, Alın_a11) 
ayni sebeb ve miil:iJıaza ılc 
talıakkukwıu istememektc.ı;;, 

Bununla beraber ortada 
ristana l\tiinibte verilmiş bil/ 
vardır. Ve mübaliığalı oıı: I 
şartile bu \'adin yerine geıırf 
si noktas111ıla gerek Almillı,;I 
ve gerek l\1ünih beyann~ı 1 
imza eden ~er üç devle~ J. 
caristana yardım etmelerı . dl 
nir. Macaristan hu mesel< ,1 
şmdanberi çok dürüst .ıa~~ıJ!'. 
tır. Poloaya gibi, Çekeslo~ 
ültimatom tevdi edeceği 
hakkını müzakere yolu jft 

etmiye çalı. ' nl!jtır. Şimdi .ıe 
lerlc ıuılaşamayıru:a. ıntilılf~ 
devletin lıakemliğine bıraf;j 
Bu dilıüstliiğii yüzünden Jı ~ 
dan mahrum bırakJlmı& 
başına b ir haksızlık olur. J 

A.. ş. ı;;S 
--==o --

Frankotda' 
Mussolink 

Burgos 16 (A.A.} -
Franko, Mussoliruye bir ~ 
çekerek .İtalyan .gönull~ı 
bir kısmının milli IspanF 
sına kahramanlıklarilc, "' 
büyük yardımda \)Ulu~ 
sonra İspanyol toprağını ~ 
mekte oldukları şu sırada 
İspanyanın italyaya der~ 
tarlığını ibliığ etmekte 01 

bildirmiştir . 
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inhisarlar U. Müdürlüğüııden: J 

Boşa giden emekler · ·ı 1 - Şartname ve numunesi mucibince 20X25 eb'adında clO· mil-

HIKA Y B 

} E lmakt n az geçtırn. Es- yon silindırlık rakı mantarı pazarlık usulile satın alınacaktır. ( 4 tıncll eahifcden denm - v a a v . 

rN.s5] Yazan : Ziya Şakir ----·· 

· d" ı· k h ı· yok kisi gibi kirada otururuz 1 11 - Muhammen bedeli beher bin adedi c400• kuru~ hesabıle - Bır şey ın ıycce a ırn . . . . . 
S .. 1 b al e zaman Vecdi karısının elinden tuttu •40.000• ]ıra ve muvakkat temınatı •3000• lıradır. oy e ana, par arımı n , .. .. .. , . . . .. .. 

k . ? minnet ve şükranla opmeye, goz 111 - Pazarlık 31/X/938 tanhıne rasthyan pazartesı gunu saat 14 de verece sın .... 
_Söyledim a ... İşlerimi düzel- yaşlarile ıslat~ağa _başla~. Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı-

ultan Hamidin kalbinde şübhe 
ve evham uyandıran bir cümle 

te im. İlk düşüncem, sana borcu- - Affet beru, dedı. Benı bu ka- jıacaktır. 
y ··d k ı aktır dar sevdig" ini bilmiyordum. Bil - IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve mu o eme o ac . . 
_ Lakırdı bu ... İşlerini düzel- mediğim için seni ihmal ettim. Mübayaat şubeleriyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alll'abilir. 

teceksin de, borçlarını ödiyecek - Seni aldattım. Sana ihanet ettim. V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-
sin ... Beni bu sözlerle aldataca - Affet beni... venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 
ğını mı zannediyorsun?.. - Affedecek bir şey yok. Şim- :olunur. •7311> 

_ Sus, rica ederim. Söyleme di bankaya gideriz. Paraları alır 

* 
Derhal b."r kaç adamını askerler arasına soka
rak bu mes'ele etrafında tedkikata girişti 
Me.e!a .. Ermeni patriklerinden 

İzmirliyan Efendinin bir (Erme -
nistan) teşkili mselcsinde, Ermeni 
komitalarile alakadar olduğu ta
hakkuk etmesi üzerine, bu zat 
(Kudüs) e nefyedilmişti. 

Ferik Hamdi Paşa isminde bir 
zat, kumanda ettiği fırkanın ban
dosuna milli bir hava çaldırdığı 
için, sürgüne gönderilmişti. Böy-
1 bir sebeble sürgüne gitmek 

ilerimize pek garib gelmiştir'. 
Bu sebebi izah edelim... Sultan 
Hamid, esasen, alaturka musiki _ 
den kat'iyyen hoşlanmazdı. Da _ 
ima garb havalarını sever; asker! 
bandolarda; vals, kadril, mazorka 
gibi havalarla, sadece askeri marş
l arın çalınmasını isterdi. Salta _ 
natının ilk zamanlarında, bu me
sele sadece onun şahsl bir arzu _ 
8'.'ndan ibaretti. Fakat günün bi
rınde, kendisine tercüme edilm. 
o~an ~ir kitabı okurlarken, gari~ 
hır cumle nazarı dikkatini cel _ 
betmişti. Bir Fransız müellifinin 
zihninden doğan bu cümlede, aşağı 
Ytıkarı şu mealde idı: 
. (Askerler, kendi memleketle _ 

rınden uzak bulundukları zaman 
kendı köylerini ve şehirlerini ha~ 
tırlatacak şarkılar ve hava! .. . ar ışı-

lerse, kalblerinde derhal mem-
leket hasreti uyanır. Artık vazi
fe!erin_i ihmal ederler; biran evvel, 
koylerıne dönmek isterler.) 

. Bu cümle, sultan Hamid in kal
bıne bir şüphe ve evham verm· t" 
De ·h 1 b" k ış 1 

ı a ır aç emin adamını as -
kerler arasına sokarak bu mesele 
etrafında te~ girişmişti. 
• Netıcede, kendisine verilen ma

lumat, Fransız muhar . . . . 
· . . rırının fık -

rı';;, teyıd etmişti. .. Hatta bir ak-
' Seraskeı· kapısında iki d" 

Vakti ( "'b n l 
no et) e çıkan birinci ala 

bandosu: Y 

Şehzadelere muallimlik eden 
Hasan Fuad Paşa, Bağdadda ika
mete memur edilmişti. 

Haleb mektubculuğundan izin
li olarak İstanbula gelen Mus -
lafa Bey isminde bir zat; 

- Bir daha o topraklara ayak 
basmam. Padişah irade etse, yine 
tanımam. 

Dediği için, Haleb vilayeti da
hilinde (Zor) sancağı merkezi o
lan (Dlrizor) kasabasında 1000 
kuruş maaş ile ikamete memur 
edilerek cebren oraya gönderil -
mişti. 

Harbiye mektebi muallimlerin

den (istihkamatı cesime muallimi) 
erkanıharb kaymakamlarından 
Reşid Bey ile (coğrafya mual -
limi) kaymakam Muhiddin Bey; 
talebeyi isyana sevketmek töh -
ınetile haklarında verilen bir 
jurnaı üzerine, rütbeleri refedil -
rniş; (Fizan) a sürgün edilmişti. 
Mşehur musiki üstadlarından 

?inbaşı (Asım Bey) de, bir daha 
Istanbula avdet etmemek üzere 
(Amasya) ya gönderilmişti. 

Yine musiki üstadlarından meş
hur Hacı Arif Bey, - uhdesine 
(mutasarrıflık verilerek - (Kay -
seri) ye nefyedilmiştir. 

Kastamonu naibi Esad Efendi, 
vali ile bir türlü geçinemiyordu. 

Bir gün idare meclisinde, yine vali 
ile bir münakaşaya tutuştuktan 
sonra, öfke ile: 

- Lanet olsun, böyle memuri
yete ... 
demişti. 

Bu sözler Sultan Hamide akse
der etmez; Esat efendi, derhal 
muhafaza altında (Trablusgarp) a 
gonderilmişti. 

İKİNCİ VE ÇÜNCÜ SINIFLAR 
SÜRGÜNE NASIL GÖNDERİ

LİRDİ? ... 
Birinci sınıf zevatın - derece ve 

ehemmiyete göre - hususi vapur
larla nasıl sürgün edildiklerini 
arzetmiştik. 

İkinci sınıf zevata gelince .. 
Bunlar, üç şekilde sürgün edi

lirlerdi. 
Birinci şekil - Aleyhlerinde 

verilen jurnallan müteakip Yıldız 
sarayına celbedilirler. Orada, Ra
gıp p~. şifre kıl.tibi Asım bey, 
doktor Mukim paşa, ve Sultan 
Hamit tarafından intihap edilen 

diğer iki kişiden mürekkep husu
si bir heyet tarafından isticvap
tan geçirilirlerdi. Bu heyetin aza
ları, çok zaman değişebilirdi. Fa
kat Mukim paşa, hemen her istic
vapta bulunur; onsuz, hiçbir tah
kikat cereyan etmezdi. 

İsticvap edilen zat hakkında 

sürgün kararı verilirse, ve mesele 
de mühim görülürse, o zat birkaç 
gün sarayda muhafaza edilir; sü
rüleceği yerin iskelesine gidecek 
olan (İdarei mahsusa) vapurunun 
hareket günü beklenirdi. O gün 
geldiği gibi, sürgün gidecek zat, 
doğruca (Beşiktaş karakolu) na 
indirilir, yanına sivil polis me
murları terfik edilir, hiç kimse ile 
ihtilatına meydan verilmeden, 
doğruca vapura gönderilerek, va

! a birinci kamaralarından bi
ri.,< yerleştirilirdi. .. Vapur hare
ket edip te, Boğazlardan çıkıncaya 
kadar, sürgüne giden adam, ka
marada mahpus kalırdı. Fakat 
Boğazlardan çıkıldıktan sonra, 
salona ve güverteye çıkmakta ser
best bırakılırdı. 

[Devamı var] 

Çeçen kızı 
' Çeçen kızı! .. 

Sen allar gey 
Ben kırmız. <S •~el ıahlfemlıden devam) 

Nasıl evlendiler j Somsunda kıskançl ı k 
Sen gül topla Müstakbel zevcesile karşılaştı. Af. 

Ben nergizi.. tı hafta sonra evlendiler. 
Yandım sana Yeni Madam Mak Kal Londra-
Çeçen kızı. Ya dönünce izdivacı hakkında şun· 

Şarkısını çalarke b ları söyledi: 
dinleyen b · k n, u şarkıyı 

ır aç neferin h k - Az kaldı evlcnemivccektim. 
hıçkıra ağladıklarını, S~lta~ç ~ra Vapurda bir milyonere t~sadüf et-
ınıde haber vermişlerdi a- tim. Bana izdivac teklifindP bu -

Bunun üzerine, Sulta;, H . lundu. Fakat kabul etmedim. Yüz-
asker b d 1 amıd b . an o arının milli ha , aşıyı ilk defa görı.ince gönlümiı 
malarını şiddetle 'a çal- verdim. Sırtında kısa kollu bir ö 1 . menctmişti. 

. Y e tahmın ediyorum ki , gömlek, ayağında kısa bir panta-
dıse; takriben 310 bu ha- !on, başında mantarlı biı şapka 
kua gelmiştir Çünske_neleıinde vu- vardı. Kendisinden çok ho•lan-
Muzafferectd· · Ş u; İran Şahı • 

1 ın ahın İ t b dım. Evlendik. Yerliler, düğün 
ge digi gu'llerd b. 

5 
an ula şenliklerimizde bulundular. İçle-

ferathanesinin ~~Ü~d::e İran se- rinde beyaz yalnız biz ikimiz idik. 
oraya gönderilm' geçerken Bir çok hediyeler aldım. Bun -b ış olan b' 

andosunun, sefa th ı~ asker !arın içinde en dik.kate şayan ola-
deki bahçede: re anenın önün- nı semiz bir tavuk, iki limon, üç 

Bir acayib habu yumurta ve bir küçük domuz yav-
G fl rusu idi. Kestik, kızarttık, hep 0 

ete diiştüm. beraber yedik. 
Ne uyutur beni 
Ne tıyandırır Yerliler bana bir de vahşi hay-
"~' · van hediye ettiler. O kadar vahşi '-'uııdeııgüne b b' 
D ana, ır şey ki ... teşekkiırle geri ver-

erd kazandırır. 
Ş mek mecburiyetinde kaldım. Bu ark ısını Çaldı - h 

ağlattıg· gını - ve, benı ae ayvan şüphesiz, bir gün beni de 
II !" ını - çok iyi hatırlıyorum kocamı da yiyecekti. 
. u asa Ferik Hamdi p Ab Yakında kocamın yanına gide-dullıaınıdın b . . aşa -
Uhal f t u ınce sıyasctine ceğim. Artık lüks hayattan bık-

.. e e etmek yüzıinden sür tım, usandım. Bundan böyle ha-
gunt• gitnıışti. - yatımı, medeniyetin adam yerine 

ll.ütbeı biılıi ricalinden K koymadığı, ehemmiyet ve•medi-pa şa d S ernal 
za e aid Bey de (efk' ği Amerika yerliler!, ~·ani vahşi-ahr·ır ) k · arı , 

' •ne .. urban olarak (Ye _ !erini medenileştirmeye hasrede-
en) e gonderilmisti. ceğm.i ... 

Suv~ri fcriklerınden Osman P'l-1 fİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=-
d ·ı' 1.322 senesinde, Şama nefye it ,. 

1 
•nıstı - Dr. Ati Riza Sağlar Ya~e~an 1 . 

su· .. . , ı lazretı şehriyariden Birinci sın:f dahiliya \arı Ert . l ' ~ 

Yüzünden cinayet 
(4 üncü sahifeden devam) 

yetişmiş, müddeiumumi muavini 
yanında adli tabip bulunduğu 

halde birkaç dakika sonra vaka 
mahallinde tahkikata başlamıştır. 
Yaşar hastaneye kaldırılmışsa da 
az sonra can vermiş. Kadriye de 
yarım saat sonra ölmü,tür. Ya· 
şarın cesedi üzerinde hemen otop
'si yapılarak kurşun çıkarılmıştır. 

Tahkikat büyük bir süratle de
vam etmiştir. Bir yandan müddei
umumi muavini hadise mahallin· 
de ve hastanede hadisenin tahki
katiyle meşgul olurken, öbür yan
dan da deliller tespit edilerek ha
disenin vukuundan üç buçuk saat 
sonra evrak, iddianame ile bera
ber mahkemeye verilmiştir. Saat 
17 de muhakeme başlamış ve 
18.5 ta karar tefhim olunmuştur. 
Bir buçuk saat süren muhakeme
de Aptullah yedi seneye mahküm 
olmuştur. 

-·~-~----~--~- -
Kır .m ı zı köşkün 
Sahibi 

( 4 ıiııcü sahifeden devanı) 
Tahkikat n'"eticcsinde Sigoye

rin, Andre Riviyer adlı 24 yaşla
rında bir deli ile beraber duvar
dan aUadıkları ve müessesenin Ö· 

nünde duran bir taksiye binerek 
kaçtıkları anlaşılmıştır. 

abıta, Sigiyerin dışarıdan biri
sinden yardım gördüğü kanaatin
dedir. 

_ Göz Dok t@ru -~ ir 1 · ugru alayına mensub mütehassısı 
' a ay Ishak Bey de Fu d p 
vaka.sını rnüteakıb ~vvel~ Tr:;,. Muayenehane: Beyoğlu Par 

r .lrnııa, sonnı Diyarbekire gönde makka,pı, tramvay durafı, 
J ışti. • Ka 

bul saati: 16 dan"°=... , ~~R~~~~!~ 1 
1 .._ Ayberk Apert. -

böyle!.. sona veririm, sonra ayrılırız ... I - Tefrışi tekarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, 
- Ne .söylemyeceğim... Beni - Nasıl, beni terk mi edecek- Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için İdaremizce kabul edilen 

1
tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacağı ve 22/VIII/938 kandırdın, paralarımı elimden al- sin? ... 

dm ... Sefil, alçak!... - Evet ... 
tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilon 1348 parça eşya ihale edile
mediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Üzerine doğru yürüyerek tek - - Hayır! Olmaz! ... Bana karşı 

rarladı: muhabbetini, kalbinin büyüklü-
II - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli c30776• lira c6t. kuruş Vecdi, elini kaldırdı. Pakizeyi ğünü gösterdin. Beni bir felaket-

ve muvakkat teminatı ·2308.25• liradır. tokatlamak istedi. Fakat birden- ten kurtarıyorsun. Sonra beni 
bire kendini topladı, kapıyı işe - terketınek istiyorsun. Rica ede _ III - Eksiltme 1/Xl/938 tarihine rastlıyan salı günü saat •15 de> 
retle bağırdı: rim, terketmc beni. .. Sen yanım- Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindeki Alım komisyonunda ya-

- Defol! Çık dışarı, yoksa... da olmazsan ben çalışamam, büs- pılacaklır. 
Pakize korktu, kapıya doğru yü- bütün mahvolurum... IV - 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listelerile şartname ve 
rüdü. 

- Hırsız! Hırsız!. .. 
Diye söylenerek çıktı, gitti. 

• •• 
Vecdi, başmı masasına dayamış, 

ağlıyordu. Hafifçe kapı açıldı, 

karısı içeri girdi. Rengi kül gibi 
olmuştu. Vücudü baştan ayağı 

titriyordu: 
- Kapının dışında idim. Hep

sini işittim ... 
Dedi. Vecdi artık hakikati sak· 

lıyamadı. 

- Söyle, ne yapayım? ... 
- Ne yapacaksın ... Bu kadına 

olan borcunu hemen öde!. .. 
- Ne ile? ... 
- Benim ev paramla' ... 
- Ev paranla mı? ... Beş bin li-

ra... Onun bana verdiği ödünç 
para kadar ... Fakat evi nasıl ala
caksın? ... 

Karısının cevap vermediğini 

görünce elini uzattı: 
- Peki öyle ise Allaha ısmar

ladık! ... 

Dedi. Sarhoş bir adam gibi ka -
pıya doğru yürüdü. 

- Nereye gidiyorsun, Vecdi? ... 
Vecdi başını çevirdi, bağırdı: 
- Ölmeğe gidiyorum!. .. 

Genç kadın kocasına bakıyor -
du. Bütün gençliği gözlerinin ö
nünden geçiyordu. Birbirlerini 
ne kadar sevmişler, ne tatlı gün
ler yaşamışlardı. Yürüdü, koca
sını kollarının arasma aldı, olan
ca kuvvetile sıkıyor: 

- Gitme, diyordu. Kal burada. 
Sen ömrüm oldukça terketmiyc
ğim. Senden bir dakika ayrılmı-
yacağım ... 

BEDİ GÜNDÜZ 

• 

resimleri 153 kuruş bedel mukabilinde İstanbulda adı geçen komi<yon
dan Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerir bir de-

fada asgari 20000 liralık böyle bir işi muvaffakiyetle yapmış olduklarını 
gösterir vesikayı İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca bir fen
nl ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - :Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede 
yazılı İnşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikaı ve % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 

olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı ge
çen Alı mkomisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri !Azım-
dır. ·7438· 

Y üksek lktlsad ve Tit:aret Mektebi 
Direktörlüğünden: 
Mektebimizin yüksek iktısad ve ticaret kısmı 938 - 939 ders yıh 

tedrisatına 17/10/938 pazartesi günü saat 8,30 da başlıyacaktır. (7552) 

İstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden· 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

İstanbul Defterdarlığına iza - <Fcrro - Prusya! vasıtasiyle !a-

ngiltere ne yapacak? 
fetle hazinei maliye tarafından M. bolunan matbuat ve bunların ıs· 
aleyh Karaköyde qüleymanpaşa ialu. hakkında.ki ihtira iç.in alınmış 
sokak 8J numarada mukim Hüse- olan 10 ılkteşrın 1934 tarih ve 1865 
yin Fahri Kaptan aleyhine açı _ numaralı ihtira beratının ihtiva et· 

(4 üncü sahifeden devam) 
Buna karşı İtalyada da şu son 

neşriyatla mukabele edilmiş olu
yor demektir. İtalyan gazeteleri 
de Berlin - Roma mihverinin kafi 
olduğunu söylüyorlar. 

Münihten sonra Berlin ile Ro
ma arasındaki münascbat acaba 
hakikaten gevşemiş miydi? Eğer 
bu böyle olmuş ise herhalde şim
di anlaşılıyor ki her iki taraf da 

söylenmektedir. İngiliz mehafili 
bunun için şöyle demektedir: 

- Bu kadar ehemmiyetli bir 
meselede millet vekillerinin re -
yini almadan Başvekil filiyat sa
hasına geçemiyecektir. Onun için 
parlamentonun açılmasını bek -
lemek ldzım. 

Yine Londradakı Avrupa mu
habirlerinin yazdıklarından an -
!aşılıyor ki Başvekil son zaman -
!arda Almanya ile anlaşmak me
selelerinden dolayı değil, muha -
lifleri tarafından, kendi fırkasın-
daki nüfuzlu ıneb'uslar tarafın -
dan da tenkidlere ugramıştır. Bu 
böyle olduğu gibi Her Hitlerin 
söy ledıği son nutuk da İngilizle
rin canını sıktığı için atılacak a
dımlar daha ihtiyatlı atılacaktır. 

Baş,·ekilin takib ettiği anlaş -
mak, uyuşmak, barışmak politi -
kası İngilterenin zayıf olduğu zan 

• • • 1 tiği hukuk bu kere başkasına devir 
lan 717 lıra 44 kuruşun temuu tah h t k'" f'l k k · · . . . veya u mev ıı ı e onma ıçın 

sılı da"Yasında M. aleyh Fahrı Kap- . d h" ·ı b"I ğ' t kl'f ec1·1 
ıcara a ı verı e ı ece ı e ı ı -

tana gönderilen dava istidasına mekte olmakla bu hususa fazla ma· 
mübaşir tarafından \'erilen meş· lümat edinmek istiyenlcrin Galata
ruhatta ikametgahı meçhul oldu- da, Aslan Han 5 inci kat 1-3 numa· 
ğundan 111. aleyh vekili ilıinen teb- ralara müracaat eylemeleri ilan o
ligat ifasını taleb etmekle ken - lunur. 
disine davaya karşı yirmi gün zar
:Cında cevab vermesi ve tayin edi
len günde de mahkemede hazır 

bulunması gazetelerle ve mahke
me divanhanesine da\'etiyenin ta

liki suretile ilanen tclıligat yapıl
dığı halde mahkemeye gelmedi -

ğinden bu kere kendisine beş gün 
içinde yazılacak gıyab kararımn 

mahkeme divanhanesine talik ve 

gazetelerle de jJanat icrası sure
tilc tebliğine ve muhakemenin de 

5/12/38 pazartesi günü saat 14 de 

-------------~ Uşak Sulh Hukuk mahkemesin . 
den: 
Davacı Uşakın Şükraniye köyün

den Mehmet Hacım vekili avukat 
Nuri Ayan tarafından İstanbul Ga· 
lnta Voyvoda caddeside 56 Danup 
Sigorta Hanında 4 üncü kat 29 No. 
da tütün tüccarı Fesci zade birader
ler aleyhine açılan alacak davasının 
görlılmekte olan muhakemesinde 
M. aleyhin ikametgahı meçhul bu
lunmasından ötürü bu baptaki da
vetiye il.inen tebligat icra edildi. 
Yine mahkemeye gelmediğinden 

talik edildiği teblığ makamına I davacının takibile müddeaaleyh 
nını veriyorsa bunda yanıldığını kaim olmak üzere ilan olunur. hakkında gıyap kararı ta.tirine ve 
göstermek için şimdiden sonra (938-372) 1 gıyap kararının da gazete ile ilanen 
Londranın daha agır davranacağı ı--G~-.. ------k-

1
-
1
- - -- icrasına karar verilerek bu bapta 

söylenmektedir. Onun için İngi - ureş mera 1 arına tahkikatın 8/11/938 tarihine müsa-
liz - İtalyan anlaşmasının filiyat müjde f dü pazartesi günü saat 9 za talik 

\ birbirinin nazarı dikkatini celbet
miş, mihverin bozulmaması, çün
kü daha halledilecek ortada bir 
çok meseleler oldugu hatırlatıl · 
mış. Bu meseleleri sıralamağa lü
zum var mı? İspanya meselesi 
başta geliyor. İngiliz - İtalyan an
lasmasının tatbikat sahasına çık
m~sı var. İtalyanların Habeşis -
tan imparatorluğunu Londranın 

tasdik ctm<'Sı \'ar. lııgilterenin, 
Fransanın ve İtalyanın Akdeniz
deki menfaatleri de ayn bir bahis 
teşkil ediyor. Bu meseleler Roma
nın Almanyadan müzaheret bek
lediği işlerdir. Diğer mühim bir 
mesele daha var ki onda da Al -
manya Romadan müzaheret bek
li vecektir. Müstemleke davası. 

, yebı!ir; deniyor. 
sahasına konması da daha bekli- PROFESYONEL, YAÖLI PEHLİ- edilmiş olduğundan tayin olunan 

Bütün bunlardan sonra da Avru- =,..,.============ool VAN GÜREŞLERİ günde müddeaaleyhin gelmesi, ak-

pada dört devlet - İngiltere, Fran
sa Almanya, İtalya - arasında bir 

' 
misak akdi meselesi gelecek. 
Şimdi bir de İngiliz - İtalyan 

münasebatının ne safhada oldu
ğuna dair Londradan verilen ma
lı1mata göz atmak sırası geldi: Ro
madaki İtalyan elçisi ile İtalyan 
Hariciye Nazırı arasındaki temas

'Tl~TROL:AR , , . 

lsli klil caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDi K ISM! 

16/10/938 pazar akşamı 

Hul(ll edecek Ramazanışerifte her s; halde mahkeme tahkikatının gı
gece (Beyazıt, Veznecilerde, Süley- yabında bitirileceği hukuk usul 
maniye Spor Yurdu salonunda) rr,ahkemeleri kanununun olbaptaki 

meydan h k mll . maddesine tevfikan keyfiyet ilim a e ğı ile meşhur 
Köse oğlu Mustafa'nın ldareslndeJ •o_ı_un_u_r. __ •_7_550_• ______ _ 

yapılacaktır. DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

saat 20,30 da ••• DiKKAT: 
YANLIŞLIKLAR K OMEDYASI 

larm henüz bitmediği söylenirken 3 perde komedi .. Yazan: V. Şekspir, 
Londra mehafili bu konuşma - Türkçesi: Avni Givda 

Bu rekkemda u§ur 
vardır ... 

•İki darbelı dahili ıhtırnk makı
l"elerinde ıslahat. hakkındaki ih -
tira için alınmış olan 21 ilkkiınun 

1936 tarih ve 2322 No. ve ciki dar
beli ihtira makinelerinin doldurul
masında 22 ilkkinun 1936 tarıh ve 
2315 numaralı ihtira beratlarının 
ihtiva ettikleri hukuk bu kerre ba.,. 
kasına devir yahud mevkii fiile kon
maları için icara dahi verilebilecek
leri teklif edilmekte olmakla bu 
hususa fazla malumat edinmek 
istiyenlerin Galatada, Aslan Han 
!i inci kal 1-3 numaralara müracaat 
eylemeler ilin olunur. 

\ardan daha öyle müsbet netice
ler çıkmasını beklemek zamanı 
gelmediğini saklamağa lüzum gör
memektedir. Aybaşından evvel 
bir neticeye varılmıyacağı söy -
lenivor. Çünkü İspanyadaki İtal
yan kıtaatının geri çekilmesi me
selesi var. Bunun sonu gelmedik
çe İngiltere hükOmeti 16 nisan i
tilafını filiyat sahasına çıkarmı

yacağını söylemektedir. Yalnız 

bu da değil. İtalya tarafından İs
panyada General Frankoya yol
lanmış olan harb malzemesinin de 
alınması, bunları kullanan mü -
tehassısları da geriye çekmesi is
tenmektedir. 

İngiliz parlamentosu gelecek ay 
toplanacaktır. Parlamento açtl -
madan evvel İngiliz Başvekilinin 
İngiliz İtalyan anlaşmasını tat -
bikat sahasına çıkaramıyacağı 

.. 
Ertuijrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 

Taksim Ahire kar ·ısında bugün 
saat 13 de (talebeye) saat 16 da 
ve gece 20,30 da umuma 

OTELLO 

Ayııı 11 inci ıon il, Vatan ço
culduı biç yokta n zenıiA 

oluyorlar ... 

Dikkat~ MALOL 
CEMAL 

Bu lalmde ujur vardır 
it Banka•ı k•rtı•ınde 

MALÜL CEMAL İstanbul 5 inci icra memurluğun
dan: 

Halk epereti PiYANGO GiŞESi Satılmasına karar verilen ev eş-
••••••••••••-• yası ve gramofon 22/10/.938 tarıhi~·' Beyoğlunda Halk ZAYİ müsadi! cumartesı gunu saat 12 de 

Opereti Tiyatro- İs b 1 . . ilk k ld 
935 

Beyoğlunda Kumbaracı mahallcsı ' tan u 17 ıncı ı o u an 
sunda (Eski Çağ- • . . kapıkulu sokak 3 numaralı •partı -
layan) yakında yılında aldıgırn tastiknameyı kay- manın önünde satılacagından talıo 

temsillerine başlıyor. Yeni büyük bettiın. Yenlsini alacağımdan hük- alanların yevmi mczkürda ,:ôsterı· 
kadro - Macar baleti - Büyük mü yoktur. l~n mahalde bulunmları ilan olu . 

Orkestra Pakize Tuncelli 532 nur. (M 210) 



• 

T U R K ve P A R T i 
B A Y R A -K L A R 1 ·N 1 Z 1 

Sümer Bank Yerli Mallar pazarlarından alınız 

Pazarlarımız, Feshane mamulatı bayrakların yegane satış yeridir. - fs-tanbul - İzmir - Adana 

SON PIŞMANLIK FAYDA VERMEZ 
\ Istanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: \u~::~r:;~~:ı:r~:e KATRAN HAKKI EKR 

' 

Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece 

Diş doktoru 

ve sırada ipotekli olup tamamına ehli vukuf mariletile 2800 (iki bin se- ~ 1 
kiz yüz lira kıymet takdir edilmiş olan Bakırköy~nde Çırpıcıda Veli E: 1 ş A p K A • T 
fendide eski mükerrer 1, 2, 3, 4 yeni 18 No. lu hır tarafı Koço veresesı H 

1 
L K A 

Katina bostanı, bir tarafı Çırpıcı deresi, bir tarafı 16 bir tarafı 19 harita -

diyor ki: 
No. lu mahallerle mahdut içinde d~laplı yeni bir b°.stan kuyusu olan MERAKLILARINA 
8185 metre murabbaındaki (18) harıta No. lu sırf mülk bahçenın tama-

Dişlerı çürümeğe başlamadan 

çok evvel itina görür, her gün 
ve hattl günde birkaç defa fır
çalanarak mikroplar, zararlı 

salyalar ve ifrazat temizlenirse 
sağlam ve güzel olarak muhafa
raza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra art:ık iş işten geçmi§· 
tir. Bunun içindir ki dişlerin 

cfü\DYOLİN • diş macunile her 
sabah, öğle ve akşam her ye • 
mekten sonra bol bol fırçalan -

mı açık arttırmaya konmuştur. . . . oa·ıma kanun larına sadıkfll j 1 - İşbu gayrimenku~ün arttırın_~ ş~rt~_amesı 18/.1°/93~ tarıhınden VlYANANIN MEŞHUR 
itibaren 937/4573 No. ile Istanbul Dorduncu İcr.a Daıresının muayyen 

numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

fazla malfunat almak istiyenler işbu şartnameye ve 937 /4573 dosya nu- en arka şapkala· 
marasile Memuriyetimize müracaat etmelidir. 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşall1,ı 
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlaruıa 
hareketin cezası ölümdür. 

1 2 - Arttırmaya iştirak için yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey ve-

ya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 
1 

masını ısrarla tavsiye ediyoruz. 

DAiMA RADYOLi 

i 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
'earuplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra

lkı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabcder. Aksi hal-

N 
de hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın

:dan hariç kalırlar. 

Nafıa Vekaletinden: 
4 - Gösterilen gönde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname

sini okumuş ve lüzumlu malfunatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itjbar olunurlar. 

i 5 - Satış Emlak ve Eytam Bankasının 84_4 ~o. lu kanunu hük_üm-
Diyarbakır • Cizre hattı üzerinde yapılacak Kuruçay, Salat ve Bat- jlerine tabi olduğundan mezkur kanunun 15 ıncı maddesıne tevfıkan 

man köprülerln1n 11/11/938 tarihinde saat 13 de yapılacağı 27 / eylı11, 8 ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 18/11/938 tarihinde cu

ve 18 birinc!teşrin ile 2 ikinciteşrin 938 tarihlerindeki Ulus, Kurun, Son ma gün üsaat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra dairesinde ya
Telgraf, Fransızca Münakasa, ve Almanca Türkişepost gazetelerinde ve pılacak müzayede neticesinde üç defa bağırıldıktan sonra satış frtiyenin 
28 eyHU ile 8, 18 birinciteşrin ve 2 ikinciteşrin tarihlerindeki resmi ga- rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş 
zetede 113.n edilmiş ve edilecek olan münakasa tarih ve saati görülen lü- alacakları mecmuundan fazla olmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 

zum üzerı:ıe 12/11/938_ cumaı:esi günü saat 11 e değiştir~iştir. _Teklif !Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. . 
ıarfları munakasa saatınden bır saat evvele kadar kabul edilecektır. 6 _ Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verı-

•7012· (4027) . . . ·h 1 k f h ı k k d. · 

ilen mı.ihlet ıçınde parayı. vermezse ı a e. ararı es o unara_ en ıs~-11111••••••••••••••••••••••••' den evvel en yüksek teklıfte bulunmuş kımse arzetmış oldugu bedel ıle 
Kenaızlık, kemik lıı•atehklerı, dlmeQ yorgun• almağa ;;z~ olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün 

lukl8rl ile Ylt•111lnalzllkten doQıne bUtUn müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edfür. İki ihale ara-

r-----~-aarıfhkl•r• 
0

sındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her annenin bllınesl leab eden bir kuvvet 
9urubudur. Çocuklerınura Yltalln kuvvet fU• 

rubu v•rmekle onları ••ilam, gUrbUz ve 
n•t'•ll r•tlttlrlralnlz. 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet olmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur, (Madde 133}. 

1 7 - Alıcı arttırma bedeli ~aricinde olarak ya_Inız tapu fera~ harcını, 
ve ihale karar pullarını vcrmıye mecburdur. Muterakım vergıler, ten

/virat ve tanzifat ve tellaliye resminden mütevellid Belediye rüsumu a

lııcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul 

yukarda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında 

l işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan o
lunur . 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
İşbu gayrimenkulü satın alanlar :ırzu e· 

derlerse Bankac :ı takdir edilecek kıyme. 
tin yüzde 50 si kadar kendilerine ikrazat-
ta bulunabilirler. (7544) 

VITALIN KUVVET ŞURUBU latanbul Liman' Sahil Sıhh iye Merkezi 
Mektep çeQındakl gençlerle emzlkll kadın va Satlnalma Komisyonunda n: 
lhtlyarlerın hayatf kudret ve kuvvetlerlnl ertır1r A- Merkezimize ait Sinop motörü teknesi tamir edilecektir. Keşif 

INGILIZ KANZUK ECZANESi bedeli 975 liradır. 
BeyoQlu • lstanbul B- İstekliler buna ait fenni ve idari şartnameleri beş kuruş muka-

İİll••••••ı••ııııİılilllİiııı••••••••••••••i bilinde merkezimiz levazımından alabilirler. 

YAZIHANE AÇACAKLARA 
Sandalyalar, Kary@lalar, P@rtmant<~ lar 

Ve sair mobilyalar> 
FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası : 

AHMED FEYZi 
İstanbul, Rızapaşa yoku~u No. 66, Tel. 23407 

Satılık kıymetli köşk 
Kadıköy İkinci Sulh Hakimliğinden : 

Ölen ve terekesine hakimliğimizce el konulmuş olan Gazi Osman 
Paşa karısı Fatma Zatigülün Göztepede Tütüncü Mehmed ef. soka -

ğında cİstansyon caddesinde 72, 74 No. lu bahçeli köşkü selamlığı ile 

birlikte yeniden Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin 19/7/938 tarihli 

nüshalarında münderiç ilandaki müzayede şartlarile 15/11/938 salı 

günü saat 9 ve 11 arasında mahkeme salonunda açık arttırma suretile 

satılacaktır. İlk müzayedede muhammen kıymetin % 75 i elde edile • 

mezse en son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile ikinci arttırma 

1/12/938 perşembe günü ayni saatlarda icra edilecektir. Şartnamesi 

mahkeme divanhanesinde asılıdır. Fazla tafsilat almak istiyenler in mah

keme kalemine, köşkü görmek istiyenlerin içindekilere müracaatları 

ilin olunnr. •7492• 

C- Eksiltme 18 Birinci•eşrin 1938 salı günü saat 14 te Galatada Ka
ramustafapaşa sokağında mezkı'.ır Merkez Satınalma komisyonunda ya
l 
pılacaktır. 

D- Eksiltme açık olacaktır. 
E- Muvakkat teminat parası 73 lira 13 kuruştur. 
F- Eksiltmeğe girecekler bu gibi tamirat yaptıklarına dair resmi 

vesika ibraz etmeleri şarttır. (7031.:,.) _ ___________ _ 

Çocukla ra, kuvvet, 
kudre t , s•ö lı k , net '•, 
ve gUze lllk ve r ir . An· 
nele re is tira ha t t !!min 
e der. ismine d lkka t 

ediniz. 

lstanbul Defterdarhğından: 
Keşif bedeli dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz lira on kuruştan iba

ret bulunan Vilayet konağının tamiratı işi açık eksiltmeye konulmuş

tur. İsteklilerin mukavele, eksiltme, genel ve özel fenni şartnamelerile 

proje ve keşif huıtısasını görmek istiyenlerin Milli Emlak idaresine her 
gün ve eksiltmeye girmek üzere de bu işe benzer beş bin liralık İ§ yap
tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 

Vilay~tinden eksiltme. tarihinden sekiz gün evvel müracaatla almaca~ 
ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve 750 liralık muvak
kat teminat akçalar•le 31/ 10/938 pazartesi günü saat on dör tte Milli Em-
lak Müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları (M. 7547) 

rı.ı en son mo• 
jelleri gelmiştır. 

Taklitlerinden 

s1kınmak 

Her banyodan ıonra saçınız 

Bu şekle girerse 
BRiYANTiN PERTEV 

Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün ııJI'. 
ni gözden geçi; ve gördüğün en ufak bir arıza iizcrine det,; 
liyetc geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, k; 
kuvvetsizlik, tcnbellik, korkaklık mı hissediyorsun Bunlar 
tin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan: 

Kan, Kuvvet ve iştiha şuru~ 
içrniye başla. FOSF ARSOL tababetin esasını teşkil eden l 
doktorlar tarafından takdir edilen en miihim ilaçların gay•~ 
bir surette teşr!kinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubud 

.Kanı tazeler ve çoğ~ltır, iştibayı aç'.'-', bii.fıza v_e z~ka~ Y~ 
Sinirleri, adaleleri saglamlaşhrır. Azını ve faalıyetı yüks•J 
biitün kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün· ~ ~ 
geçirir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, diD 
gençlik saçar, her eczanede bulunur. 

onları düze!tmcyi temin eder . t' 

Hususi çeşidlerimiz yalnız ma
ğazamızın dahilinde teşhlr edil-

;;;;..ı 

miştir. tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
Desenlerin hakkı mahfuzdur. B k d .. ıJ 

lıılilıl•lliıı••••••-'- u işe ait şartnameler komisyondan parasız olara a,. 

--- ----------, dır. (7551) -
Hasıatıkların 

Sirayeti 

W'"~~ 
p~(' 
~ , 
~ .. 

·~ İn ıın ı n uzYI· 
yeı i, ek:serlyı 
ı l ne k, ı lvri ı lnek. 

bit, pire • e tıhtı· 
kurusu ıibi bı· 
terelerin ıeb i r ll 
i frııau ile baıtı· 

; hkl ınn tehd idi 
~ altınd ı d ı r . 
~ Bu tehlikeden .. /L ko runmak için en 

_,,,,;"~ ku vvetli ve en 
, , mnıııir mikrop 

vı: hıfıraı öldürücü bir mayi olan 
"L Y S O L• ü muntııamen kullanınız. 
BUtün yuvı ve siJrfelerinl kökü nden 
ıabrip ·eder. Taklitlerine 
dikkıı ve kutulıhnı n sın· 

kırmııı orijinal ambalajında 
lırar ed in lı. 

lstanbul Sıhhi MU8sseseler Artıt
ve ~kslltme Komisyonundan: 
Eksiltmeye konulan iş: Şişli Çocuk hastanesi intaniye pavi, 

ikmali inşaatı. 

Keşif bedeli: 4821 lira 39 kuruş . 

Muvakkat garanti: 362 lira. 

Şişli Çocuk hastanesinin intaniye paviyonunun ikmali inş8' 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2/11/938 çarşamba günü saat 14,30 da Cağ~! 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu JtO~ 
yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli, muvakkat garanti yu~arda yazıl.ıdır. ıf 

3 ~ Keşif, mukavele eksıltme şartnamesı ve hususı şartn8 

ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 ~ 
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti rn~~, 
banka mektubu ile birlikte bu işe benzer en az 3000 liralık ıi B 

'-;mmmmmmm;j--j;;~j rına dair İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinde!l 
1 ve! almış oldukları müteahhitlik vesikasile birlikte belli gürı' 

SCMULKI & MAYi A. O . H• fll ı.wrı 

MO"'• ııl llı S. JAICOIL "9h4Y MY , lı .. nı.ul 

BAYANLAR 
Paris ve Viyana'n ın en son 

modellreine göre J ARSEY dö 

LEN Rop ve Tayyörlerin zen· 

gin çeıitlerini Beyoğlu lstiklAI 

caddesinde 178 numaralı DA. 

VID müessesesinde bulacak· 

sınl'z. 

Sahi b ve ne§Tiyatı idare eden 

Btı§ muharriri 

ETEM İZZET BENİ€E 

Son Te!ıraf Matbaua 

komisyona gelmeleri. (7554) / 
..,,ı 

ıstanbul Sıhhi Müesseseler Ar 
ve Eksiltme Komisyonundan: 
Sivas Nümune hastahanesine ltızım olan 66 kalem alet açıl' 

meye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 2/11/938 çarşamba günü saat 15 de Cağaloll10 

hat ve İçtima! Muavenet Müdürlüğü binasınd• kurulu koroiS) 

pılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 1226 lira 30 kuruş. 

3 _Muvakkat garanti: 91 li~a 98.kuruşt-~r. . ııl' 
4 - İstekliler şartname ve lısteyı her gun komısyondarı f' 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile z490 ./ 

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti Jllll1' / 
banka mektubu ile birlikte belli &fin ve saatte komisyona gelJ!l 

(7555) 


