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talya'nın tehdidkar vaziyet alması, Fransa ile ltalya'nın da Afrikadaki müs
eın}ekelerini ana vatan ilan etmeleri ve um·umi menfaatlerinin daima çarpış
akta bulunması , hasebile bu anlaşmanın geç ve zor olacağı tahmin ediliyor 

aamafih icabında Çemberlayn, ltalya - Fransa arasında tavassut 
ro.lünü ifa ederek müzake ra tı k ol aylaştıracakmış 

Hatayla aramızda.. 
• 

• 

Bayram 
\Bitti__ 

Bugün her yer 
yeniden açıldı 

ki gümrüğün 
-

Kaldırılmasına 

O n beşinci yıl şenlikleri dün, 000 .. ru 
gece yarısına kadar devam \ 
etmiştir. Halk bayram' ari- · 

fesinde ve bayram gününde ve - 8--- • • 
gecelerinde olduğu gibi, dün ge- ir k anun prOJ8 SI 
ce de, geç vakitlere kadar mahşeri hazırlanıyor 

(Devamı 6 ıncı snh'.l'ede) A nkara 31 (Hususi muhabi -
rimizden)- Suriye hükü -

R • t metinin Hatay devletine 1 yas e karşı aldığı yeni iktısadi tedbirle 
gümrük memnuiyeti karşısınd~ 

D • Ha tayın iktısadi vaziyetini koru-
İ. v an 1 mak için hükümetimizce acele ba 

zı ı>saslı tedbirler alınması karar-

n amzetıerı• I laştırılmıştır. 
Bu arada Hatay müvare atına 

karşı mühim gümrük kolaylıkla- --
. . . . . . · ı Fr · Yarın sabah tesblt 

düzene koymak içın tamamile anlaşmış olan lngılız Başvekilı Çcmberlayn ı e ansız _ 
"1aşvekili Daladye ve Hariciye Nazırı Bone _ edlfecek 

tQ/ya - in gı.lte re 15 A ~:~:n~l ~u~~~kmu:a:~::-i t i la f ı da meclis grupu yarın sabah 
~ saat onda toplanacaktır. İçtimaa 

eşrinisanide mer' iyete giriyor ~e~v:~i~a:~8~ç~ı:;arp;~::~ı~~:-
'ltis 

31 
( okunmasından sonra yapılacak 

saat Hususi) - Fransız kabinesi bu akşam 

1 

lcmek kararındadır. riyaset divanı için gösterilecek 
ald . 17 de toplanacak, Daladye'nin meclisten Orta Avrupa meselesi artık yoluna girmi ş, sulh namzedler tesbit edilecektir. 

<~ · ıgı salah· ti . k bıı bak ·~dan kurtarılmış olduğundan ş imdi ikinci h ed ı b 1 .. tsted·.. ıye ere bınaen memle ette yap· ~.. Teraşşu en 1a er ere gore 
let; gö ı:ı ıslahata mütedair neşredeceği kararna- tehlikeli bir mesele olan Akdeniz işinin yeni başlı • geçen seneki riyaset divanı olduğu 

i .. lıutu: ~n geçirecektir, yan dostluk havası içinde nisbeten daha kolay bir gibi yeniden namzcd gösterile -
. ., lıilta 1 sıyasl mah[iller Daladye'nin yeni ve mü· hal şekline bağlanacağı umulmaktadır. cekkrdir. 
"1eJı.ted; arını büyük bir dikkat ve alaka ile bek - .Malüm olduğu üzere bu meselede iki devlet, Meclis evvel ce bildirdiğim veç-
~lu1/· Fransa ile İtalya, karşı karşıya bulnnnıaktadırlar. hile saat 14 de toplanacaktır. 

•lı. ·· ıt tenıay··ıı . .. Her iki devlet de Afrikadaki müstemleke imparator- k'l t f d k k ~· u~•re 1) u ere malik olanlar mustesmı ol - Başve ı ara ın an o unaca 
ı Ve 1ı,,_ aladye'nin geniş salahiyetler elde etme- luklarma fevkalade ehemmiyet vermiş olup gerek olan Atatürkün açılış programın-

IJıJ,. ..,.u tatb"k Par ı·s ge•ek Roma bu İmparatorl ukları birer müs- k "h' ld • ı ı atadı 
1 

ı a geçmesini memnuniyetle karşı- ' da ço mu ım o ugu an aşı -
\'eıı· r ar, temlcke değil •ana vatan• telakki eylediklerini iHin maktadır. 

' 'tst· ı \>aziyette h . • . . 1 . d e tmişlerdir. İtalyanların hem doğrudan doğruya 
;L ı lıir d .. . ~ sonra arıcı sıyaset ış erın e 
"8t llıııu ~gışiklık olacağı tahmin edilmektedir. Fransız topraklarını hem ana vatan iliın edilen Af-
· de~ öıı llııyetJe zannedildiğine göre Daladye her rikadaki Fransız topraklarını iyice tehdid edebile-

Ce J\kd ll)evamı 6 ıncı sahifede) 
eniz meselesini kökünden hallcy-

llgiltere Filistin işini !'a !!' _u k 
teş · . . ıplıgı 

k 
rınısanı sonuna 

adar bitirecekmiş Fabrikası 
Yılba şı nda aç : l ı yor 

t l' •hudi ailesile bir tedhişçi görüşüyor 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

• .. 

Malatyada inşa edilmekte olan 
büyük pamuk ipliği ve dokuma 

fabrikası inşaatı bir hayli ilerle
miştir. 

Bu fabrika 1 milyon 400 bin li
raya malolacak ve senevi 1400 ton 
pamuk sarfederek 790 ton pamuk 
ipliği ve 650 ton bez imal edecek

tir. 
Fabrika önümüzdeki kanunu • 

sanide imalata başlayınca 1050 a
mele alınacaktır. 

Bunlar 350 şer kişilik partiler 
halinde günde 8 saat çalışacak -
!ardır. Gerek memur ve gerek iş
çiler için modern ev !erden mü -
rekkep yeni mahalleler vücude 
getirilecektir. 

--=.o=--

ispanyada kanlı 
Boğuşmalar 
Frankistler hükil· 
metçilerin cebhe

lerini yardllar 
Barselon 31 (A.A.)- Frankist

lcr bugün Ebre köprüsünün başın
da yedinci defa olarak mukabil 
taarruza geçmişlerdir. 

Frankistler Sierra Pandols Al
ba Terra ve bilhassa Sierra Ca
balls'daki Cumhuriyetçilerin mev 
zilerine taarruz etmektedirler. 
Tebliğin tanzim edildiği saatte bu 
mrntakalarda muharebe bütün 
şiddetile devam etmekte idi. 

Cumhuriyet hava kuvvetleri 
beş düşman tayyaresi düşürmüş· 
Jerdir. 

Salamanka 31 (A.A.) - Fran -
kistler Ebre mıntakasında cum -
huriyetçilerin en mühim mevzile
rinin bulunduğu Sierra'daki cep
helerini yarmışlardır. 

Ebre üzerinde yapılan hava mu
harebeleri esnasında 14 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

rı gösterilmesi düşünü1mekted!ı. 

Hatayla aramızdaki gümrüğün 
tamamile kaldırılması için bir ka
nun projesi hazırlanmakta oldu
ğu ve bunun yakında Meclise ar
zedileceği anlaşılmaktad.a-. 

--CJ-

Yugoslavya 
Bulgaristan 
M ukareneti 
İki Başvekil bütün 
mühim meseleleri 

gözde n geçirmek ü. 
I_ zere bu luşu yorlar 

B 
clgrad 31 (Hususi) - Bul
gar ve Yu~~sla~. Başvek!I -

!eri yarın ogle uzerı mu -
him bir görüşme yapacaklardır. 

Müiılkat Bulgar - Yugoslav hudu
dundaki şehirlerden birinde ya -
pılacaktır. 

Bu görüşme esnasında iki dev -
leti alakadar eden siyasi ve iktı -
sadi meselelerden maada Balkan 
Antantına taalluk eden işler ve 
umumi Avrupa siyaseti üzerinde 
müdavelei efkarda bulunulacağı 

anlaşılmaktadır. 
--=o=--

·Denizlerde 
imdad 
istasyor1ları 

Yerinde ve mühim 
bir karar verildi 
Limanda vukubulacak kazalara 

sür'atle yetişmek üzere bir deniz 
cimdad istasyonu. tesisi etrafın • 
daki tetkikler çok ilerlemiştir. 

~Devamı 8 mcı sahifede) 

Almanlara geçen Südet ının takalarmdaki Yahudilere 
pasaportları verilirken 

Çek· Macar ihtilafının halline doğru 

Hakemler 12 Teşrin 
sanide Viyana) da 

L 
toplanıyorlar 

ondra 31 (Hususi)- Çek • 
Macar ihtilafı artık had ve 
tehlikeli safhalarını tama· 

mile atlatmıştır. Bu mesele ital· 
yan ve Almanlar tarafından ha • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Japonlarla Çinl iler arasında müzakere cereyan eden Hong 
Kong şehrin den bir manzara 

Japonya istedi-
"" . • 
gını yapıyor 

ÇindeJaponya'ya bağ~ 
l ı yeni bir hükümei 

kuruluyor 
Mareşal Çan Kay Şekle sulh mü

zakereleri epeyce ilerledi 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 
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ıctımaı meseleler 

Kısır laşdırma 
Bu usulün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 
Operatör Kazım ismail 

GOrkan bu hususda 
ne diyor? 

Yazan: Recai san ay 

K ısırla~tırma bahsinde dok!orlanmızın hepsi ay ni kanaatte değil
ler .. Herırün ayrı bir doktor umuzla yaphk•m konuşmalarda. bir
biri ııe ud fikirl erin iliın dilile çarpışmasmdan ltastt olaıı ahengi 

dinliyor, bu mlltnad armonileri, radyo satlaka tUc s ize naklelıneie çalı· 
Şt)' O?Ulll . 

•K&Sırlaşhrma • us ulü, bizde falan falan scbcblcrden dola~ ı tatbik 
ediJmcınelidir; edilmesi •dniru• dej'i ldlr. Hayır, filin filin sebeblerden 
dolay• tatbik eclllmelld.ir! edilmesi •doğru • iur diyenler var. , Ben, nef
•im i tibraiJe, bu iki zıd ve her ikisi de, ins ana •makul• hissini veren id
dialar içinden •doirtı• yu bulup çıkarabilcceiimi hiç de zaıınetmiyoruın. 
Ve .. bu hususta hüküm \'ermek işini, içlerinde. doktorlarııuız gibi ayrı a, rı kanaatlerde bulunanlar olduğunu umdu:Um okuyucularıma; sizlere 
bırakıyorum. 

Bugüıı, reoç bir opcratörüınüzle yaptığını bir konu ıua) ı nakledece· 
cinı . Bu genç, Doktor Operatör Kizım İsmail Gürkan'dır .. 

Genç operatörün muayene oda
ıındaytm. Konuf!Lyoruz; sual!f' • 
ı-imi soruyonım. ismail Gürkan 
ceı,ab veri11or.· 

- flpr yeni lııidue gibi kısırlaş
tımıa da, dünyada, evı·elıi bü -
yuk reacticıılar yapmıştır. Fakat, 
pek çok geriliklerin ve hastalıkla
rııı nesil işi olduğu an/asıldığı i 

çin iıu;aıı neslinin ıslalıı için kı· 
sırla.stınrıanrn ilmi bir metod lıa
linde tatbik cdi1ebilecer/iııe iııarı· 
mamız lıi;ıındır. Filvaki bir 11es
lin ıslalıı için müracaat edilebile

cek tek usul bu değildir. Ve .. kı

sırlaşıırıııa, nilıayet kendisinden 
gelecek ııc•liıı dejenere olacağı 

mıılwJ;kalc ke•'tirilebilen malıdııd 
iıısaıılar üzerinde yapıl;,.alıdır. 

Y aııi bsı rlaştırmanııı indicati· 
oıı'larıııı çok tahdid etmek icab e
der yoha, şıiphe üzerine getirece· 
ği nesil dejenere olacağı muhak

kak olmıyan insanlar üzerinde bu 
nu yapmağa hakkımız yoktur. 
Bundan dolayıdır ki ben. kısırlaş
tı ıtı•ıılii şöyle böyle bir muayene 
neticesinde degil, salahiyettar vı? 

~·uı bir lıeyet tarafmdan karar 
altııı,a alınarak yapılmasını ten
si. ederim. 

~ Demek kısırlaştırma u.suhl
nıln memleketımizde tatbikine ta
raftarsınız? 

- Eı•et Bittabi bıı şekılde 
memleketimizde yapılmasına ta
ra/tanın. Cemiyeti be§eriyeye bü
yük ı...'1ırabdaıı başka bir kıirı ol
mıyaıı ınahdud bir kl$ım infıirieıır 
lerı kadro harici tutmalcta zarar 
yoktur. 

Opera!Qr İ ımaıL Giirkaıı sözü 
burada kesti ""-- benim; •Bahsi 
biraz daha uzatsam ıyi olıır!. gi
bilerdeki bakışımın manasını se
:erek hajıfçe gülümsedı: 

- Ne o? dedi. Yetmez mi?. 

Operator K izun İsn1ail G ti rkan 

- Bilmem - Siz bilir.•iniz. 

- Yeter Yeter Daha fazl.a 
uzatırsak okuyucularım:ı sıka -
nz. Kısa olursa daha iyi anlaşılır, 

Ben de muhatabımı sıkmamak 
için ziyaretimi pek kı.•a keserek 
matbaanııı yolunu tuttıım. 

RECAİ SANAY 
..... _ 

Tramvay şirkl3ti 
Borcunu ve recekmiş 
İstanbul tram,·ay şirketı. elek

trık şırketine müracaat ederek 

borcunu ödemek ıstediğinı, bina· 
enaleyh bu hususta tedi ·eye ha· 
zır olduğunu bildirmiştir. 

Esasen 10 gün evvel bu borcun 
tahsili içın icraya mıiracaat eden 
elektrık şirketınin kanunu bek -

!emeğe mecbur oldugu mühlet 
Cuma günü bilmışse de Cümhuri
yet bayramı münasebetile yarın 

sabaha kadar beklenmesi zaruri 
görülmüştü. 

Bu müracai:l.t üzerine, tram\'ay 
irketinin varın borcunu verece&i . ~ 

anlaşılmaktadır. 

Tamir edilecek ı 
eserler 

En evvel hangllerl 
yapılacak? 

Kültür Bakanlığı eski eserleri 
tamir ettirmek maksadile Müze· 
!er Direktörlüğüne gönderdiği 

rapor etrafındaki tetkikatını ik -
mal etmi~tir. 

Müzc·ler, eski eserleri tamir için 
on bin lira tahsisat istemiştir. Bu 
para ile tamir edilecek eserlerin 
başlıcaları ~unlardır: 

PJc,·ne kahramanı Gazi Osman 
P">'anm Fatilıteki türbesi, 

Sinan Pa~a türbesi (Divanyo -
!unda.), 

Tersane minıarı Mustafanın 

mezarı bulunduğu Kasımpaşada

ki türbesi. 

Barbaros Havrettinin türbesi. 
Bu eserlerden başka yine ayrı

ca tamir edilecek birçok küçük e· 
serler daha vardır. 

Üvendire 
Kullananlar 
Cezala'ldırılıyor 
Tatra da sıkı bir 
kontrol ba,ıaciı 
Koşum öküzlerinın •Övendire. 

ile sürillmesinden dolayı <deri. le
rimızin zedelendiği ve bu yüzden 
iç ,.e dış piyasalarda para etme -

diği cihetle bunların; cövendire. 
yerine muhakkak . kamçı. ile sü
rülmesi Ziraat Vekaletince kabul 
olunarak •Övcndıı·e, nin yasak e
dilmesi birçok defa bütün vilayet
lere tebliğ olunmuştu. Bunun ü -
zerıne her tarafta umumi bir kon
trol yapılmasına başlanılmış ve 

Kayseri, Konya, Niğde vesair yer
lerde hıilii cövendire . kullanan 
müteaddit kimseler yakalanmış -
lır 

Bu kabil eşhastan 5 şer lira pa
ra cezası alınmast kararlaştırıJ 
mıştır. --
Anka.rada 
Nakliyat 
işleri 

Bir intizam altına 
alındı 

Cumhuriyet ve TUrk 
kaddın ı 

NAHİD SIRRI -----Atatürk Türk m illetini esaret· 
teıı kurtardı . Bize b ütün bir husu
met dünyasının hayat hakkı ta· 
nımadığt tar ihde bizi asırlardan

beri olmadığtmız bir derecede hür 
ve müstakil kıldı. Cumhuriyetin 
on bc~inci yıldönümiinde b u h ür
riyet ve istikli lin temini ni 111iite
akıb kurulan rejimi tes'id ve teb
dl ed iJor uz. Fakat bu tes'id ve 
yebeil günlerind e kadınlarm sü- · 
r ur ve şiikrunı crk~kleriukinden 

büyiik ve CO§kun olmak icab eder . 
Çünkü, onlar, iki kere esir ola· 
caklard1. Biitün Tii r k caıniasınuı 

içinde esir olmıya 1uahki'ın1 bu
luııdukları gibi bir sözle kapısın· 

dan dışraıya atılabildikleri kendi 
evlerinde de esir idiler . Onlar da
ha büyük bir bayramın yı!dönÜ· 
münii tes'id ve tebcil ettiler de· 
ınek!ir. Fakat ilave etmek icab e· 
ıler ki, bnna mukabil de Türk .ka· 
dmı bu oıı beş ytl içinde akıllara 
durg unluk verecek mesafeler ka
tetmiş \ 'C kendisine tanınan hak
lara layık bulunduğunu isbat e· 
derek biitiin borçlannı edaya ko
yulmuştur. 

Göklerde vatan müdafaasına 

kad ar en gii ç ve en nazik ,,azife
lcri üstiine ahp başaran Türk ka
dıın, sade haklan iktisabda değil, 

laka! vazifeleri ifa ve manileri 
mağllıb etmek hususlarında da 
Trük erkeğinden aşağı kala mazdt 
ve kalmanıı ~tır. CümhuriJ'e t reji
ın i Tiirk erkeği kadar Türk kad ı
nına da gü\'cniyor. 

Define 
Bulmak 
Hulyası 

izmirdeki araşdır-
malar fayda 

vermedi 
Define bulmak hülyasile yeni -

den İzmir defterdarlığına 3 mü • 
racaat yapılmıştır. 

Verilen inüsaade üzerine bü -
yük hülyalarla Alsancakta mezar
lıkta •Turon. da ve .Bornova. da 
olmak üzere 3 yerde araştırma ve 
kazılar yapılmışsa da hiçbir şey 
bulunamamıştır. 

Bu suretle arayıcıların emek ve 
masrafları boşa çıkmıştır. 

;3~7 Hicri 
Raınazan 

7 1 

b54 Rumi 
Biri nci Teşrin 

18 

ı . 

Hususi bir mahke-1 Modern 
me kuruluyor Ölçüleri 

Bu mahkeme merci ihti
laflarına bakacak 

Adliye vekili mahkemeye riyaset edecek 
Hükümel, kaza salahiyetini haiz 

mahkeme ve makamlar arasında
ki anlaşmazlığın halline dair 1684 
sayılı kanunu değiştiren yeni bir 
proje haZtrlıyarak Kamulaya ver
mişti. Kamutay dahiliye encüme
ni, proje üzerinde bazı tadiller 
yaparak projeyi Adliye encüme
nine vermiştir. 

P roje hükiimlerıne göre husu
si mahkemeler, askeri mahkeme
ler, idare heyetleri ve kaza sala
hiyetini haiz diğer merciler ile 
umumi mahkemeler ve sorgu ha
kimleri arasında ceza işlerinden 

doğan vazife ihtilaflarının halli, 
temyiz mahkemesi ceza umumi 
heyetine ait olacaktır. 

Adli mahkemelerle idari mah -
keme ve merciler arasında hukuk 
işlerinden doğan vazife anlaşmaz
lıklarının, halli, Adliye Vek ilinin 
reisliği altında üçü T emyiz ve ü
çü Devlet Şürası reis ve azaları a
rasından seçilen altı zattan mü -
rekkep bir ihtiliii mahkemesine~ 
halledilecektir. 

İcabi anlaşmazlığ• tahrike sala
hiyetli merciler, davanın görüldü
ğü mahkemeye bir muhtıra vere-

Zelzele 
Mıntakasında 

Sahibi bu lunan 
arazi istimlak 

edilecek 
Yozgat, Kır~hir ve Köşke~ 

mıntakalarında zelzele felaketine 
uğr•yanlara hükümetin ve halkın 
da yardımı ile Kızıl11y tarafından 
ev yaptmlmakta olduğunu yaz · 
mıştık. Yaptırılmakta olan evler, 
yı ktlan köylerin yerinden ziyade 
civardaki arazi üzerinde yapıl -
makta ve birkaç köy halkı için bir 
yerd~ ve toplu bir halde tek bir 
köy meydana get irilmeye çalıryıl -
maktadır. 

İ<,• Bakanlık, yeni binaların ku
rulmakta oldugu arazinin baıtla
rının sahipli bulunmasını göz ö
nüne almı!-? ve bu arazinin istim -
lak edilmesine karar vermiştir. 

İstimlak edilecek olan bu arazı 
biliihaı·e binalarile birlikte köy-
lüye temlik olunacaktır. 

cekler ve bu muhtıranın bir su
retini de mahalli cümhuriyet 
müddeiumumiliğine tebliğ ede
ceklerdir. 

Selbi ihtilaflarda ihtilaf mah -
kemesine müracaat edebilmek i
çin aralarında anlaşmazlık çıkan 

iki merci kararının kat'ileşnıiş 

bulunması şarl olacakt ı r. İcabi 
anlaşmazlıklar merkezde alakalı 

vekil ve vilayetlerde vali tarafın· 

dan ileri sürülecektir. İcabi an
laşmazhk iddiası, dava hükme ilc
t iran edinceye kadar ileri sürü
lebilecektir. 

Selbi ihtiliıf kararlar~ alakalı 

tarafın vazüeli mPrciın tayini 
hakkında vereceği arzuhal üzeri
ne ihtijılf mahkemt-sine sevkolu
nacaktır. Bu arzuhal, kararı son 
olarak kat'ikşen mah kemeye ve
ya idari mercie ver ilecektir. 

İhtilaflı dava dosyaı;ının ihtilaf 
m ahkemesine gelmesi tarihinden 
itibaren üç ay içinde bir karar 
verilmesi mecburidir. Bu müdde
tin bitmesinden on beş gün sonra 
karan tebellüğ etmiyen adli mah
keme, davayı görmiye devam e
d...,ektir. 

Vilayet 
Büdcelerinde 
MünakaleJer 

---
Bir intizam a ltına 

aluuyor 
İç Bakanlık, vilayetlerin husu

si muhasebe bütçelerinde sık sık 

m ünakalC? yapılmakta olduğunu 

görmüş ve vilayetlere \'erdiği bir 

emirle bundan bôylc fevkalade 

vaziyetler olmadıkça bütçelerd~ 

münakale yapılmasının teklıf e · 

dilmesini istemi~tir. 

Yeni memur in ka· 
nunun un t .:tkiki 

Ba~bakanlık Müste~an Kemal 
Gedelcç'in n•isliğinde bulunan 

}stati.stilc teşkilfıtınliZ 
dugu zaman ve metre 
henüz kabul etmediğif1ll• 
!arda, bilhassa yer m 
ölçecek vahitler saytsııun 
geçmekle olduğunu şinıc!i 
sek belki hayret eder;;illİ" 
ve sanayi odaları kuıı.ılta 
tek sistemin lemin ettığı 
dan bahseden bir vilayet 
mumi katibi, çok uzak o 
nelerde kendilerine kaZ 
len ihsai malümat ara.51 
!erin kurşun atımına gorf 

!andığını söylemişti .. 

Sistem metrigi kabulii 
şüphe yok ki iç mübadele. 

konomi bakımından Y~ 
yerinde ve verimli inJol• 
rasındadır. Bu güzel t 
bugüne kadar elde etıiğ 
kamları tetkik etmek bU 
faydasız olmıyacaktır-

934 senesinde ölçü ıer t 
nın muayene ettiği öJc;tıl 
yısı 552-255 idi. Bunlardan 

kül, 2526 kantar, 9523 ters 
tartı, 67539 uzunluk öJçu1

1 a.kıe• maddeler ölçü lerı . 1 
kuru taneliler ölçülcrifd> 

935 de muavene edilen 
yısı 382.420 yt; 936 da ~ 
937 de ise 707 799 zu bU 

Son üç senede muayene 
ölçüler arasında elektr iJ<. 

vagazı sayaçlarile ta1<>1 
vardır. Mesela 937 de !j06. 
trik sayacı , 13366 su sa,yaC 
ha\'agazı ~~yarı mua} rf1 
çirilmıştir 

Bır de 937 srncsindc ııl 

te yapılan ı·e tamir edile d 
şartlan satııı alınanlarn ,; 

ları verelim . 9:li de ıııc 

yapılan ölçü sa; ısı 345019 
nun 667 sı ba$kÜI, 7781 1 

369:!8 i terazi. 251531 ı ~ 
uzunluk: 4-l'\220 si akıcı 
ölçüleri, 4205 ı kunı tant 
!erdir. Yekün ~54019 dut 

Memleket dı ından 
ise ~·ekünu 32J:ı77 dir . .13 

sında en büıjk rakaıııt. 

ölçülerile s~.vaçlar teŞJ 11 

Uzunluk ölçülerinin sa\-ı>~ 
dir. 40479 elektrık, 69:i0 ' 

ı:.· havagazi sa~·acı ve 45 ta 
satın alınınıslır 

Bir de soı; olarak tunıif .,. 
ölçü.rre aid rakamı, ,.eJıO 
de \'crclmı · 30.4~13. _ ki, b 

büyük kısmını saynçlo c ır-
ml'kt~dir. _____ ___./ Ankara belediyesi yük kamyon· 

!arının muayyen me afeler dahi- I 
!inde yapacakları nakliyat için ' 
mü,teriden istiyecekleri fiatı bil' 
liste halinde tesbit etmiş ve cepte 
taşınır bir ~ekilde bastırarak bü
tün kamyon ve araba sahiplerine 
dagıtmak üzt-re hazırlanmıştır. 

vı ı ı 93S. A v,ıo G.ı .•• 304 ~ı:ır 119 Sevindirilen 
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j Çocuklar 

Müsteşarlar komısyoııu ·eni ba~

tan hazırlanan \'e devlet te~kila

tında çalışan biılün memurlara ait 

hükümleri bir araya loplıyan me

murin kanun projesinın tetkikinç 

baş.Janmı~tır 

D ıya rı b3 kır - Ci 
hattı il:: rı ;yJr 

Dl\·arbakır - Cızre hattıfll 
kilo,;,elresile 130 wwu l<;JI Bundan sonra Ankarada nakli

yat ıçin pazarlık yapılmıyacak, 

herkes cebindekı deftere bakarak 
şoföre icap eden parayı verecek -
tir 

Kamyonun yük alma ve yük 
verme esnasında b<"kleme müdde
ti 20 dakikadır. Bu dakikalar için 
müşteri ayrıca ücret vermiyecek, 
fakat yırmi dakikayı geçen müd
detlerin beher saati için şoför ken 
disinden 50 kuru~ istiyebilecek . 
tır 

1 
------:----:---ı ! 

Vak HlaP 

Güneı 

Ô gle 

l <ın di 

Akşam 

Ya tsı 

lmı oic 

v ... 1 

••. d. 

6 18 
11 58 

14 48 

17 07 

18 39 

4 ~ J 

Eu•I 

5 4- d • 

1 19 
6 5 J 

1 
' 

~ 39 

1 ı ()() 
1 32 

ı 1 41 

Cümhuriyet Bayramı münase -
betile Çocuk Esirg<'me Kurumu 
Kızılay ve diğer hayır kurumları 
birçok fakir kimsesiz çocukları 
sevindirmı~lerdir. 

Bu meyanda Beyallt Kıztlay 

nahiyesi 300 den fazla çocuğu 

Kumkapt 105, Beyazıt Çocuk E -

ı - *
!Okuyup yazma bil· arasında a1tıncı kısmın 

m iy enlere g e len rnünakasava konulmu,tuf 
rdlc Dıyarbakır - Ira~ 

h 8 v a 1 e sür'atle inşasına çali~ılırlııl' 
Posta telgraf umum müdürlügul •• •• --*- J r 

tasdikli mühüni 01mıyan1ar adına Bu tun sa~ tr.a~ ~ e' 
!gelen havalelerin kendilerini tanı- matleştıkırılı1 

sirgeme Kurumu Alemdar nahi _ }an iki memurun huzur ve tasdiki . . B ı;W • 
. .. . . - . Telefon ıdarest eyo 

yesi de dün 100 çocuğa elbise kun- ile mühurlerının kabul edilmesini, 
1 

K d k" .b. BelP 
' bu a ı ov gı ı .~ dura, kasket, çorap vererek fakir ayni zamanda parmak izlennin rfo ' • . . .. k >" 

-- --- -- --
-- . Gölk<ylQJ~ üıntdl~-Jr 

k i · d. · l · Adalar ve emsalı kuçu ' çocu arı s~vın ırmış erdır. alınmasını da kararlaştırılmıstır. . . . JıP 
..,,. ___ ..,.....,...,,,.,....,,,,,.!!!!...,'!l!!!!!!!!!!';!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!O!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!ll!!!l .. mB!l _______ l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!ll!l!!-••• ... .,.,._!!!!!!!!!!!!IO!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!'!!!!!!!ll--•-!!!!l!!!l!!!!!'"""'!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"•....,!!!!!..-"!!"-.;,,.,..._~·~ .. =

9 
da o.tomatıkleştırmtye 
miştır. 

ranlıklara karışıp bir anda kay-
O ne .. " 

Pakize güldu: 
- Hayd ı yat yavrum! Ben de 

şimdi elektriği söndürü p yataca
ğım. Vaktin bu kadar geç olduğu
nu bilmiyordum. ~$) lk V©1Po~O©lırn _-__ 

- . 
AŞK VE J\IACERA ROMANI: 20 

Bu ;<al~n kadın içkısidir dedL ı 
Sışc ~ ılınca bılmeli k~ biraz nt-ş'e 
\ersin. 

Ben. 1 t.ışıın Jör::iv'lr, Nihad! 
- Yok c. ı .ı'."l, küçücıik kadehler

i dort likor ıı•sanın başını kolay ı 
lcola\ dor.Jurmez. 

- Beniın başım , bu lıkörü çme-I 
den once d <. , ı i.l ş tü . 

ıl•ad bır ız once çılG<rdığı cc
nı • ~ n.ee ba b:lı. 

Ya,· ) ~vaş h ~ırla· ı3lı-
; '1 .. 

Vali .ı h. 'en d " :'.Ilı~ .rl,_
gı , 1 Bu fırsatı her za ~n ele ı;o . 
ç ur viz Safak so't• ceye kadar 
k lsan olmaz mı? 

:'iihad, tuh~flık yapmış olnıak 

·---- - --
Yazan İskeoder F. SERTELLİ 

için dud ıklarıoı JZ~lar k mırıl -
da, dı : 

- Bende şafak çoktdn soktü .. 
hır ıki kadeh ~ın <11, .ı al.rsam, 
bı.rada sızar kabım. [~te o zaman. 

Ne e>lur a cJnıın• Perihan 
sabai"dry ı ıı çok geç k ılkar yata
gından. Sen o zaman . kadJr kal
kıp gitın ş olursun' 

Yok, vok. bırak l:ı~ni, gide-. 
yim gıizüm• Eğer brn sızaı~am, 
haııgardakı bütun motor! ·r gelse
leı', ben, o kadar erken ve kolay 
yer•mden kaldıraın"zlar. 

Bu sırada köşkün üst katında 
hır çıtırtı işitildi, 

Nilıad kulak kabarttı: 

- Tavanda fareler 
Merak etme' 

koşuşuyor .. 

- Bu cıtırtı bir inscln yürüyü
şüne benzıyor hele bir dolaşın 

bakalım dışarısı'nı. 

Bava!' Pakızc lakayd hır tavır· 
la yerinden kalktı.. rnfara çıktL 

Yukardan bir ses duydu· 

- . Anl'e! Hal~ 
sen" 

yatmadın 

Pakize birdenbire ~aşaladı: 

mı 

- Uyk.rm J..nçtı da, yavrucu
gum. . .}"':l.ta0 .n-ıda kitap okuyor
dun' Sen nPd e ıı kalktın 

Peri~an uzaktan cevab veriyor
du: 

- Su ıçmegc kalkmıştım. Oda
nııı pancurlarındaıı sokağa sızan 

el<'klnk ışığını görünce, annem 
hala uyumamış .. neden acaba? diye 
merak ettim. 

Bayan Pakize merdivenin a lt 
katında duruyordu: 

Perihan odasının kapısını ka -
parken: 

, \llah rahatlık \'ersin, anne
cığnn! 

Dı~·€ seolcniyordu. 
Pakize dP kızına ayni kelimele

ri tekrnrladı ve odasına girdL 
Ni 1adııı benzi sapsarı olmuştu. 
- PC'rthan ya a~ağı in~c.ydi.. ne 

yap~caktık? 

Di\'c söyleniyordu. 
Bayan Pakizenin yüreği oyna

manuş değildi Bu vaziyet karşı
.ında Nihadı alıkoymak için da
ha fn zla ısrar göstermedi.. hatta 
h;·mcn kö~kten uzaklaşmasını ri
ca etti. 

Öpüştüler. 

A' rıldılar. 

* Perihan henüz yatağına girme-
rni~t i. 

- Ne kadar da hararet basmış .. 
üstüste iki bardak su içtiğim hal· 
de, dudaklarım hil.lıi kuru. 

Diye mırıldanarak kar,Y.olasına 

doğru yurtidü. Köşktin alt katın
dan sokağa sızan ışıklar birdenbi
re sönmüştü. 

Perihan: 

- Zavallı anneciğim, nikahın 

teahhüründcn kinı bilir ne kadar 

mtiteessır oldu, dedi, her gece sa
at onda, nihayet on birde gözle
rinden uyku akar, dayanamaz ve 
yatardı. Bu gece saat üçe geliyor .. 
lıiiliı uyuyamamış. 

Perihan kendi kendi.ne söyle -
nerek yatagına gin·ceği sırada 

bahçede bir hışırtı duydu .. başı

nı yan pencereye çevırdi. 
- O ne?' Bir gölge .. 
Dikkatle baktı 
- Evet.. bir insan gölgesi. Bah

çe kaptsına doğru ilerliyor ... İşte, 
şimdi bahçeden sokağa çıktı. 
Perihanın gördüiiü gölge, ka-

bolmu~tu. 

Perihan: 

- Acaba, bu bir hayalet midir? 
Diye düşündü. Başında uyku 

sersemliğinden eser kalmamıştı .. 
gözleri tamamile açık, muhakeme
si yerinde idi. 

Bahçeden ç kıp gidt-n bu gölge, 
kimin gölgesi idi? E\'dcn bu saat
te kim çıkabilirdi• 

Acaba annesi bir yere mi gii
yordu? 

Düşündü .. dilijündü .. yatağa gir
diği halde gözüne uyku girmedi. 
Tekrar kalktı. 

- Annem şimdi yattı. Fakat, 
beni aldatıp bir yere gitmiş olma
sın .. hele bir alt kata ineyim, dedi. 
Yavaş yavaş merdivenlerden in

di. 

İlk önce laşlik kapısını gördü .. 
Kapının sürmesi arkasından sü

rülmü~tü . 

(Devam• , ·ar) 

* Bu yıl pamuk rck01~ 
iyidir. Yalnız Ege nı•~ 
80 bin balya mahsul B ,ti 

* İkinci kiigıd fabr1~ 
ziranda açıl•cakter 

ti * Erzincanda hiik!lP' 
asfalte çevrilmektedir 

tı•"' * Trabzonda içme 5 

yapılmaktadır. - ~ 

* Ett ve Süınerb• 111<~'1 
yerlerde konserve fabr:r. 
mıya karar vermişlerO 

ıer * Avukat yazıhane re 
lan levhalar, bcled. ve 
istisna edilır. tır 

blfl * Denızbank onar. a ~' 
luk şilepkr yaptırınag 
miştir. 
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Memleket meseleleri Karabük 
0·· 1 .. . . -:- Telefon 

çu ve ~yar i~lerı ıçın Yapıldı 

İktısadi 'I~ meseleler 
Pazarlıksız satış DünkU Bayram 

Yenı tedbırler Hatlzrniredebağlandı 
Bundan sonra muayeneler sık sık ve 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü İstanbuldan cKarabük•e 
kadar uzanan telefon hattını şehri
miz yolile İzmire de bağlamıştır. 

- Burası İstanbul radyosu ... 
Her evin bayraklarla çerçeve

lenmiş penceresinden sokaklara 
taşan Ankara radyosu diin bize 
emsalsiz heyecanlar yaşattı. 

On beş yıhn büyiik manasına 

dalmış, haldı bir gururla renga
renk takların altından geçtik. Bo
razan, trampet ve bando, bastığı 
yeri titreten Tiirk askerinin ayak 
sesleri, haykırışan ve kavuştuğu 
büyük giioün taşkınlığile coşan 

gençlik, bayraklar, bayraklar, 
bayraklar, sokaklardaki gölgeleri 
pembeleştiren bayraklar. 

şe-
1Kanunun muntazam 
kilde tatbik edilmesine 

ani olarak yapılacak 

E ~onoıni Bakanlığı, ölçü ve bilecek ihmallerinden valiliklerce 
ayar işlerinin emniyet ve icab eden müdahalelerin yapıla-

llıi selametle yürümesini te- cağının ehemmiyetle alakadarlara 

bir~e;naksadile yeniden bazı ted- tebliğ edilmesi lazımdır.• 
ll alınağa karar vermiştir. ALINACAK TEDBİRLER 

Diğer taraftan şehirlerarası tele
fon tesisatı yeniden genişletilmiştir. 

1 Ezcümle Fuar zamanında Avrupa 

nıükalemelerine açılan İzmir telefo
nu, dünden itibaren cenup memle

ketlerile de muhabereye başlamış-
tır. ten~· tedbirleri valiliklere bildi- Alınması istenen tedbirler ara-

d~~~e~~~inde ezcümle şöyle sın::.:~:]:: ~:~~::~e yasak ölçü Gayr·ımu"obadı'l l er 1 

de:ıef~ ve ayar işleri mühim bir ve aletlerin elan kullarulmasınm 1 

!atı . ışı olduğuna göre muame- önüne geçil•ek, ilk muayened.'.'n 

if, :ıınede adaleti tevzi rolünü sonra uzun müddet kullanılana - Meselesı· 
tııfı ~ek bu işlerin herkes ta- !etlerin doğrulukları aranacak, 

'le i~dan. ayni insicam, hassasiyet muayenesi yapılmıyan liletıc:·in •• h 
old ~a ıJe benimsenilmesi J3zım kullanılmalarının önüne geçıle- yen 1 ÜÇ 8Yl 1 k m U 

Gugu mütaleasındayız. cek kasaba, ve bilhassa köy pa- fet sevinçle k a r· 
erek ınülk· bel di 1 ~ ı, gerekse e teş- zarlarında nizami ölçü kul anan- I d 

ti ~ı uhdelerine düşen vazifele- ]ar tarafından elan okka, arşın • 1 • n 1 
\eı~aYıkile .Yapmazlarsa memle _ vahidi kıyasilerine göre icra usu- Gayrimübadiller ellerindeki is-

\öltJ.llliı~~ olçü ve ayar işlerinin Jile alış veriş yapılmasına me!dan tihkak mazbatalarile bonolarını 
hUın eş~ırı~esi hedefine varıla - verilmiyecek, mülki ve beledı teş- Defterdarlıktaki büroya vermek-
ce•~·esıne ımkan bulmak güçleşe- kiliıt tarafından ölçü ve ayar işle- te devam etmektedirler. 
~u~ t k 
Ölç" ri layık olduğu ehcmmiye ve ıy- Muhtelif şehirlerdeki gayrimü-

olat : ve ayar işlerinin devlet işi metle takip ve tatbik olunacak- badiller tarafından milli emlak 
lıaj a benunsenilmesinin ve aksi tır. Beled•:vc nln\:ısı, jandarma, idarelerine teslim olunan bonolar 

trı~e doğabilecek aksaklıklardan muhtar teşkilatının ölçü işlerini ve istihkak mazbataları yarli par-
diye ul .tutulacaklarının ve bele- daha fazla beniınsemekrine gay- ti burada, Defterdarlıktaki cTas-
'- reıslorinin bu sahada görüle- ret olunacaktır. fiye komisyonu• na gönderilmek-

lnıd d Rad •,,·o ~,ı af te~;.ıca tstanbuıda bulunan gay-3 f rimübadillerin peyderpey cTak -

Yine Said Çelebinin sesi radyo
dan •Şimdi karş ıki yamaçtan bir 
tayyare filomuz bize doğru iler
liyor. , •Ey Ankara kalesi, sen 
kele olduğun gündenberi böyle 
şerefli bir gün gördünmü?• diyor. 
Mektebler geçiyor, izciler geçiyor. 
Sokaklardan akın ak ın insanlar 
geçiyor Ve •Türk• olmanın se
vinci içinde hepimiz gülümsiyo-
ruz. 

Cümhuriyelin on beşind yıl ını 

kutluluyoruz. Ve biltiin dünya, 
on beşinci yılda beş yilz bininci 
yılını gören Türk cumhuriyetini 
alkışlıyor. 

Tlirk miUeti, hak ettiği nPş'esi 
içimle bu b!iyilk gılnil thkdir e -
derlren yeni bir uflrun ıs•klerını 
yakıyor. Bütlin mPmleket ayni 
dakikada ayni. sevinci, ayni heye
canı duyuyo:r. 

Dün. Türk millrti,.in knlbi tek 
bfr kulb hqJiode çarptl. 
Bayramımız bir defa daha. bin 

defa daha kutlu olsun azlzkarile-

rim. Otom b'I' • 1 h• :~~~~~::e~od:!~~:~d:~ m:u~ o 1 ı erı n ısara ameleleri tekemmül ettirmekte - l=======B=tlR=HAN===C=E=V=AD=;i 

Çog .. altılıyor A•;ınacak mı "· di~~;~r taraftan istihkaka ait id-1 dia !arın dermeyanı için verilmiş 
l"I. olan 3 aylık mühlet; kanunun neş· 

Uiğer viİa"yetl-erı· ~ıizde T tk"katı:··s-onunda ri tarıhinden itibaren hesap olu-
b ' e 1 

H narak bu mühlet; ayın 15 inde 
Unlardan alacak belli o.acak bitmişti. 

londra 
iş 
Bankası -·--

ehemmiyet veriliyor 
Fakat bazı esnaf, dürüst har eket 

edenleri de lekeliyor 

P azarlıksız satış hakkındaki 

kanunun her tarafta mun
tazam bir şekilde tatbik o

lunmasına belediyece büyük bir 1 
ehemmiye tverilmekle olduğunu 
ve kanuna aykırı hareket eden es
nafın tutulduğunu yazmıştık. 

Yapılan kontrollerde; etiketle -
rin üzerine bir ma]ın evsafını, gı
da maddelerinin karışık olup ol -
madığının yazılması icap ettiği 

halde ekseri yerlerde buna riayet 
edilmediği, gelişi güzel · adi ve de
ğiştirilebilen etiketler kullanıldı· 

ğı görülmüştür. 

Halbuki, kanun ve izahname -
deki hükümlere göre bunlara ria
yet etmiyenler tecziye olunmak -
tadır ve olunacaktır. 

Ayakkabıların Üzerlerindeki e
tiketlerin de sabit ve değiştirile · 
mez şekilde olması lfızım olduğu 

halde bazı dükkanların buna da 
ri•yel etmedikleri anlaşılmıştır 

Alakadarlara yapılan şikay;t -
]erde evvelce 4 liraya alınan a -
yakkabının. şımdi etiket sebebile 
bazı yerlerde 5-6 liraya, bir göm 
leğin 250 kuruş yerine 3 liraya ve 
diğer bazı eşy•ların da yüksek ve 
değiştirilebilir etik~llı fiatlcr al
tında satıldığı bildirilmiştir. 

Belediye İktısat Müdürlüğü, bu 
mesele üzerinde de hassasi~·etle 

durmaktadır. 

Bu kabil esnaf; muhtelif eşya 

ve maddelerin hatta gıda madde
lerile bilumum tuhafiye eşyasının 
fiatlarının Ticaret Odasile Bele
diye taraflarından müşterekeo 
tesbitini istemektedirler. 

Toptan satış fiatlarına 7< 10-15 
nisbetinde bir kazanç ilavesile 
bunu yapmak mümkün olduğuna 
göre halkı, zarardan kurtarmak 
için bu tedbire baş vurulması do!ı
ru bulunmaktadır. 

Kanun hükümlerine uymayaıı 

tarzda etiket kullananlara birincı 
defa ihtarda bulunulmasına de -
vam edilecek ve 2 inci 3 üncü de
falarında para kesilecek sonra, 
dükkanlarının kapatılmasına ka
dar gidilecektir. 

Belediye tarafından ceza gören
lerin bu cezaları. birer cyafta• ılc 
cezalandırılan magazaların vit -

' rinlerine yapıştırılarak halka ıı 

mağazalara karşı dikkatli olmala 
rı bildirilecektir. 

Dığer taraftan dün lktısat Ve -
kiıletinden Belediye reisliğine 

gelen bir tahriratla; pazarlıksız 

satış mecburiyetine ait kanun ve 
kararname ile bunlara müteallik 
nizamnameyt• göre İstanbuld :, 
şimdiye kadar neler yapıldığı, tat
bikatın ne suretle cereyan ettiği 

ve şimdiye kadar ne gibi netice
ler alındığı sorulmuştur. 

Belediye reisliği; bu hususta 
bir rapor kazırlıyac;ık ve Vek:i -
Jete gönderecektir. 

Şehrını· ız' d • "d h 1 . k' l . . 1 Fakat bu husustaki talimatna - Diğer milli bankala-llj e anı tıp mu a a esı- fü,dyo ma ınc erının mem e 

Bazı esnafın bu ~l·kılde hare -
ket etmesi; doğrulukla çalışan sa
tıcıları da müteessir etmekte ve Bu rapor üzerine Vekaletçe icap 

eden tedbirler dP derhal alınacak-~ıcap ettiren Vak'aJarda kullanı- kete hem ithali ve hem satışının me çok geç neşroJunduğundan ba- rtmlZlft da muhabir- Onların kazançlarına tesir etmek-
Say lnıdadı sıhhi otomobilleriıı in.'ı;sara alması etrafındaki tet - zı gayrimübadiller; ayın 15 ine liOini yapacak tedir. tır 
,,, ısı arttırılacaktır. Ezcümle kiklere devam l'dilmcktedir. kadar muamelelerini tekemmül . M' 
"-adık" Ü ettirememişler ve noksan evrak - İş Bankasının Londra şubesı 1İ - Mahkemelerde 'T'atebe ·n lin oy, ve • sküdar• cihetle- Yalnız lüks makineler inhisara diirlüğün. e tayin olunan Merk~z .1. l n l 

e 2 •er t b ·ı ·ı- Jarıru tamamlıyamaınışlardır. Bu 
\1 • ane daha otomo ı ı a- k B t tkkle Bankası şube müdürlerinden Cabir A k 1' T •• {ı e 01 tabi tutuımıyaca tır. u e ı r vaziyet üzerine mezkur 3 aylık Vll at I y U US 
~ad unarak mevcut otomobil bugu··nıerde bitecek ve hükümet- Selek Londraya varmıştır. Yeni şef 

roJarı .. müddetin; kanunun değil; tali - kt· c 
!)·- uçe iblağ olunacaktır. . bugünlerde faaliyete geçece ır. Qd J •• d l 

h,ı.ıger taraftan fstanbula mül _ çe de tasvip edilirse kanun proıe- matnamenin neşri tarihinden iti- Mumaileyh, ayni zamanda İngil- a arl UZ an arı 
""'ka 1 si yapılacaktır. baren hesap olunması kararlaş - d' 1 dat za ara da birer csıhhi im - tere ile yapılan kre ı an aşması mu- Sü , t i "kmal 

4'tki~0tnobili verilmesi etrafınd3 ~ tırılmıştır. cibince kurulan Türk - İngiliz ko- r a e 1 Kayıt işl er in i müteakib 
ı\ ler Yapılmaktadır. 1 ' Bu karar şehrimizdeki alaka - mandit şirketinin idare meclisi reis- ediliyor geri verilecek 

Yeı1Ylli suretle Anadoludaki vila- Ş darlara tebliğ olunmuş ve yeni - liğine seçilmiştir. İstanbul Baro reisliği tarafından . 
erde b 1 • den zaman ve mühlet kazanılmış İş Bankasının cLondra şubesi>; her mahkeme binasınd. a bırı avu . Mek:epleı e k':_ydo_ıunan talebel.e-

la a 'l n azıları, civar kazalar- Beyanname erı ve gayrimübadilleri ""k memnun B h . d . d rın nufus ve huvı<et cuzdanlaıı· ,,_ cı Vak'alarda tıbbi irtibat ve •- Ziraat ve Cümhuriyet Merkez an- katların istira atıne ıgerı e avu- . , 
'"'dı -·-·· etmiştir. kasile Sümer Bankın da muhabirlik kat elbiselerinin muhafazasına !ah- mekteplerdekı dos,yalarda saklan-
trıaıı rn lemin edebilmek için cAI- M utla ka ver ilec e k --=0=-- vazifesini görecektir. sis edilmek üzere tesisi kararlaş~· - r.ıaktadır.. .. .. 
kri,Y~~ •i1mdadı sıhhi otomobil- Yollara k onulan ----<>---- rılan iki odanın bu ay nihayetın~ Halbııkı cuzdanların resmı ışler-
lllr ar aınağı kararlaştırmış- İş kanunu mucibince; devlet, kadar ikmal edilmesine çalışacaktır. dr daima alınıp verilmesi icab etti-
Jı.lı "e döviz müsaadesi için Ve - vilayet ve belediyelere ait her işaretler Çocuk Şimdiye kadar Üsküdar, Sultan - ğinden bu usul şikayetleri mucib 

•teın·· l. l 
, uracaat etmişlerdir. her türlü iş yerlerinde ça ışan ış- İç Bakanlık, yollara konan işa- bh • shmet sulh hukuk mahkemeleri ve 0 muştur. 
l~k ·ı -o- çiler için birer beyanname veril - ret levhaları hakkında valiliklere Kütü anesı Fatih sulh hukuk ve ceza mahkeme- Maarif Vekaleti dün Maarü mü-

1 "'im ı"z a. r agu b et mesı' mecburidir. ]eri binalarında.ki odalar yapılmış- dürlüğüne yeni bir emiı· gönder -

INSANLIK 
Di.in tam e~·dcn çı ~tıyordum. 

Sokak kapısını açıp tar.• ndıl.•11•11 
atacağını sırada kapıdan ~·ı lılırıın 

g ibi bir mahllıkun ~vdcn İ<'C"ri 
girdiğini gördiim. Bu. taıurr. ,,1:;;-•. 
ınız yabancı bir kedi idi. )foraya 
bir şe~·ler aramak için geJmj, o
lacaktı. Bağırı)·or, haykırıyor, o .. 
alardan sofaya. sofadan mutfajp, 
mutfaktan koridora. tekrar ah 
kat odaya, merdiven altına ko~u
yor. kokluyor, bağırarak çaj?ıra

raksanki gasbedilnıiş bir malını 
istirdad için gelmi~ gibi laubali, 
fakat mütehakkim bir eda ile e
vin i~inde dolası~·ordu. Ev halkı, 
kapının açılmasını bekleyip de a · 
çılır a~ ılmaz içeri dalan hu 'a:vgı. 
sız misafirin pe~ine takıldık. N 
aradıq1nı nıerak ile takibe kovul 
duk. Bu n1ahlfık )'Anına kitnscyl 
yana~t1rınan1akta ,.e ıni.atcınadi

yen atı acı ha)·kırınaktadır. 

Epe) arandıktan ı..onra nıeordi

ven al t ında .duran çama ır ~l'pe-t
lerinin arkasında aradtWnı hnfdu 
ve ('ıkardı. Bu bir kedi '.\'n' rusu 
id i. O zanıan anladık ki bir.tı C\.

vel halkırışma]ar, aranmalar, 
yavrusunu kayhetmis bir anan ın 

feryadları imis. Di~lerilc in<it • 
meden boynundan yakaladı ve 
yanına kiınse ~ ana~nıa~ın diye 
homurdanarak kapının önünde 
kapı~·ı açmamızı Mkledi. Artık 
Çıktı, gitti. 

Ya\ rusun un bizinı e\.de oldu
ğu bir telgrafla kendisine bildi
riln1ediğine göre, bizzat e\·İn için
dekiler bile bö~·le bir mahliıkun 
mevcudi~ etinden haberdar olma
dıkları hald~ bu insiyakın sevk.i
le gelerek merdiven altındaki yav
rusunu mali mesruku ga!<ıbNler 

gibi kaparak kaçan kedi beni yol
da bir hayli diişündürdü. Matba
a,.·a geldim. Gazeteleri karıştırı· 

JOrduın. 

~jzınitte bir baba en hü~ ü(:ü 

bC'~, C'n kti(:iiğii Üç )'·a .. ında Ür .\'UV• 

rusunu Toros trenine hindirt'l'C'k 
kendisi ortadan kavbolmu,, fakat 
çocukların iisliinde bPlunan ka
ğıdda: •Anneleri fihim·adır. Ben 
bunlar a bakaını~·nra(:ıın.• sf'klin· 
de bir ibare :va41:ıJ1. Felsef~ :vapmnı 
için de~il ama insnn ile kedi ara 
sındaki farkı ister istenıeı ara< 
tırmıya açlı..>,arak yeniden kederi 
bir dü~ünccye dalmaktan kendi 
mi alanıadıın. 

HALK FİLOZOFU 

N svyo·'t sergisi 
hazırh kla re 

Nevyork dünya serg1sine ma 1 

gônderecek kim:;eler mallarını bir 
makbuz mukabilinde Ankara Ti
caret ve Sanayi odasına teslim e 
deceklerdir. Gönderilecek eşyanın 
satış bedeli sahibi tarafından tes
bit edilecektir. 

Satılmıyan eşyanın geri keli -
mesi için eşya sahibine masraf 

"" bir tamim yapmıştır. Bakanlık bu G • } t"J" f Halbuki bazı yerlerde, bu be - efllŞ e J ) YOf tır. Bunların sür'atle Üsküdar, Be- nıiştir. 1 :--::

8
~'.""""-:--:---:--~---

l 
lçkilerı· . 8 z ! 8 yannamelerin verilmek istenme - tamiminde yollara konulacak işa- yoğlu, Eyüp ve diğer kazalardaki . Bu em:e gör~ badema; mekleble- irim izi 1 der jj 

llrd mıze karşı hariç piyasa- retlerin Cenevrede hükumetimiz Divanyolunda Çocuk kütüpha- mahkeme binaların da yapılması r.mıze gırmke ısteyen talebelerın, • • ' ' 

tahmil edilmiycceklir 

tı.r. a Yapılan istekler çok artmış- diği ve bu sebeple vazifedar me· tarafından da kabul edilen mu - nesinde her sene mut~t olduğu kararlaştırılmıştır. rülus hüviyet cüzdanlaı·ına göre u- Hepı mı z ı 1 d 3i Jı 
murlara müşkülat çıkarıldığı an- veçhile dün de büyüklerle küçük- J hl•} sul d res d k dl Jd k 

" kaveleye uygun olmasına dikkat B" a da yapı an ta 1 u aı ın e ayı arı yapı ı -
<>11 ke lerin tanıtma töreni yapılmıştır. ır Y t b .. d ı t ı b · d LA b d il "eç "'bı·re_bilhassa İsveç ve Nor - Jaşılmıştır. edilmesini bildirmekte ve bu mu- İstanbul gümrükleri kimyaha. anı sonrkta ucuz an ar a e eye ıa e am &SIZ sa n a &r 

! "'' Ştnıal 1 k 1 . d Başvekalet; bu vaziyet üzerine Toplantıda söylevler verilmiş, şi-
30 0 unaca ır. u 'd 

nhisa,. mem e et erın en kaveleye aykırı şekilde talik edil- irler okunmuştur. nesinde son 1 ay zarfında 1 5 --0-- ÇOQ B l 1 
lııilJıiın lar Uınum Müdürlüğüne bütün vilayet ve belediyelere bir miş olan işaretlerin en kısa bir Kütüphane yanındaki medre - beyannameye ait olmak üzere Bir okuyucumuz yazıyor 
lartıı sıparişler verilmiştir. Bun- tamim göndermiştir. Bu tamimde zamanda kaldırılmasını istemek - senin de kiralanarak kütüphane- ,2530. adet tahlil icra olunmuş - Zirai •- İstanbul limanı suların-
~e · Çoğu az ıs· p' t ı · k·ı .. kanun hükümlerinin muhakkak . t 

rıııed· ır o u ıç ı er u - ye ilavesine karar verilmiştır. ur. da işleyen tekmil denız nakil 

-..........:.: .. 'r~· ..... ...,,....,~,,...,.,,...,.,,...,.,,...,.~~y:e:r:in:e~g:e:t=ir~il:m:•:si~i:•t:e:nm:_:~k:~:e:d:ir~. ~~te~dir:·~·~~-""-~'."'"'~~~~,,...,.....,~~~~~:'.'.~~'.:'.~::::~~':::":~::::::::;~""""""!"'!!'- -=s=s l\1erl<ezlerİıı 
----- . g· u" fevkalade hürmete tahammül için çalışıyorlardı. T IJ imparatorluğu üzerindeki siyase- •• •• 

k .. ı·· edemı·yordu. Nitekim ellerinde Mithat Paşa ese UmU tini yakından ve uza tan goz u -

SON TELGKArıa IUIUI: M. Sami KARAYEL 
t-tu Te.rlhı tefrikuı No. 141 

Seyin Avni paşa elini kolunu sa lh· 
v l:>oııra , Yarak m::\mleketirıe döndü 
c Ilı ' "iıthat p A · ·1 Mahmud 

d °'irut· aşanm hürriyet lig· i yalnız Sultan zız ı e 
ı 1Yet d · ı ' taı ta ıyerek sultan Mtıra-. Nedim Paşa, anlamıyordu. 

sı.ı ! g0tirn · ı · d'. edüz ~i ' ngi .z . •Csı ve devleti Fran- Bilhassa Sultan Azız up 
f Yete l!eti am«Iıne peşkeş çeker va- devletin harici siyasetini kavraya -
~ıe 1 rrnesi · R ·k d - ·ıd· '' aı, bır. ne usların aley - 1 bilecek zekaya malı egı. L .• 
ltllsı•r . şey olurdu Ruslar durmadan dahilı ihtılaller 

Ç;ı)., lınp · · · ı r 
et -.aıı kııd aratorluğu ıslah için ihdas ederek, orduyu yoruyor a • 
t~elt, :rvıa_{ellı ricali ortadan yok Jevletin mali vaziycUni berbad ve 
trı l Ve p rnuu Nedim Paşa gibi perişan bir hale getırıyorlardı. 

e"ki rensıp · . . .. · t -
b... de t sız bır şahsiyeti Rusların butun emellerı, Sıvas a 
-.b~ı.. Utarak · · · ık rmak »cıı Iııı ink lınparatorluğu pol muharebesmın acısını Ç a • 

ınct . ıraza k . . . Jn b bıra -~. e •diler sev etmek dai - devletı aliyeyı ya ız aşın~ 
Ucadele · karak İstanbulu zaptetmektı. 

Nihayet; Paşanın Avrupada faz- ve Hüseyin Avni Paşa gibi kud -yorlardı. 
h d la kalması dedi kodulara sebebiyet retli Osmanlı ricali vardı. Halk, o hale geldi ki; Ma mu 

Nedim paşa için: vereceği mülahazasile derhal İs- Hüseyin Avni Paşa; Londraya 
_ Rusyaya satılmış adam.. tanbula dönmesi için irade etti. gittiği zaman İngilizler, paşa ile 
Diye dedikodu yapmağa baş- Hüseyin Avni Paşa; elini kolunu devleti aliyenin vaziyeti hakbnda 

]adı. Softalar Falih medreselerin- sallıyarak memleketine döndü. derinden derine konuşmuşlardı. 
de ayaklanmağa, toplanmağa. de- Hüseyin Avni Paşanın; İngiliz Hüseyin Avni Paşa ıle İngifü -
di kodular yapmağa başladılar.. ricali ile neler konuştuğu ve nele- ]erin bazı hususlarda mutabık kal-

Mithat Paşa ve taraftarları da, re karar verdikleri harfiyyen ma- dıklarını söylerler. 
bir yandan softaları ·eı altından JQm değil ise de; İngi!il'lerin Su!- Sultan Azizi, hal'ederek veli -
körüklüyorlardı. tan Azizin Avrupa seyahatinde ya- ahd Murad Efendiyi tahta getir -

Bir gün Padişah şu emri verdi: nında bulundurduğu Veliahd Mu- mek. ve daha ileri gidilmesi icab 
- Hüseyin Avni Paşa; hudud rad Efendi için iyi not verdikleri ederse Sultan Azizi, hal'dcn son-

haricine çıksın!.. ınalümdur. ra; katledip vücudünü ortadan 
Koca bir serdar İmparatorluğun İngiliz Kral ve ricali Vcliahd kaldırmak. .. 

hududlan haricine atılıyordu. Murad Efendiyi akıllı uslu, idrak- Bu suretle, Mahmud Nedim Pa-
Paşa iradei seniyeye ittiba etti. li ve medeni şahsiyeti haiz bir şah- şanın da vücudüne nihayet vere-

Ve Londraya gitti. siyet olarak görmüşlerdi. rek, devlet aliyeyi Rus siyaseti 
İngilizler, Hüseyin Avni Paşayı Mahmud Nedim Paşanın Rus ku t k 

taraftarlığı. Sultan Azizin bu boyunduruğundan r arma ... 
fevkalıide merasimle karşıladılar. bendesinden ayrılmadığı, bir gün Hüseyin Avni Paşa; Avrupadan 
Hakkında herşeyin fevkinde il - t Türkiyeye dönerken yukarıdaki 
tifatta bulundular.. gelip şarkta ngilizlcrin başın~ a- fikirlerini harici siyaset aleminde 

Sultan Azı·z·, Hüseyin Avni Pa- zim bir iş çıkacağını düşünüyor -
d tahakkuk ettirerek gelmişti. 

şanın, İngilizler tarafından gördü- lar, ve bu meselenin hudusun an (Devamı var) 
evvel Osmanlı İmparatorlujtunun vaziyetin~ icterı. içe hakim olmak 

' 
Buğday afisi bu 

işle meşgul 
Yeniden teşkil olunan buğday 

ofisi, Ziraat Bakanlığı ve Ziraat 
Bankası tarafından işletilmekte o
lan zirai tesis ve ziraat merkezle
rinin tesellümüne devam etmek • 
tedir. Tesellüme memur edilen 
muhtelif komisyonlar şimdiye J:a
dar 16 ziraat merkezinin tesel
lümünü ikmal etmişlerdir. Geri -
ye kalan otuza yakın ziraat mer
kezinin tesellümüne devam olun
maktadır. 

-C-l-

Nehir veçay ıslahatı 
Bergamadaki Bakırçay ovasile 

nehrinin ıslah edilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Bu ıslahat civar arazinin çoğal -
masına v~ mümbitleşmesine hizmet 
edecektir. • 

vasıtalarının sefcrlerı esnasın

da ışık yakmıya mecbur olduk
ları malümdur. Motörle işleyen 
vasıtalarda elektrik olduğu ci

hetle bu usule riayet ediyorlar. 
Fakat motörsüz ve küçük na
kil vasıtaları yani 6ilhassa ka
yıklar, sandallar maalesef bu 
vazifelerıni muntazaman yap
mıyorlar. Çok zaman ışık vak· 
madan işleyenlere tc.<adüf olu
nuyor. 

Bu usulun bir takım kauılıı
rın önüne geçılmek içı"l tatbık 
edı'mektc olduğunu bilrr:.,vı n 
bir sandalcı tasavvur Pd.kr ·"
Kü~ük bır fener yakn:Jr. n ı ~ 

maddi, ne manevi hiçbir güç
Jiığü olmadıgına göre bu hır l:i
kaydiden başka bır ş<·y c gıl

dir ve .. umumun seı; metı ile 
;,].\kadar bu J3k3yd nır onu-ıe 
geçilmclidır.• 

Okuyucumuzun, bu satırlan 
çok haklı bir endişe ile yazdığı 
aşikar. Liman İdarcsı tarafın

dan bu ı~e layık olduğu ehem -
miYetin Vt'fi!mesini dileriz. 

tok büyüklü. Bu ince-1 İngilizler, Rusların Osmanlı İm-
~~~--~~_:_~~~~~~~~~--------------------------~~~----



.ıl- S O N T E I, G a A J! - 31 1 çt 'hfrla 1~ 

Kltablar arasında: - HIKA 
Edebiyat tarih~ 

de r sleri Litvanya'daki Almanlar ara- Hatıralarını da gömd' 
(Müellifi: Agah Sırrı LEVEND) 

Değerli edebiyatçılarımızdan A
gah sırrı Levendin (edebiyat tari
hi dersleri) nin bugün üçüncü 
cildi neşredildi. 

Agah Sırrırun büyük emekler 
sarfederek vücude getirdiği bu 
büyük eser, menşelerden zamanı
mıza kadar devam eden edebiyat 
tarihimizi dört kitabda toplanuş 
oluyor. 

Birinci kitab: Menşelerden tan• 
zimata kadar devam eden edebi
yatımız ki, gerek islamiyetten 
sonraki ve gerek islamiyet tesiri 
altındaki kısımları ihtiva etmek -
tedir. 

İkinci kitab: Tanzimat edebi • 
yatı, 

çüncü kitab: Serveti Fünun e
debiyatı ki, (Fecri ati) yi de ku • 
caklamaktadır. 

Dördüncü kitab: Bugünkü ede
biyatımız. 

Agah Sırrı Levend 

Türkçülllk ve milliyet cereyan -
!arı içinde inkişaf etmeğe başla -
yan son nesil bu kitabda topla -
nacaktır. 

Bu kitablardan 1 ve 2 incisi ev
velce çıkmıştı . Üçüncüsü bugün 
intişar etmiş bulunuyor. 
Şimdiye kadar yazılan edebiyat 

tarihleri, şahsiyetleri mihver itti
haz etmektedir. Bu eserlerde fa -
raza Namık Kemal, Ekrem, Ha • 
mid gibi şahsiyetler münferiden 
mütalea edilmektedir. Halbuki, 
edebiyat tarihi derslerinde Agah 
Sırrının tuttuğu yeni bir usule 
göre, muayyen devirlerde edebt 
nevilerin tekamül ve inkişafile 

bu tekamül ve inkişafa müessir 
olan şahsiyetlerin tahlili yapıl • 
maktadır. 

Bu suretle şahsiyetler, bulun -
dukları devrin ve zümrenin için
de layık oldukları yeri almış olu -
yorlar; bu tahlil ve tasnife göre 
netic~de her devrin edebi karakte
ri kolaylıkla göze çarpmış oluyor. 

Bu kitablarda yalnız garb Türk
leril'İn edebiyatı değil, ayni za -
manda Çağatay ve Azri edebiyat
ları da layık oldukları yeri işgal 
etnıiş ve onların da kendi vadile
rınde inikşafı gösterilmiştir. 

Garb edebiyatı faslında da: 16 
ıncı asırdan itibaren her asrın so
nunda garb edebiyatlarının birer 

hülasası yapılmış, rönesanstan ev
vel ve sonraki Fransız, İtalyan, 
İngiliz, Alınan ve İspanyol edebi
yatının ana çizgileri gösterilmiş -
tir. 

Bilhassa ikinci kitabı teşkil e
den tanzimat idebiyatında Fran
sız edebyiatı ciddi bir tedkikten 
geçirilmiş ve o devrin edebiyat ü
zerindeki tesir ve nüfuzu tebariiI 
ettirilmiştir. 

Agıih Sırrı Levendin bu eserin
de güzel, faydalı bir buluşu var • 
dır. Birinci kitabda, Nev'i zade 
Atai'nin Hamsesinden bahsedilir -
ken bu eserin beşinci kitabının 

mevcud olmadığı zikredilmekte • 
dir. Halbuki bunlar birçok eser • 
!erde beş kitab olarak gösteril -
mektedir. Agah Sırrı, şimdiye ka
dar birbirini mehaz ittihaz ede -
rek hatadan hataya düşen birçok 
müelliflerin bu hatalarını - ede -
biyat tarihimizde bir hizmet ol • 
mak üzere - meydana vurmuş o • 
Iuyor. Bazı eserlerde beşinci ki • 
tab olarak (Alem nüma) isminde 
bir kitab zikredilmektedir. 

Halbuki Agah Sırrının ifşa et
tiği bir hakikate göre (alem n!i
ma) Hamsei Atai'nin dördüncü ki
tabı olan (Sakiname) nin diğer is
midir. Ayrıca (alem nüma) ismin
de bir kitab mevcud değildir. Ve 
Nev'i zade bunu kitabında da 
kaydetmektedir. 

Bunu Agah Sırrı birinci kita -
bında zikrettiği halde, ondan son
ra edebiyat tarihi yazan muhar -
rirler, garibdir ki, bu noktaya te
mas etmiyerek mütemadiyen 

l (Hamsei Atai) diye bahsedip dur
muşlardır. Bundan da anlaşılıyor 
ki Agah Sırrı kadar hiçbiri 
me'hazeler üzerinde ciddi bir araş
tırma yapmak zahmetini ihtiyar 
etmemiştir! 

İşte bu kabilden bir misal daha: 
şimdiye kadar intişar etmiş olan 
bütün edebiyat tarihleri ve hatta 
bütün tezkereler, Nabinin (Tuh -
!ei dilkeşi Nabi) adlı bir eserin -
den bahsederler. 

Filhakika böyle bir eser mev -
cud ve hatta matbudur. Fakat, 
Agah Sırrının iddiasına ve tetkik
lerine göre, bu eser, Nabiye değil, 
onun muasırı olan (Nıili) adlı şa

ire aiddir. 
Anlaşılıyor ki, o devrin hattatı 

veya katibi (lam) harfini kısalta
rak ve altına bir nokta ilave ede
rek, zavallı (Nali) ye aid j:ıu eseri 
Nabiye maletmiş ve böyle bir 
yanlışlıağ meydan vermiştir. 

İşte bu hakikati edebiyat tari -
hine geçiren ve edebiyat tarihin -
de bugüne kadar yer alan bu yan
lışlıkları ilk defa düzelten Agah 
sırrı olmuştur. 

* Müellife göre, tanzimat edebiya-
tile Serveti Fünun edebiyatı.- Es
tetik ve teknik farklarına rağmen
birbirini takib eden ve tamamla -
yan bir edebiyattır. 

Tanzimat ve Serveti Fünun ede
biyatları, önce heyecanlı, taşkın 

ve Nikbin, daha sonra hasta, hisli 
ve bedbin, daha sonra da durgun 

(Devamı 7 inci sahifede) 

sında tahrikat büyüyor sır~~~~~~~.~'..~!~~'.~~:~~:~;.~~o:.: hez;ı~~::!:::~~::e 
Kar yağıyor. üçüncü yılı. 

M · ı ı • ı Kısa bir sükCın, kırılan ağaç- Bir kış gecesi dışarda k eme m e S e e S ı n a S 1 !arın çatırdısı, uzaktan göpek ulu- ğıyor. Rüzgar pencereleri 
maları. !arken amcamla tanıştığım 

Tabiat bu gece dram hazırlıyan şarnı ve onun bana bıraktı 

h ı ı d e ı k ? tiyatro artistlerine benziyor. ra defterini hatırladım. Bir 

a e 1 e C e .......... ....... .. .... ... .. ....... .... re ayağa kalkarak kildli ol 
Karyolanın içinde büzülmüş, labın içinde onun defterini 

Çekoslovakya meselesi malUm. l 
şekilde halledildikten! sonra Lit
vanya da bundan sonra ne ola • 
cağını, Meme! meselesi Versay 

muahedesi yapıldı yapılalı ken 
disinden bahsedilen bir mesele -
dir. 

Umumi harbden sonra istikli\l 
kazanan memleketlerden biri o -
lan Litvanyada Meme! isimli bir 
yer vardır ve burada da Alman 
çoktur. Şimdi yine Meme! mese- • 
lesi tazleniyor mu? 
, Bir zamanlar Memelden bahse
dilirken buradaki Almanların va
ziyeti Milletler Cemiyetinde ko -
nuşulur, ekalliyetler meselesi di
ye mevzuu bahsolur, söz kapanır
dı. Fakat şimdi Meme! meselesı 
başka türlü mevzuu bahsoluyor. 
Oradaki Almanların vaziyeti ar
tık başka türlü konuşuluyor. 

Litvanya hükumeti devleti ko
rumak için yeni bir kanun yap -
mıştır. Meme! Almanlarının tah
rikiıtının bu kanunla önüne ge -
çileceği düşünülmüştür. Meme! 
Almanları bunu protesto için top
lanacaklardı. Fakat söylendiğine 
göre Her Hitleri haber gönder -
mekle bu toplantıdan vazgeçil -
miştir. İngiliz gazetelerinin Me
melden alarak yazdıkları maili -
mata göre Litvanya hükumeti ile 
Almanya arasında başlıyan mü
zakerelerin neticesini bekliyerek 
şimdiki halde Meme! Almanları
nın tahrikatta bulunmaları bir 
zaman için muvafık görülmemek
tedir. 

Bilhassa iktısadi bir takım me
seleler vardır ki Litvanya ile Al
manya arasında konuşulacaktır. 

Meme! Almanları şu son on iki 
senedenberi Litvanyada örfi ida
re altında yaşadıklarından şika

yetle yem çıkan devleti koruma 

kanununun bu vaziyeti devam et
tiraceğini söylüyorlar. 

Memeldeki Almanların hususi 
bir idareye tabi tutulmaları !Azım 

geliyordu. Memel Almanları Lit
vanya n ınidaresine verilirken İn
giltere, Fransa, İtalya ve Japonya 
devletleri bu Almanların hususi 
bir idareye tabi tutulacaklarını 

kağıt üzerine yazarak imzalamış
lardı. Bu suretle Memel Alman -
!arının vaziyeti milletlerarası bir 

... 

kefaletle emniyet altında bulun
mak lazım geliyordu. Onun için 
Memelde Almanların kendi mec
lisleri vardır: Diyet. 

Bu Meclis şimdi Litvanya hü
kumeti tarafından çıkarılmış o -
lan devleti koruma kanununu ka
bul etmiyor. Bunu Almanların 

milletlerarası kefaleti ile malik 
olması lazım gelen hususi idare
sine mani görüyor. 

Bundan sopra Meme! meselesi
nin gittikçe ehemmiyet alacağı 

görülüyor. Onun için bu mesele 
dolayısile hiç olmazsa isimlerini 
tanımak lilzım gelen şahsiyetleri 
de bilmek iktiza ediyor. Mesela 

Her Kristof Diçons Memeldeki 
diyet meclisinin reisidir. Albay 
Yorgis Kobilyos da Memelde Lit· 
vanya hükumetinin valisidir. Kav 
nas şehri Litvanyanın payitahtıdır. 
Buradaki Alman elçisinin adı Her 
Doktor Erik ehlindir. Litvanya 
hükumetinin baiında bir katolik 
papası olan Ladislava Morinas 
vardır. 

Fakat Meme! Almanld, ı arasın
daki siyasi hareketi idare eden, 
diyet meclisinin reisi değildir. Çe
koslovakyadaki Südet Almanların 
reisi Henlaynin ismi unutulma -
mıştır. Aylarca kendisinden bah
sedilen Henlayn nasıl Çekoslo -
vakya meselesinde rol oynamış ise 
Meme! Almanlarının da faaliyet· 
te bulunan bir reisleri \ ardır Bu
nun adı da Her Doktor Ernest 
Navmandır. 

Deyli Ekspres gazetesi Meme! 
Almanlarından bahsederken şöy

le bir cümle yazıyor. Bu hare -
ketlerin neticesi olarak öyle zan
nediliyor ki Lilvanya hükumeti 
Almanyaya karşı daha dostça bir 
vaziyet alacaktır. 

Bu cümle az manalı değildir. 
Berline karşı Litvanyanın daha 
dostane bir vaziyet alması sözü
nün ne gibi manaları olacağını 

bundan sonraki hadıselcr göste -
recektir. Almanya ile Litvanya 
arasındaki müzakerelerin nasıl 

neticelenceği bu hususta lazım 

gelen fikri vermiş olacaktır. 

Diğer taraftan Litvanya hüku
meti diğer belli beşlı Avrupa pa
yitahtlarında bulunan elçilerini 
çağırarak onların fikirlerini al -
mağa lüzum görmüştür. Litvan -
yanın karşılaştığı üç hal vardır: 

1- Rusyaya karşı nasıl bir po
litika takip edecek?. 

2- Lehistana karşı vaziyeti ne 
olacak? 

3- Almanyaya karşı nasıl bir 
siyaset takip etmeli? 
Şimdiye kadar Litvanyanın Çe

koslovakya ile münasebatı son 
derece iyi gitmişti. Fakat Çekos-
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yorganı başıma kadar çekmiş, ço- ya başladım. Tozlanan ki ta 
cukluk hülyalarımla uyumıya ça- mın arasından onu elleriıtl 
lışıyorum. Acı acı vurulan kapı- yerek alıyorum, kalbim ça 
nın seda akisleri beni tatlı hül • nefesim daralıyor... Haya 
yamdan uzaklaştırdı. hirliyen amcamın hatıra d 
Dadımın ürkek sesini işitiyo - nin ilk sayfalarındaki yazıl 

rum: e linmşi. .. 
- Beyefendi, bir arkadaşınız 

sizi görmek istiyor. 
Evin içinde sevinç sedaları, gü

rültülü ayak sesleri. 
Vakitsiz bu saatte gelen misafir 

kimdir? Merak ediyorum. Düşü
nüyorum, acaba insan bu havada 
sokağa çıkabilir mi?. 

Bu merakla salona girdiğim za
man gülmiyen babamın yüzünün 
daha korkunçlaştığını görüyorum. 

Misafir, sobaya yapışırcasına o
turmuş , beyaz saçlar, içeri çökük 
gözler, alnında birbirine karışmış 
hatlar, istifham i şaretini andıran 

burun, uzun seneler felaketi ken
disine arkadaş edinmiş cılız bir 
vücud ... 

Elini öpmek için yanına soku
lurken kim olabileceğini düşün

düğüm bu garib yolcunun, fırtı

nalı havada denizin ortasında im
dad beklıyen bir zavallı gibi ses-
sizce: • 

- Senin de elıni öpenler çok 
olsun evlad, dediğini işitiyorum. 

- Oğlum Nevres, amcan Mu
ammer, bundan sonra bizimle otu-
racak. 

Amca, hala, teyze ..... . 
İşittiğim, fakat görmediğim ak

rabalar ... 
........... ........................... 

Aradan tam on sene geçti. 
Babamın samimi arkadaşı oldu

ğunu sonradan öğrendiğim Bay 
Muammere evde herkes amca di
ye hitab ediyor. 
Aramızda uzun bir yaş farkı 

olmasına rağmen iki arkadaş gi
bi samimi olmuştuk. Hergün kuş
luktan sonra koruluğa çıkıyor, u
zun uzun gezınıyor, ona birçok 
sualler sora.-ık tatlı bir ahenkle 
verdiği cevabları dinliyordum. 

Bir sabah, köşkten iyice uzak
laşmıştık. Koruluğun nihayetinde 
derin bir uçurum var. 

- Hayat yolu da böyle uçu
rumlarla doludur, değil mi, amca? 

Yüzüme uzun uzun baktı. 
- Şu dakikaya kadar karşımda 

ilk gördüğüm Nevresi hatırlıyo

rum, yanılmışım. Hayatın mana
sını anladığına eminim. 

Hayat. Düşünüldüğünden daha 
korkunçtur. Ne yazık ki korkunç 
olduğu kadar tatlı olan bu hayat
ta yolumuz uzun sürmiyecektir 
evlad. 

Korka, korka etrafına bakarak 
ceketinin iç cebinden küçük bir 
defter çıkardı. İşte hayatını mah
veden bir insanın hatıraları. Ben 
ölünce oku ve mezarıma göm. 

······································· 

................................ .... 
Kalan şu kısımları ok 

başlıyorum: - Yirmi yaşınd 
fa lisesini bitirdim. Orta lı 
aile olduğumuz halde eviJ!ll 
katında kendime mahsus bir 
var. Aradığım her zevki od 
kitablarım arasında buluY0 

··' .................................. 
Babamla icab ettikce karŞ 

dık. Sert bir insan olmakla 
her ailesine müşfik idi ... 

............................... .. ... 
Askerliğimi bitirdikten 

bende de bir yuva kurmak 
si uyandı. Kadınlarda aradı 
büyük meziyet, yuvasına 

kalması idi. ... ................................. 
Vazife ile Samsuna git!ll 

Dairem amirlerinden ( ...... ) 
yin kızı Nesrinle bir sene 
tikten sonra evlendik. 

································ 
Üç sene sonra küçük, fal' 

adet kaynağı yuvamızda 1'I 
başbaşa geçmiş günleri an•Y 
Aysel başını dizime koyrnUl 
bakıyor. Nesrin mes'ud J1l 
diye soruyorum. 

Ölçüsüz bir saadet içinde 
dığını ve hayatta üç şeyi d 
düğünü söylüyor. Soruyoru 

c Yuvam, kocam, yavrufl'l· 
Başını göğsüm ekoyuyor. 

yor, ağlıyor. ... .................................. 
Saadet seneleri dev adırJl 

ilerliyor. Aysel büyüyor. ye 
zelleşiyor. Bu gece eve gel 
zaman Nesrin yoktu. BU lı 
defa vaki oluyordu. Geld . 
man soruyorum, yorgun bı 
vırla: Yeni tanıştığım tiiC 
yemeğe alıkoydular. . b. 

Hadi bey pek sempatık 
dam. Kızı yakında evleniY0 . 

adeta kederli. Tamamlle ) 
kalacağım, diyor. 

, .. · 
~~~~;;;·;~~~~k·i~~·~;ııı~ 

ti. !çimde bir damarın kııJl3 

duyuyorum. İlk defa bir er~ 
bahsediyor. 

Bu vak'adan sonra karır1'1 

mamile değiştiğini görüyorıı. 
Geceleri ya davet edildiği~ 

!ere gidiyor .. yahud eve gel~ 
nımdıağım ailelerle meşgU 
yor. .. .. ·· ································ 

~~~--~.~-..... l!l!!!ll!ll!!l!!!!!!!!!'!!ll!!!ll!l .... !1!!!!1 ...................... ;.-.ı"Jm ................ ım!l!!!!O!l! ..... !1!!!!11 .... l!m .. l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!"""'""""!!!!!!!!!!!!l!!!!!! .... 1!!!!!! ..... ~..--~~~~- -..--~~ ... ~~.....,!!!!!!!!' 

Daha dilne kadar her kÖŞ · 
saadet güneşi doğan yuva~ 
ra bulutlar çökmeğe başlıY0~ 

Bu vaziyete nihayet verrJl 
lay. Ya yavrum ne olacak? ~ 

Bu sual hatırıma geldikçe 
riyorum. , . 

- Hah işte benim istediğim de bu idi. Sen 
hani o gece bana hinayet edince ben de bunu ağ
zından burnundan nasıl getirebileceğimi düşün

düm düşündüm bu çareyi buldum. Seni kıskandır
mak için böyle yaptım. Temin ederim ki, o erkeği 
sokağı ge&tikten sonra savdım ve ben Şadiye hanım
efendıye gittim. Buraya da oradan geliyorum. İs
•erscr. $ômdi git sor! Hem o erkek benim yaban -
cım değıl ki ... 

Dedi ve .. Refiğin ellerinden tutarak şeytani 
bir eda ve , umuşak, çok yumuşak, gayet munis bir 
sesle sordu:. 

- Refik hiç ben sana hiyanet eder miyim?. 
Bunu nasıl aklına getiriyorsun?. 

Refik, hiç llı:!ğişmiyor, yine gözleri kasırgalar 
koparan bi; ~imşek parçası gibi hiddetten parıl pa
rıl yanıyordu! Halbuki, Nimet bekliyordu ki, 

- Hiç ben sana hiyanet eder miyim?. 

Der demez, Refik yumuşasın, kansın ve ken
dine U?anan dudakları dudaklarının içine alsın, her 
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Ben çocuk değilim Nimet!. 
- Vallahi onun için söylemiyorum. Hani, eğer 

sen de bana csevgin yalan?. dersen taş olursun! 
- ....... . 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

sana vereceğim o mücevher ve paraların dörtte bi
ri ile! 

Refik bu sözleri dinlerken renkten renge girı
yor, eziliyor, büzülüyor; kalkıyor, oturuyor; söyle
nen şeylerin hakikaten Nimetin ağzından çıkıp çık
madığına bakıyor; elile alnını oğuyor, bir rüya, bir 
hastalık, bir kabus, bir meraret ve tasavvur anı ge
çirip geçirmediğinden şüpheye düşüyor ve ... Ni
met anlatmakta devam ediyordu: 

- Hani yok mu, Kazım imzasile matbayaa sa
na gelen mektuplardan başlıyarak Bursada hapis
haneden çıkıp benimle evleninciye kadar bütün 

nanınıyormuş gibi hayretle: tertibat öyle iyi idare edildi ki: Hiçbir falso yapıl-
- Ne?. Ne?. mamasına ve senin aklına hiçbir şey getirmiyecek l 
Diye sordu ve Nimet bu soruştaki hayreti ken- kadar tabii cereyan etmesine hala şaşıyorum! Bü-

di sevgisinin lehine tefsir ederek gururla: tün bu işleri bir ben, bir avukatım, bir de avuka-
Ve .. bir an geldi ki, Nimet hem sevgisini is - - Ya... tımın arkadaşı eski bir taharri komiseri yaptık. 

bat, hem de Refiği tatmin için zeka oyunlarını, kur Dedi, katmer katmer et yığılı gerdanını: Ve ... Nimet bundan sonra, Ferhundenin dola-
nazlığını, yüze gülücülüğünü, ketumiyetini, herşeyi - Gördünmü?. İşte senin için neler yapmışım'/ bından dökülen mektup demetinin çamaşırcı ka-
herşeyi unuttu, Kafana şimdi dank etti mi?. dın tarafından oraya nasıl konduğunu, Refiğin na-

...................................... ~ 
O meş'um akşam. ElleriJll 

evime yaklaşıyorum. Her 
karanlık. Yemek odasında ~t 
nın üzerine bırakılan şu rne 
buluyorum. 

·································"'j··~ 
Muammer: Senelerdenbe! 
ğ d b "il JI şadı ım şu yuva an ugu eı 

ediyorum. Senin yumuşak 5 ~ 
bana bir çocuk aşkı yaşal~İı 
gün mütehakkim, karanlı~. 1 
ka bağlandım. Hadi ile gid•~0 r" 
beni arama. Bulamazsın. c;Qı 1 
larile temeli atılan bir yu\ 
ömrü ancak bu kadar olur· ~ 
rumu da götürüyorurn····:' 
yat...... bundan sonra sen•~, 
uzun bir gecedir .. yavrurn 

1
• 

ninle beraber o geceyi yaşaı1' 1;ı rı~ 
şe~ i JnutS'unl - Eğer, ben seni sevmeseydim bir buçuk sene Der gibi bir eda ile kırdı ve anlattı: sıl tevkif edilip Bursaya gönderildiğini, Ferhunde· * sana sahip olmak için uğraşmazdım!. _ Amma Ferhundeyi öyle kurnazlıkla bo • nin gönderdiği mektupların nasıl imha edildiğini, .................................. · 1 

Eeş da 'lka On ik y· · d k'k o Dedi,· Refig"in ellerini avuçlarının içinde iyice şattım ki, hala ne sen, ne de o farkında deg"ilsiniz. müddeiumumi ile nasıl anlaştıklarını, Ferhunde - Dışarı fırlıyorum. KarJıırıJ1Jı~l ~ - . . . ,..,< a... ırmı a ı a... - an 
tuz dakika!. Karyor•nın o.sı~uld mücadele hala sıktı, sıktı ve sözlerine ilave etti: Bütün o işleri bu beğenmediğin kafam ile yaptım. nin resminin çekilip boşanma mektubu ile beraber rinde bir hayalet gibi kar ·ıııll 

Ö İ gömülürken bütün kuvvell devam ediyordu: - Hele, o Ferhundeden seni ayırmak için ne- nüne mücevherleri mi, bütün paramı, servetimi nas.ıl gönderildiğini, tevkif hadisesinin stanbulda 
- Hayır... Hayır... Hepsi yalan! ler çektim ... Neler?. ve sevgimi koyduğum zaman bana hakaret ett~i~n~' --~h~iç~k:'..im:'.s_:ey:;,e~n~a~s'.!ı'...l _;d~u~y~u'..'.r:'.:u'.!lm:!!!a:!:d!!ıg!!." '!!n:;ı_u~zu~n~u~z~u~n:!..:a!!:n!:-.J._c:ı:....;a,;.cı;,.;;b,,;;a;::ğ,;;ır,,;;ı::.y.;;or;_u:.m~:---....ıuo 

1... __ _:.::_:N~a~s~ıl~y~a~la~n'.'._o~l~u~r~c!a~n~ım:::._:?:. ________ ~-..!R~e~f!!ik:...!b~ı~ı ~c~ü!!:m~le~y~i_!liŞ~it~i~r~i~it~m~e~z!...:s~ö~v~le~n~e~n~l~e~re"-'i~----"F-""~a""'-'~Q~·r~duiuin~m~i~i .• ,an• 0 •• 1 ı•~hil>.Ala . 
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Oliti k a işlerine 
nasıl karıştı ? • 
ff o:rbden 

~ııııa~U ttu ğu 
Y• devlet r . . . 

sonra 
siyaset 

b u muhafızın verdiği ma!Uınat 
vardır. Hemrih 920 senesindenbe
ri kalededir. Hitler oraya hapse
dildiği zaman Hemrih de orada 
muhafızlık ediyordu. Onun için 
artık söz söylemek sırası ona gel
miş ve İngiliz gazetesi onun de
diklerini yazmağa başlamıştır. 
Franç Hemrih diyor ki: 

•tına d . eısının gençlik 
ı· aır to l llınatı S P anarak verilen 
etelerin~ on Telgraf. İngiliz 
eı sıra ·ıen alarak birkaç gün 

il 1 e h ı· erin lJ u asa etmişti. Her 
ınuın· H ç Yaş1nd ı arbden evvel 

~lar · a hayat . . •na g"... ın ne gıbı zor-
da ogus g d'ğ' " n anıa l er ı ı bu yazı-
"er lj· şı 1Yordu. 

•llerin A 
'Ya 111" . vusturyadan Bav 

rı· . ' Unıhe 1 ı •nın e . ge erek orada bir 
etı vınde b' 1 e Yaşadı. ır oda tutmak 

lalan evin gı senelere aid ha
ııı%. O Sahıbi olan kadın an-

atb b ndan aşlaın sonra Umumi 
b0lrnuşıu ış, genç Hitler de as

t '§ından r. Askerlik senelerin
~ da bund geçen mühim hatıra
akat har:~ _ewel yazılmıştı. 

ı\tıkten sonra ge-

- Ben anlatacaklarımı anlat -
mağa başlamadan evvel Her Hit
lerin vaktile mahpus bulunmuş 
olduğu yer hakkında malfunat 
vermeliyim. Bu kale 1909 senesin
de yapılmıştrr. Buraya yalnız adi 
mahkıimların getirilip hapsedil -
meleri düşünülmüştür. Buraya 500 
mahkı1rn getirilip sığdırılabilir 
diye hesab edilmişti. Fakat 920 se
nesindenberi iş değismiştir. Bum-

"1ıi "neler H . .;J;;:;ı;a•m•lli 
t
. Ilı hadi er Hitler için öyle ya artık sıyasl mahkClmlar da g., 
ır selerl d · lier . e olu geçme - ~ir(lmeğe başlanmıştır. Yalnız 

·l~ş, falla\ ~ıtler politikaya ka· söylemeğe lüzum yoktur ki bun-
lıb •l otnı unun için geçen se- !ar diğer katil, hırsız ,.e saire gi-
ııı bitere:Uştır. 918 de Umumi bi mahkumlarla bir arada J:ı•!lun
b •ı, evv 

1
• Almanya mağlub durulmuyor. Siyasi mahkuml:ır 

lıl e a ağ b' .. 
1 

. ederek . • ır ır mutareke için ayrıca yer vardır. 
~' Rıbi dah sılahlarını teslim et- 1923 teşrinisan isinin il inci ge-

., b· a son d r;k ır sulh ra a daha ağrr cesi idi. Hitler ile arkadaşlarının 

1 
llıağlubınuahedesi imzalı - tevkif edildikleri bize daha evvel 

Çekıtıişı· ıyetın bütün acıla- haber verilmişti. Bunların Lands· 
terhis e~İ İşte Hitler ordu - berg kalesine getirilecekleri de an-

'l'il .\lnıa erek dönüp geldiği !aşılıyordu. Bunlar için yer ayır-
ı\~0rdu. nyayı böyle bir halde makla meşgul iken kalenin çanı 
· ~ i;nYay

1 
ye . d çalındı. Bu dışarıdan yeni l\ r mah 

ın ne nı en canlandır- kum getirildiğini haber veriyor-
'sy Cevab Yapmalı? Hitler bu du. Bu gelenler ise Hitler ile ar-

•list •nı ar q Ol fırk ıya arıya milli kadaşlarından başkası değildi. Bun 

1 9 
°Yordu.a~nın başına geç· !arı karşılamak üzere yukarıdan 

YUk leşrinisa akat Hıtlerin fır- aşağıya indim. 
iter· bir sadrn nı 923 de Münihte Gelenler pek tuhaf bir halde bu-

ı la.~ fırkası ey_e uğradı. Çünkü lunuyorlardı. Çünkü alt katta ya-
n la ış ve b bır harekete ha - rı karanlık bir halde bulunan deh-

~ .... kibata unu yapmak u··zere ıız· 1 d 't · d b l "! .. , _ er en gı mesın e un arın go -

4raılo;~ldı. ıı~:~Yordu. Hareket geleri tuhaf tuhaf manzaralar ar-
' li~0ıterıe b met kuv_vetieri zediyordu. 
~en ıtterin eın u. hareketi bastır- Hapishane müdürü orada idi. 
İti liil6 kişi ö~ı ~Hındaki genç- Bir de polis memuru vardı. Hit -
·il 1ler !l\ah muştü. Fırkanın !er bu ikisinin arasında bulunu -
lı c eş Sene h kemeye sevkedil- yordu. Hitler dik yürüyor, göğ -

ela apse h • · 1-tiı Sonra alt ına kum oldu. sündeki harb nişanı göze çarpıyor-
e~e~erin !l\ill" 1 aya indirilmiş- du. Omuzuna aldığı gri bir parde-

''li ete &eçere~ so~ya!ist fırkas ı sü vardı. Sol kolu· vak'a esnasında 
netie alrnak . ~unihte hüku- yaralanmıştı. Boynuna asılı idi. 

~· ce b ıçın ug· la. lığ Öyle raşmış ise Başı açık, benzi uçuk ve yorgun 
n Cörarnıştı. Hmuvaffakiyetsiz- görünüyordu. Böylece kendisine 

:kaı Qrıng de b~tlerin arkadaşı ayırmış olduğumuz ve gösterdiği-
raıı 0 ting y k ışle beraberdi miz yere kadar geldi. 
ıı 0lrn a alan · vaffatt asına r _ ınamış, ağır Artık polis ile hapishane müdü-
1\;ı~llıı 0lrnuşıı:;me~ kaçmağa rü kendisini orada bıraktılar. Çün-
1 ot Ilı. li'tl · Gorıng Tiro- kü Hitler artık höceresine girmiş 

ıq an 1 erin d . • l r. er il lies · ıger arka- bulunuyordu. Hitler soyunacaktı. 
•ııı e li ıse t a ~il . es Yakala utulmuştur. Fakat bir kolu bağlı ve boynunda 
r~nds~ışler ve t.ır·narak mah - asılı olduğu için soyunmak işi ko-
l 1t. erg kate . Unih civarın- lay olmıyacaktı. Kendisine derhal 
-.. sıne k arb 0dsber apatılmış- bunun için yard ım ettim. Kendi -

~l~~arafın~ denilen Yer M:.. . . sine yiyecek birşey isteyip iste -
Ikk "ııltı a küçük b' u_nihın mediğini sorduğum zaman iste -
ı· atı ceı saat k 

1 
.ır şehırdir. mediğini söyledi ve bulunduğu ye-

%ıı bed u esıle an erı en ve b. nazarı re uzandı. Onun artık höcere için-
~a ı. 0 lan b ır takını hu d ''t ~aı u . - e bulunduğunu görerek oradan 

•·· liitt esirıcte şe~ır ayni za- çıkamıyacag· ına da kanaat getir -
""'l erırı bır ~Ilı 0 ~im . ınahbus zamanlat dikten sonra oradan çekildim. A -
l( ektir dı rneşh Yatmış ol- radan bu suretle bir kaç gün geç-

•rıaleııı·n ur bulunuyor· t' H ~ 1 de ı. itlerin hali günden güne fena-

ır ıı 1 ~•rcı 1r. ~eşhur olan b' !aşıyordu. Hastaneye götürerek 
tı 1 ere . dı F're ır mu kendisini göstermek lilzım geliyor-

tıgiliı daır olan hnç Heınrih- du". Kendisine ziyaretçi gelenleri 
ltaıetes· atıraları ya kabul etmesine müsaade edildi. 

inde şiındi de ~Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Zengin olmak için aşkda bahtsız 
olmayı kabul etmeli mi ? ... 

.. Aşk, k_anun tanımıyan bir çocuktur ... " der
ler. Talı de bunun gibidir : Bazılarına güler, 

bazılarına da sG>murtur durur ... 

Tarihden tiir kaç sayfa 
Meksika imparatorunun 
idamı, Fransuva Jozef 

Sar B f · El• b t• Üç d~fa mirasa konan Macar kızı : • Kanadalı 
ay osna acıası, ıza e ın Beşı z l er. - Büyük servetle d' d v · ıd · .. 
1
.. .. y· 'd b. Al .. .. . r na ır eo ı ır . o umu, ıyana a ır man Fakat buyuk aşklar g ı bi devamsızd ır. 

e •• • d . ·~k kanun_ ~anımıyan serseri ması için 50,000 dolar para kefa-

ım paratorunun mezarı uzerın e bır ço_cuk gıbıdır ...• _Bunu, meş- !eti vermesi lazım geliyordu. Dost 

Bir asırdan ziyadedir ki Ha -
bsburg hanedanı fe!Aketten kur
tulamıyor. Hergün bir başka mu
sibet, bir başka felaket karşısında 
kalıyor. 

1848 de çıkan bir ihtilal neticesi 
tahtından indirilen amcası Fer
dinand'ın yerine geçen 2 inci Fran
suva - Jozef henüz 18 yaşında idi. 
O gün, ağlamaktan ve: celveda 
gençliğim! Zavallı gençliğim! .... 
demekten kendini alamadı. 

Acaba, hanedanın uğrıyacağı fe
laketleri, memleketinin akıbetini 
hissetmiş miydi? .. 

Fransuva Jozef genç yaşında ev
lendi. Kardeşi, Arşidük Ferdinan
clın feci ölümü Habsburg haneda
;mıın feJaketlel'inin birincisi oldu. 

2 inci Fransuva Jozef, karde -
~inin Meksikaya gitmesinden kab 
hen memnun olmuştu. Arşidük 
Meksika İmparatorluk tacını ba
şına geçirdi. Ve ayni zamanda 
belayı da satın aldı. Az sonra 
memlekette isyan çıktı. İmpara -
tor, asiler tarafından kurşuna di
zildi. 
SERSERİ BİR İMPARATORİÇE 
Bavyeralı Prenses El iz ebet ile 

evlenen Fransuva Jozef, az sonra 
karısını ihmal etmeğe başlamıştı. 
İmparatoriçeden bir oğlu, iki de 
kızı oldu. İmparator, nedimele -
rile zevkediyor, eğleniyordu. İm
paratoriçenin serseri hayatı, oğlu 
Rodolf'un doğduğu günden baş -
)ar (1858). 

Habsburglarm feliiketinden mi 
kaçıyordu? Fakat kurtulmıya mu
vaffak l'lamadı. Mayerling fıcia
sından sonra on sene daha dolaş
tı. 10 ey!Ul 1898 de, Cenevrede, 
Mon-Blan rıhtımında vapura bi -
neceği sırada İtalyalı anarşist Lü
çen tarafından hançerlendi. 

O tarihten bir sene e·Jvd, 4 
mart 1897 de, hemşiresi Düşes Dv· 
lanson ariste •Şefkat pazarı• yan
gınında diri diri yanmıştı. 

MAYERL!NG ESRARI 
Fransuvıı Jozefin erkek bir ev

ladı vardı: Veliahd Rodolf ... 

Rodolf Arşidüşes Stefani dö 
Beljik ile evli idi. O da, babası gi
bi çapkındı . Macera peşinde koşu

yordu. 30 sonkanun 1889 da birçok 
dostlarile Mayerling'e, avlanrrıya 

••• \ ~ 
• 
~< 

gltmıştı. !iususı, bir köşkte içip 
eğlenmişlerdi. Birçok da kadınlar 
vardı. Ne oldu, ne geçti? ... Ertesi 
günü Arşidükle metresi Vetsera'yı 
ölü buldular. Bu facianın esrarı 

hillıi anlaşılamadı. 

KIZIL ARŞİDÜŞES 1 
Mayerling faciası kahramanının 

kızı Prenses Elizabet, anasının 

Kont Longay'le izdivacından iki 

sene sonra İmparatorun arzusu \ 
hilafına Prens Oto ile evlendi. 

Az sonra kocasını Viyanalı ak-

tris Zieglerle beraber yakalad ı, 
Rakibesini rovelverle yaraladı. Bu 
hadise Viyanada büyük bir reza
lete sebebiyet verdi. Kocasından 
ayrı ldı. Aradan uzun müddet ııeç-

C 1 N DE 
800 de· i, Kanton sokaklarında 

ateşler arasında dolaşıyor 
Kantonun ticaret merkezi ateş ler içinde. Beynelmilel itfaiye heyeti 

ateşi söndürmeğe, tevessüüne meydan vermemiyc çalışıyor. 
Büyük binaların bir kısmı, bilhassa büyük oteller, antrepolar , lo -

kantalar, posta şubeleri ve gümrük dairesi tanıamile yanmıştır. 
Bir infilak neticesi tımarhanenin gardiyanları, kapıları açarak 800 

deliyi serbest bırakmışlar ve kendileri de kaçıp gitmişlerdir. Deliler 

şehrin sokaklarında dolaşmaktadır. 
Sahil muhafazasına memur bir İngiliz gemisi, şehirden kaçan ec-

nebi kadın lara ve çocuklara muvakkat bir sığnak olmuştur. 
Sokaklarda İngiliz, Fransız ve Amerikan devr iyeleri dolaşıyor, 

mağazaların. dlikkanların soyulma sına miıni oluyor. 
J apon a•krrleri, şark kapısından şehre girmekte devam ediyorlar, 

tikten sonra avukatı Cezmek'le 

evlendi. 
ARŞİDÜK JAN ORT 

Mayerling faciasından az sonra, 
İmparatorun kardeş çocukların -
dan Arşidük Jan Salvator, ünva -
nı, memuriyeti, prenslik hakkını 
terketti, Milli Stubel adlı bir ak -
trisle evlendi. Londraya gitti, bü
yük bir yelkenli hazırlattı, cenu
bi Amerikaya doğru yollandı. O 
zamandanberi kendisinden bir ha
ber alınamadı. Ne oldu? Yolda bat
tı mı? Yoksa Amerikada başka bir 
nam altında mi yaşıyor? .. Bu meç

hul... 
LEOPOL VOELFLİNG'İN 

MACERAS! 
İmparatorun yeğeni ve son Tos

kan büyük dükasının oğlu Arşi -
dük Leopol Ferdinand, Brün ba -
rında gördüğü Çekoslovakyalı 
bir hizmetçi kızla evlenebilmek 
için bütün haklarından vaz geçti. 

Leopol Voelfling ismi aldı. Fa
kat saadeti çok sürmedi. Karısın
dan ayrıldı. Kadın, 1924 de Viya-

na civarında bir tımarhanede öl
dü. Sabık Arşidük da hayatını ka
zanmak için bir müddet gazeteci
lik, sinemacılık yaptı. Son zaman
larda Viyanada bir bankada çalı
şıyordu. Sinninin ilerlemesi dola
yısile işinden çıkarıldı. Üç sene 
evvel 66 yaşında ve sefalet içinde 
öldü. 

SARAY BOSNA FACİASI 
23 haziran 1914 de, Veliahd Ar

şidük Fransuva Ferdiııand karısı 
ile beraber Bosnaya gitmişti. Kav
riııoviç adlı bir tedhişçinin attığı 
bombadan bir harika kabilinden 
kurtuldu. Geri dönmesini tavsiye 
ettiler, aldırmadı. Yoluna dev;m 
etmek istedi. Bu sırada Prençipi 
adlı bir gencin kurşunları ile hem 
kendisi. hem de karısı öldü. 

SON AVUSTURYA 
İMPARATORU 

İkinci Şarl otuz yaşında idi. U. 
mumi harbin en müşkül bir za • 
manında tahta oturdu ve Mader 
adasında öldü. 

Şarl, iki defa Macaris\ana gitti. 
Birincisinde Amiral Horti tara • 
fından cebren hudud harici edildi. 
İkincisinde tayyare ile gitti. Fa -
kat yine geri dönmeğc mecbur 
kaldı. 

ARŞİDÜKLERİN ARŞİDÜŞES
RİN DOLANDIRIC!KLARI 

REZALETLERİ 
J an Orth, Lüiz dö Saksı taklid 

eden dükler, düşesler pek çoktur. 
Babası Arşidük Ferdinandın bir 

dansözle evlendiğini gören oğlu 
Arşidük Ernest de alelade bir kız
la evlendi. 

Geçenlerde Arşi_dük Alberh, 
Katerin Bolşkay adlı bir mekteb 
muallimesi ile evlendi. Hemşiresi 
Arşidüşes İzabe! de bir doktora 
kaçtı. 

Bütün bu facialar, bu rezalet -
!erden maada Arşidüklerden bir 
çokları dolandırıcılık. sahtekiır

lık yüzünden mahkemelere dü -
şenler de çoktur. Mesela, teyzesi
nin gerdanlığını çalıp sattığı için 

hur bı~ oper_a ~ ko~ıkte çok de- !arı bu parayı verdiler. Hapisten 
falar dınlemışsınızdır. Fakat doğ- çıkardılar. Neden sonra bera t t-
ru mu? a e · ti. Evvela İngiltereye, sonra Fran 
B~na ~e ~vet, ne de hayır di- saya gitti. P ariste dünyasını de-

yebılmenın ımkAm yok. ğiştirdi. Tali, ekseriyetle vefasız 
Son.ra, •sadakat bir hastalıktır• olmakla beraber ayni şahsı birçok 

derleı, olabilir. Fakat Komik mi, kereler ziyaret ettiği de olur. 

değil mi 7. İnsanların ~oğu, her 
hastalığa tutulan ve her defasın
da ölmek tehlikesi geçiren ço -
cuklara benzemezler mi?. 
Aşktan bahse lüzum var mı?. Bu 

hepimizin başından bir veya bir 
kaç tlefa geçmiştir. Zevklerini, e
lemlerini az ve çok biliriz. 

Bunu bırakalım da, aşk kadar 
belki daha ziyade ehemmiyetli ve 
hepimizi alakadar eden birşeyden 
bahsedelim: Tali!. 

Evet, hepimizin mukadderatına 
hakim olan tali de, tıpkı aşk gibi
dir, kanun tanımaz, tesadüfe, key
fine tabidir. Şu halde c talı kanun 
tanımıyan serseri bir çocuktur . 
denilse hata olma?. sanırım. 

Buna misal mi istiyorsunuz? ı~
te birkaç misal: 

Geçenlerde Marmontan haslil· 
nesinde ölen sabık milyarder 
Samuel İnsül altmış dokuz yaşın
da idi ve muazzam servetinden 
kala kala 8 frank kalmıştı. 

Samuel İnsül, Loııdrada bir 
büro uşaklığile işe başlamıştı. Haf 
tada 5 şilin alıyordu. 188l de A
merikaya gitti. Meşhur Edisonun 

katibi oldu. Edison ilk fonoğrafı 
icad etti. .Az sonra sabık büro u
şağı İnsül, cEdison Cen\ral Elec
\ric Company. nin müdürü oldu. 
Az daha vakit geçti, Şikago ila
nat şirketi. riyasetine seçildi. 40 
milyon İngiliz lirası ile oynamıya 
başladı . 

1932 de buhran çıktı. Nevyork 
borsası altüst oldu. 

İnsül Avrupaya kaçtı.. Birkaç 
kereler tevkif olundu, serbest bı
rakıldı. Nihayet Amerika adliye
sıne teslim edildi. Muhakemes' _ . . ı 
nm terasına kadar serbest bırakıl-

zı Jülyel... Günün birinde köyü· 
nü \erketti, iş aramak için şehre 
gitti. Bütün kapıları çaldı, her 
yere başvurdu, fakat bir iş bula
madı. Ümidleri kırılmıştı. Ne ya· 
pacağını bilemiyordu. Bu sırada 
Amcrikadan gelen bir Macarlı ile 
tanıştı. Bu adam Macaristandan 
amele tedarikine gelmişti. 

Jülyel, arzusu hilafına vatanını 
terke razı oldu. Bir kontrato im
zaladı. Ailesine muavenet edebi
leceğini düşünüyor, teselli bulu • 
y~rdu. Bir gece, kendisini yeni 
dunya~'a götüren yapurun güver
tesinde gözlerini uzak ufuklara 
dikmış\i. Memleketini, anasını, ba 
basını ve hemşirelerini düşünü _ 
yor, ağlıyor ve yavaş bir sesle 
şarkı söylüyordu. Bu sırada, ga . 
yet şık giyinmiş güzel bir adamın 
kendisine baktığını farketmemiştl 
Yabancı adam şarkı bitince genç 
k_ızın yanına yaklaştı, birşeyler 

soyledi. Yabancı genç macarca 
bilmiyordu, kız da ingilizce ... An
lıyablldikleri yalnız isimleri ol
du. 

Genç kız, Amerikaya ayak basar 
basmaz mukavele mucibince bir 
ziraat merkezine gönderlldi. Ça
lışıyor, çok zahmet çekiyordu. 
Fakat her aybaşı ailesine biraz . .. pa 
ra_ gonderebildiği için şikayet et
mıyordu'. Hatta bu arada biraz pa
ra bırıktırmişti Bir gu" n N k · evyor-

a gitti, çamaşır, rop ve saire al
dı , k~ylü kıyafetini değiştirdi. 

Magazadan çıkarken gözü, ka
pının yanındaki büyük aynalar • 

1 
dan birine ilişti. Kendi kendine 
ha_yr_et etti: Ne kadar da güzellet
mıştı... İstikbalden korkmasın2 
mana var mıydı? Çalışıyordu. 

Vaktile 1880 senesinde, yirmi 
yaşla_rında güzel bir kız vardı: Fa- 1 

kır bır Macar amelenin büyük kı-

Gençti, güzeldi. Herhalde bir gün 
talı kendisine gülecekti. 

.. Birdenbire karşısına biri çıktı. 
hurmetle iğildi ve: 

- Jülyet!. 
Dedi. Bu, vapurda tesadüf etti

ğ_ı şık ve kibar adam idi. Fakat 
şımdi, küçük Macar kızı mükc _ 
mel ingilizce öğrenmişti c m . . evap 
verdı. Ve bir kaç ay sonra Mösyö 
K. Kcatonun karısı ve m . esaı ar-

(Devamı 7 inci sahifede) 



Köy işlerini başarmak Atatürk 
için yeni kararlar Evi 

Yaya kaldırımınd• 
da rahat yok 

Valdeçeşme caddesinden Maç -
kaya çıkmakta olan Mustafa Bal
tacuun idaresindeki 3~76 numa -
ralı otomobil yaya kaldırımdan 

giden İlhami adında bir yolcuya 
çarparak vücudünün bazı yerle -
rinden yaralamıştır. Hadiseyi mü
teakıb, Mustafa yakalanmıştır. 

iki kardet arasında! 
Dün gece saat ikide Çemberlit8§' 

Tavukpazarında kahveci Mehmed 

dargın bulunduğu kardeşi Dervişe 

tesadüf ederek bıçajile tehdid et
mif ve bıçajile yakalanmıştır. 

Otemobil bezuk imiı 

Kütür yüzünden 
yaraladı 

Hükumetin yeni hazırlamış oldu-ı Köy encümeni muhtarın riyase
ğu köy kanunu projesinde, bilhassa tinde dernekçe ikinciteşrin toplantı
seçim işleri ve encümen ile deme- s.nda kendi içinden seçilen bin nü

ı 
.' ğin yapacağı işler hakkında yeni fusa kadar olan köylerde üç ve daha 

hükümler konulmuştur. Köyün iş fazla nüfuslu köylerde dört azadan 
programile çok yakından alakalı o- tt:şekkül edecektir. Encümen muh
lan bu mevzulara ait eldeki kanun- tarın davetile haftada bir toplana
daki maddeler ihtiyacı karşılıyama- caktır. 

Küçükpazarda oturan E:jrcf is- dığından, yeni tekliflerde birçok ye- Encümen, muhtarın teklif ettiği 
minde biri küfür etmek 'tİl'Ün - ni esaslar da vardır. işler hakkında karar verecektir. 
den çıkan kavga neticesinde Hüs- Köy derneği, birisi ikinciteşrin, Köy encümeni şu işleri görecek
nü adında birini kundurı ..ı bıça - diğeri şubat aylarında olmak üzere tır: ·Köyün gelirine, imece kuvvet
ğile sol böğründen ağır surette .} ılda iki defa toplanacaktır. İkinci- ltrine ve ihtiyaçlarına göre köye 
yaralamıştır. teşrin toplantısı en çok on beş ve muhtarca hazırlanacak iş program

Yaralı can kurtaran otomobil şubat toplantısı bir hafta sürecek- !arını tetkik ve mütaleayla birlikte 
ile Cerrahpaşa hastanesine kaldı- tir. İş bitmezse, köyün bağlı bulun- clerneğe arzetmek köy büdcesini, i-

l k d . 1 1 E f duğu mülkive makamına haber ve- cabında ml.Dlzam büdcevi hazırla-
rı ara te avı a tına a ınmış şre . .~ .. · · 

k 1 k hk'k b 1 rılmek şartıle toplantı müddetleri mak•; budceye maddeden madde-ya a anara ta ı ata aş anmış· . . . . 
tır bırer mıslı uzatılacaktır. Dernek ye nakıller yapmak, fasıldan fasıla 

· mühim ve müstacel hallerde muhta- r.akil tekliflerini hazırlamak; köy 
Duba su alarak Tın, kaymakamın veya valinin re - yardımını bu kanun hükümlerine 

batmı, sen daveti üzerine fevkalade olarak ve dernek kararlarına göre tarh vel 
da toplanacaktır. Fevkalade toplan- tahakkuk ettirmek; tarifelere göre 

Yemişte, hamallar tarafından tılar bir haftadan fazla sürmiyecek tahsil edilecek resim, harç ve ücret
Çardak iskelesi olarak kullanılan ve yalnız toplantıyı icap ettiren me- ler için tarifeler hazırlamak; kariya 

Dün gece saat 20,30 da §Oför Ke- duba bu gece saat saat üçte su a- seleler görüşülecektir. Muhtar der- verilecek veya kirayla tutulacak 
malin idaresindeki 483 numaralı larak batmış ve üzerinde bulunan neği fevkalade olarak toplandığı malların kiralama şartlarını hazırla-
huawd otomobil Şişli'den Pan 100 çuval ceviz denize dökülmüş- takdirde sebebini ruznamesini kay- mak; artırma, eksiltme ve ihale iş-
&altıya gelirken, Pangaltı se de derhal çıkarılarak tahtı mu- makam ve merkez kazalarda valiye lerini yaparak mukaveleler tanzim 
Vatan ıazinosu önündeki du· hafazaya alınmıştır. bildirecektir. ve anlaşmalar imzalanmasına karar 
rakta bekliyen 571 numa • DERNEÖİN TOPLANTISI: vermek; aylık variClat ve masraf 
rah vatman tsnıailin idaresin- Merd.ivenl~rden düştü Dernek muhtarın reisliğinde top- ce~vellerini ve kat'i hesap. tetkik 
deki S7 numaralı Şişli - Beyazıd Harbıyede Çımen sokağında 199

1 
!anacaktır. Reyler bizzat verilecek- mutaleasını derneğe arzetm~~; u-

tıamvay aratMsının arkasına çar- numaralı evde oturan 80 yaşların- tir. Müzakereler açık olacak, herkes ~ulmadık masrafları~ !erle~ını ta-
para.k otomobilin aı·ka tampon da Marya isminde bir kadın evin dinliyebilecektir. yın et~ke; der.nekçe ~stı~l~ın~ ~a-
kısmı parçalanmı§ ve Kemal du· merdivenlerinden düşerek başın- Derneğin idare ve inzibatı muhta- rar verılen istımllk ışlermı bıtır • 
dağından, ayni otomobil içinde dan yaralanmı§tır. ra ait olacaktır. mek: ~kinlere, mahs~llere, yemişli 
bul K ali kard · Fah ed • .. . . yemışsız ağaçlara, baglara her ne-

unan em n eşı r - Tramvaydan ba,ını Dernek ~arının koy. ı~lerı hak- vi bahçelere zarar veren' kuşlan, 
din de bacağından yaralanmışlar- kında teklıf yapmak salahıyeti var- .. . 
dır Y 1ı1ar ilk ted · · ıl· rıkarmenın C8ZaSI d D k k" .. k .. 1 ..... aı·k _ boceklerı, tırtılları, domuz, fare ve . ara ın avısı yap y ır. erne oyu ve oy U) u a a be . h 

1 
"ld'· k 

li · 1 bes' d ı d · uh lif . 1 h k . nzerı muzır ayvan arı o urme ; 
Haydarpaşa sesı ta e ın en an ıran m te ış er a kında dı- b'--l b' kıl k lt d d mış ve otomobilin freni bozuk ol

du~ anlaşıldığından tahkikata 
başlanmıştır. 

Hiç yoktan arka· 
dattnı y•reladı 1 
Fatihte Vatandaş sokağında o~ 

turan 14 y8§Ulda Faik oğlu Mu -

zaffer ile Mahmud oğlu Mehmed 
aralarında tayyareden atılan 'Ka-
ğıtları toplamak yüzünden çı~an 
kavga neticesinde Mehmed el!.ne 
geçirdiği çakı ile :Muzafferi muh
telıf yerlerinden yaralamıştır. 

Bagranı 
Bitti 

(1 inci sahifeden denm) 

. . . ııuen ıre yı ara a ın a a am 
Hasan oğlu Eşref Haydarpaşadan !eklerde de bulunabılecektır. Bu dı- h k 

1 
k d ed .. 

. veya ayvan a aca erce e çu -
tramvay ile geçmekte iken tram· lekler muhtar tarafından kavmakam .. .. ğ 

1 
• d d . ~ rumuş veya e ı mış uvar ve am-

vayın sahanlıgwından başını dışa- veya valıye sunulacaktır. 1 b' ak tlık k k .. 
K" w. . .. w. . arı ır s a çı armama uze-

rı çıkardığı sırada elektrik direği- oy dernegını.~ .. gorece~ı .. ış~~r re yıktırmak veya tamir ettirmek; 
ne çarparak yaralanmıştır. şunlardır: 1 - Koyun ve koylunun hükumet dairelerinden veya tara

düzenini, genişliğini, şenliğini, iler- fmdan istenilen ilmühaber şaha _ 
lemesini~ kalkınmasını, sağlığını ve detname gibi vesikaları, ~hkikat 
rc.hatlılıgını koruyacak ve artırac~.k üzerine hazırlayıp vermek; askere 

Sed üstünde:ı dü
ten çocuk 

Ortaköyde Agobun 3 yaşındaki 
kızı Zeruhi bir arsada oynamakta 
iken 3 metre yüksekteki sad üs
tünden düşerek muhtelif yerle -
rinden yaralanmıştır. 

kararlar vermek muhtar ve encu- 'd k' · üh' t 1 "ks" .. .. . gı en ımsesız m aç arın, o uz-
mence hazırlanmış koyun gelir ve lt-rin tarlasını bağlarını bahçeleri-
ihtiyaçlarına uygun yıllara taksim · · ı .. ' d" .. kt'. k h r.: ımecey e sur urup e ırme , ar-
edilmiş iş programlarını tetkik ve manlıklannı kaldırtmak mahsulle-
k bul t k. k.. b .. d . . lık • 

a eme • oy u cesını, ay rini toplatmak· yanan veya yıkılan 
hesap cetvell~ini, büdc~ kat'i he- fukara evlerini' bütün köy yardımile 
saplarını tet~ ve tasdık etmek; yaptırmak; köy fakirlerine, öksüz

Denizlerde imdad muntazam tahsısat ve fasıldan fasıa ıerine büdcenın tudretinee.göre ye
münaka1e teklifle~ini tet~~ ~e ~- meklllt, t9humluk, veya para ve i
rara bağlamak; koy vergısı nısbetı- meceyle yardım etmek· kimsesiz 
ni ve taksit adet ve nispetlerini ime- çocukları sünnet ettir~ek· kızl 

i•tasyonlar.ı 

(1 inci sahifeden devam) 'kd 1 . . , arı 
c~ mı . arını ve ~a ışma mevsı:'.111en- evlendirmiye çalışmak; fakir cena-

Seyyar bir ceczane:t şeklinde n• tayın ve tesbıt etmek; encumen- zelerin kefen vesairesini tedarik et-
bir kalabalık halinde sokaklarda çok seri motörlerden ibaret bulu- C(· .hazı~l~nan .resim, harç ve ücret mek; köy namına muhtelif mektep

nacak bu imdad vasıtalarında tıh- t~~ınerını tetkık .ve kab~l. etm~~; krde ve kurslarda çocuk okuttur
bi müdahalelere yanyacak ilaç · koy sınırları dahıl ve harıcınde koy mak; muhtelif kanunlarda ve nizam 
larla serumlar ve bir de csıhhat n~~ı~a satın alına.cak, satılacak. de- namelerde mevcut hükümlere, köy 
memuru:t ile doktor bulunacaktır. ğı~tırilecek emvalııı alım'. satım ve yasaklarına, demek, encümen ve 

gezmişler, eğlenmişler, şehrin 

tenviratını seyretmişler ve bil -

yük bayramımızı neş'e içinde kut· 
lulamışlardır. 

Şehrimizde olduğu gibi, mem -
leketin her tarafında ve Ankarada 

.. 1 2 tlik "bet nıubadele şartlarını tesbıt etmek, muhtar kararlarına ve emirlerine Motor er 1 şer saa no h . 'h . . . bdil 
programına tabi bulunacaklar, bu ta sıs ~ı etını tayın ve te. et- aykırı hareket edenler hakkında ce-

suretle günün 24 saatinde liman-
da bayram büyük bir neş'e içinde da tıbbi yardım imkanı bulun • 

mek, luzumunda akar haline koy- za kararları almak; muhtar tarafın
mak; belediye ve vilayet hususi ida- dan teklif edilen idari ve icrai işleri 
releri ve diğer köylerle müştereken takib edip bir karara bağlamak va
yürütülecek işler ve kurulacak te- zifesi, köy encümenlerine ait ola

geçirilmiştir. ' muş olacaktır. 

Bundan başka bütün yabancı 

memleketlerdeki elçiliklerimizde 
kabul resimleri yapılmış, 15 inci 

Man tarda n zehirlendi sisler hakkında kararıar vermek; caktır. 
köy muhtar, memur ve müstahdem-

yılımız parlak merasimle tes'id 
edilmiştir. 

HER YER AÇILDI 

Fatihte oturan Hüseyin oğlu 
Besim kırda topladığı ve eve ge
tirerek pişirip yediği mantardan 
zehirlenmiş, hastayane kaldırıla
rak tedavi altına alınmıştır. 

l<:>rinin muamelat, hesabat ve icraa
tını tetkik ve mürakabe etmek; köy 
namına yapılacak sulh, ibra, ikraz 
ve istikrazların şartlarını tayin et
mek ve mukavele akdine izin ver-

Büyük bayramımız dün gece ya-I~""'!!!!""!!!!!!!!!!~!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mek; köy hizmetlerine ve köy hal-ı 
rısı sona ermiştir. Bu münasebet- selerle Üniversite ve bütün mek- kının umumi menfaatlerine tahsis 

Japon yanın 
istediği 
Oluyor 

----Dün merasimle 
temeli atlldı 

Dün Ankarada Atatürk evinin 
temel hafriyatına başlanmıştır. 

Bu Atatürk evi, C. Halk Partisi 
kurağı ile. Anadolu kulübünü, res
mi ziyafetler ve balolar için 1500 
kişi istiabına müsaid bir salonu, 
bir gençlik salonunu ve saireyi 
ihtiva edecektir. 

Kongre ve bu gibi toplantılar 

muazzam bir eb'adda yapılacak 

olan bu binada aktedilecektir. 

Çek -Macar 
lhtilatmm 
Halline fioQru 
kem suretile verilecek nihhı bir 
kararla kat'i şeklini alacaktır. 

Macaristan için Roma mülaka
tında Kont Ciano ile Fon Rib -
bentrop arasında verilen karar -
lara uymaktan başka çare kalma
mıştır. 

Maamafih Romada verilen ka
rarların Macaristanı inkisara dü
şürecek mahiyette olmadığı tah
min ediJmektedir. 

Esas gaye Lehlileri ve Macarlar\ 
memnun bırakmak ve bugünkü 
Çekoslovakyanın izzeti nefsini ko
rumak suret.ile bir formül tesbi
tinden ibarettir. 

Bu formüle göre karar vermek 
üzere hakemlerin bu perşembe 
günü toplanacakları anlaşılmak

tadır. 

Perşembeden cince hakem sı -
fatile iki taraftan tayin edilecek 
delegeler tesbit ve ilan edilmiş 
olacaktır. 

Hakemlerin hangi şehirde top
lanacağı ve kimler olacağe bu -
günlerde belli olacaktır. 

DEVİR MUAMELESİ 
Budapeşte 31 (A.A.)- Macar 

ve Çek askeri eksperleri Presburg 
da toplanarak mevzuu bahis mın
takaların ne suretle devredilece
ğini tesbit edeceklerdir. 

Berlin 31 (A.A.) - Von Ribben
trop ile Kont Ciano 12 sonteşrinde 
Viyanada buluşacaklardır. Maca
ristan ve Çekoslovakya Hariciye 
Nazırları ayni tarihde Viyanada 
bulunmağa davet edilmişlerdir. 

Çek - Macar ihtilatı Viyanada 
halledilecektir. 

lngiltere Filistin işini 
Teşrinisani sonuna 
Kadar bitirecek 
B eyrut 31 (Hususi)- Filistin 

ahvali bir türlü sükunet bu
lamamıştır. İngilizler Ku

düsün yeniden işgalini tamamlar
ken Filistinin diğer aksamına da 
tamamile hakim olmağa çalışmak 
tadırlar. 

İngilterenin bu ışı teşrinisani i
çinde kat'i olarak ve kendi prog
ramlarına göre bitirmeğe azmet
miş olduğu görünmektedir. 

HITLE 
(S had aalalfeden devam) 

Artık ondan sonra her gün ziya -
retçiler gelmeğe başlamıştır. Bun
lar kendi fırkasının adamları He 
bir takım işçperdi. Bunlar, ondan 
ne yapacaklarına dair akıl öğren
mek için geliyorlardı. Konuşuyor
lar, Hitler onlara söyliyeceklerini 
söylüyor, sonra gidiyorlardı. Hit
leri böyle ziyaretçiler geldiği za
man memnun eden cihet en ziyade 
şu oluyordu: Gelenlerden bazısı 

beraberlerinde köpeklerini de ge
tirdikleri oluyordu. O zaman Hit
ler nekadar memnun kaldığını 

gizlemiyor, köpeği alarak okşu -
yordu. 

Günler böyle geçmeğe başladı. 
Fakat günden güne ziyaretçileri 
arttığı görülüyordu. Aradan za -
man geçti. Nihayet bir sabah ka
lenin kapısına kamyonlar geldiği 
görüldü. Şubatın 22 inci günü idi. 
Teşrinisaninin 11 inci gecesi bu -
raya getirilmiv olan Hitler ve ar
kadaşı şubatın 23 üncü günü sa -
bahı mahkemeye gönderilmek ü -
zere buradan alınıyorlardı. Bun -

lan Münih'e göndereceklerdi. On
dan sonra epeyce zaman geçti. Hit
lerle arkadaşları Münih'te muha -
keme ediJiyorlardı. Fakat bir daha 
onları görmek için nisan ayının 
ikinci gününe kadar beklemek la
zım geldi. O gün akşam üzeri saat 
beş sıralarında Hitler tekrar Lan
disberg kalesine getiriJiyordu. Bir 
ottomobil kalenin kapısından içe
riye girdi. Bunun içinden üç kip 

çıktı. Aralarında HiUer de vardı. 
Birisi onun yardımcılarından al -
bay Kribel diğeri de doktor Veba 
idi. Bitler yine eski höceresine doğ
ru götürülüyordu. Burası oyuk iken 

1 

daha ziyade tanzim edilmişti. O -
nun için eski hali kalmamış gibi 
idi. Haricden gelenlere daha se -
vimli görünüyordu. Hitler evveli 
höcereye gireceği zaman can sı -
kıntısını gösteriyordu. 
Bu höcere bugün de duruyor. O 

zamanki gibidir. 
Bunları yazan ve 
!esindeki muhafızın 
leden muharrir Hi 
mahpus yatmış old 
gördüğünü söylüyor 
}atıyor: Başgardiyan 

Hemrih anahtarla ka 
açtı. Buradaki eşyanılt 
görülüyordu. Sade bir 
masa iki sandalya ve 
nında bir ufak masadall 
ya. 

Fakat hapisanenin 
bunları gösterdikten 
mağa devam ederek 

- Devrisi gün Hitlel 
kadaşı höcerelerinden 
rak hapisane kalemine 
rek orada kendilerine 
getirilmiş olan şeyleri 
mişler, sonra tekrar 
dönmüşlerdi. 

Lakin bir aralık or 
biri gelmişti. Hitlcrle 
na yeni bir arkadaş dahi 
diliyordu. Bu yeni geleO 
adamdı. Almanyanın 

denilen yeni teşkil edi 
suna mensub iken sontl 
ayrılmış bir adam. Bu 
bahati olduğu söyleni 
bir müddet için hapse 
madığından Landisberl 
getirilmişti. Yalnız e · 
len bir adam olduğu 
bulunduğu yerde, kal 
yapılacak iJl§8atta 
bu suretle cezasının da 
mesi cihetine gidiliy 
bu adam mahkumiyet 
le azalmakla beraber 
cebinde hiçbir parası 
pek muhtaç bir halde · 
tinden daima kamı aÇ 

adam olduğu görülüy 
Hitler bu adama kart' 

olarak-kendi yiyeceği 
bir hisse ayırarak onl 
gösteriyordu. Başgardi 
!attıklarının alt tarafı 
lacak. 

Karaciker, böbrek. 
kumlarından müıe 

cılarınız, dam:.ır 

ve fİşmanhtt ~iki 
UR iNAL ile geçirf 

URIN 
Vücude top:anan 

ve oksalat aibi 

le bütün resmi daire ve müesse. tebler busabah yeniden açılmıştır. edilecek binalı binasiz yerlerin is- N evyork 31 (liususi) - Ja • 
9!'!~e!!!!!!!ll!--.ae!9!'!!m!!!!!!!!..!!!!!!!!!!ı!!!!!!!"!!!'!~1!!*P:L21!!!!'!!!!1!~!"!'!'"''!!P""!!!!'"""!!!~~--'!!!"!!!!'!"!-!Ws timlakine karar vermek, köy namı- ponların, Çindeki muhare -

••••••••••••••••!na yapılan hibe ve vasiyetlerin kabu heleri lehlerine bitirdikten 

İkinci teşriniri on beşinden son
ra Londranın Filistin hakkında 
tatbik edeceği müstakbel rejimi 1 
ilin eyllyeceği anlaşılmaktadır. 

1 

.. •••••••- Yüı...ıeic san'atkrramaz ••••--

Traş olduktan sonra cildinizde ya
nıklıklar hissediyorsanız, bilin ki 

POKER 
Marka traş bıçağı 

değildir 

lüne karar vermek, kanunların ve- sonra arhk çete harblerile de 
receği salahiyet dahilinde yasaklar uğraşmamak ve Çin işini tamami
koymak; köy memurlarının ve müs- le nihayete erdirmek için Çinli -
tahdemlerinin aylık veya yıllıklarını !erle yaptıkları müzakereler hayli 
ve adetlerini kabul etmek; köy büd- ilerlemiştir. 

ce ve kadrosuna göre muhtar tara- Hong Kong'da yapılan bu mü -
fından tayin edilen köy memurları- zakerelerden bugünlerde kat'i bir 
nın ve müstahdemlerinin rnemuri- netice alacağı tahmin edilmekte • 
yetlerini tasdik etmek; muhtar ta- dir. 
rafından teklif olunan işleri tetkik Diğer taraftan Japon hükumeti 
edip bir karara bağlamak, hüklımet Nankin ve Pekin ile ahiren Han
tcırafından istenen mütaleaları ver- kov'da kurduğu üç mahalli hü -

Diğer taraftan Arab tedhişçileri 
irşad ve propaganda ile ve süku
netle yaptıklarından vazgeçiril -
miye çalışılmaktadır. 

edileceği haber verilmektedir. 
Müttehid ve tek Çin devletile 1 

Japonya tıpkı Mançuko'da yaptığıj 
gibi bir muahede yapacak, mütte
fik bir devlet olacak, yeni Çinin 
siyasi, idari, iktısadi ve askeri 

MOnir Nureddin' 
ODEON 

PLALKLARINDA 

Yeni okuduAu 
Hicaz şarkı - El1 gözler.-

Hlcazklr şarka - lzmirin l1i11 270908 
Çünkü Poker Traş Bıçakları cildi 
yumuşatan ve yanaklarınızı pa -

muk gibi yapar, her yerde 
Poker TrCl§ Bıçaklarını arayını?. 

mek... kumcti birleştirmek üzere bir pro-
•••••••••••••• KÖY ENCÜMENi VE GÖRECE- je vücude getirmiştir. Bu proje -

işlerini tanzim ve tensik hususun- ... ••••••

ti İŞLER: nin 3 ikinciteşrinde resmen ilan 
da yeni çin hükumetine tam ma
nasile müzaherette bulunacaktır. 

Teknik Okulu Satınalma 

Cinsi 
Komisyonu Ba,kanh§ından 

Mikdara Tahmin tutara Uk teminat 
Lira K. Lira K. 

lngiliz - /tal yan anlaşması 
(1 inci sahifeden devam) 

Resim malzemesı 18 kalem 3637 38 272 83 cek <edbirler almış olmaları bugünkü nazik vazi -
Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı, tahmin bedeli v~ yete sebeb olmuıtur. 

ilk teminatı yazılı resim malzemesinin ihalesi yapılmak üzere 10/11/ Maamafih, Roma Daladye kabinesinin umumi 
938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de açık eksiltmiye konmuş- Avrupa işlerinde aldıfı vaziyetten memnun olduğu 

tur. cihetle biraz ıüç ve uzun olmakla beraber İtalya - ı 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Yıldızda bulunan Okulumu- F.ranaa aıaımda her halde bir mukarenet tesis edi· 

za ve eksiltme günü de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi leeeii unnedli.mektedir. 
Muhasebesinde toplanan satınalma komisyonuna gelmeleri. (7893) Bu iki devlet arumda cere.van edecek müzake-

relerde bir güçlük olursa ingilterenin işe tavassut 
edeceii anlaşılmaktadır. · 

İtalya - İngiltere anlaşması 15 ikinciteşrinde me
riyete gireceii cihetle bu tavassut kolaylıkla yapıla
bilecektir. 

ERKANWARBiYE REİSİ TUNUS'TA 
Tunus 31 (A.A.) - General Gamelin Bizert'tenl 

Tunus'a ıelmiştir. Mumaileyh, Tunus'ta sekiz gün 
kadar kalacaktır. 

ile SABAH, ÖGLE ve A 
Her yemekte.o sonra muntaza 

dişlerinizi fırça)ayınız 



ıt":;n: [Bu.yuk Harbde Osmanlı donanmasının 1mroz ve Mondros baskınlarile dönüşte NO 
\' A Q M 1 Midil!i'nin batı~nı, Yavuzun yaralanarak düşman 1ıava filolarının bomba yağmuru • E I Z altmda Çanakkal•de karaya oturıqunu anlatan deniz tefrikası .. ] 11 

nver Paşa projeyi kabul etme-
llıek hususundaki inadını gösteren 
_o. bir gülüşle mukabele etti 
~' ~ ~askın teklıfıni yapan cirle bağlasan bir kişıyi harp mey- du. Eh, harb denilen felaket birçok 
•~1~•md~ de herifi bundan danında tutamazsın. Nasıl bu sebep f P.dakarlıkları istilzam ettirir; şim
~ p ım dıyorsun... Bu nasıl kafi mi?. diye kadar birçok zararlara, hem 
~ ~?·:· Ade.ta perhizle üha- Cemal Paşa, bu makul ve mantı- de ~ş yere yapılan zayia~ gö~s 
._ :Pa hıkayesmc benziyor. ki sebeb karşısında birşey diyemi- .gerdik! Bu kadar faydalı bır netıce 
~l§ ':; velev ki teklifi ben \'ecckli. Fakat şu anda iki eski ih- için yapılacak bir harekette Yavuz 
eli \'aıe 0 m ·.Yapmadım ya - şim- tir as rakibi şeklinde karşılasan \'e 'e Midilli elden çıkarlarsa ne oluı·. 

- ne~enıııı: kabil değil mi?. izzeti nefis meselesi saydıkları hır Yeter ki onlar, şu tasarlanan işi ta-
._ ?ied ı !. mcYzuun etrafında iki zıt iddiaya gi hrakkuk ettirsinler, Boğaz ağzını sa-

en' d- k ti · · ·ı ._ lfeden. riştikten sonra mantık kar~ısında da r~n. uşman uvve. ermı çı y~vr_usu 
~lflar Olacak, kumandan1ık ıs . d . .. Cemal Pasanın ka- gıbı dağıtacak bır muvaftakıy t 

...,._ llldan b" . beu.. o a gerı onuş, "' . t b"l . l ı D d' 
·-rda ~hattır ıra uı.i birincisi ka- bul edcmiyeceği bir keyfıyetti. Bu- g?s ere ısın er.. ~ ım ya ha~~ma 
-Bu h · ıı~un icin görükörünc demlen bir gıcen terler derler. Harbe gırınce 
~ e•-areket kararda sebatsızlığı . • . . • k b 

1
.. d ed bunları tabii görmek lazımdır. 

"lllez ki• matla proJcnın a u un c ısrar en K k H b' N lı . ·· ızma sırası ar ıye azırma 

~e~ cdatp!... Peki kararsızlık ifade Bahriye. 1:fazın, gekn'cl. 'Başkumk abn 
1
- gelmişti ... Enver Paşa, kendini tu-

b e ne if d dan vekılıne şu şe ı de mu a e P. • v ~rı\'er p a e eder? . tuyor; Bahrıye Nazırının agırca bul-
ek hu aşa projeyi ·abul etme - ettı: duğu sözlerine ayni şekilde mukabe-

ıtil .susundaki inadını gösteren - M.cşhu~ sözdür Paşa: Sarn.u - le etmemek için asabını yenmeğe uğ 
._ ~. (iş.ı~ lllUkabele etti sakla sırkeyı hesab eden paça yıyc- rasıyor; sakin görünmeğe çalışıyor-

'1tYı ıf d d l y· tal .... d .. · tn bir h a e decek; evvelce yapı- mez er er. ıne a ar sozu ur. du. Fakat, karşısındaki eski arka-
do~tayı, bır karardan niıkul Hamama giren terler derler ... Ma- oaşı o kadar tuhaf konuşuyordu ki, 

.. Ya sevketmcyi ifade e- dem bu kadar ince hesablarla ha- bu \•aziyet karşısında ve hele müs-
Söı llıa reket edı~ordun ne dı)e bızi umumi ttşar Vasıf Beyin yanında bu şc -
ı artı dıkça. Cemal Paşanın hid- harbe, §U ~imdi bela diye tavsif et- kilde biı· konuşus iki Nazırın da ho

Jnaiordu. Ikı hırs krizmin ara- tiğın kanlı boğuşmaya soktun! Bi- şuna gitmiycn bir haldi... 
lca,ayaırdığı bır ce\·apla bu mü- liyorsun ki, bu, senm ısraı ınla ol- [Devamı var] 
e ?i son vermek ıstiyen Bah - --=========-======================== 

a izııı t'ti!\'am etti: Edt,biyat tarihi H 1 K A y il 
~.u ı>roJe iyi ve yerinde bir ka- Hatıralarını da 

"-"r l~a:ı~lki de memleketin me- dersleri 
.>'okJt a ıcap eder. Ortada mah- •• d •• 

'b"en bunu reddetmek pek (t IDel uhifeclen •nam) gom um 
\t~ ır hareket olmaz! ve nihayet iddiacı fakat kudretsiz ( 4 ünc•i Mlhifeden devam) 

c- Kalbsiz, vicdansız kadın. 'tle ~ust.:şar Vasü Beye dondü: ve zayıf bır ed~biyattı. 
~t. ğ nu Vasıf Bey; söylesene! 1895 yılından 1901 yılına kadar, 
'\'er p haftaltk (Serveti Fünun) mcc -

Meğerse hayatta en büyük facia 
rolünü oynıyanlar siz kadınlar-

' aşa, Vasfl Beye dikilen rnuası etrafında toplanan neslin ftln§ekter· mışsmız.• 
ınin çakıştılt &öz • meydana getirditl edebiY"t, tan - Muammer amcamın hatıra def-

~ Sen ~! ziınaUa başbyan yenilik hareke - teri bundan sonra bizim evde ge-
--... ~ tini daha büyük bir hızla ileri gö- çen hayatından bahsediyor. Sayfa-

~ıster gıbi bakuılannı müs-~ &Oıl . .,. türmüştür. Bu edebiyatın hududu ların birçoğunu arkadaşına karşı 
~Ye N erınde dolaşttrdı, sonra (meşrutiyet) inkılabına kadar sür- gösterdiği şükran borçları do1dur-
....... ~e 1Ztrına cevap verdi: mu. ııı y rnleketin menafii bu bask. dü; ve meşrutiyetten sonra, (Fecri ;ı. . 
L ipılrnası .. . . ~ ati edebiyatı) adı altında bir de - Bu defterın yabancı ellere geç-
~ gör· . nı amırdir. Ben, amı- mesini istemiyorum. 
q uşurken B ğ dı d ğişiklik &_eçirerek, mılliyet cere -

rı, Akden· 0 azı şın an Karımın uyanmasından korka-
ın ız yolumuz k t yanlarının ortaya çıkmasile işini · ııL itı deniz kuvv ~ . ~pa ~n rak parmaklarımın ucuna basa 
~. hUra...ı-n k ctlermı kacıı - tamamlamış ve edebiyat tarihi basa dışarı çıkıyorum. Kar her ta-

..... uza fA.:t k · b" · · d k. · · ld \'ar .mı eli ..ş ırma ıçın ır ıçın e ı yerını yapmış o u. rafı aydınlatmış. Mecnun gibi a-
ltın içın h Ye sormuştum:. Ona ne Işte Agah Sırrı Levendin, ede - ğaçların arasından koşuyorum. 
d bö le daztrlan~ası~ı soylcdim, biyat tarihinin üçimcü cildmi teş- Muammer amcamın mezarına 
b~ _Ya.Pına:lıce hır !~kır etr~fında kil eden bu kitab bıze Serveti Fü- yaklaşıy~rum. Ellerımle ayak u-
~"'«lan tatb~ı kıst<:d:ım.. Bır çok nun edebiyatında fıkrin ve zev - cunda küçuk bir mezar kazı) 0 -

ll bir Proj abıliyetı olmıyan kin tekamül merhalelermi göste- rum. Hayata iSJ an edercesine ba-
ll'ken bı eyı hazırlamak delılık rivor. ğırarak: 

r de bunu tatbike kal- ~ .. . . · • · M k dd · 1. B alt artık ne dd 
1 

Muellıfın, bu eserındc çok orı- - u a es o u. undan son 
"- dirınize b ak 0 unur .. Bunu jinal buluşları vardır. Bılhassa ra hayatın ovuncağı degilsın. Ve 
~ltı. ıra ıvorum Paşa' b d · al Pa . ·· roman, lisan ve gazetecılik ba - un an sonra rıva maskesi takmış 

bir hal Şa hıdd tınden bogul3- hisleri ayrı avrı tetkik ve müta - igrenç insanları görmiyeceksin. 
ıı .. t e gelmış ·· " --ı u. Re.n . • .yuzu mosmor ıeaya değer malumatla doludur. Artık mezarında rahat yat, işte 

' ren boguk dbını guç zaplcttıgini Uzun yıllardan beri liselerın son l yanına hatıralarını da gömdüm ... • 
\rek· ır sesle Başkuman- · . . =-=-=-:===:=====::===~..;,;;;;;;;;;;;= 

ılınden sordu: sınıflarında bu ders~n muallımı mak borc~ın~z oldugu kadar, bu 
~ 8ırkaç nokta . bulunmakta olan Agah Sırrı Le - muvaffakıyetınden ötürü kendi _ 

ı_:ıc. d Yorsun. ~an tatbık kabılı- vendin edebiyat taı ihımizc yap - sini teb.rik etmek de ,.azifcm~dir. 
~ esini ıı h ' ruzum şunlard'.ln tığı bu hızmeti şükranla karşıla - iSKEN DER F AHKEDDİN 

a.-dan a et te maku l:;e biz • • • • • 
........ 8ir tan \faıgeçclim! lstanbul Lımanı Slhıl Sıhhıye Mer tezı 
~)lhıiı~~egU, beş tane, on ta- Satınalma komisyenundan: 
~ ~aı edij • fak~t sana en kati, 

t O da ınez bır sebep göstere-
' biti şu: Cephelerdeki vaziv.>-ı 

0 Yorsun ı B . 
~ l'dtdar · u yurekler acısı 
, tırıdurur~tzı pcı işan şekıllerde 

fıra d en .halkın manevıyatı 
ra.k u tu Pi . 6lllen h · ... ımızde bazı zayi-

.Par ırpalanmamıs biı· do-
1,.,. Çası va O oı: 1 vo ı k r. nun da iki ge-

t a ıbetı mD.,ı. • k nu b ~u bır ser-
k b atma fer kctıle ne
k ır avauture sevketmek 

1 tı mıd ır rıca deıım? 

ıı , kı uınıd <t..ı 1 sayılan Ya, uz-
eda e rn k 

b1t d' nı) etınde i-
da rn mı ıyec gım ) ok; amma 

Memurlar için 95 ve ~1ı.istahdimin için de 84 aded yagmurluk mu

şamba açık eksiltme ile alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli memuı· mu ~c.ınbasının 
müstahdem muşambasının behcrı 19 liradır. 

bereheri 26 lıra ve 

B _ Şartnameler mcrkezımiz levazımından parasız alınır. 

c _ Eksıltme 8 ikincıtesrin 938 salı gunü saat 14 de Galatada Ka

ranrustafapaşa soka ında mezkur merkcı satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 

D - Muvakkat tem ıat parası 304 lira 95 kuı uştur. 

E _ Eksiltmeye gıı ccekler 1938 senesi Ticaret Odası vesikalarını 

göstermek mecblll'J) l'tindcdırlcr. Aksi t ... kdirde ek!':iltmc) c gıı cmez _ 

ler. c7812:. 
ket m n f. r har k ı n mma 

1 '-. l\.t a ııt ~ı\~ ta\ ıC ede- Gümrük nı ı.1hataza genel komutanhğı 
r;. 

111 
a 1 bo)lc bir bat- k • 

a u h .ıı. kutı sı]e ordu lstanbul satınalma omısyonundan: 
ba z~ın l :Y pacı:ı01 te- 1- Kumaşlaı ı ambardan verilme~ üzere kaptanlar için 43 takım 

ı z atınc daha fazla kışlık elbıse ve 2 kaput ıle 18 takım murettebat kışlık elbısesi 5/11/938 
ti 101 clı, . Çunku: Bu Cumartesi guniı saat ıı de pazarlıkla diktirılecektir. 

h rın n m . tab tt k 1 'ıyntını da 2- Tasınlanan tutarları 311 lira 50 kuruş ve ılk temınatı 24 liradır. 
t ~ \'e ~k n sonra jan - 3- Şartname , e evsafları komısyondadır. Görülcbılir. 

Zengin olmak 
• • 
ı çın .• 

(5 inci ıahifeden devam) 
kad~ı oldu. Kocası oldugiı zaman 
da işinin başına geçti. 

Julyct daima genç 'e gi.tzeldı. 
Çok da zeugındi. Birçok talıpl r 
çıktı. Uzun müddet teıeddütten 
sonra nihayet zengın bir :f abrıka 
sahibi ile evlendi. 

Tali genç kadına daima guler 
yüz gösteriyordu. Ya saadet?. 

İkinci kocası da bir şimendifer 
kazasında öldü. Jiılyet ikinci de
fa olarak büyük bir mirasa kon
du. 
Yıne işlerile meşgul olmıya de

vam etti. Aradan çok seneler geç
ti. Jülyı>t büyük bir müesseaeniu 
rekabeti karşısında kaldı. yalnız 
başına mücadele edemiyeceğini 
anladı, bu müessesenin jeli ile ev
lenmiye ra~ı oldu. Elli yaşına yak 
laşmıştı. Rahat ve sakin bir aile 
hayatı yaşamaktan başka bir§eY 
düşünmüyordu. 

Jülyet ve kocası uzun seneler 
çok tatlı bir ömür sürdüler. Şir
kctle.ıini birleştirdiler, kazançları 
günden güne artıyordu. 

Heyhat! Jülyet ücıincii kocası
nın da ölümü yasını tutmak mec
buriyetinde kaldı, kocası kansere? 
müptela idi. Uzun müddet yatakta 
kaldıktan, ıztmıb çektıkten sonra 
söndü, gitti. Jülyet kocasına bü · 
yük bir dikkat ve itina ile bak -
mıştı. Bir an yanından ayrılma -
mıştı. Üçüncü defa da mirasa kon
du.Fakat çok, çok ihtiyarlamıştı. 

Macaristanda, Magıs.znea kö -
yünde bir amele, kansı ve beş ço· 
cuğu ile beraber çok fakırane bir 
hayat yası)ordu. Bu amele, vak
tile Amerikaya hıcret eden genç 
kızın biricik varisi idı. Jiılyct'in 
\Cfatılc 180 milyon fıanga tC'varü 
etti. 

Fakat. fakir amelenın ogulları, 
yeni dün) adan gehveren bu her
cai serveti muhafaza edebılecek-
ler mi? . 

Talıdcn bahsederken Kanadalı 
Beşizleri hatırlamamak kabil mi? 

Di) on hemşireler, 1943 de 500 
bin İngiliz lirası servete sahip o
lacaklar. Bu para ile namlaı ına bir 
banka tesisi düşünulı.iyor. Bun -
dan başka sigorta şirketleri dtı 

be§izlere mühim bir para vere -
cektir. 
l~ de, kızların her biri lüks 

bir otomobil sahibi olacak. Bu o
tomobilJeri büyük şirketlerden 

birisi hediye edecekmiş. 
Diyonların talileri açık. Servet

leri de tehlikede değil. Böyle sağ
lam bir serveti ) ıkabılmek için 
yerin yıkılması lazım. 
Şimdi yine Avru aya dönelım. 
Geçen hafta, Arı;;ıdiık Fransua 

Ferdinand'ın gayrı n c ru o lu 
Kurt Hahn Vıyanada pek fecı bır 
halde old ı. 

Bu delıkanlımn maccı a ı çok 
meraklı ve ~'Ok acıklıdır: 
Anası Leopoldin H,ıhn Aı ı -

di.ıkle Pragda tanısmıs, sevı mış
ti. Arşidük. çocugun 'afliz mera
siminde bulunmuştu. Anasına da 
bir ayiık baglamışlı. 

Sara) Bosna facıasmı Umumi 
Harb takıp etti. Kürt Halın gönül 
lü olarak haı be ıştır k ettı ve ba
caklarının ikisıni haı p sahasınd:ı 
bırakarak döndü 'e harp bıtıncı:

babasından kalan 50.000 korunu 
aldı, Amerika) a gıttı Tali Vıy a
nalı gence güler çehre g0sterme
di. Başkalarına bol bol verdiği 

paraları bu zavallıdan aldı. 

Parası kalmıyan ve bacakları 
tamamile kotürum olan Kürt 
Hahn kardeşi Dük do Hohenbergc 
müracaat ve yardım talebinde bu 
lundu. • 

Fakat, Dük kardesiııc muave -
net için vakit bulamadı. Avustur
ya Almanların ı tıla ına ugradı. 
Dı.ik ap olundu SCI\ tı elıııden 

ahı dı. Aı tık Kuı t H ıhnin bır u
mıd ka n mıştı. M lülı eti ha -
yatını kaz.anabılm ıne ınanı ıdi. 
Baden'de küçı.ik bır o l n oda -
sında .>a1nız, öldu tt . 

Hulas . tali de, tıpkı aşk gıbı -
d r. Kanun tanımıyan sersrrı bir 
çocuktur. Aşk bazılarına guler. 
Ba.zılaı ına da sonnıı tur. 

Büyük servetler nadıı deı:ildir. 

Fakat devamsızdır. Bu) uk aşklar 
gıbi... BEDi GÜNDÜZ 

HALK OPERETİ 

&yog unda Halle Operctı Tıyatro .. 

sund Eski Çaglıy n> yakında başh· 

yor İlk t.ems I• KINA GF.cESİ. 
~ eıct~lt değ 1 nıufrezelerile 4- İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

11<ian Oııhıj her. neferi a- vesi.kalarHe birlikte Galata eski İthalat Gümnigu binasındakı komıs-ı 
gu sıpere zin- yona gelmeleri. c8005• Yazan M. Yesarı. Beste ~yfc tm A ol. 

Yeni bir mes' ele 
( 4 üncü sahif eclen devam) 

lovakya malum olan akıbete ug
radıktan sonra Litvanya da ken
di politikasını gozden g çirm e 
lüzum gormiıştur. 

A' rupa gazetelerının ya dı ına 
göı e hatıı a gelen ey. Litvan) a -
nın bundan sonra başka bır po -
litika takip edecegidir. Çünkti Le
histan bir tarafında, Almanya bir 
tarafında olmak üzere Litvanya
nın hatırı sayılır iki komşusu var
dır. Bu hatırı sayılır komşulardır 
ki Çekoslovakyadan yer almakta 
kolayca anlaşmışlar ve Çekoslo -
vakya içın şimdikı hudduları çiz
mişlerdir!. 

Geçen martta da Lehıstan hü -
kt1meti tarafından Litvanyaya bir 
ültimator verildiği, iki tarafın hu
dudları için müzakereye ancak 
böyle bir ültimatomdan sonr~ 

başlandığı henüz unutulmamıştır. 
Aylar geçmiş Avrupada başka 
başka haller olmuştur. Hele bun
dan sonra Çeklerın Almanyaya 
yaklaşmaları gözününe getirilin -
ce Litvanya da ona gore bir poli
tika takib etmegi düşünmekten 
kendini alamıyor demektir. Berlin 
ile, Varşo,·a ile anlaşmak politi -
kası!.. 

Memel'de olup bitenlere gelin
ce; yeni gelen Avrupa gazeteleri
nin yerinden alarak verdigi ma
lümata göre Memel'dekı Alman -
lar arasındakı cereyan kuvvetleş· 
mektedir. Bu ecre) an söylemeğe 
hacet yoktur ki Almanyaya dog -
ru olan cereyandn . Çekoslovak -
yadaki Südet Almanlar meselel'i
nin malum şekli halledilmesı uze
rinc Memel Almanları arasınd.ı :IJ 
bu cerevan km·vetini aı tıı ınak -
tadır. Bu tahrıkatın ıse Lıtvan -
Almatı miınasebatını ıyıleştirmek

ten ziyade karıştırac ı g çen tec
rübelerden dQ anla ılabılır. Bu -
nunla beraber Berlınin Memel 
Almanları arasındaki tahrikatı teş

vık ettigı ıddia edilmemektedır. 
Bilakis söylendigine göre Berlı

nin maksadı Litvan) a ilemüzakc
erleri neticelendiımektir. 

Bu satırlara nihayet verırken 

şunu 'ilave etmek lazım gelivor: 
Memel meselesı bundan sonra 
kendisinden çok bahsettırcccgı an-

laşılan bir mesele olacnga benzi)or. 
Memel ismini Lıtvanyalılar son

radan degiştirerek Klayteda de • 
mişlerdir. Almanlar tabu buraya 
yine Memel demekte ısrar ediyor
lar. Hadiselerin bundan sonraki 

inkişafı ne gösterecek?.. Beklemeli •.• 

.iJ 
/ 

I 

' 1,, / 
I "' / 

ıl 
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Nafıa Vekiletinden: 
19 İkıncıte rın 938 Cu ı t 

a ınd kı mafaeme mudu luk 
mısyoı unda 1395.000 l muh 

kiıçuk vol mal e ının p zarlık uı tı ksiltm ı :\ p 

ko

e 

Eksı mc artn n e i \ tl f ı ti tı 50 lıra bed ı muk hı 
malz nw mi.ırtıirluğtindc 1 alın bılıı 

de \ · let 

Muvakkat teınmal 55600 lıradıl'. 

lstcklılerin şartnamesinde 'azılı \ esaık ile birlikte 3 , nı un 

da mezkfır komisyon reislığınde hazır bulunması lazımdır. 4543 

Istanbul Belediyesi ilanları 

al ıo 

Temizlik amelesın<' )uzumu olan ''e beher metresıne 3 Iıra bedel 
tahmin edilen 2940 metre kumaş kapalı zarfla eksiltmeye k 1 . onu muştur. 
Eksıltme 14/11/938 ~azaı te .i gunu saat 15 de Daimi Encumende ) apı
lacaktır. Kumaşın numunesıle sartnamesi Levazım Müd"" l · d 

•• • • • 4 ur ugun e go-
rulebılır. 1stekliler 2490 savıh kanunda yazılı vesika ve 661 lira 50 ku-
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif m kt ı . e up arııu 
havı kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de k d D _ a ar a mi 
Encumene vermelıdirlcr. Bu saatten sonra verilecek zarflar kab 
olunmaz. (7940) ul 

--:::::~::-:-~-::---~·~----Dev 1 et Demlryolları ve Umanları 1 
ltlatme U. ld•r••I lllnları 

Muhammen bedeli 3481 lira olan 4 kalemden ibaret bczh }astık;;. 
t~ 3/l~/938 ~rşembe günu saat 10,30 da Haydarpaşada garbı .tsı da
hılındekı komı~·yon tarafından açık eksıltme ılc alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlcrin 261 lira 8 kuruşluk muvakk t . a temınat 
vermelerı ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksı"lt · . me gunu saa. 
tme kadar komisyona müracaatlaı·ı lazundır. 

Bu işe ait· şartnameler komısyondan parasız olarak dagıtı1makta-
dır. (7551) 

~Yf\TROLAR 
IstıkHil c dd mde 

Şehir Tiyatrosu 
KO~ıEDI KISMI 

Bu !t • m ~0.30 da 
KAN KARDEŞLERİl 

4 perde komedi 

Yazan: Bir.ıbo türkçes : Fıkret Adil 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATROUS 

Tak ımde (Bu gece) 

BABA) 

Ştrindbergın meşhur eaerı 3 per~ 
de ve (doktor Haybeden) vodvıl 
3 perde. =;·.~ IELİOS MÜESSESATI ~':. .. "' 
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9 - SON T!: L GKAP-31 td Teptnım 

lahi.arlar U. Müdürlüi"ündenı 
Cinsi M.kdarı Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 

beheri tutarı teminatı ıekli saati 
L. K. L. K. L. K. 

Tahta işleme tez- 4 kalem 1175.- 88.13 açık ek- 15.-
gahları siltme 

Dingil ve teker- 16 adet 8.- 128.- 9.60 pazar- 16 .-
lEği 32 • lık. 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde tahta işleme 

tezgahları ve teferrüatı ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına 

~artnamesi mucibince alınacak dekovil arabalarının müstamel 16 adet 
dingil ve 32 adet tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye kon

muştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 14/Xl/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizala

rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım Bir Gripin almadan evvel 

komsiyonunda yapılacaktır. İztırabı ve ağrının en şid • 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- detlisini en kolay ve çabuk 

ııabilır. ve en ucuz geçirmenin ça • 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 3 7,5 resi bir kaşe GRİPİN almak

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan tır. Mideyi bozmaz, böbrek -
leri ve kalbi yormaz. olunur. c7989• 

, 

Aldıktan beş dakika sonra 

• • • 
işin nevi Mikdarı Muhammen B. % 7,S Eksiltme Ucuz - tesirli - zararsız 

beheri tutarı ttminatı 
\ 

saatı 

L. K. S. L. K. L. K. 

Eabacski barut de- 3142.27 • posu ve bekçi evi 2162.08 

inşaatı 5304.35 397.83 14 

: 

Mühür kurşunu 1500 kilo 27.50 412.50 30.94 14.30 icabında g ünde 3 kaşe alı nabilir 
I - İdaremizin Edirne Başmüdürlüğüne bağlı Babaeskide yaptırıla

cak barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24/X/938 tarihinde ve satın alına

cak 1500 kilo mühür kurşunu 22/X /938 tarihinde ihale edilemediğinden 

yeniden ayrı ayrı pazarlık usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

İsmine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine başka bir 
marka verirlerse şiddetle red ediniz ... 

II - Keşif ve muhammen bedPlleri muvakkat teminatı hizalarında mediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

gösterilmiştir. II - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
III - Eksiltme 14/Xl/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizala- liradır. 

rmda yazılı saatlerde Kaba taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım III - Eksiltmıı 11/11/938 tarihi ne rastlıyan cuma günü saat on dört-
k . d 1 kt te Kaba taşta levazım mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı-

ODEON - No. 5 
Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

~ .. ,'...:t,~~~ :_,',,,.;d ' -::~--~~ .?,. ... ,,_;,,."-/~ 
,...-~~~ ~~~~""""""--~'' 

ODEON - No. 1 ODEON - No. O 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Ede 

omısyonun a yapı aca ır. lacaktır. 

IV - İnşaata ait şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar ay vade ile kefaletsiz olarak satıl-
İnhisarlar Umum Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Edirne Baş- umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Adana ve Ankara baş- maktadır. Anadoludan ayni şeraitle 
müdürlüğünden ve mahalli İnhisar idaresinden alınabileceği gibi mühür müdürlüğünden alınabilir. sipariş kabul etmekteyiz. 

kurşunu nümuneleri de yukar1da adı geÇEn şubede görülebilir. V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini Mahmudpaşa Kürkçü Han içerisi 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 3 7,5 ıhale gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü in

güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu- şaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları liızımdır. 
nur. • (7964) VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 3 7,5 gü-

• venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

::insi Miktarı Muhammen a.* Muvakkat Eksiltmenni olunur. •7904> 

Kıyım bıçatı 2500 aci. 
Balali t 2 M:.t 

20 m•m 
Bakali t 2 M2 

:l5b m-m 
Bakalit 2 M2 

JO m•m 
Bakalit 2 M2 

35 m.m 

tıfOk~ m :.ı 

beheri tutarı temin atı ıokli 111t. 
L. K. L K. L. K. 

4. 79 

s. so 

11975.- sif 898.-

2080. - an. 1S6.7 S 
Tes. 

Kapalı 
zarf 

açık ek. 

15 

ıs. 3o 

Bakalit 2 M2 40 
Kuşe kAtıdı 120 adet 11.- 1320.- ıil 99.- u ,. 16 

I - Şartnameleri resim, ve nümuneleri mucibince satın alınacak 

2500 adet kıyım bıçağı, 380 kilo bakalit ve 120 bobin kuşe kağıdı hizala
'nnda yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat temi~atları hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 17/Xl/938 tarihine rastlayan Perşembe günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alına
bileceği gibi kıyım bıçağının resmi, bakalit ve kuşe kağıdı nümuneleri 
de görülebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin tayin edilen gün ve 
saatlerde komisyona gelmeleri. Kapalı zarf ksiltmesine iştirak etmek 
isteyenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ile % 7.5 gü
venme parası, makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14.30 a· kadar yukarda 
adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
ilan olunur. .7949, 

• .. 
•Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat Eksilt 

Beheri Tutarı Teminatı menin 
Lira K. Lira K. Lira K. !:ı aa t i 

tıçı tahtası 5500 Ad. 36.600 45.- 1647.- 123.52 15.40 
cKilçük boy. M3 
Fıçı yan, dip 
k apak tahtası M3 
cBüyük boy> 5500 • 13.457.50 100.- 1345.- 100.87 15.50 
Fıçı tahtası 750 • 9.360M3 100- 936.- 70.20 16.-

1- Şartnamesine ekli listelerde eb'ad ve miktarı yazılı ve yukarıc;ja 

Cinsi Miktarı 

Elektrik motörü 
Firezeli el terak-
törü 

14 adet 
1 • 

. . .. 
Muhammen bedeli 

1:-eberi tutarı 
L. K. L. K. 

40- 560 -
720 -

Mu vak kal Eksil tme 
te minatı 

L. K. saati 

42- 15,30 
56-25 16-

I - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara paket makinaları için cl4• 
adet elektrik motörü ile Maltepe Enstitüsü için • ı. adet firezeli el trak
törü şartnameleri mucibince ve ayrı ayrı pazarlık usulile satın alına
caktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 5/12/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına

bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve katalogla
rını eksiltme gününden üç gün evvelin kadar İnhisarlar umu.:O müdür
lüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri illin 
olunur. •7701• 

• • • 
1- İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve projesi mucibince 

yaptırılacak elektrik santral binası ve müştemilatının inşaatı kapalı 
• zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II- Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 2180 lira 
40 kuruştur. 

III- Eksiltme 15/XI/938 tarihine raslıyan Salı günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mühendis veya 
3 grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alına-
caktır. mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı 

II- Muhammen \>Nk llerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

III- Eksiltme 7/~·ı "18 arihine rastlıyan Pazartesi günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şube
den alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü
venme paralarile birhkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. . 7794, 

• •• 
I - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırılacak tuz am

barı ve Baımüdürlük apartımanı inşaatı 20/10/938 tarihinde ihale edile-

inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklarını no
terlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve bundan 

başka asgari 20.000 liralık bu gibi' inşaat yapmış olduklarını gösterir 

fenni evrak ve vesaikini ihale gününden 8 gün evveline kadar İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca eksiltmeye işti
rak vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 

güvenme parası makbuz veya banka .teminat mektubunu ihtiva edecek 

olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 

adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. c7988> 

1 

BEYKQ Telefon : ~ 
21685 • 

EFALI 

Romatizmadan çok 
• 

ıstırab çekiyordum. 

beni kurtardı . 

Baş ve diş ağrıları, maf. 
sal ağrıları, grip nezleyi 

derhal geçirir. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 

ambalajlarını isteyiniz. 

• 
ABDOLVEHAB 

Şar!un ve bütün Arab 
diyarının ses kralı 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
P UDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu -
nuzdan daha fazla yaşlı göste-
rir. Teninize uygun renkte bir 
pud1a intibah etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek-
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To -
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni cCild renkleri. (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştırıl
mıştır. Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte renkleri 
intihab eder . 

1

- !~i~!~ly~ni 
•pudra renkleri• 

-~rübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayede P 
ranın saatlerce sabit kalfll 
temin ettiği gibi pudranın c 
din yağlı tabii ifrazatını rıı, 
setmesine ve bu suretle ev 

• 1 
kurumasına ve sertleşmesıı 
binnetice buruşuklukların 
huruna da mani olur. ıı:~r \' 
krema köpüğile karıştırıl 
meşhur Tokalon pudrasını 
!anınız ve birkaç gün ıarfı 
teninizde yapacağı cazib ıe~ 
mülü görünüz, daima kutı.ıl; 
üzerindeki Tokalon ismınc 
kat ediniz. Teninize uyguı1 . 
intihabında tereddüd ettiğın 
de lı1tfen İstanbulda G22 ;, 

Posta kutusu adresine ('fO . • Jıl 
lon pudrası 6) rumuzile va nl 
lacak talebde size merıııııl ~ 
yetle muhtelif renklerde ~o 
munelik altı ufak paket pıl 

/ 
-:/; 

ı·--K-a·-d-ık_o_· y_V_a_k_ı-fl_a_r_D_ir_e_k_t_ö_rl_ü_ğ_ü__.,.ll_a-:nl~ 

on9 
No. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde •Krema köpüğü• ile 

• 
göndereceğiz. 

Mu ham· 
men 

bedel 
L. K. 

250 00 

Mu vak· 
kat 

teminat 
L. K. 

Semti 

18 75 Üsküdar 

Mahallesi Soka~ı 

~ 
Selami Karakolhane 32 Yarl111 ,,. 

. t9"' 
Ali 34 evırı 

Dr. Hafız Cemal No. tai 8 
!---------------------- --· ıfı 

(LOKMAN HEKİM) 165 30 22 40 • Tenbel Yağhane 4·6 /\.t58n 
' afl1ı· 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI hacı Mehmet ın , 
Divanyolu 104 • rsDn'~ 

11 97 00 90 ,. Ahçıbaşı Odalarçık- 10 " Muayene saatleri : Pazar hariç ınanı' · 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi mazı 

12 • 2,5 fıkara.ra. Tel: 22398 20 95 ı 57 ,. Mektep ı Jı.rS81ıV' 

Sahib ve neıriyatı idare eden 
Baı muharriri 

ETEM İZZET BENiCE 
Son Tel..-af Matbaua 

. ~ 
ın• ' 

i$ 
Yukarıda ciruıl ve mevkileri yazılı yerlerin tamamı satıl.rll t ı 

t .. sBB 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. haleleri 15/11/ 938 Salı günu ( 

dit. İsteklilerin Kadıköy Vakı1lar Müdürlüğüne aelmeleri. 


