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lngiltere, Çeklere yapılacak taarruza likay 
kalamıyacağını Hitler'e resmen bildirecek!. 

HITLER PLEBiST'te ISRAR EDECEK Mi? 
r:"ransa ve lngillere harb ihtimaline karşı hazırhklara başladllar 

1 H . . 1 . 

v:k~~;;;.:z · (' VeırgüDeır 
Sofya~da ı ~ indiriliyor 

l ._ . 
liiller Norenberg'de balkı 

~ selAmlıyor 
._ l<oogredeki Alıiıan işçileriq . 

den bir grup 

Vaziyet yine vahimleşti 

Bulgar Baıveklll· 
le mühim bir gö· 
rütmede bulundu 
Sofya, 10 (Husus>) - Cenevre

ye gitmekte olan Hariciye Veki
li Rüştü Aras bugünkü Avrupa 
ekspresile buraya geldi. İstasyon
da Bulgar Başvekili ve HariciyR 
Na21rı Köse ivanof ile diğer Bul
gar ricali ve Türkiye sefiri tara
fından hararetli surette karşılan
dı. Rüştü Arasla Köse İvanof tre
nin tevakkufu müddetince sami
mi bir hasbihalde bulundular. 

Fransız Har iciye Nazırı Bone 

Fransız 
Hariciye 
lvazırı itıgiltere Orta Avr'upa işlerindeı .;~;~·k"; .... , 

F'ransa'yı yalnız bırakmıyaca~ ı , ef 
lf alif aks Londra' dan Ayrılamıyor , ı Par is s-Efir-imizi 

l Ziyaret-tarihi Ce· 
nqvredt't te bit 

edilecek 

Ç b l h l ·rz l .. .. t .. Kabul ettiler em er ayn fflU a ıTı er e goruş U i stanhul 9 (A.A.) - Reisi-
f\ cumhur Atatürk, dün akşam 

'°"lllh 1 - B b • .. - Dolmabahçe sarayında Paris Ur re Si ene& U akşam bır nutuk SOyhyerek ÇekOS• ı elçimiz Suad Davaz'ı kabul hu-

lovakya'nın ekalliyetler hakkındaki kat'i nokt.ainaza- yurmuşlardır, 
d •• "I a Suad Davaz, bu sabah vapur-

rl ft I unyaya • an edecek la mahalli memuriyetine mü-

l teveccihen hareket etmiştir. 
0ndra, 10 (Hususi) - Bütün meti gece yarısından evvel Çekos- İngiliz sefiri, d ün Nüremberg-
dünya matbuatı şimdi iki şey- lovakyaya karşı yapılacak bir ta- de Alman Hariciye Nazırı ile bir R. Arası'da k&DUI 

.,. le rncşgul olmaktadır. Birisi arruza liikayd kalamıyacağını res- saat görüşmüştür. buyurdular 
Q•t~~~is. in Çekosloyakyanın Sü- mi ve kat'i bir surette Berhne bi!- Diğer menabiden alınan haber- İstanbul , 10 (A.A.) _ Hari-
~ay/ e meskun kısmının Alman- direcektir. ler, İngiltere, Orta Avrupada her- ciye Vekili Tevfik Riiştü Aras, 
Qığı ılhak edilmesi hakkında yaz- Bu tebliğ, İngiliz sefiri Hender- hangi bir tecavüze karşı koymak dün akşam Cenevreye barekc-
'-' tı,. lnakale, diğeri Hitlerin pa- son tarafından bizzat Hitlere ya- için Fransa ile beraber hareket tinden evvel Dolmabahçe sara-
~~llt sı günü irad edeceği tarihi pılacaktır. Dün gece Nüremberg- etmeğe karar vermiştir. İngiliz y ına giderek Reisicumhur Ata-
)o Unda Çekoslovakyada plebist d B 1 d · 
•p1 ı_ en er ine önecek olan Ingiliz Başvekili Çemberlayn muhtelif türk tarafından kabul buyurul-
Q~. ':'nasında israr edilmesi en-

""' d sefiri Hendersona orada kalması j parti lideri B. Atlyyi b u sabah mü- muştur. 

t:da \:·b:a~ ~:n:=~~sl~:;~~ ve talimat beklemesi bildirilm i ş - Jakata davet etmiştir. Atly bu da-

~;ı· heyecan uyandırmış, halla tir. (Devamı 6 ıncı sahifede) Dahiliye, Maliye 
~,~ıs - Londra mihverini sarsa -

~~~r~::~n!e;~a~:: ;~;:~!~; Türk - Fransız dostl·u- Ve lktısad Vekilleri 
'ıah'eıve Nazırı Lord Halıfaks'taıı 

' ~ ~•zareti tarihle emsali pek ..-'')•at istemi~tır. İngiltere Hari- g"" unun tezahu••rıe-.a ı• Ş tıJ hrı"mı"zde 
g 

11 
olarak Times'in bu neşriy:ı

~q.tenın kendi mütaleası olup 
ı ~~tın ilham eseri olmadığım 
»;~.bır kblığle izah etmiştir. 

lıa~ <>t buna ragmen Londr;ı 
Q lıtı sa?ın endişelprinin tatmin e
~'r a~ıısmı görmiış ve yeni ted
'iı<!a llııya karar vermiştir. Bu a
~' t Alrnan hükumeti nezdinde 
t· :ıı ~-Ve Prag lehine teşebbüs ic-
~l Uzurnu tesbit edilmiştir. 

. ,;~ist meselesine gelince, Hit
ı 1'! U noktai nazarda israr ede

~ ko Urcrnberg kongresi kapa -
ın n de bunu ileri süreceği tah

•d· 1 ~. ,.. 
1 rnektedir. Fakat Fransa 

~ >e~ • 
'tı· Oslo\'aky a bu fikrin de ta-

Q ı, "" al<'yhinde bulunmakta -r. 
İNr: 

l ,n •ILTERENİN KARARI 
l~ 1 .?.'a, 10 (Hususi) - Hitlerin 
t 0 t1dı· söy liyeceği nutuktan 
1•,kı ngilterenin Çek· meselesi" 
1. < nd • I ' 
•ıı.. akı noktai na;<arının Ber-
tı, biid . • 
, lı •rılrnesi kar[1,~;1ırılmış-• 

lı karara göre ~iz.. h~kÜ-' 
• 

Hatey'da mütekabil ziyafetler veril 
ve bu z iyafetlerde sam imi v e g üzel 

sözler •öylendi 

--· 
;: Vekiller kerıdi da!l'~!erlni 

alakad ar ed!tn işler U ;ı8• 
rind e t - t lc:ikler d e 

b ulun ac -ı klar 
Dahiliye Vekili ,.e Parti Genel 

Sekreteri Şükrü Kaya, İktisat 
Vekili Şakir Kesebir ve Maliye 
Vekili Fuad Ağralı Ankara eks
presine bağlanan hu,usi bir va -
gonla bu sabah şehrimize gelmiş
lerdir. 

Vekıllerimiz istasyonda huzu
ru mutad zevat tarafından karşı
lanm~lardır. 

Dahiliye, İktisat ve Malive Ve
k!llcri Büyük Şefi ziyaret ederek 
arzı tazimatta bulunacaklar, mü
teakıben şehdmizde kendi daire
lerini alakadar eden muhtelif iş
ler le meşgul olacaklardır. 

İktırnt Vekilimiz bu ay sonun-

i stiklaline kavuşan Halayın merkezi Antakyanın umımıi manzara~ı 

(Yazıııı altıncı sahifemizde) 

da Doğu vilayetler ine giderek i k
tısadi tetkiklerde bulunacaklar, 
bu arada Ergani bakır madenleri
ni de ziyaret edecektir. 

1 

Fransız Hariciye Nazırı Bone
nin e} Jul ayı içinde memleketi -
mize gelmesi ve hükumet ricali
mizle temaslarda bulunması ev-
velce kal'i olarak takarrür etmiş

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1

Emekli 
Generaller 

- - ·-
Birer emirber ve 

birer er 
kullanabilecekler 

Ankara, 10 (Hususi muhabiri
mizden) - Hükumet, emirber ve 
seyis erleri hakkındaki 1600 sa
yılı kanuna ek bir proje hazırla
mışt ı r. Bu projeyle, sin haddi v.~ 
maluliyet dolayısile Cumhuriye~ 

ordusu mareşallığı ve büyük a
mirlikten tekaüt olanlara bir er 
subayla bir emir çavuşu ve ayni 
suretle orgenerallerle oramiral -
lıktan mütekait olanlara bir er 
başçavuşu e korgC'n~caliıktan tc
kaüd olanlara da b>·er emir eri 
verilmesi mümkün olaf•a'ktır. 

Bu karar oı'dumuz ,ı yıiksek 

makamı ihraz etmiş zevatın içti
mai S<'viyelerini ve orduda adları 
ve hizmetleri büyük saygı ve şük
ranla anılan bu zevatın mümtaz 
şahsiyetlerini korumak, ordu ve 
memleket için bir borç ve kadir
şinaslık icabı olduğundan dolayı 
Yerilmiştir. ---
ihtiyat 
Zabitleri 
t~anunu 

--
Bugünkü lhtiyacla

ra göre 
değiştiriliyor 

Ankara, 10 (Hususi muhabiri
mizden) - Hükumet, ihtiyat za

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

.) 

Buhran, muvazene ve ka-
zanç verJ(ileri birleştiriliyor 

Resmi memurlar yüzde 14, 16,18 ve 
hususi m üesseselerdekileryüzde16, 
18 ve 20 nisbetinde vergi verecekler 

A 
nkara, 10 (Hususi muhabirimiz teellonla bildir>yor) - Hükıi
mct vasıtasız vergilerde yapılacak tadilatı iht iva eden proje)·i 
hazırladı. Proje Meclis açılır açılmaz sür'atle miizakere edil

mek üzere Kamulaya verilecektir. 
Bu projeye göre; kazanç, buhran ve muvazene vergileri birle~

lirilecek ~e her sene muayyen bir miktar indirilmek üzer e dört :ı; ıl 
içinde bu verı:-iler yek unundan ehemmiyetli bir miktar tenzil edile
cektir. 

Yine bu projeye göre hüktimeı'ten maaş alanlardan iki yüz lira
ya kadar yüzde on dört ve dört yüz liraya k adar yüzde on altı ve dört 
yüz liradan yukarısı için yüzde onsckiz nisbetlnde vergi alınacaktır. 

Hususi miiesseselerde çalışanlardan iki yüz liraya kadar maa.~ 
alanlardan yüzde on altı, dört yüz liraya kadar maaş alanlardan yiiz

I de Gn sekiL ~e dört ~ÜL Juadan yukarı maa :ılanlardan yüzde yinni 

1 

'shetinde vergi alınacaktır. 

· Başvekil iki güne ka-
dar şehrimize geliyor 

Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Şehri

ınlıde bulunan Başvekil Celfal Bayar bir iki giinc kadar İstanbula ha
reket edec:ektir. 

Ankara'da havalar serinledi 
Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - BW'ada 

ha\·alar birdenbire serinledi. 

in ti hah defterleri asıldı 
Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Beledi

ye intihabı hazırlıkları sona erdi. İntibah defterleri asıldı. 

Lik maçları bugün başladı 
Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Ankara 

Gençler Birliği bugün Lik maçlarım yapacaktır. 

Halebden buraya 
ipekli kumaş kaçıran .. 

· lar yakalandı 

iki de • 
eroın kacakcısı 

yakayı ele ver<li 
Emnıyet ikinci şube karakçılık 

kısmı memurları dün üçü ipek, 
ikisi de eroin kaçakçısı olm>k Ü

zere beş kaçakçıyı yab~ıyara\, Jd
liyeye teslim etmiştir. 

Halebden gelen Mehmed Nami, 
Zeki ve Ali isminde üç Arabın i
pek kaçakçılığı yaptıl:l~rını ha -
ber alan memurlar bunhrm o -
turdukları Sirkecide Aknıdlf O

telinde arama yapmışlard •ı. 
Yapılan arama netic?~i.nde üç 

büyük bavul dolusu kadın ve er
kek elbisesi için muMelif cins \'e 
renkte ipekli ku'11aşlar, kadın ve 
erkek çorabları, ~'cadeler ve sa-

ire b:ılmu. ıardır. 
EROİN KAÇAKÇISI 

Balatta oturan rroın işçisi İs

mail ayni semtte oltır"n Yasefden 
bir paket eroin alı: ken her Ji<isi 
de suç üstünde yakolanmışlardır, 

Yakalanan ipek kunıaş kaçak -
çıları ve eroinciler bu sabah adli
yeye teslimrdilm;şıerdir. 

Açıkgöz 
Bir çırak 
Ustası namına mu,te· 

rllerdan para tahslletml9 
(Yazısı altıncı srhifemizde) 
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Şehrin 
imar 

Çok çocuk ve •. iyi anne! işleri 
Yazan : ETEM ızzET sE.NıcE -------------

S
ıhhat Vekileti Borsada elli dokuz çocuk annesine ikramiye ve· 
rilınesi için mezuneyet vermiş. Bunlar altı çocuk anneleridir. 
Memleketin bütün şehirlerinde altı çocuklu ve çocuğunun altısını 

da muhafaza edebilen ne kadar anne var, bilmiyoruz. Bu elli dokuz an
ne de 1933 yılında Hıb:ıssıhha kanununun viadlerinden istifade etmek 
için müracaat etmişler ve 1938 de ınükafatlandırılmak emrini almışlar
.tır. 

Bir annenin altı çocuk doğımnası ve onu yaşatabilmesi Yemen is
yanları'ldan başlıyan ve İstiklü harbinin sonuna kadar devam eden yıp· 
ratıcı muharebelerin Türk ocaklarında açtığı boşlukları doldurmak ba
kımından ideal bir hedeftir. Yüzde elli bu neticeyi alabilmemiz dahi beş 
on Jıl içinde Tiirkiyenin milli biinyesindc geniş mikyasta bir değişiklik 
,·ücııde getirebilir. 

Burseda Sıhhat Vekilletnin emri ;Jc başlıyan yardım hareketi bü
tün vilayetlerdeki anne ve babaları çok ve sıhhatli çocnk yapmaya teş· 
vik edecek bir teşebbüstür. Ancak bu tc~ebbüsü memleketin her tara· 
fında duyurmak lazım geldiği kadar nii[us artımmı çoğaltacak diğer ha· 
zı teşebbüslere girişmek de yerinde olacaktır. 

---
Muhiddin OstUnda

ğın beyanatı 
Dün Anlı:aradan şehrimize gei

diğini dünkü sayımızda haber ver· 
diğimiz Vali Muhiddin Üstündag, 
dün akşam gazetecileri kabul et
miş ve Ankarada takip ve intac 
eylediği işleri anlatmıştır. Vali 
bilhassa demiştir ki: 

•- Bir çok birikmiş işlerimiz 

vardı. Bunlarla meşgul oldum. Bu 
arada imar planının tatbikına la· 
zım olan paranın istikraz muame
lesi üzerinde tetkikat yapılmak
tadır. Bu tatkikat biraz uzun sü
recektir. 

·-Fi ~RA 
·~ • ' • ..: ~ 1 .. 

Avrupa'nın en kıdemli 
hükümdarı 

NAHİD smsı 

Feleınenk Avrupanın en küçük 
memleketlerinden biri olmakla 
beraber, dünyanın nüfusca en ka· 
!abalık ve en zengin müstemleke
lerine sahip devletlerinden biri

dir. Bu miisteınlekeler halkının 

kahir ekseriyeti de islam olup bir 
takım yerli prensler tarafından i
dare olunurlar, ve bu yerli prens· 
!erden memleketlerinden bizim 

gazetelerimizin bahsetmeleri için, 
onların Anupa kabarelerindeki 
dansöz veya şantözlere aşık olma
ları veya aşık olduklarının ilan 

edilmesi şarttır. Avrupanuı üs • 
tünden en müthiş bir kasırga gi
bi geçen Napolcon harblerinden
beri sulh ve sükfin içinde yaşıyaa 
ve karışmadığı cihan harbini ta· 
kip etmiş siyasi buhranlardan da 
hemen hiç bir zarar görmeden sıy
rılan Felemenk, bu son günlerd:> 
• matbuatımıza hiç bir aksi geç-

Şarab yapılması ve sa
hlması serbest 

bırakılıyor 

Bu suretle istihlak 
çoğaltılacak 

Şarabın yavaş yavaş rakı ve di
ğer içkiler gerine kaim 

olmasına çalışılıyor 
Hükumet, memleketin her ta- 1 daha ucuza sattırılması suretile 

rafında rakı ve saire gibi gayri • balkın rakı ve dığer içkilerden, 

sıhhi ve alaturka içkilerin tedrici 

surette kaldırılmasını ve bunun 
yerine her yerde her zaman şara. 

bın tercih edilmesini temin için 
tedbir almıya karar vermiştir. 

kendiliğinden feragat ey lmesi ci.. 
hetine gidilecektir. 

Türkiye tabii hudutları içinde durmadan artan bir nüfus varlığı ve 
hareketi içindedir. Ancak, bu hareketi daha çok arttırmak, daha çok 
fayda getirecektir. Bunu temin edebilmek için de işaret ettiğimiz teşeb
büslerin neler olabilecej!ini etüıliye etmek ve icaplarına göre husllsi 
kanunlarla derhal filiyata geçmek liizımdır. 

Maamafih planın acil kısımları 
için ihtiyaç hissettiğimiz miktarı 
avans olarak Belediye Bankasın -
dan alabileceğiz. Açılması takar
rür eden Bebek • Dolınabahçe yo· 
lu için muhterem Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya bize çok kıymetli yar
dımlar vadettiler. 

' miyen • bayram günleri yaşadı: Ancak şarabın, mutad içki yeri
ne ikame edilmesi için herhangi 

bir suretle zecri muameleye gir!

şilmiyecek, fakat halkın şaraba 

karşı alfıkası celbedilecektir. Bu. 

nun için de her şeyden önce şa • 
rapların hem daha nefis bir suret
te yapılması, hem de şimdıkinden 

Bu itibarla hükfunet, şaraptan 

aılnan resimleri kaldırmayı ve şa· 
rabı inhisar maddeleri arasıııdan 
çıkarmayı kararlaştırmış ve bunu 
temin için yeni bir kanun projesi 
hazırlamıya başlamıştır, Bu pro· 
j<ınin M ~!is açılı: açılma~ müza_ 
kere edilerek derhal t'th:k m'!' -
kiine konulması tem•n o\ıınao.aktır. 

Nüfusu ilretme etlidlerini üç safua iizeriude yapmak memleketin 
tabii duruınuaa 11azaran iktiza eder göriinüyor. Bunlar da köyde, orta 
şehirde, biiyük şehirde niifusu çoğaltmanın şartları ile sağlığı ve iyi an
nelik vasfını tayin ve temindiı·. Bu üç mesele do birbirinden ayrı şart
ları ihtiva eden fakat, üç birleşmeden tahakkuk kabiliyeti olmıyan esas
lardır. 

Köyde çok çocuk yapmama ve yetiştirmenin şartları ve vasıfları ile 
orta ve büyük şehirlerdeki şartlar ve vasıflar taınamile ayrı hatta bir· 
birine zıd olduğu kadar çocuk sağlığı da yine her doğum mıntakıısuwı 
hususiyetine ve annenin bilgi ve kabiliyetine göre değişmektedir. Bil
hassa •on ydlar içinde bütün dünyada ve ınemleketimizde en bü~ ük şe· 
hirlerin en az çocuk verdiği görülmektedir. Şehirli muhtelif sebepler ve 
bakım ·;~külitı yildindea çecuktan ve üremekten sakınmaktadır. İk· 
tıssdi \'C içtimai amiller de bu sakınganlığı teshil etmektedir. Refah, yük. 
sek k::ızanç arttıkça belki bu ihtiraı: da yavaş yavaş kendiliğindea orta
dan kalkııcaktır. Fakat, bu lınkAnıa tahakkuku 11isbetinde dahi olsa o
nu besliyecek tedbirlere yine ihtiyaç yeri kahyer. 

Kazılardan 
iyi netice 
Bekleniyof 

Umumi müfettiş Kazım 
Dirikde tetkikat yaptı 

Ckçen ay ortasında başlıyan 

Vize kalesi ve ciavrdaki hafriyatı 
arkeolog Mlifid Arifin nezaretinde 
devam etmektedir. Geçenlerde 
Vize havalisinde tedkik seyahati
ne çıkan Umumi Müfot · Ckne· 
ral Kazım Dirik, Kırklareli Vali. 
si !J · E:çıylan ile birlikte kazı 
yerme gıtmfşler ve hafriyat işı ile 
yakl dan alakadar olmuşlardır. 

Bu sen<!ki kazılardan daha mühim 
netıceler elde edileceğı üm!d o • 
luıi'maktiıdir. ....... 
Macaristan külli· 

yetti mikdarda 
pamuk alac k 

Macaristan, memleketimrzden 
mühim miktarda pamuk almıya 
karar vermiştir . Fiatlar ü:r.erinde 
n...izakere yapılmaktadır. _ .... -

Pelik'inik mecmuasının 
ilk nüshası 

Cknç doktorlarımızdan Sürey· 
ya Kadri Gür'ün çıkardığı Poli • 
klinik adlı aylık tıb mecmuasının 
Eyhll nüshası da çıkmıştır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Gül yağlarımıza 
Rağbet 
Arttı 
En ziyade Almanlar 

talib eluy0r 
Alman pi•y asası son zamanlarda 

Türk ve Bulgar gülyağlarına rağ
bet göstermeğe başlamıştır. 937 
yılı içinde Türkiyeden Almanya. 
ya 18,000 marlr kıymetinde 100 kı· 
lo gülyağı ihrac edilmiştir. Bu se
ne ihracatın 500 kiloyu bulacağı 
anlaşılmaktadır. 

Alma npıyasaları Türk gülyağ. 
!arını Bulgar gülyağlarından ka
lite itibarile daha üstün bulmak
tadır. 

lktısad V:kaletinde 
Yeni bir teşkilat 

Hayat pahalıhğ 
ile mücade!e 

şiddetlendirili v01· 

İktısad Vekaletinde hayat pa
halılığı ile mücadele işinde daha 
faal ve metodlu bir surette çalış. 
mak üzere yeni bir şube kurulmu~
utr. 

Bu şubenin başına Ankara Be
lediyesi İktısad Müdürü Şevket 
Süreyya tayin edilmiştir. 

Yeni tesis edilecek çocuk bah • 
çelerile yapılacak vilayet yolları 
hakkında alakadar makamlarla 
temaslar yaptığım gibi Silivride 
yeniden yaptırdacak hükümet ko
nağı için de yirmi yedi bin lira bir 
tahsisat aldım. Yakında inşasına 
başl.tnacaklır. 

Pazarlıksız satış kanununun tat
bikına ait talimatname de bize 
gönderilmek üzere hazırlanmak
tadır. Teşrini evvelin birinden \t
baren tatbikata geçebileceğiz. 

Belediye intihabatı işlerine g2-
lince; bu da normal bir vaziyette 
devam etmektedir. Memleketin 
her tarafında olduğu gibi burada 
da kanunun tayin ettiği gü.nde 
defterler asılmıştır. Şimdi ise ge
ne kanunun tayin ettiği müddet
lerin beklenmesi lazım gelmekte
dir. Bu müddetler geçtikten son
ra mütekamil seyrini takip ede -
cektir.• 

Sulanan 
Arazi Mikdarı 

Vilayetlerden birer 
liste istenildi 

Vilayetler dahilinde mevcud 
sebze bahçelerile sun'i çayır, pi _ 
rinç ve fidanlık gibi sulanan sa • 
baların umumi mesahai sathiye
lerinin tesbit edilerek Eylfil so • 
nuna kadar hükumete bildirilmesi 
Ankaradan vilayetlere tamim e • 
dilmiştir. ·-
Yanlış bir 
Tahmin 

Hazirandan itibaren şehrin bü
tün çöplerinin denize döküldüğü 
malumdur. Belediye günlük çöp 
miktarıru 320 bin ton olarak he • 
sap etmiş ve müteahhidle bu su
retle mukavele yapmıştır. Halbu
ki şimdi günde 520 bin ton çöp 
toplanmıya başlamıştır. Bu vazi
yet karşısında gerek müteahhidb 
Belediye ve gerek Müteahhidle 
vesaiti nakliye müteahhidi ara· 
sında ihtilaf çıkmıştır. 

Her üç taraf birbirlerini protes
to etmişlerdir. 

ve iyi kalbli bir adam o. 

,ı~G O G OUH l kü~~:::::Wc damarları uyanmış-
h Gir kere. 

- - Sana neş'e vadetti ha? ... De-

AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI l "ı.ek onunla bir!ık1:e l~roeksiniz? 
__ .._...-.----··------ --------- - - Böyle bir söz geçmedi ııra-
Tefrlka yezon lak n<ier F. mızda. Sadece. Sadec~ neş'elen. 
N. 101 SERTEL\. I menin yolunu gösterdi bana ... 

Yatakta gerındı. 
Esnedi .. 
Kalktı .. 

Saat dokuz .. hiç te bu saa~• 
kadar uvumamıştım bu oteld~. 

A:vnanın önüne gitti.. yüz~ne 

baktı 
Rengim yennde.. sıhhatim 

in. biraz da neş'elensem. Ah Da
~on çiyo'. Bu neş'eyi bana sen ve. 
rereksin. Vadin var, değil mi? 
Bınicnbire odanın içinde gök • 

gürülıusüne benziyen bir ses du

yuldu 

- Benden kaçışının sebebini 

1 
şimdi anlıyorum, Ayten! Sana - Anlıyorum, Ayten~ Anlıyo -
neş'e vadeden bu adam kimdll'• rum .. Sen Venediğe geldiğcn gün-

Ayten birdenbire şaşaladı... denberi o kadar değiştin. o kadar 
Fakat, derhal kendini top:adı. başkalaştın ki ... 
- Hiç, dedi, babacan bir İ\alyan -Her halde sizin kadar <ieğiş • 

şairi. 

- Nrede tanıdın, onu? 
- Dün gece ... Balkonda ... 
Gültekin gözlerini uğuştura _ 

rak yataktan fırladı: 
- Balkona kadar gelen bu lt'.is. 

\ah adam şimdi bu otelde m'air'ı 
Ayten gülmemek için kendini 

güç tutuyordu 

Fakat, emin ol ki, çok zararsız 

mediı;;ımi sanıyorum, Gültekin ... 
Şey, yanıldım... Affe;lersiniz, 
Mahmud Bey! 

Gültekin sevgilisini ihtırasla 

kucakladı: 

- Benimle alay etme, Ayten! 
Seni nek:adaT sevdiğim• lıllıyor • 

sun! 

Sonra bırden Artenin yanak • 
!arından öptü: 

Bu surelle şarap fıatliırı ehem
miyetli surette ucuzlıyacağı gıl:>i 

istihlak te fevkalade çoğalacaktır. 

Avrupanın en kıdemli hükümdarı 
olan Kraliçe Villıelmine saltana· 
tının kırkıncı yılını idrak etti. 
Kraliçe Vilhelmine'in babası (J. 
çüncü Guillaume üç yetişkin oğlu
nu kaybeyledikten sonra tahtın:ı 

varis bırakmak mecburiyetile a
hir ömründe evlenmiş, fakat bu 
mecburiyetten azami istifade ile 
henüz yirmisine gelmiyen bir kız 
almıştı. Bu izdivacdan majeste 
Vilhelınine dünyaya geldi ve ba
basının ölümü üzerine sekiz ya • 
şmda iken tahta çıkarak annesi 
niyabet mevkiini ibraz etti. Kırk 
yıl önce sinni riişte şarmıştı ve o 
zaınandanberi itidal, vekar ve li
yakatle devlet reisliği vazifeleri· 
ni ifa ebnekte bulunuyor. 

KÜÇÜK HABERLER 

Annesi Kmma'nm niyabeti ih
tiyar babasının en son yıllarından 
bıışlad.ığın.a göıe, Felemenk elli 
seneden fazla bir zamandanberi 
kadın hükmii ııltında demektir. 
Zeka ve liyakati bilhassa sena e· 
dilen veliahd Juliana ve onun ye
gane evliitlı da birer pwmses ol
duklarına nazaran ise dün ve bıı

gün gibi yarın da Felemenk tah
tını ağlebi ihtimal kadınlar işgal 
edecek. Bazı mütefekkirlerin ve 
siyaset adamlarının mutfaktan dı
şarı çıkarmak istemedikleri kadı
nın en yüksek ve çetin işleri de 

başarabileceğine hiç değilse ka • 
dınlar ara.ından böyleleri de çı

kabileceğine, kırk senelik bir dev· 

rei saltanatı majeste Vilhelnıine~ 
nin umumi bir minnet ve takdir 

içinde ikmal ederek kırk birind 
yıla girişi pek kudretli bir bürhan 

teşkil etmez mi? Hele bu kırk yıl 
içinde kaç kral ve imparatorun 
tec ve tahtını kaybettiği bir düşü
nülürse .. 

·- '" -·-
KALBE 

GiREN 
HIRSIZ 

Senenin en orijinal 'omanım 
So ı Tclgraf'da okuyacaksı ':J 

- Yaç yaşında var bu adam? 
ı\yten güldü: 
- Altmış yaşlarında ... 
-· ~'ahi mi söylüyorsur? 
- hkönce bu adamın biz.~ z3_ 

rar ,-ermiyecegını söy•,.mişlim. 

thtıyar bir şair ... Bira7. konuş • 
tuk, dertleştik. İşte o 'rnJar 

c •. ltekın geniş bir nef·~> aldı: 
- Ben zaten senden ihanet 

lc~ı<'mem, Ayten! Bütün hayatı
mı ve emellerimi sana bağladım. 
Sen;ı le Venediğe geldiğim gün
ıicnbcri seni deniyoruw .. 

- Benden şüphen mi v.!lr? 
- Hayır, fakat, bu 'lenim ilı-

;:a•lımdır. Denemediğim ve huy· 
:arını öğrenmediğim tn· kadını 
:::evemem ... 

- Şt' halde beni henei7 sevmiş 
de[p ,ıs;niz?! 

-- Rayu-... Seni çılgınr" seviyo. 
rum . 

* Bir müddettenberi teftişlerde 
bulunan Gümrük muhafaza teş

kilatı umum kumandanı General 
Seyfi Düzgörenle Gümrük muha
faza Başmüdürü Hasan Koper bu
gün iehrirnize dönmüşlerdir. * Devlet Deıniryolları idaresi 
Avrupa hattında bu yaz üç defa 
görülen vagon yangınlarına çare 
bulmak için tetkikler yapmakta
dır. Yangınların bilhassa hat bo
yundaki evlerden atılan sigara • 
lardan çıktığı tahmin edilerek ev
lere vilayet vasıtasile tebligata 
karar verilmiştir. 
* Vatandaşların Cunıhuriyeı 

bayramını neş'e ve sevinç içinde 
tes'id edebilmeleri için resmi kü· 
şsd ve kongre toplantıları gibi 
merasimin bayramdan beş, on gün 
evvel veya sonı·a yapılması teb· 
liğ edilmiştir. * Atatürk kızı Sabiha Gökçen, 
gelecek sene ilkbaharda tayyare 
ile Avrupa turnesine çıkacaktır. * Türk • İtalyan Ticaret mua
hedesinin yenileştirilmesi için mu
zakerala memur edilen İtalyan 
heyeti 14 eylfilde buraya gelecek· 
tir. * Yunanistanla yeni bir Tica
ret muahedesi yapılması kararlaş
tınlmıştır. * Şehircilik mütehassısı Prost, 
bugün, Marsilyadan şehrimize g,l
miştir. * !stanbııldan Kırklareline gıt
mekte olan bir yolcu otobüsü Se
limpaşa köprüsü üzerinde sekiz 
yaşında bir kız çocuğunu çiğne • 
miştir. Çocuk ümidsiz bir halde
dir. * Üçüncü sınıf maarif müfet
tişlerinden Fethi İsfendiyar oğlu 
ve Necmettin Bora ikinci sınıf 

müfettişliğe terfi. etmişlerdir. 

mem:5 olacak ki, birder. ~··rı Ç<!· 

kildi. Cebinden bir paket banknot 
çıkararak: 

- Al bunları Ayten1 Bu gece 
senin şansına oynamıştır):. Müte· 
nı:ı:li} en kazandım ... de:!; 

A>·ten banknot tom ıl'm alıp 

m:v.:1.ıııın. üstüne koydu: 

- Mösı ö Petroviçte~ aldınsa 

bunları, acının ona. İyi bir dostu 
ZBrar sokmak doğru murl.Hr"! 

-- Hayır. Yabancılar b\r kare 
yarırıı~tık. Petroviç de benim gibi 
ka7aı,dı. 

- O halde fena değil Demek 
~an!~m çok açktı, öyle n1l'? 

- Vallahi ben de şaştım h•ı işe, 
Sel cibi akıyordu paralar. T:ımam 
bin ci' yüz dolar aldım 

- Burada şimdı bin ü:; yüz do

la tmı var? 

Uültek<n, altmışlık bir şair üze. 
rinde fazla durmağa lüzum gör • • 

- Evet. Belkı de da!-1 fazla. 
Ve r.i~arasın yakarak ilave etti: 

f Dev aaıı var l 

··--·-
* Suriye Başvekili, Hicaz Ve· 

liahdi Emir Süud şerefine Ver
say'da büyük bir ziyafet vermiş
tir. Irak Hariciye Nazırı Tevfik, 
Hicazın Paris elçisi Hamza :Vuad, 
Mısır elçisi Fahri Paşa, Fas sulta
nının mümessili ziyafette bulun
muşlardır. * İngiliz bankerleri Yugoslav· 
yaya mühim miktarda istikraz ver
meğe hazır !anmaktadır !ar. * Romanyada buğday rekolte· 
sinin kat'! rakamları bu sene 
495,000 vagona baliğ olmaktadır. 
Bu miktar Romanyada şimdiy2 

kadar kaydediletı rekolte rakam
larına nazaran bir rökor addedil
mektedir. 

* Varşovada oturan 10 bin Ya. 
hudi Filistine hicrete karar ver. 
miştir. * Kültür Bakanlığı boşalan 
Çamlıca binasında yeni bir kız li
sesi vücude getirecektir. Çamlıca 
lisesi Boğazın gerek Anadolu, ge
rekse Rumeli cihetindeki Kandilli 
kız lisesine gidemiyen talebel~ri 
alacaktır. 

* Belgrad ve Seliınik sergile .. 
rine Ticaret Odası namına ikinci 
reis Ziya Taner, umumi katib Ce. 
vat Nizami ve Ticaret ve Zahire 
Borsası reisi Murat Furtunudan 
mürekkeb bir heyetin gitmesi ta
karrür etmiştir. 

* Divriğide hariçten görüle:ı 
demirden gayri gömülü demir ser 
velini teshil etmek üzere muhte
lif mıntakalarda sondaj ameliye
sine başlanmıştır. 

Sultanahmed 
Camii 
Tamir ediliyor 
Fethiye camiinin de 

tamirine başlandı 
İstanbul Vakıflar Müdürlüğü 

Sultanahmed camiinin tarih! Hi
podroma karşı olan dış avlu iha • 

tası üzerindeki kıymetli kapıları 
havi geçid mahallerini esaslı şe

kilde tamir ve dış avlu içerisini 

de bir park halinde tanzim ettir. 
meğe başlamıştır. 

Ayni zamanda cam.iin müştemi· 

latı ve bu müştemilatı ile cami a

rasındaki sahalar da tamir, tarh 

ve tanzim edilecektir. 

Bundan başka eski kabartma -

larda restorasyon halinde tamir O· 

lunacaktır. 

Eski Bizans eserlerinde" Fethı. 
ye camiinin de tamirine başlan.. 

mıştır. 

Çekesllilvak hükfıılleti· 
• . teklifi 

nın yenı .. f;S~ 
Yazan: Ahmed şiJkru dar 

Lord Runsiman, bir ay .~8 .... 
'\tigl ,,.. 

evvel, Çekoslovakyaya g'.. et !J· 
man, Çek hükumetile sud fi' 

manian arasındaki ihtilaf ~l 
ziyetteydi: .. yit• 

Henlcin birkaç ay evvel sıı nlı
diği bir nutukta Südet Al~~ 
rının noktai nazarların• ekil 
madde ile hulasa etmişti. ııu 5 Jd, 
maddenin de hnlasasaı şu?u:lan 
Südetler ,Amanlarla meskun bil' 

l .. nde 
mıntakalara nazi usu u .. kılB' 
idare kurmalarını müınkun riı-el 

. uht• ' 
cak derecede genış m , ·et!t' 
verilmesini ve hükmi şah5·Y eklt 
rinin tanınmasını talep etJ11 

idiler. ·ak )lU' 

Diğer taraftan Çekoslo> berı· 
kumeti, diğer ekalliyetlerle._ e , 
ber Südet Almanlarına ge(ll' bir 
kalliyet hakları temin ed.,ı b~ 

ye 
kanun liiyihası hazırlamış k ~-
layihayı meclise tevdi etme h~· 
zere idi. Bu proje de şu yold• 

!asa edilebilir: . ret:i: 
Kanun üç kısımrian ıl>S 0un~ 

Milliyetler kanunu, Jisan k·~Ji)'i!' 
ve idari reform kanunu. ~~~ '''. 
!er kanunile Çekoslovak) 3 .. , 81" 

ınu· 
şıyan bütün milletlere 

hak veriliyordu. . resnıl 
Lisan kanunu, Çek~nın ~e • 

dil olduğunu tasrih etmeklde lJl1 . e 
raber, yüzde yirmi nis~tın 10ts• 
ka bir mille•n bulunduğU rn dl i· 
kalarda o millet<' ait Jisan'ı edi ' 
kinci resmi dil olarak kabU 

yordu. oıcke-
İdari reform kanunu, ıne 0~ı· sıove 

ti Bohemya, Moravya, .. ıııın • 
Rütenya olmak üzere dort ıntı' 
takaya ayırmakta, ve he~ rn tet11· 
kada milliyet nisbetlne gor• eeJiS 
sil hakkı temin eden bir ııı 
kurmaktaydı. . pro• 

Çekoslovakya hükfimetinı:ak' · 
jesinde Südet AJmanlSX:ı i )ci, b . 
romdan sakatlık şunda ıd riYel 1 

zı mıntakalarda kahir ekse )lC • 

hatta denilebilir ki nüfusun·~itr 
k"l ~ttı 1 

yeti umumiyesini teş ı ·eri\'c 
halde hiçbir mecliste .ek• sildf1 

temin edemiyeceklerdı. hefl'' 
• JlO • J 

Mm takasının tabi olacag• e~·' • 
ya meclisinde bile Almanlar 

liyette kalacaklardı. a'· prO' 
·10'-' ~ 

Lord Runsiman Çckos eıııoİ r' 

jesinin Almanları ta tının. r 11.Joı• 
ceğini anladığından la. iı" ol· 
meclise tevdi edilmesine ırı· r dl' 

d bir a. • ... 
du. Bundan sonra a •eı1"' 

.ve· oı 
vam eden müzakerelcı . e>İn 

1etıC 1-
Jar başladı. Bu bir ay 1 . 0 ıı 

ktaı 1• nihayet Almanların, n° . ,etı'' 
··kuO ı<i!' 

rını Çekoslovakya hU . gibi P 

noktai nazarile telif ede• 001ıitır 
·· b. f .. l hazırla l'unen ır ormu 
~ .. 1 k" ~ .,oy e ı: 'd ri o ·ı 

Çekoslovakya, dört 1 a n ı·<~ 
k ntO ~ıO' 

taka yerine bu defa a ıuı w , 
departman adı verilen ° ~ıııt;, 

1ıer "" > 
takaya ayrılmakta .ve _,eriln'e:I 
kaya idari muhtarıyet nıar· !'!e'. 
tedir. Bu muhtar k.anto eral fl1 ır· 
da içtima edecek bır fed kıad'rl 3 
lisle birbirine bağlanın• Jibl o~, 
Kantonların bazıları, ga ,1~r: 1 ' . 
tamamile Almandır. s·~ı'el t 

kserı • 
Almanlar ufak bir e . de ıS· f.' 

kil ediyorlar. Diğerlerın 10n "ı'c•· 
k•n 1 

kalliyettedirler. Her ed n ıfl1 
1
; 

de ekseriyet teşkil ~80 e\ı 
idareve hlikim olacağın eın1 ':01 

. . aı'et .,,tı 
Jiyetin haklarına rı erır • 

el<S şO 
mecburdur. Alman Al"' rı 

lard3 ~" teşkil eden kanton aid )13 .ı~fl 
lar Çek ekalliyetıne 0ıd"~.O 
riayet etmiye mec.burteşl<il 

11 
ı' 

gibi Çek ekseriyetını • lıfl 1 
' de " ı 

kantonlarda Çekler ~ilr111~ ,ır 
. . . klarına ,. " ı\ 

kallıyetının ha n10'" ı•' t ı k3 o .. 
deceklerdir. Bu o u A1rıı•'1 ~1b1 ' 
de ekseriyeti Çek ve ldılğll 1;,ı' 
kantonlar mcvcud ~ati~ ~ 
ekseriyeti Slovak ve ~ 1r. ,ıı 

d ,.ar~ ıı1' 
olan kantonlar a t111e aıft' 

. . mal c rıı · 
İşte kendısıne 0aıı ıe'''' 

beraber, Runsirnanı~ ce rıen 1~ 
P l·e on ı n o 

proje budur. ro . de b' 0ıı 
ve Henlein vasıtası~~ ı·yccel>. •'' 

.. ·· soY 1
• 131r 

lede en son sozu i tir· ıcli11 
Hitlere tevdi edılm ş bıl ıe e ı-

'Jl ı.r 
gündenberi, Hitler• J!lera1' 
karşı vereceği cevaP tıifed•) 

.. cı c;a 
(Devanu 6 !ll · 
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" Mot r sökme ,, işi / Sanaylln 
bertaraf edildi inkişafı için 

~Q~angozl?r cemig~ti zümresin· 
n 34 san at şubesı mensubları 

9!11i oazigetten memnun oldular 
c 
&ttıiyet umumf katibi Ankara'ya gitti 

ilıııtle verı..ıııın malrtuiye- ı 
lol11nm.a11 ilzerıı. tekmil .._ 

• ~~~ bir mmınunıyet ha
~•UJtur. Bu memnuniyet., •n 

4'ıı ı.,_:deft r tutma• &üçllij!\in
~".::'1lmuf olma:lıtan llft'i ıeL 

' ""'1Jl". 
~ndan bir müddet evvel bil -
~ ınarangoz esnafı arasında 
~otör sökme• hanketi baş
ı . diAi maldmdur. Muamele 
~n bahşettiği kolaylık do
~ motörlerın sökenleıtin tek
\ loıJup takmadıklarını öğrenmek 
~atın vazıyeti hakkında ma
~1 _almak üzere dün bir mu -

ta~~ marangozlar cernıyeti 
" 1 umumisi Fuad Tez~r1e go
·•ıırı·· ~!Ur. Fu.ııd Tezer, marangoz 
Ilı<( n. muamele verııislndc 
hıı.. tuıyeı usulünün kabul ve tat
·•ıncli, 

'ıııı n dolayı fevkalade mem-
ıq Ve ıninnetdar bulundultları
)ııllıılııttıktan sonra umumi vn» 
'Jı,. hakkında şu lzalıatı v<'rm'Ş-

Marangozlar cemıyeti; y;ıpmış 

olduğu bu ıstirhamatı sür'atle ve 
ehemmiyetle tedkik ederek mak
tu karan nren Maliye Vekaleti
ne minnetdıır ve müteşekkir bu
lunmaktadır. 

KATİBİ UMUM! ANKARAYA 
GİDİYOR 

Muamele vergi " matrahlarında 

ağaç sanayi: için ı· üzde on mevad
dı ibtidaiye tenzilatı yapılmakta_ 
dır. Halbuki bilha;sa mobilyeci
likte gümrükten geçmek suretile 
muamele vergisi verılmiş olarak 
kullanılan me,·addı ıbtıdaıyenin 

yüzde (40) olma•ı dolayısile bu 
husust.a müfredatlı izahat vermek 
üzere, marangozlar cemiyetı kati
bi umumisi Fuad Tezer dün :ık _ 
şam Ankaraya hareket etmiştir. 

MALİYE VARİDAT UMUM 
MÜDÜRÜ 

Maliye Varidat Umum .Iüdürü 
İsmaıl Hakkı. İzmıre giderek mu
amele vergısı hakkındaki şikayet
lere daw mahallinde tedkiklerde 
bulunmıya memur edilmiştir. 

İsmail Hakkı bugün İzmıre va
racaktır. 

ı~ ~rangozlar cemiyetı züm -
ıh 

1 
den olup 34 san'at şubesine 

4- 1 
an ağaç faaliyetinden aşağı

~ hzı]ı on dört san'at şubesi, Ma. 
ı~~ekl!etince maktu muamele ==============! 
~·~ tAbi tutulmuştur: Ma- Beynelmilel 
;toz, doğramacı, baston yapan-

'ıt~ lıaıiıseri imalAthaneleri, ke. Tı b 
hllt bıçkıcıları, portatif karyola 

~aı-, a~aç sandalye yapanlar, Kongresi 
ı,~d. Yapanlar, araba tmircileri, 
~a kalıbı vauanlar. mPlre vo-

tıç, • araba başlığı yapanlar, a-
~kçe yapanlar, motör kasna:jı 
}.f la.r ... 

:U-angozlar cemiveti namına, 
ı:4~Y~ reisi Alaeddln Kunt ve 
\ıı b ı Uınuml ıfatıle benim de da_ 
Is, _ulunduğumuz dört kişilik bir 

Kongreye yeni
den bazı doktor
larımız gittiler 

Üç senedenberi toplanmakta o
lan arsıulusal tıb kongrelerinin 
on birincısi 1 eylülde Zagrebde 
toplanmıştı. Kongre 14 gün süre-ltıısyon teŞt>kkül 4!tmiştir. Bu 

n, yukaı;ıda yazılı san'1t 
.etini dolaşarak her birinin 

~ııı:ıtrahlarını teshil ile mak~u 
ltıu 'Yatına başlamıştır. l\ilaktu 
it •ın~ıe vergisi re'sen takdir ı•i 

' cek ve celselerini Yugoslavyanm 
muhtelif şehirlerınde akdedecek
tir. 

tet ' ı 
'ltıı normal bir vazıyette devam 
l.~lt dir. Komısyon bir haftaya 1 
il r ınesaisiru ılunal edecek -. 1 

ı1 ,,"" iş yerinın ış \'aziyetiTl( gö
l !t~~ği vergi ayda on illi otuz 

~ arasında tehalüf etmektedir. 
\i ,.~nln ayda°' aya veTılmesi gi· 

··•uh· l!t) un olan bir kolaylık karşı-
~ a, ra.,nsublarırnız büyük bir 
~tallınuniyet izhar etmektedirler. 
lılk ç sanayiınde görülen •motör 
~,~• Vaziyeti de bertaraf ed•
"-~ı raot 'rlerini '!iikmüş bulu -

ar, ekseriya yeniden takmış 
<\ _ llktadır lar. 

~hl; saııayiinın (34ı san 'at şu. 
cı_hilin& olup on dördünün 

(2 ':ret bağlanarak geriye ka
'ı,; O) san'at şubesinin de mua

Iııa """gisınden istisnalar meya. 
'b•lınınasını Maliye Vekaleti
'1i U lneseleyi tedkike memur 
'onu münasib görmüştür. 

Kongreye İstanbul ÜnivC'I'sitesi 
namına profesör doktor Nured -
din Bıır kol ile doktor Sühey 1 Ün
ver istirak etmişlerdi. Bunlardan 
ba,ka profesör Fuad Kamil ve 
Sanı Yaver ile dokor Saim Ahmed 
de kongreye iştirak etmek üzere 
Belgrada gitmışlerdir. 

Ziraat Ensti üsüne 
ki'Tller abul 

edilecek 
Bu yıl, Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsünün ziraat, veteriner fa
kültesine kız ve erkek, orman fa_ 

külteoine ;•alnız erkek parası;"ya
tılı. paralı yatılı ve yatısız talebe 
alınacaktır. 

Nafıa Vekili lzmire 
gidecek 

Nafıa Vekili Ali Çetınkaya, bu 
ayın yirmısinden sonra İzınire gi. 
derek t<'dkikatta bulunacaktır. 

SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARA YEL 
~il Tiarilal tefrikul No. O 

!t._n Aziz'in devasa zırhhlar~le ordu-

~ir· ları seyjrci 
~e~ .isyanı büyüdü. Üç dört 
~ ~~d ıbaret olan e~kiya, elde 

vaziyette idi. 

•!• 0 n be< yirmi tabur asker-
tıı." th J T ' 

~ \.a •., b.astırı!ıp teskin edil • 
,:"Q, bı, ıken, Babıiilinin dilveh 
<~~ aıııa ile muhaberesi, tesey

ıı, ;~Ptensıpsızliği, kozmopolit -
\ >ııı • ~il~ be · on giın zarfın-

~ş Yirmi bin raddesini bul-
~ 
'<ılar 

ride akın ediyordu. 
Sultan Azizin devasa zırhlıları, 

orduları seyirci idi. Yelken ka • 
yıklarile Giride koşan Rumlar Pn
dişahın Dolmabahçe sarayı önün
de yatan yüzlerce zırhlısından da
ha kuvvetli idiler. 

lst enen şeyler 
Yine muamele ve istih· 
lak vergileri mevzuu. 

bahs cdiliy0r 

Zavallı Türl-çel 
Dfüı~ aıun en <ana yakut. oevim-

li. ahenk dolu n akı· dili 
Tilrkçedir. 

OsmanlKayı Türk~~ say11mıya· 

cağmuz gibi, kendi koauştutwnuz 
tliliırılle yabaMı kalan Türk leh· 
çeleri de b~i sıımııyor. Burfuıkli 
tlilimiı<. işle.tun.iş, üzerinde çalı

şalıruş. bütüa elistiklyet ve ifade 
kabiliyeti kendiaine ,•erilmiş öz 

Türkçe, istanlıul Türkçesi ve •· 
nun şi,1esi bizim: 

- 4te .. 
diyeceğimi~ dilimizdir. Fakat, ne 
yazık ki iliı< bütün ı.u vaıbğa ve 
imkana rai'noen ona şimdi: 

- Zuallı.. 

Sanayiciler bir toplantı yap -
mışlar ve Sanayi Müdürlüğünd<'n 
bazı ist<.'k:e-rde bulunmıya karar 
verıni~lerdıL Bu arada milli sa -
nayün inkişafı üzerinde müessir 
bulunan muamele ve istihlak ver
gilerini mevzubahs etmişler ve 
formalite itibarile gerek hü~me
te ve gerek fabrikalara büyük bir 
yük tamhil eden bu vergilerin 
kaldırılmasını ve kazan anbır mü- J 

essesenin vergi vE-rmesi pek tabii 
olması dolayısile kendilerinden, 
kazançları nisbetinde vergi alın

masını veyahut ta bu vergilerin, 
idhal edılen bilümu m~ya ve ih
tida! madde gümrük resiml<'1'ine 
ı liın· edılerek b ır defada tahsilinı 

d~me~e mecbur olu~oruz. Dün -
y8Jllll hiç bir yerinde, hiç bir va

ı lı.it, hiç bir dil Türkçenin bugün 

istemişlerdir. 

! 
uğradığı ·ıazibatsızlığa uğrama 
nııştır. Herkes bir çeşid, hcrkl'S 
istediği n dilediği gibi y azıy·or, 
konuşuyor. Dil otoritesi n ona 
uygunluk metbUJ'iyeti di~-e hiç 
bir şey k.Jnuı<lı ı:ibL 

Sanayi Umum Müdürü, sanayiin 
inkişafı içın mümkün olan tedbir- 1 
!erin hükumetçe alınmakta bu -

Dil kaidelerine ,.e dil otoritesi
ne en ziyade dikkat etmek mccbu· 
riyetinde bulunan ıu.ef~ ,-e mec· 
rnualarıınız bile çeşidli Türkçenin lunduğunu ve sınai mamulAtın 

maliyetleri üzerinde müessir olan 
mükellefiyetlerin mali imkAnların 
müsaadesi nisbetinde kaldmlma.. 
sının hükumet programına girmiş 
olduğunu anlatmış ve 1937 sene
sinde yapıla nvergi tenzilatındı, 
hüktlınetin yaptığı fedakarlığın 3 
milyon lira raddesinde olduğunu 
füive etmMir. 

Kapatılan 
Bir randevü 
Evi 

-·--

ıarib garib ilsl6b örneklerinin 
serırisi oldu. Eskiden bir .,._, •• ü
zerinde bile kıyamet koJ>"1'an 
Türkçe ı....,aları ve edebiyateılar 
bugüa ıeıUş bir tesamülı .,... lfı

kaydi ile bu a•811İYİ sadtte sey
redi ·orlar. Niçin, ne karşılığı, han· 
gi ö~-ünç ''e menfaat lı.eoabma bu 
sıısuş ve seyrediş. 

Her yıl ltir yıl Ö•cesindea fark· 
lıyız ve daha çek likayd, d.aba 
çok ihmalciyiı: 

- Çoluk çocuk! .. 

Yasak diye vasıfiaad.mbğınıız 

cümleler, gazete •·e kitap sayfa
larına girmesini ıfiliinç ve hatta 
ayıp bulduğumıız yaıılar her ge· 

c:var halk çok çen ıün boşluklara hiicum eden 

memnun oldu snlar ı:ibi ihmal '" tesanıü-
Beyoğlunda Kalyoncultulluğun- ı hiimözü brsat bilip boş sahaları 

da Hasan paşa sokağında 10 numa- dolduruyorlar ve .. birinci boşlıı
ralı evın randevü evi ittihaz edil- in da ne yazık ki Türkiyedeki rnl· 

!eri daha ziyade önetiei mahi•·et 
di;;; Beyog"lu Emniyet amirliğinin' .,.. ' .,. ifade eden gazetelerimiz alıyer. 
nazarı dikkatini celbetmiş, icah Gramer hocaları: üsl6b, terk!'>, 
eden tertibat alınmıştır. cümle, Türkçe hatalarına misal 
Yapılan sıkı terassud neticesi, getirmek isterler"" bugüakü ga-

meselenin doğruluğu anlaşılmış zeteleriınizin mecmua ve kitapla-

ve dün ev basılarak cürmümeş - rımızın sayfalarında bUJ1lann iir· 
hud yapılmış ve ev kapatılarak neğini bol bol bulabilirler. 
mühürlenmiştir. Dile de, okuyana da yazık! 

Beyoğlu Polis amirliğinin ken- Kabul etmek lıizım ki, yazına\< 
di halinde ailelerin ikamet eyle - dil bir sanattır, hem de çok 
diği bir yerde bu kabil münase _;, güç ve çok emek istiyen sanatlar· 

betsızliğe meydan vermiyerek der- dan biridir. 
bal icabına tevessül eyleme.si ci- BfiRHAN CEVAD 
var halkını çok memnun etmiştir. 1===========~;;;;;;,,,,,,.ı 

Devlet matbaası ---
Türk mikrobyoloji 
cemiyeti Kongresi 

Türk nıikrobyoloji cemiyeti se

nelik kongresini yapmıştır Yapı

lan intihabat neticesinde Başkan

lığa kuduz hastahanesi enstitüsü 

cürektörıi bakteriyolog Zekai Mu
ammer Tunçman, Genel Selue -

terliğe İhsan Şükrü Akse!, Muha

sebeciliğe baktedyolog İhsan Sa

mi Garan, azahklara da doktor 

müdürü •ehrimize 
döndü 

Bir buçuk aydanberi Almanya
da tedkikatta bulunan Devlet MaL 

1 baası Müdürü Nail, İstanbula dön
müş ve vazifesine başlamıştır. 

YAKINDA 
1 En güzel edebi roman ,1 

Müslım Üveys. muallim Sadeddin , 
intıhab edilmişlerd i r. 

Son Telgrafta 1 

baZJrlandı. Bu vaziyet karşısında 
Babıfılinin verdiği karar şu oldu: 

• ... Terfih ahva!lerine çalışı
acağı, dilhahı alii padişahıye mu
gayir baliita ictisar edenlerin şe· 
diden tedib edilecekleri. .. 

Bildıriliyordu. Babıfıli terfih ah
vallerine çalışılacağı beyanile, Gı
rid Rumlarının Türkler adaletsiz
likte bulunuyorlar. Gadir yapıyot
lar feryadını ağzile imzasile tas -
dik etıni.1 bulunuyordu. 

Girid Rumları Babıiı!inin bu teb
ligatından istifadeyi unutmadılar. 
Ellerinde sened olarak propagan
daya başladılar. 

Üste de cevab olarak; Giridi 
Yunanistana ilhak ettiklerini ilan 
ettiler . 

Ali Paşa ise daha hala şövle bir 
kararın alınması için müEı'ıaza

da bulunuyordu. 

mekte olan hareketleri Babıaliyi 
derecei nihayede menfuru bulu -
nan ve şimdiye değin icrasına 

içtinab ve infaza bezli mechucl 
olunan tedabiri şedideyi ittıhaza 

mecbur edeceği kemali tecssüile 
görülmektedir. 

Görülüyor ya; bir alay dı.-an 

edebiyatı, düveli muazzama ya hos 1 ' , 
görünmek, siyaseti, teenni ve ak
alın kabul edemiyeceği bir dip _ 
lomasi. .. 

Halbuki; Kirid isyanının ba~>er_ 
gcrdedesi Hacı Mihal de Ada ruın
larına şö.v le bağırıyordu: 

- Her kim silahını alıp ya -
nıma gelmez ve mılli davaya 4•i- J 

rak etmezse evini barkını yakarını. 

Ate~ saçağı sardıkten sonra; 
Babıalinin aklı başına geldı. G!
ride asker sevkine ba:ıladı 
Mısır Hidi\'İ tarafından da Şa

hin Pa a kumandasile asakiı·i k.!L 

a -1lON TELG&Ar- 10E\'LC•. ,,., 

Memleket meseleleri 

Evlenme işlerine 
Allah razı c;ılsurı ? 

aid evrak MAHMl:D Yt.SARI 

Her kese parasız verilecek 
Radyolaıın, gece '°at yirmt Od· 

den, sonra se>leri k1'1lacnk. Jlla. 
halle aralarındalıi gramolonlann 
lıonılaruıa ot tıkanacak. 

Hükumetin, ev~nme i§lerinde 
kullanılan evrak hakkında haur
lıyarak Kamulaya vermi§ olduğu 
kanun projesi, Dahiliye Encüme
ninin tasvibinden ıeçerek ruzna_ 
meye alınmak üzere Riyaset ma
kamına verilmiş olduğundan. ye
ni proıe ifo kullanılması lüzumlu 
olan evrakın ha21rlanmasına baş
Janılmı~tır 

Evlenme işlerinde kullanılan 

evrakın 28/5/934 tarihlı ve 2.459 
sayılı kanunun 5 ınci maddesi mu
cibince kıymetli evraktan olarak 
bastırılmakta olmasının ve ayrıca 
damga remune tabi olınAsınm ev
lenenlerin azalmasında amil teı;

kiley led!ği gerek yaptlan tedkik
J,.rden \'e alınan ~ıkayetlerden, 

gerek parti kongre!.erinde t~sbit 

edilen dileklerden anla.~ılmı tır. 
Bu sebeble, tatbikinde devam 

edilmesi yüksek mahzur Ye ma
zarrat doğuracak olan şimdiki 

şeklin değiştirilmesini ve evlen
m evrakının kıymetsız, pulsuz 
olarak muameleye konma51nı te
nlın için hazırlanmış olan bıı ko
nun pro~ıni Dahiliye Encümenı 
de mılll kudret ve St'!' ·etin e. ası
nı teşkil eden, nüfu u arttırmak 
ve bunun artmasına engel olan 
bütün Sf'bebleri ortadan kaldır -
mak, devlet için ihmali asla caıı 
olınıyan ve ifası en elzem bir va-
zifedir. -

Bu balı.undan ehemıt1iy<'tlı bir 
adım telakki edilebil<'n bu proje 
hakkında hükı'.ımetin ileri sürdüğü 
sebebleri yerinde bularak es~s i
tibarile kabul etmi~tir. 

Ancak, evlenmelere engel olan 
Sf'beblerden mühim \ıirmin de ka-

Gine koloji 
Kongresi 
Tıb kangresile birlikte 
Ankarada toplanacak 

17 Birinciteşrinde Ankarada ye
dinci milli Türk tıb kongresinin 
toplanacağını yazmıştık, Bu kon
greye muhtelli meseleler arasın
da bilhassa akcığ r kangrenlerin

de cerrahi müdahale ile dimağ 

tümörlerinin apse Ye cerrahi te -
davisi hakkında mühim tebl.ğler 
yapılacaktır. 

Tıb kongresinin toplanması mü
nasebetile ikinci Türk ginekoloji 

kongresi de Ankarada 18 - 19 Bi
rinciteşrinde Sıhhat Vekilinin 

Başkanlığında toplanacaktır. 

Bu kongrye, kadın hastalıkları 
doktorlarımızdan Refik Münir, 

Ali Esad, Kenan Tevfik, Tevfik 

Remzi, Ahmed Asım, Hasan Yu

suf, Zekai Tahir mühim tebliğler
de bulunacaklardır. 

tekliyordu. Mesele Akdenizin a -
nahtan olan Girid meselesi idi 
Rus, Fransız, İngiliz menafıi ç&r: 
pışıyordu. 

Hiç İngilizler, adayı Ru~larla 
Fransızların himaye ettikl~rı Yu
nanlılara terkederler miydi! 

Binaenaleyh; Mısırdan da, A _ 
daya devleti aliyyei Osmoniye as
ker getirtebilirlerdi. 
Şahin Paşa dört tabur \'e diirt 

top vali ile ferik Osman PBia dahi 
iki taburla (Apokron) nahiyesi) 
civarında Fıstıklı köyüne gidef(k 
asilere rumcaya mütercin1 l:: ;r 
Padişah emri yolladı. 

Asiler; askerin Üzerlerine g~l

d:ğini görerek 2400 metre lrlifa -
ındaki esfakye dağlarına kaçtılar, 

İngiltere derhal ·Suda• lima
nına bir gemi yolladı. Buncı gö -
ren Fransızlar ve Ruslar da bırer 

gemi yolladıla ... 

Edhon'la Markonl')·~~ ıecc gün· 
zalarda doktor bulunmamofl .yü- düz. hiç d., rahır.tl ol..utl•ırrnıJ•• 
zünden kanunun emrettlğı mua- bu , aygısı-zlardan ~kıii,<imi< ye-
yene keyfiyetinin (evkalad mu,_ ter . 
külata maruz kalmaıudır . Sabah, saat l cdi. Ualıw ~yyu 

Gerek bu bakımdan ve gE:rek satıcılar bağırmağa b.-.şlamada-. 

doğan çoculı.ların ölümden korun- komşulardan '>irinin r.ıdy<t>u ıt~ı-

maH bakımından mem1elı:etın bu lıyor, Sayın bııy, mıizik dic\i.vc· 
aeıklı boşluğunu bir an ene) dol- rek, )Uzunii gottil'ii Jıka,,·a~a:. 
durmak için tedbirler aJınaaını, fıra§ olauk. kın·alh eder•k vt 
ancak, büldi~tt.en bekler giyinecek. 

Edenrrd' i~ernde lı:ullanılacalı Bunu, yalnı>-, kendisi ııir,Jı·•e 
evrakın, \'i!saitın daha çok olan, olmaz mı? Hayır! Etraı. da ,. ,,.. 
• !aliye Vekilliğınce evvelce oldu.. letecek. Acaba. huDu, bir Uı•u' •fa 
ğu gibi, hazırlanm•aı muva!ılı: gö- sayar mı? Etrafa :t\'H :ıuz d ,. 
rülerek birinci madde 0 yolda ya- yunırtmıısındn hiru da iigiinmek 

,.ar mı? 
zılm>< ve bu ı le..de alAkaaı role 

---. > 1 Öğleleri, İstanbul sokakları. e•· 
olan Adbye Vekılliğinin de kanu.. 1 ki dlliün evlerine dönüyor. Yal. 
nun i cra.ına mrmur edilmesi lU- J 
zumlu . a ·ılarak bu husus ta ilAve l nız, cvleria kapılan önünd'e, el

leri sopalı bek•ller, renk renk el· 
eıhlmıçtir _ ' ci esvaplar glynı.iş mahalle ço 

Dahiliye Encümen:nin metni· t:ukları v~ me•~İm• göre AAhrı -
Proje, Dahıliy<' Encümeninin ü- ıu ekııik. 

zerinde yaptığı tadill<'rden sonra Şehrin ıri.i.rültilaü :uawula. og· 
şu şekli almıştır le f.u:ılları, anıya kaywyor aınıne, 

•Madde 1 - Evlenme iı,lerine gece, se&ler ke.siWiktc-n sonra, bir 
aid olup nevilerı ~ğıdaki lıste- feliket halini alıyor. 

de gösterilen varakalar, alakadar Yorgunsunuz, kafanıl.ı dinliH· 
VekaJetlerce tesbit edilecek ·ekle miyolr511nuz. Hastasınu, ~atakla 
göre Maliye Vekilliğince hazırla- çırpınıyor Te uyayamıyo,s•ınuı. 
nıp Dah!liye \" eklıletı tarafından Radyonua sesindea 11ykusu b~ı-
icab eden dairelere parasız olarak na sıçnyan kütiilı (oculı.ların at-
verilir. ı amalan, ilive kon~r olarak bat-

Bu enak, damga re•mınden ve byor. 

bılfımum harçlardan muaftır Saygı 12 ellerin ayarladığı rad-
Evlenme işlerinin bu resmi ka- yolar, lı:onserlenlen tutunuz da. 

ğıtlardan ba§kasına yazılması ve propapncle lı.oııleraaslarına ka • 
evlenenlerin hı.>r hangi bir suretle dar, neler diıaletmiyorlar. 
iane masrafa tabi tutulması ya_ Bele<li:re ile Emniyet müdürlü. 

saktır. ğü el ele verip l>a l>ayırh işi ba~a· 
Madde 2 - Ev!.enme ıhbarna - rıdarsa, yalıın Maim detll, bUtlln 

mesı doğrudan doğruya evlendir- bir şehir b.alkmıa mbınet ve şük-
me memurları tar;ı.fından nüfus ranmı kuaıurlar. 

müdür veya memurlarına gönde_ Caıı ,.e yürekte• .o;yliiyorum; 
rilir ve bu ihbarnameler üzerine Allah HZl elına! 

e\'lenme Ya.k'ası nüfus kütüğüne '-================= 
kayded;lecektir. ı · 

Türkiye haricinde Konsolosluk
larımızdan başka makamlar tara
fından yapılan evlenme muame
lelerinin nüfus dairelerine bildi
rilmesi mecburiyeti kocaya aid -
dir. 

Madde 3 - 2549 sayılı kanunun 
5 inci maddesinin birinci ve ikin_ 
ci sınıf evlenme ciizdanlarmdan 
başka ev:enme eYrakına aid hül:
mıle nüfus kanununun tadilin . 
dair 28 ik.nciteşrin 1336 tarihli ·~ 
60 sayılı kanunun ikinci maddc•ı 
kaldırılmıştır.> 

Kanun: neşri tarıhinden yürür
lüğe girecek ve hükümlerini Da.. 
bilye, Adliye ve Maliye Vekilleri 
tatbik f'deceklerdir. 

Kullanılacak evT&k: 

Projenin, e\0 lenme işlerinde kul• 
]anılmasını şart koştuğu evrak 
şunlardır: Beyan kağıdı, ilan kli
ğulı, izin kağıdı, muva!akat ld.ğı- . 
dı. kayıt ihrae kağıdı, ihbarname 
kağıdı, bülten, ikametg8h ilmü -
haberi, sıhhat raporu, ilan tezlı:e

resi, evl_en_'.'le .. zarfı, evlenme ilmü-ı 
habeir, uçııneu "1nıf evlenme cüz
danı. 

kalelere can atıyordu. 
Yollara dökülen ehli is\amı 

Rumlar hücum ediyorlardı. Bir 
~ok kızları alıp dağa kaldırdılar. 

Bir ay zarfında Kandiye k~le _ 
sine, altmış bin ehli islilm top -
lanmıştı. 

Girid Türklerı teşkiliitsıı'ıktan 
dolayı kendilerinden daha nz Rum
lar önünde kaçıı orlardı. 

l'\e yapsınlardı? Başlannd.ı öy
le bir devlet ''ardı ki; kun·ctlcn
meği, kudretlenmcği yalnız hıris. 

tiyan anasırına vermiş zannolu .. 
nurdu. 

Babıali, meseleyi büyütmüştü. 1 
Nihayet; İngiltere dayandı. D~v -

Jeti aliyyeyi tazyık t:lti. Girıd · k.rk 

bin kişilik bir kuvwt sevkine ıc

bar ett. 

Babıalı devletlerin Gırid ıi?" -
rindeki müdahal lerinı redd~d -

80bin 
Esnaf 
Mutlaka cemiyet· 

lere altnacak 
Şehıimizde 80 bın esn~f m~vcut 

o2duğu halde bunlardan ancak 30 

bini muhtelif esnaf cemiyetlerine 

kayıdlı bulunmaktadır. 

Alakadar makamlar cemiyetler 

haricinde kalan bu 50 bin e•nafı 

da alakadar oldukları cemiyetle-

re kaydettirmek ıçin esaslı tertı

bat almıya lı:arar vermiştir. 

30 bin esnaftan bir yılda topla

nan aidat 100 bin liradır. Bülün 

esnaf tescil edilince bu aıdat ta

biatile bir kaç mlslı artacak ve bu 

para ile de yine esnaf ve esnaf oi

le ve çoculı:lan faydalandırılac-ak. 

)ardır. 

madud olduğunu beyan ediyordu, 
Bu fikre, en ziyade İngiltere re
vaç vermiş bulunuyordu. Yu''"a; 
BabıSli bu sözü söyliyemivı·cektl. 

Asiler; Resmoda bulunan Mısır 
askerleri hastanesini basıp yarolı
ları pare pare ettllt'r. Hatta. on 
yaralı neferi kilise k&pısı iinüne 
astılar. 

Bunun üzerine asakiri 05r:ı::.rı'Y" 
asilere hücum eylt'dl. Tam ;·edi 
buçuk saat muhareLe oldıı. Bu 
muharebe üzeriı.e asiler t~kr~·: 

dağlara iltica ett . 

Biz muharelı• ile uğra~ırl:eıı. 
düveli muaz1a1n.ı d;ı entrika,,rı!;l 

çeviriyorlardı. Giridlilerin iİ'T.C lı, 

mahud mesel~! 11di,·ariyede11 rl ..• ,.. 
)·ı 'lunanlı1&rı İngilıılerdc-n -.Pv 4 r· 

mel< için Rusya tarafır··'••• ki.> .., l 
muş bir tu1aktı. YunanlılHı , Ru~· 

, ıı,. v . eşkiyaya silah ve cep -
-ıı erıy 1 . 

'a~ or ardt. Bir yandan da 

Ali Paşa; yine mevkii sadaret.' 
gelmişti. Biz; Girid valisi ve dü

veli muazzama ile muhabere ve 
müşaverede devam ede duralım. 

Eşkiya yirmi beş bini buldu. Gi
rid, tam manasile silahlandı ve 

bunların evamiri salta
natı seniyyeye ademi mutavaat
ları ve adanın daıreı itaatte bu _ 
!unan ahalisi hakkında vukua ııel-

fiye gönderildi. Girid islamları Kandiye v _ sair yordu Sırf devleti osman•,·enin 

!ar lı ı mav~sine almı~ bulLinuyor -
farıl• 

a'l leslih edilen çeteler Gi- Çüııkü; Babıaliyi İneilu4u· d<.S-, mevakii terkederek çoluk çorı;ğu umuru dah Jiyt·sine ~id mLsıildcn 
--~~~--:.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:__~_..'..__ 

( 11 .. ,. a;nı var\ 
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Yaz geçerken 
Mağliıb 
Gönüller, yüzü 
Gülenler, ve .. 
lstanbu/ .. 

Yaz!!·.: ıvurat Kayaha n 
Aı tık yaz, >on günlerini yaşıyor. 

Öyle ya, Eylül ortasına geldik. 
Bır, nihayet iki ay sonra ne deniz
de, kumda e>merleşmeğe çalışan 
kadınlardan ne de siyah gözlük, 
mayo satan satıcılardan eser kal. 
mıyacak. Sazlı, cazlı bahçeler, 'ga
zınolar kışlık verlerıne nakle baş
lıyacak 3r, bü}'Ük bir hevesle gi
dılen kırlar, deniz kenarlarında 
bir tek insan bt• mak kabil olmı. 
yacak. Nihayet pazar sabahları 
eı ... n ıc, m<"sıre yerlerine hücum 
'U<'n irili ufaklı, dişili erkekli in
ıan orduları artık sinemalara, ti
ptrolara koşacak. Yaz geçerken 
hatıra ilk gelen şeylerden sonra 
b raz da gönüllerimizi yoklarsak 
bazı.arımız içlerinde bir his du • 
yarlar. 

MAGLUB GÖNÜLLER 
Yaz, aşkın en fazla faaliyette 

bulunduğu mevsimdir. Kadınlar, 
gtizellıklerini, erkekler tesadüfleri 
ve .. mevsim icablarını kalkan gibi 
kullanırlar. Mesela, hatırımıza ge
tireceğimiz ilk p18jda bu yaz hiç 

Avrupa devletleri hava Postapakefiiçinde 
Kuvvetlerini arttırıyorlar! Bomba !.. 

Bükreşten bildiriliyor: 

TAYYARE Dobricada Pazarcık köyünde, 
Patoni adlı bir avukat, namına 

gelen bir paketini almak üzere 
postaneye gitmiş, Bir polis komi· 
seri huzuruna açılan paket bir • 
denbire iştial etmiş, komiserle a· 
vukat telef olmuştur. 

-=..;-;....;;-~..;-= ... :..":".:..:::.--:::====----.-----.--::-:::-·------
Yarının 

rolü 
harblerinde en bügük 
ognugacaktır ı Avukat Patoni, birkaç hafta 

evvel cinayet mahkemesinden be
raet kararı almıştı. 

rede mevcud fabrikalar bir taraf-
tan çalışarak tayyare yapmıya de
vam ededursun, Amerikadan da 
tayyare alınsın ve bilhassa Kana-

(Devamı 7 inci "ı·flmızda) 

Emsalsiz 

Avukat, 1931 de katlolunatı milli 
köylü meb'uslardan Kristiyan İs • 
tefanov'un katli ile itham olunu. 
yordu. 

İstefanov'un taraftarları inti • 
kam almak istemişler, ve emelle
rine de muvaffak olmuşlardır. -----· 

Patrik Meys öldü 
Nevyorkun başpapazı Kardinal 

Patrik Hayes 5 eylfilde 69 ya~mda 
olduğu halde Nevyorkta ölmüş -
tür. 

Kardinalin asıl şöhreti, sinema 
şehri olan Holivudu takdis ~tme
sindedir. 

Sinema yıldtzlarının müteassıl> 
kimseler tarafından iyi naz~rla 
bakılmadıkları sıralarda Kardı • 
nal Hayes bu şehri takdis etmi'j ve 
yıldızların faziletli insanlar oldu. 
ğunu söy !emişti. 

Ölümünden az evvel de beşıncı 
caddedeki kilisesinde san'atkiir 
cemiyetlerini takdis ederken ":llİl· 
yarder !erden baştı yan günah çı

karma merasiminde çıplak bacak
lı görl ve figüran kızların da gU
nah çıkarma işlerini yapmıştı. 

Bütün Holivud kadınları Kar -
rinalın ölümile üzüldüklerini söy 
lemektedirlerı 

'bir 
--- --

aile fac ı ası • • 

Milyoner çocuğunun 
başına gelenler 

İş bulamıyan delikanlı 
feci bir kazaya 

kurban gitti 

• 

,.,-. 

,. HIKA~ 1 

Rekabet Böyle Olur .. 
Yazan: M U RAT KAYAH A N 

!ki eski arkadaştılar... Fakat 
böyle arkadaşlık görülmüş ;şitıl -
miş şeylerden değildi. 

Çocuklukları bir arada geçlT'işti. 
Ayni mahallede doğmuşlar; iki 
komşu çocuğunun arasındaki tabii 
yakınlıkla beraber oynayarak ı,;;.. 

yümüşler, ayni mektebin ayni sı. 
nıfına devam etmişlerdı. 

Aralarında hiç sönmiyen bit re. 
kabet vardı. Arkadaşlığın göıül -
memiş şekli de bu devamlı reka· 
betten doğuyordu. 

Daha mahallede oyun oynuken 
baş gösteren bu rekabet oyun ara
sında üstünlük temini gibi ilk ih
tiraslarla körüklenmiş; mektebde 
derece farkı ile gelişmişti. 

Celal Cemalden daha zeki g5. 
rünüşlü, Cemal de Celalden c-.. 
ha alımlı çalımlı idi. 
Cemal Celalin yazıhanesinden içe
ri girerken neş'eden kabına sığa -
mıyordu. 

Şimdi, bu en yakın dostu ve .. en 
dehşetli rakibine hasedden çat -
!atacak bir haber verecek, evtcn
meğe karar verdiğini, nişanının 

bu hafta yaptlacağını söyliyecck, 
Celiili nişana davet edecekti. 
Kapıda kendisini karşılayan ha· 

demeye şapkasını verdi. Bastonu
nu uzattı. Mağrur bir jestle başı
nı yükselte yükselte odaya gı.rdi 

Celal masanın başında bir ka
ğıd karalıyordu. Cemali görü r.ce 
ayağa kalktı. Keyfinden güler yi. 
bi konuşta: 

- Hoş geldin canım... Ben de 
seni görmek için yazıhanene ge. 
lecektim ... Sana bir müjdem var. 

Cemal, Celi\!( tebessümle din· 

liyordu. Gururla mukabele elti: 
- Ben de sana bir müjd2 ver

meğe gelmiştim ... Beni tebfi'c et
sene! 

- Hayrola!?. 
- Çok genç, çok güzel ve çok 

zengin bir kızla evleniyor:J1n ... Bu 
hafta nişanımız var. B·?k\crmi. .. 

Celal tebrikten evvel elinJrki 
kağıdı daktilosuna uzattı· 

- Lütfen şu nişan davetiyesini 
temıze çekin, hemen matbaava 
gönderin. Kartlar yarın akşama 

kadar hazır olsun. 
Dedi, Cemale döndü, ilave etti: 
- Sen de beni tebrik et! ... Tıp

kı senin tarif ettiğin gibi çok genç 
çok zengin ve çok güzel bir 'azla 
evleniyorum. Cumartesi akşamı 

nişanımız var. Elbette gelirsin. 
Cemal hafi! bozuldu, sordu: 
- Evet ... Tıpkı benimki gibi. .. 

Ben, fabrikatör X in büyük kızı 
Necla ile evleniyorum ... Senin ni. 
şanlın kim olacak? 

Ce:aı Muzaffer bir eda ile 'ce. 
limeleri teker teker söyledi: 

- Ben de fabrikatör X in kü
çük kızı Neclii ile nişanlanıyorum! 

Cemal odacının uazttığı ıapka · 

ldv 'bi 8 • 
sile bastonunu kapar gı rı iııd" 
Koşarcasına merdivenle 
sokağa fırladı ... 

* .· gt'~~ 
Cemal düğünlerinin er~~d:. oıı'' 

karısı Neclayı karşısın• 

- Sevgili karıcığıın! W ~~ 
Hitabile başlıyan uzıın şuıılıl' 

ferans verdi, ucunda da 
ı 

söyledi: dosti" 
- Bacanağımla sıkı . 1 • 511 

kurmak niyetinde değilııll · ;ıe~ ı;! 
de hemşirenle sık görüşnıe 

I' zak kal!.. . gii~ ., 
Celiil de düğünden bıf . şeW' 

ra paça günü karısına ayn~da ıı· 
bir diskur geçti, o da sonıl 
ni temennide bulundu... si teP 

İşin tuhafı diskurlar •:11 •' · 
yapmıştılar ... İki kızksr lt~ ııl' 

. d d• .. lenmeden evve!kin en . cı·ıJI 

bir rabıta ile birbirleri0
'
0 J 

den çıkmaz oldular... d ıııt( 
Hatta, bazı, bazı değil !<~' ~ır·. 

i]cı "' ,. defalar bu ziyaretler .µğı. 
deşten biri evde buJunrn3 .,ıı~1~ 

·ıı ıs < 
de yalnız erkeğin oJdug ~,dı; 
ra rastlıyordu. İki rakib . 8r0,ıarılı 

edıY • her sahada rekabet . 1,~,v~ . • c8h 1 .,.....-..,. 
Devamı 7 ıncı 

TAKSIM ~~VA KURUMU MEN~ ~Ati~ ,, 
verilecek mevsimin en bUyUk mUsaın•' 

Bu Akşam 

T A K S 1 M 8. 8 A H Ç E S 1 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

-1-

- Nasılsın Refik?. 
- Çok iyi... .l< ,ııl 

. · art• ~ .. ıı - Bir hafta daha kalırsak gıderız. ırndiYe ,,. 
- Fazlasına hiç lüzum yok. Hatta, ~eııSe• ~v 

kalmış olmamıza hayret ediyorum. Ne 
kalmakta çok ısrar ettin!... 1 

- Çok yorgunuz çocuğum. Hele, sen 

- Neyse unutalım o günleri ... Dedi. ve .. bu yalvarma sonuna kadar devam etti.. 

* - Unuttuk bile ... 
Bir gün hirbirlerile konuşan iki kadının yanın- - Ver, öyle ise dudaklarını.·· 

~ı 

) 

l 

dan gecen cDiyojen> onlara bakını~ bakmıs da demi5 
ki: 

- Şimdi dursun Nimetciğim .. • 
- Yoo. Yoo ... Uzat ... 
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~llandaKraliçeslnln40cıyıldönümü Tamire götürülen mandolin Zenginliğin sırrını öğ
'I'ahta çıktığı zaman genç Bir insan, elinde çalgı ile yürüye-

1

renmek ister misiniz? .. 
kız olan Kraliçe k 

M ? mez mi? "Çıplak çalgı,, taşıma Zenginliğin sırrı var mı ? -Milyar-
illef ine nasıl hifab efti · mı merak uyandırıyor? derlerin bazı hileleri. - Milyonunu 

iO lın'.anda Kraliçesi tahta çıkalı Halbuki benim söyliyeceğim ş~yi 

;01~~audp~aı;:gu!az.ekBte~.eer~ıa~~b;usu~bnaedptanı~~ bu~~~:;~::!yo~:İiçeye 3rtık Mandolin mi? Ban1" o mu Cünbüş mü ? tasarrufla biriktiren kadın 
"' • hazır nutuk getirilerek okuma -
•nsetı t,,~ ı. Kraliçe Vilhelminanın sını, söylemesini rica eden ·)ima -

Gıııı senelık saltanat dQvri az bir mıştır. Merasim günü, muayyen yazan : M A HM u D y Es AR j 
b,, an olmadığı gibı Kraliçen•n zamanda Kraliçe kendi nutku 1 • 

Para kazanmaktan ziyade sarf etmekten heş. 
lanan bir koca nasıl y0la getirilir ? .. 

ij ·lk hususivetleri de bu vesile kimseye danışmadan bunu iste • 
• ı\ -

Vrupa matbuatında y~rı·~ • diği gibi söylemiştir. Keliınele: 
·~ ~ ı ... evzuu bahsolmaKtadır. Kra- sade cümleler sade idi. Fakat her 
ı; Vi!helminayı da az ;ok İngi- şey samimı ıdi. Bu nutuk, litab 

f:raliçesi Viktoryaya benzeti- editen millet üzerinde o kadar gü. 
O,,. 

·J'· Kr,lıçe Viktorya ııenç zel bir tesir uyandırmıştır ki par-
lat l;ı tahta çıktı. Uzun seneler lak cümlelerın, siıslü" kelimelerin, 
.r n'n.at slırdiı Kraliçe Vılhel - fakat yalnız merasim iç'n söy:en-
da ,' da pek genç yaşında Holan. miş sözlerin bunu yaparn;yacağı 

. "ın, çıkmıştır Kırk sene - besbellı idi. 
·Oe·ı htiı<ümdarlık ediyor. Kra- Fakat tahta çıktıktan bir müddet 

28 v.ışlannda tahta çıktığı sonra genç Kraliçe içın izdivaç me-
~ "ı ~ tecrübesı olmıyan, politi- selesi mevzuu bahsolmağa :)aş -

JŞ.erinde pek çok şey öğren - !adı. Bir Kraliçenin kocaya vor. 
ı.,.nı gelen genç bir kızdı. vası, bir Kr:tlı evlenmesi şa~s1 ış. 

' Vıktorya gibi bir Alman !erden olmadığı malüm. Mese.iı 
. sı ile evlendi. Kraliçe Vik - İngiliz Kraliçesı Viktoryanın ko -·v l(; a gene; yaşta dul kalmqtı. caya gitmesinin ne kadar büyük 

•lıçe Vilhelmina da dul kal - bir mesele teşkil ettiği yazılao ~·a
zılardan bir kere daha anlaşıll\·or. 
Onun için Kraliçe Vilhelmina için 
de kocaya gitmek meselesi bir 
devlet meselesi demekti. Mera -
simde söyliyeceği nutku kendi b;1. 
diği gibi hazırlayıp söyliyen Kra
liçe acaba bu sefer evlenmek bah
sinde de Başvekile ve diğer dev
let adamlarına: 

- Hayır, sız buna karışamaz • 
sınız. Ben kendi varacağım koca. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vaktile ctanbura• çalışmış bir 
dostum, şimdi •mandolin• e me
rak sarmış. 

Geçen gün, elınde •mandolin. 
sokakta rasgeldim: 

- Seyyar çalgıcılığa mı başla-
dın? 

Güldü: 
- Tamire götürüyorum. 
•Mandolin• e acıdım; zavallı 

alet bile hastalanmış! Artık din
lemek bedbahtlığında olanları bir 
düşüniın. 

Bu •mandolin•, eski biçim bom
be karınlı mandolinlerden değildi; 
kısa s&plı ccünbüş· e de, cbanjo -
ya da benziyordu. 

Birlikte yürümeğe 

Yanımızdan geçenler, 
tuhaf bakıyorlar. 

başladık. 

bize tuhaf 

Önce, bu bakışların manasını, 
pek anlıyamadım. Fakat yavali ya
vaş anlar gibi oluyorum. Çünkü, 
yanımızdan geçenler, evvela 
•mandolin• e, sonra, bize bakı -
yorlar. 

·Mandolin>, hiç görülmemiş, a
lelacayip bir saz değil; bilmiyen 
yok gibidir. 

Peki. niye bakıyorlar? 
Bir insan, elinde çalgı ile yü-

rüyemez mi? 
Çalgının, kılıfsız oluşu mu, göz 

çeliyor? •Çıplak çalgı• taşımak 

mı merak uyandırıyor? 

Israrlı bakışlar, beni sinirlendı
riyordu: 

- Bunun kılıfı, kutusu yok m• ı? 
Üst dudağını, papağan gagasını 

andıran burnuna bitiştirerek: 

- Yok! dedi. 

Çalan hayvanlar, hırsızlıklarının 
farkında mıdırlar? •• 

- Dişi bir fil, yavrusunu hırsızlığa nasıl alıştırır? 
~''k 'ene en·el genç kraliçe tahta 

çıkarken 
El çantası filin ne işine yarar ? .. 

" ı tır. Kraliçe Vıktorya devlet 
er· . 

0 lnı her ş.odn fevkinde tutu. 
r, vazife duygularını kendi şah
' ~~. ''-ularınıın üstüne çıkarıyor -

Beş profes-sene kürek cezasına mahkum olan 
yonel hırsız Jingo af edilecek . ? 

mı .•• 
Hayvanlar, fenalık yapmak is· 

Ce,. tediler mi insanlara taş çıkartır -.. ;enlerde •Son Telgraf. Kr•-

ı~:,,viktoryanın hayatına dair lar. faka•. 
"' 1 Hayvanları çok seven, d z nıatbuatında yeni neşre -
•n • huylarını iyi bilmiyen ressam 

l(, 1 Yazıları hulasa ederken Löbrün'ün bir köpeki vardı. Res-
'~içenin vazifeye, devlet işl.,rine samın boya tüplerini aşırırllı. Res· 
'"' n bağlı bir hükümdar olarak sam bunu anlayınca kendi kendi· 
. dığını anlatmıştı. İşte Kra. ne: 

e vilhelmina ıçın de ayni ŞPY - Köpek yaptığı hırsızlığın fa• 
cennıektedır kında değil. Çaldığı boyaları nı> 

J,,,;nç prenses Vilhelmına 6 "ylUl y· p k• "•o d a aca .. 
', e liolanda tahtına çıkl"'l§ - Diye söylendi. Daima lüzumlu 
1; () >-anıan anc:ık 18 yaşları'.'lda şeyler çalınmaz. Hoşa giden şey-
tıı. 8u nıünasebetle tab;i raılak !er de çalınır 

r:ıs•rrı • . ' . ı · . > • yapıldıgını 'oy.emege ,,. Bffi KADIN ÇANTASI 
~· ''"'asa v,e- 0 1' Fak at ır.orasinı, Viyana hayvanat bahçesind" 
~-:S'nda şa~·anı dikkat bir bulunan bir fil, yavrusunu, kadın 

~, olm·j 1tur Kraliçe - çantalarını çalmıya alıştırmıştı. 

~bir nutuK söylemesi, mem- Bu çantaları ne yapacaktı• 
, et n., mıllc1ıne hilab edprek Fil, çantaları çok seviyordu. Bi 
• • geçtikte< sonra hükiiınd,r- gün hortumuna üç sopa indird:-
~t~•>ifesini nasıl ~öreceğir.ı an. !er, çaldığı çantayı aldılar. 
ıı. ~sı la,.,m geliyordu. Her yer- Fillerin çanta çalmaları cidden 
'•<ı \'le vesi.eler'e söylenen 'IU· garibtir: Dişisi şeker veya ek 
,~ 1 •r gibi. her ) erde böyle '.ili • mek ister gibi hortumunu uzatır. 
•n 'tı devletin idaresi başında bu Fakat verilen şeyleri almaz. Mak
\ •n sadı halkı işgal etmektir. Bu sır'l-ı~,; ·•r hazırlayıp yazdırırlar, 

'lıır d k k , da yavrusu, gozune kestirdiği • ~ a a yalnız okuma , o .u.-
1 kalır değil mi? çantayı aşırır, kafese girer. Bu, bir 

ı •!o " 
1 

. ·
1 

. . . d çok vak'alar vaki olmuştur. Ne-
' "·ra ce Vılhe mına ıçın e 

, 1 ilıündseb~tle bir nutuk y:ml. I~ HAKiKi ZAFER -
"ı.,' hazırlanmıştı. Tahta çık,na Viyana Konservaluarından: 

Sını· d I K 1" b •ı~ .ın en e,·ve ra.ıçe u Me,.hur Muganni e 
'l.n u &ormek istemi,, Ea:ıvek'L y 
lı ııı:terniştir. Fakat Başvekil yo.- MAR (1 THY SZANTQ 
il! · nutku getirerek genç Kra
~/• Verdiği zaman o bun 'l dik
ı, 1: 

0kumuş. bitirmiş, ondan son
lt't\ Yırtarak parça parça et:nış, 

!ştır> a .. 
d ~.~vekil bu hal karşısında ne 

~e· 
lı;ı~ı. & 1 nı şaşırmıştır Çünkü h:ç 

~ 1 bırşey olacağını düşünme -
4u~ .. •ktına getirmemişti. Kraliçe 

'il .. 
~11 1.ızerine ona a~ağı ~·uY.arı 

' >li. 
ıh >ylcmiştir: 

d ""ı 
"<. (C· nutuk okunur gibi değıl -
\ l<i~ lınkü ben milletime .<ar~' 

Yİiy"<:eğımı daha iyi ':ıili,'m. 

Yunan OperJsı tenoru 

BAKEA 
ve Barıt0n Yunka 

nın iştirakile 

Novotni 
Bahçesinde hakiki zafer 

kazanıyor. 

TEPEBAŞI - DAiRE 
Nefis yemekler • 

Taze bira 

den sonra çantası çalınan kadın kendısını beş sene kürek cezasın~ 
feryadı basar. Gardiyanlar, fille- mahküm etti. 
!erin kafesine girerler. Çalınaı1 Bu hüküm, orta çağda hayvan
çantayı alırlar ve sahibine verir- !ara verilen cezaları hatıra geti
ler. Kadın: rir. O devirde hayvanlar hakkııı-

- Tuhaf şey! der. Bu kadar giı da idam cezası verilirdi. Bunlar 
zel, sevimli bir fil yavrusunun ya yakılır, ya da asılır öldürülür-

çantamı çalacağını asla hatıra ge- l ;;:d=lı=".========================: I 
tirmezdiın. ' 
BİR FİL HİKAYESİ DAHA 
Fil çalar ve çalmasını da pe1< 

güzel bilir. Bir İngiliz gazetesi ge-
çenlerde Jüngo'nun macerasını 

naklediyor: 
Bu fil, Srinagar Kaşmir orman-

1~.rından kesilen ağaçları kereste 
fabrikasına taşıyordu. 

Bu hırsız fil, öğle üzeri, odun
cuların yemek tatilinden istifad~ 
ediyor, çadırlara hortumunu uza
tıyor, bulduğu şeyleri çekiyor, ve 
sahibinin çadırına götürüp bırakı
yor, seııra gidip dereye giriyor, 
yıkanıyordu. 

Nihayet yakayı ele verdi n 
ha.kimin huzuruna çtklı!. Mahke
me uzun uzun düşündükten sonr~ 

ltalya üniversitelerinde 
174 yahudi profesöre 

yel verildi 
Yahudı aleytarlarının org1nı o

lan (Tevere) gazetesi, İtalyan ü. 

niversitesinden çıkarılan Yahudi 

profesörlerin isimlerini neş•et _ 
mektedir. 

Bunlar arasında, Roma lİni _ 
versitesinin rektörü olan Corciyo 

del Veçiyo, meb'us Gina Arias, 

göğüs hastalıkları mütehassısı 

Morelli ve daha bırçok maruf pro
fesörler vardır. 

- Bari, bir kağıda saraydın . 
Doğuştan yorgun yüzü, büsbü

tün yorgunlaştı 
- Saracaktım amma, kağıt bu

lamadım. 

Bu· tramvaya atlıyabılsek, bu 
manalı bakışlardan kurtulacağız. 

Fakat, tramvaylarda yer bulmak 
kabil değil. Hatta durak yerlerin
de bile iimid yok. 

Sinirimi yenmeğe uğraşarak yü
rüyorum. Yanımızdan geçenler, 
bir •mandolin• e, bir de bize ba
kıyorlar. 

Paraya kıyıp otomobile binme-
yi düşünüyordum. Birdenbire 
fikrim değ~ti. 

Evet, yanımızdan geçenler, bir 
<mandolin• e, bir de bize bakı -
yorlar amma, hepsinin bakışı bir 
değil! 

Sinirlenmeyi bıraktım; 
bize bakanlara bakmağa 
dım. 

ben de 
başla -

İki Rum delikanlısı, •mando -
!in• e dikkatle bakıyorlar: 

- Orea (güzel) Banzo! 
- Ti Banzo vire; cunbus! 

- Hayda vire gayduri (eşek), 
Banzo! 

- Cunbus! 

Yanımızdan geçtiler, fakat mü
nakaşa devam ediyor. Üstad Hü
seyin Rahmi'nin «Şık· romanın .. 
daki: 

- Tazıdır~ 

- Sokak k~peğıdir! 

Münakaşasını hatırladım. Ar
tık bu münakaşanın sonu da ro
mandaki gibi kavga ile mi bite
cek, bilmiyorum! 

Ağarmış, se;ırek saçları arka -
ya taranmış, tıraşlı yüzü mumya
yı andıran uzun boylu, çini mavi 
gözlü bir adam, şöyle gözucile 
mandoline baktı; bir suç işlemi:; 

gibi hemen kendini topladı, va
karını takındı, başı göklerde, yü
rüdü. 

Bu, muhakkak usta çalgıcılar

dan biri olacak. Belki de bir ma
estrodur. Bu banjo kırması man
dolinle, gözucile bakarak meşgul 
olmak dahi, onun san'atkar guru
runu incitmişe benziyor. 

Başında, rengi atık bir fötr şap
ka, sırtında pardesüye de benzi
yen rengi atık eski bir ceket, göz

Avrupada her sene veya altı 

ayda bir zengin olabilmenin ça
relerini öğreten bir kitab çıkar v ~ 
çek da satılır Bunları okuyanlar, 
tavsiyelerine riayet edenler hakı
katen zengin olurlar mı?. 

Bunu, vaktile bir pastacı dük
kanında çıraklık eden ve bugün 
milyoner olan bir kadına sordum: 

- Milyoner olmak için ne yap-
malı?. 

Hafifçe güliımsedi ve: 
- Milyoner olmak güç birşey 

değildir. Çalışmak, tasarrufa ria
yet etmek şartile herkes milyoner 
olabilir ... 

Dedi. Milyoner olabilmenin sır
rı acaba bu mu?. Bu kadın, yukr.
rıda söylediğim kitablardan hiç-
birini okumamaş, zengin adamla
rın hayatını tetkik etmemiş. 

Rokfeller, yalnız dolarları de
ğil, senetleri de büyük bir dik
katle sayar, hesab ederdi. Kazan
dığı ve sarfeltiği paraları santimi 

Rokfeller 

santimine küçük bir deftere kay
dederdi. 

Bununla beraber her zaman ta
lisizlikten, kazanamadığından şi

kayet ederdi. Ve daima. 
- Bir dolar kazanıncıya kadar 

çektiğim zahmeti bir bilseniz ... 
Derdi. Tanılmış zenginlerden 

Sir Tomas Lipton'un, genç iken 
küçük bir bakkal dükkanı vardı. 
Çok defalar, başını tezgaha da -
yo.r, uyurdu. 

Varderbild, lüzumsuz yere va
kit sarfetmezdi, mütemadiyen ça
lışırdı. Çalışmanın saati, dakikası ' 

olmadığını söylerdi. Maiyetind~ 

bulunanlara izin vermek te iste-
mezdi. 

Zengin bir tabi, on yedi yaşın
da iken dostlarından iki yüz farnJ; 
ödünç alarak işe ba§ladı. Bu para
yı otuz sene sonra ve )~üz mislı 

fazla olarak ıade ettı. 
PARA KAZANMAYI SEVMEK 

Milyoner kadın şu suretle an
latıyordu: 

- Zengin olabilmek için para 
kazanmayı sevmek şarttır. Dün
yada ıki cins adam vardır: Pars 
kazanmasını sevenler, kazanma
dan ziyade sarfetmekten zevk a
lanlar ... Birinciler, çalışırlarsa bü 
yük bir servet yapabilirler. Ko
cam çok garib bir adamdır. Borç
ları, fazlasile öder ve mutlaka bi
raz da bahş~ verir. 

Bilakis, alacaklarını aldığı za-
man fazlasını santimi santimine 
iade eder: 

- Adam sende, der, küsurları 
sıze kalsın! Yuvarlak hesab yılı 

seksen frank veriniz ... 
Onu bu huydan vazgeçirmek, 

•sarfetmek istiyorsan kazan• 
düsturunu kocamın kafasına so
kuncıya kadar çok zahmet çek -
tim. 

Nihayet mu\•affak oldum. Karı 
ve koca beraber çalışmıya başla
dık. Ve ilk milyonu kazandık. 
Luar r.ehri sahı lınde, büyük bir 
parkın ortasıııda giızel bir şafo 
satın aldık. Sonra da büyük bır 

otel ... 
Hasis adanun şarab kadehi hi

k5yesini biliyor musunuz? Hayır 
mı• Anlatayım size· Bu adam, hir 
şişe şarab alınış. Her yemekti' si
şeyi, sofranın üzerine koyar, bar
dağını doldururmuş. Fakat, yt>
meğıni yiyip bitirdikten sonr:,. 
bardaktaki şarabı yeniden şi~eı-· · 
doldurur: •Sanki içtim ... • diy•. 
kaldırırmış. Şarabdan tasarruf et
tiği para ile bii.yük bir aparlımaıı 
satın almış ve ismini de: •Sanki 
içtim• apartımanı koymuş ... Bunu 
anlatmaktan maksadım. paranın 
tasarrufla kazamldığını söylemek 
tir. 

Netice zengin olmak isliyeı ı~r. 
tasarrufa riayet etmelidirler. !" 
zandıklarını sarfedenler hi~·t • 
vakit zengin olamazlar. 

lerinde beyaz demir çerçeveli ku- !=========================== 
laktan atma gözlükler, beyaz pos
bıyıklı bir ihtiyar, çalgıya alıcı gö
zile bakıyor. Halta bakışında, ar
kadaşa: 

- Yanlış tutuyorsun! Öyle tut
ma, akordu bozulur. Sarsarak sal
lıyarak yurume; hassasiyetini 
kaybeder! 

Diyen bir hatırlatış ve azarla
yış var. İhtiyarın eski bir udcu, 
yahud akordacı olduğu o kadar 
belli ki... 

Biri dolgun göğüslü, esmer; ö
bürü, dümdüz göğüslü, kumral, 
iki genç kız, önce mandoline, son
ra, bize baktılar. 

Dolgun göğüslü esmer, mando
lini işaret elti: 

- Adalara gittiğimizi hatırla

dım. 

Dümdüz göğüslü kumral da i-
çim çekti: 

- Mıgırdıç'ın sesi de kıyyaktı. 
- Mandolin, fena çaloordı? 
- Marinellayı fefkalade söy -

!emişti. 

Tatlı hatıraları konuşa konuşa 

yürüyüp geçtiler. Kimbilir, hangi 
mağazı.da, akşamın yedisine ka
dar, çalışacaklardı. 

Bugün, mağazanın ve müşteri
lerin talileri var. Çünkü, sabah
leyin uyanan tatlı hatıraların sih
ri, bu iki genç kızı bütün gün 
neş'elendirecek ve onların neş'e
leri mağazanın havasını değ~ti

recek. 

Yırtık esvabı boya içinde, tıra>;ı 
uzamış bir genç, arkadaşımı şöy-

Kaliforniya 'lı çiftçi karısı 
Gangsterlerin elinden kaçtı ! 

Kadın, pencereden atlıyarak düş
tüğü tuzaktan kurtuldu. 

Kaliforııiyalı bir ~iftçi karısının 
gangsterler tarafından kaçırıldı

ğını birkaç gün evvelki say1111ız -
da yazmıştık. 

Çiftçi, karısını kurtarn1ak için 
gazetelere şu il:inı ,·ernıiljtİ: 

•Benimle doğrudan doğru)·a ınü
zakereye girişmekkn çekiniyor -
sanız telefon ediniz. Dainıa tele
fon başında bulunuyorum.• 
Zavallı adam! Bütün gün tele

fon başında beklemiş. Fakat inti
zarı boşa gitmiş ... 

Gece, karısı çıkagclıni ş. Kadın, 

le bir süzdükten sonra, mandoline 
dikkatle baktı. 

Öyle sanıyorum ki, bu, yırtık 
esvabı boya içinde, tıraşı uzamış 

genç, cumartesi akşamları, pazar 
günlerı arkadaşlarile beraber ça
kıntı yaptığı meyhaneye düşen 

seyyar çalgıcıları hatırlamıştır. 
Koyu mor fötr şapka sol kula1< 

üzerine iğilmiş, kaytan buı ma bı
yıklar boyalı, yumurta ökçe is
karpin, siyah çift önlu ceket. diz
den aşağısı bol paçalı çizgili pan
talon giymiş, bir ihtıyar palikarya 

1 

kapalı bulunduğu odanın pence
resini açarak yere atlamış, ornıa
na dalmış, uzun müddet dolaştık
tan sonra otomobil ile geçen birisi 
tarafından alınarak çiftliğ~ geti
rilm~tir. Kalb hastalığından muz
tarib bulunan kadının vaziy·eti 
tehlikelidir. 

Çiftçi; gangsterlerin istedikleri 
17 bin doları hazırlamıştı, ve ver
miye hazırdı. 

Amerikan poli;i, yeni bir ta
arruz ibtimalini düşünerek çift -
liği muhafaza altına almıştır. 

mandoline dalgın dalgın baktı. 

Eski, uzak hatıraların ateşi bir 
an için, gözlerinde yandı. Kit:ı

rı;lı, mandolinli ve laternalı eski 
paskalyaların, apukuryaların ha
yali, gözlerinin önünde canlanı -
vermiş olacak ki, başı göğsun~ 

düştü, omuzları çöküverdi, cakalı 
yürüyüşü tavsadı, dalgın ve yor
gun adımlarla, adeta sendeliye 
sendeliye yiırüyüp geçti. , 
Koltuğuna kara kılıflı kemanı

nı sıkıştırmış, kara yağız yüzlü 
(Devam.1 7 inci do) 
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Bir motosiklet ı 
ağaca çarptı 

Nwruuı isminde birinin idare. ı 
ıılndeld sepetli motoııtltlct Bebek 

bahçem önünde ağaca çarp8l'alı 1 
Jıaaara uiraını.ş, ııepetle bulunan 
Tevfik kızı Muhteşem ile İhsan 
oğlu Muzaffer muMelıf yerle".ln
den yaralanm1'lardır. 

Çalışırken düştü 
Çe~me;ydarunda Alaca so -

kaimd• 19 numaralı evde oturan 

Ye Unkapanında Atatürk köprü· 

elinde çallf&n Hasan oğlu Dur • 
mu§ köpriide çalışırken dı.iııerek 
yaralanmıştır. 

B ir sandal devril
di, içindekiler 

kurtarıldı 
D<ığruyol nalıliyat ambarına a. 

id keresle yüklü Grad ism,ndeki 
motor Melımed oğlu Aziz i,mıinde 

birinin idaresindeki sandala çar. -pi!" ak parçalaml§hr. Denize dö-

külen sandalcı Aziz ile üç yolcu 

boğulmak üzere ıken kurtarılmış

lardır. H'-diııe~n sonra kaçan 

motörün ~ptaııı aranmaktadır. 

ifade veremiyecek 
derecede yaralı 
Ayasp;oşad~ müh,,nd is :rtK'Ytebi· 

ne ;ud yeni yapılan bin-.ıh çalı.ş. 

ma·lı:ta olan Süleyman °sn·mde bir 

amt'le 3 metro yüksektek: iskele

Ü•'n düşerek başındaı: ağır ~met

te yaralanmış, hastan~ye kolJı 

rılarak tedavi altın~ alınmıştır. 

'(Dış politikadan devam) --·-
)iıka ile beklenmekteydi. Henlein 
Alman nazi şefini Berhtesgaden
deki köşkünde ziyaret edip proje
yi tevdi ettikten sonra Hitler nazi 
kongresinin açılısında bulunmak 
üzere Nürenberge hareket etti. 
Aradan üç gün geçtiği halde Çe
koslovak hükumeti namına Run
siman tarafından hazırlanan pro. 
jeye cevab verilmedi. 
Nıhayet evvelki akşam lngiliz 

radyosu, teklifin Südet Almanları 
tarafından kabul edilmediğini bil. 
dirmiştiT Bu arada Çek hültünıe
tile Südet Almanları arasındaki 

münasebetlerin busbütün gergin
le mesine sebeb olan bir hadise 
de çıkmıştır. Tafsilatı dünkü ga
zetelerde verilen bu hadıse esna
sında birkaç Südet meb'usu Çek 
polisleri tarafından dövülmüştür. 

Südet partisi de bu hadiseyi 
bahane ederek , . ., ayni zamanda 
ötedenberi ileri sürdükleri noktai 
nazarı tatmin etmediğ!ni bildire. 
rek müzakerelerı kesmiştır. Fakat 
Londra radyosu bu haberi ver -
dikten sonra gelen ajans telgraf
ları, Südet part1si ile hükumet a
rasındaki temasların hala devam 
ettiğini bildirınekted:r Bundan 
sonra verilen haberlerde de Sü
det meb'usların dövulmelerine 
sebeb olan hadisenin bütün ala -
kadarları tatmin eder bir şekild~ 
halledıldiği ve hükumetle Südet.. 
ler uasındaki müzakerelerin tek.. 
rar başladığı bildiriliyor. 

Herhalde vaziyet müphemdır. 
Gerçı Çekoslovak hükumeti, ileri 
sürdüğü veni teklifte Südet Al
manlarının istediklerini t:ımamile 
kabul etmiş olmuyor. Fakat ka • 
naat şudur kı, o tarafa doğru e
hemmiyetlı bir adım atılmıştır 
Ve herhalde teklif müzakereye 
zemin olabi;ir 

Resml mümessil olsun, gayri 
resmi mütavassıt, hattl müşahid 
olsun, İngiltere efkarı umumiyesi 
Lord Runsimanın arkasındadır. 

Lord Runsiman da projenin nr -
kasında olduğu"la göre, hiç kimse, 
ağır bir mes'uliyet altına girmeyi 
göze almak51zın, Avrupa sulhu 
iç n bu d rece ciddi teh tike halini 
.1lan bir mesele ıizerinde mü2ake. 
N)e bıle girişmekten kaçınamaz. 

A. Ş. ESMER 

incir aoacından 
düştü 

Kuınkapı Nişanca,,r.rla Cami 
Mlıaimda 28 numarada oturan 
>eyyar satıcı Hasan o{:lu Mehmed 
~fdi metro yüksekttk! incir ağa. 
cından düşenk muhtelif yerle -
r nden yaralanını~. hı~taneye kal 
drılarak tedavi altınD alınmıştır. 

Otomobil, kamyo n 
arasında 

Şoför Mustafanuı idare~indeki 
29l'9 numaralı otomobil ile şoför 
Osmanın ıdaresindekl 4246 numa. 
;a1 ı kamyon Galat;ıda çarpışarak 
lıf'r ikiaı de hasara ug ·amıştır. 

B ir motosiklet bir 
genç kıza çarptı 
Şehremınind" Karaba\ mahal· 

]Pcinde oturan Cemal oglu Tay • 
yarın idaresindeki mot~siklet ay
ni remtte oturan 14 y.ışında Me. 
c" d kızı Sühey laya çayparak ba
tından ;yaralamıştır. 

Herhalde ıtrıyata 
ihtiyaçları 
varmış 

İsrok ve Cemı. ismind•' ıkı ka.. 
fadar Beyoğlunda El!\1ırn pas:ı
jında 1 numaralı ıtrıyat mağaza
suıa girerek hus:ı.lık yaparlar -
ken yakalanmışlardı•. 

Azılı yankesicinin 
marifeti 

Azılı sabıkalı yankesicilerden 
Arnavud Mustafa dün Galatada 
tramvayda Ali ismini" bir tü • 
tüncünün cebinden 25 lirasını ça
larak savuşurken tutulmuştur. 

Fransız 
Hariciye 
Nazırı 

(l inci sahifeden dnam) 
ti. Fakat beynelmilel vaziyetin 
nezaketı hasebile bugüne kadar 
bu ziyaret yapılamamıştı. 

Milletler Cemiyeti Konseyi mü
nasebetile Hariciye Nazırı Cenev
rede bulunacağı \'e bu esnada 
Rüşttl Aras ile Bont de görüşe. 
cekleri cihetle Fransız Hariciye 
Nazırının ziyaret tarihi bu müla
kat esnasında tesbit olunacaktır. 

Kat'i olarak bır şey söylenem"'
se de bu ziyareti .. gelecek ay ba
şında y~pılması ihtimali çok kuv
vetlidir 

Dün akşam Hariciye Vekilimı
zi uğurlamak üzere Sirkecide bu
lunan Fransız maslahatgüzarı bu 
ziyaret hakkında gazetecilere de
miştir ki: 

•- HarlciJe Nazırı Bone'nin 
Ankarayı ziyareti muhakkaktır, 

ancak beynelmilel vaziyet dola -
yısile ziyaret tarihi henüz kat'i 
şekilde tcsbit edilmemiştir. Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, Cenevrede Bo
ne ile görüşeceğinden , ziyaret ta
rihi iki nazır arasında kararlaştı
rılacaktır.• 

Hariciye 
Vekili 
Sof yada 

(1 inci sahifeden devam) 

Köse İvanof Hariciye Vekilin:? 
hudut istasyonuna kadar refaka~ 
edecek ve görüşmelere de\'am ey
liyeceklerdir. 

Bu görüşmeler esnasında gerek 
iki devleti alakadar eden bütün 

Balkanlararası 
Tıb kongresi 
lımt mesaisini 

bitirdi 
Balkanlararası Tıb kongresi 

dün öğleden sonra Yıldızda top
lanmı~ ve Rumen delegasyonu re
isi Profesör Dr. Cheorghiu, rah
min vaziyet değiştirmesi hakkın
daki çok alaka ile dinlenmiş olan 
konferansı yapmıştır. 

Bunu müteakıp, gene program 
veçhile muhtelıf ilmi tebliğler 

yapılmış ve bunlar geç vakte k.l
dar devam etmi~tir Bundan son. 
ra delegeler şerefıne Park otelde 
bir akşam yemeği verilmiştir. 

BUGÜNKÜ İÇTİMA 
Kongre bu sabah da saat 10 da 

toplanmıştır. 

Bugünkü içtimada Yalova kap
lıcaları başdoktoru ve genel direk
törü Dr. Nihad Reşad tarafından 
•bir madensuyunun etüdünü nl? 
bakımdan telakki etmek lazım ge
leceğir.e• dair biı' konferans ver
miştir. Müteakıben kongrede haf
ta mesai.sin npakmaani- - -
ta mesaisinin kapanma nutukları 
söylenmiştir. 

ihtiyat 
Zabitleri 
Kanunu 

(1 inci sahifeden dnam) 
bitleri ve ihtiyat askeri memur
ları kanununun dördüncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında bir 
kanun projesi hazırlamıştır. Tek
lif edilen yeni madde şudur: 

•İstekli olmak şartiyle gönül
lü erbaşlardan erbaş nasbından 

itibaren fasılasız en az on yıl hiz
metten sonra orduyu terkedenler 
imtihanla, ve jandarma, gümrük 
muhafaza ve orman muhafaza kı
taları gedikli erbaşları üç ay ev
vel orduya celbedilmek ve imti -
hanları orduda yapılmak şartiyle 
keza imtihanla yedek asteğmen 
nasbolunurlar. 

Sıhhiye, nalbant, mızıka . tüfek
ci ve emsali gedikli erbaşlar ise 
7 inci sınıf yedek askeri memur
luğuna nasbolunacaklar ve silah 
altına alındıkları zaman selefleri 
dahilinde hizmetlerde kullanıla

caklardır. 

Acı k göz 
Bir çırak 

Zabıta ustası :ıanıına mtlşteri

lerden para tahsıl eden açıkgöz 

bir terzı çırağını yakalıyarak ad. 
!iyeye teslim etmıştir. 
Yenıpostane arkasında terzilik 

eden Ahmed isminde bir' dükka
nında işi ıle me<gul iken bir lıafta 
evvelıne kadar yanında ~alışan 

Cemil dükkana gelmiştir. Ahmed 

Cemile biraz dükkanda o", rma -
sını söyliyerek dışarı çıkmıştır. 

Bu sırada Ahmedin müşterilerin
den Naci isminde bıri dükkana 
gelmış, evvelce yaptırmış olduğu 

elbisenin taksitı olan 6 lirayı ver
mek içın Ahmedi aramıştır. Cemil 
de ustam geç gelecek, sizin para 
getireceğinızi söyledi, parayı ba.. 
na veriniz demiştir. Naci 6 li:ayı 

Cemile vermiş ve çıkıp gitmiştir. 
Biraz sonra dükkana gel~r. Ah • 
med kimsenin gelip ge'mt":!'ğini 

sormu~. Cemil de (bayır) cev~bını 
vermiş ve hemen dükkfmdan çı

kıp gitmiştir. 

Biraz sonra dükk'.inm öroü'!d~ıı 
geçmekte olan Naciyi gören terzi 

Ahmed Naciyi dükkanına çağıra

rak para istemi~, Naci de biraz 

evvel parayı çırağına verdiğini 

söylemıştir. Ahmedin müracaali 
üzerine yakalanan Cemil Ad.iye-

Türk-Fransız dostlu Hollanda Kraliçesinin 40cı yıldön9ın~ 
tezahürleri 

..., 
gunun Tahta zaman genf çıktığı 

kız olan Kraliçe Ant<ıkya 10 (Hususi muhabi -
rimizden)- Hatay Millet Meclisi 
reisi , Hatay Başvekili, Kolonel 
Kole, Albay Şükrü Kanad!ı, ve -
killer, meb'uslar şerefine dün bir 
ziyafet verın'iştir. Bu ziyafette 
Türkiye fevkalade murahhası Ce. 
vad Açıkalın güzel bir nutuk söy. 
!emiştir. 

Devlet reisi Tayfur Sökmenin 
aramızda olmamasına müteess. • 
rim Tayfur Sökmen, vazifeleri. 
nin bütün ehemmiyetini müdrik 
olarak, devlet mekanizmasını ta. 
mamile tanzim etmeden h'~bir 
davete icabet etmemeğe karar 
vermi~tir. Kendisine, kabul ettiği 
ağır vazifede muvaffak olması hu 
susundaki temennilerimi arzet • 
mek isterim ve bunu ~-aparken 

hepinizle mutabık bulunduğuma 

kaıı.iim. Gene şahsan kanii!l'l ki, 
bağlılığını ilanetmekten asla fa. 
riğ olmadığı nizam ve hakkani -
yet prensipleri onun muvaffak! • 
yetinin garantileridir. 

Milletine nasıl hitab etti? 

Cevad Açıkalın bu nutkunda 
bilhassa demiştir ki: 

Türk - Fransız dostluğunun mi
henktaşı olmuş olan Halayın kah
raman toprakları sevinç içinde
dir. Bütün Hatay milletinin, ırk 
ve milliyet farkı olmaksızın, u • 
mumi reyinden çıkan Hatay mec. 
lisi toplanmış ve bu güzel mem -
leket ıçin sükı'.ınetli, mes'ud ve 
müreffeh bir istikbal hazırlamak 
hususundaki yüksek vazifeyi der
uhde etmiş olan ilk Hatay hüku
metine itimad beyan etmek su~e
tile Halayın siyasi hayatının yeni 
safhasına maddi bir şekil vermiş. 
tir. Bu yüksek müesseseler ayni 
zamanda, beşeriyetin istediği su!. 
hun nef'ine olarak hadisatın te -
zebzübü içinde hakkaniyet ve a
dalet yolunu bulmasını bilmiş o
lan mümtaz şeflerin idare ettiği 

iki büyük memleketin dostluğu
nu da maddileştirmiştir. 

Bu mes'ud teşriki mesa,den Ha
tay doğmuştur. O mes'ud toprak. 
hır daha kendi müesseselerini ya
ratmadan evvel bütün dünyaya 
bir milletin saadetini, sevincini 
ve istiklalini temin etmek gibi çok 
beşeri ve binaenalewh çok güzel 
bir eserin tahakkukunda 'lürk ve 
Fransız ordularının merdce teş

riki mesaisinin manzarasını gös
terdi. 

Cevad Açıkalın bundan sonra 
Hatay reisinin meziyetlerind~n ve 
kolonel Kolenin Hatay için ve 
Türk - Fransız işbirliği yolunda 
yaptığı kıymetli hizmetlerden bü. 
yük bir sitayişle bahsetmiştir. 

KOLENIN ZİYAFET VE 
NUTKU 

Fransız delegesi kolonel Kole 
de. Hatay Başvekili, Türkivı- ır>İL 

rnessill Cevad Açıkalın, albay 
Şükrü Kanadlı şerefine bır öğle 

ziyafeti vermiştir. Kolonel Kole 

ziyafetinde mühim bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

Son intihabattan çıkan ilk Ha • 
tay hükümeti meclise gitt: ve bu 

s\ll'etle Sancağın yeni müessesa
tının kat'i olarak teşekkülünü 

maddileştirdi. Memleketin siyasi 

hayatının busafhası, Türk ve Fran
sız hükumetlerinin ihtiinamkAr 

teyakkuzu sayesinde sükunetle 
geçmiştir. 

Kolonel Kole de bundan sonra 
Türk - Fransız elbirli~nc!en sita
yişle bahsetmiş ve '!hşvekil Ab. 
durrahman Meleki i\jı;'."nüştür. 

HATAY BAŞVEKİLİNİN 
NUTKU 

Antakya 10 (Hususi m•ıhabıri
mizden)- Hatay BaşvekiH Me. 
!ek. Kolonel Kalenin verdiğ· zi. 
yafette bir nutuk söylemiştir. 

Başvekil bu nutkunda Ti.irk • 
Fransız dostluğunun Hatay ves!
lesile görülen samimi tezahürle • 
rinden bahsetmiş, kolonel Kole • 
nin hüı:ınüniyetine makrun iyi ça
lışmalarından sitayi~le bahset. • 
miştir. 

1 

D:ğer taraftan fevJ.alfı'l~ mu • 
rahhasımız Cevad Açik:ı . ın da 

1 mukabil bir ziyafet vermişt r Bu 
ziyafette de söz söyliyen Başve
kil Melek Hatay devletinin kurul
masında çalışanlara teşekkt;rl-n-. 

de bulunmuş ve lfatayın bütün 
mevcudiyetile her vakit ve her bır 
devirde Ulu Şefe minn•''lar ka
lacağını beyan ve Atatii•·kü taziz 
eylemiştir. 

Başvekil nutkunu şu scizlerle 
bitirmiştir: 

- İşte bu kudretlı ınsanın, bu 
mücessem dehanın mümessili o. 
!arak memleketimizn unutulmaz 
yardı'Tl ve hizmetlerdı.• oulunan 

fevkalade murahhas Açıkalınla 
şanlı Türk ordusunun bize getir

diklerı nur ve rehak:ir kuvvet, 
Türk mHletinin kudretli tesanü
dünü bir kere daha isha\ ve ızhar 

etmiştır. Bu nur bugün rremleke

'.imizde parladığı gib; yarın da ıs. 
tikbal yollarımızı aıydınlatacaktır. 

AF KANUNU ÇIKIYOR 
Antakya 10 (A.A.)- Hatay ka

binesi, Millet Meclisinden aldığı 
salahiyete uygun nlar•k yenı dev. 
Jetin kanunlarını ~:ımırn ve neşre 
matuf mesaisine ! nraretle devam 
ediyor. İlk çıkaca!< olan Af kanu
nunun birkaç gün iç\'!de ikmal e
dileceği haber verilmektedir. 

Vaziyet yine 
vahimleşti 

(l inci sahifeden devam) 
veti kabul etmiştir. Bu mülakat
tan bükılmetin Orta Avrupa vazi
yeti için ittihaz ettiği hattı hare
ket kendisine tebliğ edilecektir. 

BAHRİ HAZIRLlKLAR 
Londra, 10 (Husus) - Fransa 

ve İngiltere bahri ve fevkalade 
tedbirler almağa başlamışlardır. 

Fransa mezun bütün zabitan ve 
efradı gemilerine iltihaka davet 
etmiştir. 

Birinci İngiliz torpil tara) ıcı fi
lotilasile torpil koymağa mahsus 
dört muhrib, tam kadro ile teçh\z 
edilmişlerdir. 

VAZİYET ÇOK VAHİM 
Londra, lO (Husus) -

hurreısi bu akşam 18 de radyoda 
miihim bir nutuk söy liyecek v~ 
Çek ekalliyetleri hakkında hü • 
kıimetin kat'i kararlarını ilan I'· 

decektir. 
SÜDETLERİN NÜMAYİŞİ 

Londra, 10 (Hususi) - Südet
ler yarın muazzam bir nümaylj 

yapmıya hazırlanmaktadırlar. Bu 
nümayişler esnaSlnda yeni hadis'. 

ler zuhurundan korkulmaktadır. 

Böyle bir hadise 
olmamış 

ı eylül tarihli nüshamızda §ık 

bir bayanın gece saat 22 raddele 
rinde Beyoğlu Tepebaşında bir 
tütüncüden çikolata aşırdığını yaz-

(5 ine! ıahlfemlzden devanı) 

yı kendim seçmeyi bilirim' .. tar
zında bir şey mi söyliyerek kim
seyi bu hayati meseleye karıştır
mak istemiyecek mi ıdi? Kralıçe 

Vilhelmina vaziyeti çok iy ı tak -
dir ediyor, kendı ızdivacının ta • 
mamile kendi elinde olmadığını 

biliyordu. Onun için milktııı ar. 
zusunu gözetmek lazımdı. Hollan
dalılar Kraliçenin kocası olarak 
ya bir İngiliz, yahut ta bir Belçi
kalı prensin seçilmesini isti) arlar 
idi. Fakat milletin, milleti idare 
eden devlet adamlarının çok dik
kat ettikleri bir nokta daha vardı: 
Kraliçeye koca olarak gelec~k o
lan prens ister Belçikalı. ister İn. 
giliz olsun kendi kendisine fazla 
b:r rol vererek'. 

- Ben, madem ki Kralıçenin 

kocasıyım . Bu memleketin işleri. 
ne ben de karışırım. Karışacağım' 

Gibi bir iddiaya kalkışmaması 
lazımdı. Kraliçenin annesi ;,- kı

zının izdivac hayatında mes'ud 
olmasını istiyor, bunun için de en 
münasib kocayı bulmak üzere göz
lerin. Alman prensleri ara•ında 

gezdiriyordu . İngiliz Kraliçesi 
Viktorya da bir Alman prensine 
varmamış mı idi? Hollanda dev
let adamları için }·ukariki mese
le yine mevcuddu. Kraliçenin 
müstakbel kocası Belçikalı veya. 
hut İngiliz olmamış ta bir Alınan 
olmuş, elverir ki Kraliçey~ layık 
bir koca olsun, elveir ki devlet 
işlerine füzuli karışarak kendisine 
ayrıca bir mevki temin etmek he. 
vesine kapılmasın: diye düşünü
yorlardı. 

Kraliçe Vi:lhelminanın annesi 
Kraliçe Emma, nihayet kızını 

mes'ud edecek koca olmak üzere 
Alman prenslernden prens Hanri 
Meklenburgu buldu. 

ili'" h kiİJ1l . 
Krallçe Vılhelmırıa .. :l'orSI i• 

!ık vazi!elcrıni nasıl_ gor .İikkaı'' 
nalık vaz.ifesinı de oyle k ol'~ 
görüyordu. Çocuğuna bakl1'~u~11i 
büyütmek kıraliçımin en jyı bil 
sadetini teşkıl edıyordu. ,ur<t • 
kıraliçe, iyi bir ana id ı Bt1 · ..tS p• 

·· k pre•1
· le seneler geçti. Kıiçu .10 ~~ 

yümiye b~ladı KHal'Ç" '.\,~il 
ayTıca bir iftihaı· vt' ~rvın~ 
ediyordu. k ~·r"" 

Fakat Umumi harp patla td•~" 
ce dünyanın heı ışı alt fıs! 0 .,ıe • 

. h .. k . rnd~r '~ 
gıbi Avrupadakı u u r<'cc,... 
leri de bu kıyametten de P •· 

·· · ıınal<t3 •e · rece muteessıı ıı . \'i\ı• 
zak kalmamıştıı KralıÇ'' r;ııırl'' 
mina'nın annt!sı Kıralı\e 141 

P nstsl r.'-4 
en·eke bır Alm;.n r_R - \ t . pC" 
Sonra Hollanda kıralı uçu d• )ııi' 
helm ile evlenerek HoTl•~llıe!JI' • 
!içesi olmuştu Kıraliçı: \ 

1 
·er•l '. 

"tıl' \ 1 
na da bır Alman preıısı rııı"Jll 
mişti. Halbuki Hollaııd_a pıcfllıe
harbde bitaraf kalınış bı\ti. ııe1• 
ket idi. Vaziyeti çok naıı rnıtı1 • 

darı ~··· ., çika Alınanlar taraJın f.lı1'ş: 
miştı. Fransa ile İngilt!'fP dl· Öf~ 
yaya karşı harp ediyorlar. 

11
,rb'11 

ki Hollanda ise bu unıuıııı ıııııl: 1r 
biribirile şiddetle çarpışa~ _,aı • 
. d ı.aırııır ı 

lıf kuvvetler arasın a b• 
dı. İşte Kıraliçe Vilhelınıııa lı'l' .. 

·pıP "' zik vaziyette memleketi ııı •-
ı. tık3~1 ,, 

da olarak ona göre po ' " 
tikaınet tayin edıyurdu _,.,,•"' bfr 

• _.ze ııı ,_ ~ 
Fakat SÖ> claha "''~-So'l r 

Define 
Aranıyor _ 

1'ıl' 
İzmir, Manisa ve jçİtl 
tabyada hafri) atıc,t' 
bir Yunanlı avud' 

mÜsRde veril 
1 ı1· ~~ 

t<IJll ~ı 't 
Yunan avukatıarınd• 11 .. 1,~J"'. 

tin, İzmir, Manisa ve J{ııkll b~ ~ ~ 
bazı definelerın baleıı sa ı.ıa !> 1 
Junduğunu iddia edereJı .. ,,.;ıı 

rıO· t Vekfiletinden hafriyat 1 el''. 
d ha e•' '" iatemişti. Bu zat, a ıt•ı' 1 

tığı ba!riyattau mıisbe1 "..,ı~f'~. 
dığı için Vekalet, bu uç_pad' 1 

hafriyat yapılmasın• "'
11 ıf 

mıştır. )'U~,P • 

İzdivac merasimi oldu. Kraliçe
nin kocası Hollandalıhr tarafın

dan beğenıldi. Takdir edildl. Çün
kü Kraliçenin kocası olduğunu ı. 

leri sürerek devlet işlerin~ karış. 
mıya kalkmamıştı!.. Prens Hanrl 
Meklenburg, Hollandalılar tara
fından beğenilmiş, sevilmişti. Fa
kat Kraliçenin kocası öllinceye 
kadar ortaya birtakım m:lşkülıit 
ta çıkmamış değildi. Bu müşkü

lat ne olsa gerek? Para meselesi!. 
Bu Alman prensinin ödenmesi la
zım olan birhayli borcu var:!>! O. 
nun için Hollanda Kraliç-e~il:!P ko. 
ca olmadan evvel pre:ıs bor~!annı 
ödeyecekti. Bunun irin de ala -
caklılar ile bir anlaşmaya varıldı. 
Borçlar temizlendi. Ondan sonra 
izdivac resmi şekild•ı muhakkak 
olacak diye ortay-. çıktı. Nihayet 
de oldu. 

Bu defmeler, vaktıle ordıJl"ıeJ" 
1 gali zamanında, Yu_narı ııı.ı" 1 vl 

nun ric'ati icab ettıg> ı• 0,,,Jr-ı' 
acele muhtelif yerıere ı 

Prens gençti. Kın liçe ile izdi • 
vacdan sonra seneler gcçmeğe 

başladı Fakat şuncı da söy1em 0 li 
ki kralların, kraliçelerin evlenme

leri nasıl şahsi işleri değil ' Dev
lete aid işlerden sayılıyorsa orJa. 
rın dünyaya gelecek çocukları da 
erkek mı olacak, kız mı olacak? 
diye ortalığı düşündüren mesele. 
!er olagelmiştir. Ayni hal Krali
çe Vilhelmina için de oluyordu. 
Seneler geçiyordu. Hollandalılar 

bekliyorlardı ki Krali;rnın bir oğ
lu dünyaya gelsin de ondan sonra 
Hollanda tahtına veliaht olsun 
dedi. 

Bu bekleyiş beyhude olmuştur. 
Senelerce beklendikten sonra Kra
liçenin bir çocuğu dünyaya geldi. 
Fakat bır kızdı ... 

1909 senesinde dünyaya gelen 
bir kız prenses Julian'dır. 

paralardan ibarettir , j~ 
- -- .. ,ıı 

E · ·· ·· H Ikev•· mınonu a .11e 
musiki şubesı 
talebe a ' ı :,n'" r 1 p' 4 

Eminönü Halkevinde ··O ofl', ı 
\ 'I ~ 11 

1 - Evimiz pıyaıı_o, ,. .. ,. rı< .' 
dert' f tıJ 

bas, solfej ve koro , k ,, 1 

sene de yeniden ıalf'b< 

meselekre ve gerek beynelmilel ye teslim edilmiştir. 

vaziyet son derecede vahimdir. İn
giltere Harieiye Nazırı Cenevreye 
gitmekten ve Milletler Cemiyeti 
büyük meclisinin toplantısına iş

tirakten vazgeçmiştir. Lehistan 
Hariciye Nazırı da gitmiyor. Şim
dilik bütün meselenin sonu Hit
lerin milli sosyalist kongresi so • 

mıştik. Polisten yaptığımız tahki- -
kata göre böyle bir hadise polis vaziyete temas olunduğu anl~ıl- ı ._,_.-.-.-.-.-.-.-.-.---. .... ~ 

maktadır. 

HARİCiY EVEKILİMİZİN 
HAREKETİ 

Dünkü sayımızda haber verdi

ğimiz veçhile Hariciye Vekili Rüş
tü Aras dün akşamki ekspresle 

Avrupaya hareket etmiş, Sirkeci 

istasyonunda merasimle uğurlan
mı~tır 

IIarıcıye Vekilimizin Avrupada 

bulunduğu müddetce 
Adliye Vekili Şükrü 
Vekalet edecektir. 

kendisine 
Saraçoğlu 

Tevfik Rüştü Aras hareketin- nunda söyliyeceği nutka bağlıdır. 

t en geçmemiş ve mezkUr yerdeki 
tütüncüler de hAdıseden haber 
dar olmadıklarını söy !eınışlerdir 

den önce kendisini karşılamaya ÇEKOSLOVAKYANIN NOKTAİ ~ 
gelen elçi ve maslahatgüzarlarl:ı NAZARI YAKIN DA ·ıff' 
görüşmüştür. :Londra, 10 (Hususi)- Çek Cunı- B D • 'AT l G · • ,,ıalt 5~ 

i
l En güzel edebi roman aş, lŞ, ıvez e, rıpKO b~ııce,.. 

Go .. k güzünde Aşk Yı_arışlar_ı __ J I Son Telgrafta .. \ nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı d~ı~r· jıll 
• •icabında gUnda Uç kate aıınab 

1 
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Mithat Paşanın tevkifi ve buraya 
getirilmesi için lzmir' e bir 

heyet gönderildi 
Sll/tan Azi.zi öldürten/erden sağ olanlar kimlerdi 
, lıithat Paşa, Abdülhamid tara
~dan memleket haricine cıka -
'•dk • 
,
1
.; tan sonra, Avrupanın muh. 

l 1 noktalarında on yedi ay ka
~r :kamet etmiş .. Fakat memle
~ t hasretine dayanamıyarak b~-

ıtalJr!a Abdülhamide mü -
:. :aaı ettıği içın Hünkar Paşanın 

'ı:.~tıne, ve (Girid) de ikametine 
. llsaade eylemiş ... Hatta, avdet 
~arı olmak üzere de kendisine 
ııı lira göndermişti. 

lıı Mithat Paşa, bu suretle tekrar 
4ı-a V~tana avdet ederek, ailesini 
q ~etırtmiş, Giridin (Hanya) k a-

1, ~"sında yerleşmişti. 
1 ~ ~l~.a~ Hamidin, Mithat Pasa -

1 l hutun refah esbabını tedcorik 
r ~nck1e beraber ayda iki yü• !ıra 

rllıaaş tahsis eylemişti. 

1 ~ <ıkat, Abdülhamidi kuşkulan
I •eak yine bir takım meseleler 
ilslıJe gelmişti. 
~~ese1a .. Mithat Paşa Giride ~l· 

,,. 1.Rı Zaman halk tarafından bôiyilk 
~ hararetle karşılanmış... Her 

aftan: 

;- Yaşasın Mithat Paşa. 
ıa eryadları yükselmişti. 'Ayni 

1 
llıanda, limanda bulunan ecnebi 

~llıileri de, Paşanın bindiği va. 
lı ru bayraklarla seHlmlamak su-
~le ihtiram göstermişldrdi. 
~Unlar Abdülhamidin hoşuna 
ı11 n şeyler değildi. Nitekim, 
,~hat Paşa ile arasının. ilk defa 
t ak açılmasına sebebıyet \.J -

~'n hadise de; meşrutiyetin ilan 
~nduğu günün gecesi, Be§ik -

1 ~ llarayının önünde yapıla" nü-
\ >14te, kendi isminin arka ın -

~ n: 

~ Yaşasın Mitt.at Paşa. 
'Ye, bağırılması değil miydi? 

;~irid adası, vakit vakit isyan 
il~ri saçan blr volkan ha!>r.de 

~lı Sultan IIam:d; böyle ta1kın 
İl lı.ı bır memlekette, Mithat Pa
~•rı ikametini muvafık görme -
~tı. C'ünkü, Mıthat Paşa arzu e

le, bir işaretle halkı harekete 
lır•r d b' · k b' ' - , ora a ır ısyan çı ara ı -
·ii. Onun için aradan iki ay ~eç
tden, Mithat Paşayı Suriye va. 
~no tayin etmişti: 
~•that Paşa Suriyeye gittiği 
ı,ı; ltı da halkın hararetli alkış
~e karşılanmıştı. Hatta ecnebi 

i' 'il, leler bile, Mithat Paşanın Su-
1ı iıq "V~ tayin edilmesini, o kıt' anın 
,... ~ lıbali noktasından gayet uygun 

~ı~:rek buna dair bir takım ~· a
~ Yazmıştı . .. 

r \~itan Hamid, derhal bunlu -
ı ı.ı da kuşkulanmıştı. 
,1 ~ıthat Paşa, $araydaki dostları 

~ tadie Sultan Ha midin kendi 
,~1lldaki endişelerini owen -
'\~ı .. 'I'ekrar bır felakete uğrama-
·~ IÇ.n, istifa edip bir k6şeye 
~ltıek i>ıtemişti. Ve hatta, isti
!\~ llıesıni yazıp Sultan Hamıde 
\l d~rın:şti. Fakat Hünkar Mit. 
bı1 l>aşayı mutlaka bir işlE nır-ş-
~1trıiş olmak için bu !si' ~ayı 
\ı etmemişti. 

lhat Pa§a Suriyede birçok 

ıslahat vücude getırmişti. Halkı 

memnun etmişti. O kadar foz .a 
nüfuz sahibi olmuştu ki Mi.•hat 
Paşanın düşmanları tarafındar: 

- Paşa, yakında Suriyenin is
tiklalini ilan edecek ... Kendisi de 
(Hıdiviyet) makamına geçecek . 

Diye, uydurdukları yalanhra, 
Sultan Hamid adeta kanaat getir. 
mişti. 

Bunun üzerine, Mithat Paşanın 
memuriyetini, Aydın valiliğim? 

tahvil etmek lüzumunu hısset -
mişti. 

Aradan çok geçmeden, İstan -
bulda bir şebeke türemişti Bun • 
lar, Sultan Hamide hoş görünmek 
için, Sultan Azizin ölümü mesele. 
sini ileri sürmüşler; mahlil. Padi
şahın öldürüldüğünü lsbat ede -
cek deliller elde edildiğini iddl -
aya girişmişlerdi. 

Bunlara nazaran, Sultan Azizi 
öldürtenlerden sağ olanlar, şun
lardan ibaretti: 

1 - Çırağan sarayında mahbus 
bulunan sultan Murad. 

2 - Sultan Muradın validesi, 
(Şevkefza kadın), 

3 - Mithat Paşa. 

4 - Damad Mahmud Paşa. 

5 - Damad Nuri Paşa. 

6 - Sultan Azizin mabeyinci • 
!erinden Fahri Bey. 

Öldürenler de pehlivan Mus -

HiKAYE 

tafa ile arkadaşlarından mürek -
kebdi. 

Sultan Hamid, nezamandanbui 
zihnini işgal eden bu meselenin ar
tık meydana çıkarılması vaktinin 
gelmiş olduğuna hükmederek, 
derhal bir tahkik komisyonu te
şekkül etmesini emretmişti. M ~'ı.
mud Nedim, Cevdet, Nusrat 0 a. 
şalarla Süruri Efendi, Mahmud 
Bey ve sairedcn mürekkeb bir ko. 
misyon teşekkül eylcmiştL 

Bu komisyon, elde edilen delil
lere istinaden iptidai bir karar 
icra etmiş; zan altında bulunan 
- yukarıda isimleri sayılan - zeva
tın muhakemesine lüzum göster. 
mişti. 

Blınun üzerine Mithat paş~nın 
tevküi ile İstanbula getirilmesi 
için İzmire bir heyet ile hususi 
bir vapur gönderilmişti. 

Mithat Paşa, Fransız konsolos. 
hanesine iltica ederek bu tuzağa 
düşmemek istemişti. Fakat sonra, 
bir mahkeme huzurunda kendisini 
müdafaanın daha doğru olacağını 
düşünerek, İstanbuldan gelen va
pura gitmeyi daha isabetli 
telakki etmişti. 

İstintak vapurda bulunan he -
yet tarafından, yolda. başlamıştı. 
Mithat Paşa, bunlara cevab ver -
mişti. İstanbulda, Yıldız sarayın
da da muhakeme cereyan etmişti. 

(Devamı var) 

Rekabet böyle olur .. 
(4 linrü •Ahifenıizden devam) 

amma ... Karılarından ve birbir _ 
!erinden şüphelenmeği akıllarına 
bile getirmiyorlardı. 

• Ticaret kurumunun balosu çok 
parlak olmuştu. Kurumun idare 
heyeti azasından Celiıl ve Cemal 
de buraya davefüydiler.. Cemal 
erkenden gelmiş, karısına gün -
düzden telefonla eve gelmiyece -
ğini, kendisinin akşam doğruca 

baloya gelmesini söylemişti ... Ya
nısıra bul un an Cemalin metresi 
de Cemalin hala ortada görünme
diği için sızlanıyordu, Cernl onu 
teskin etti: 

- Üzülme şekerim ... Neredey. 
se gelir ... Bak Selma da meydan .. 
)arda yok! ... Affına mağruren sıöy
lüyorum Cemal biraz budalac~ -
dır ... 

Delikanlı gözlerile kendı met -
resini aradı .. Bulamadı. O da he
nüz gelmemişti. 

* Saatler ilerlemiş, geceyarısına 

~·aklaşmıştı. Celal kendi karısının 
geç kalışını ani bir ev sebebine at. 
fetmiş; bahçeye çıkmış, yalnız ba. 
şına bir masaya oturmuştu. 

Delikanlı karısından ziyade c.,. 
malin nasıl olup da geeiktığini 

kendi kendine soruyor, bunun .>e-

bebini araştırıyordu. 
Bir aralık Cemal salonun kapı

sından göcündü. Merdivenlerı ın. 
di, bahçeye geldi. Celalin oturdu
ğu masaya yaklaştı, arkada~l'u 

seJamladı. Oturdu. 

İri yapraklı ağacın altında kar
şı karşıya geçen iki arkadaş 1)a -

kıştılar. Celal sordu. 
Geciktin yahu ... Nerede kal -

dm ... 

Sonra arkadaşını iğnelemek is. 
teyen bir ifade ile ilave ettı: 

- Seninki de akşamdanberi bu
rada ... Eh ben biraz teselli ettim 
amma... Bilmem meşguliyetimı 

hoş görecek misin? 
Celil, C' ıcukluk arkaraşının, e

zeli rakibinın kızmasını bekliyor, 
vereceği cevabı tahmine uğraşı -
yordu. 

Cemal sinsi bir istihza ile 11U -

kabele etti: 

- Evet biraz geciktim ... Gelir. 
ken s;ninkine uğramıştım, alıp 
getireyim diye sana da sürpriz 
yapacaktım. Madamın sinirleri t•ıt
muş onu yatıştırmağa uğraştım .. 
Biraz gecikmişiz, Onunla beraber 
geldik. O da içerde beni arıyor ... 
Selma da içerde salonda bilmem 
aranızda bir şey çıkar mı? ... 

MURAD KAY'\HAN 

Emsalsiz bir aile facıası .. 
·I~ (4 Uncu sahifeden dnam) 

l' 1 ay ene! Lesli, çalışmak istedi(ioden bahse 
"ı ıo'· .1'ii~ıın!ısm111, işsiz adamlardan hoşlanmadı· 

Yluı·or ve bir iş bulup çalı~mak arzu ediyordu. 

ÜLTİl\IATOM 
genç kız, nişanlısına bir ültimatoın 

~İtiııJc evlenmemi isterseniz, hayatınızı ltinat 
1.- '.~' ögrenmelisiuiz. Yoksa ... 
ı:lı, ııişımlısııun ltu sözü üzerine paçaları sıvMI~ 

•ıı biitüu dostlarına müracaat etti. HNhaogi 

bir iş olursa olsuD kahul edcce~ini söyledi. 
Fakat müracaat ettiği büyük bankerler, sanayi

ciler kendisini nezaketle kabul etmekle beraber arzu
sunu is'af edemediler, muhtelif bahaneler gösterdiler. 

Genç Lesli, tamam iki ay iş peşinde koştuktan 

sonra nihayet yeis getirdi. Otomobile bin~rek evinden 
uzalı:la~tı. Ve radyotörün patlaması genci hayattan 
uzakla ,tırdL 

Matmazel Krevl, nişanlısının öliimünii haber a· 

lınca büyük bir yeise düçar olmuş ve akıl müvazene•i 
Mzulm ll§tnr. 

Avrupa devletleri hava 
Kuvvetlerini arttırıyorlar ! 

(4 üncil sahifeden devam) 
dada yeni tesisat yapılarak büyük 
bombardıman tayyareleri orada 
yaptırılsın diye. Bu işleri karar
laştırmak için Kanadaya bir he -
yet gönderildi. İşte şimdi verilen 
malumat gösteriyor ki, Kanada -
ya giden heyetin faaliyeti netice-
lenmiş bulunuyor. · 

İngiltereye havadan edilecek 
bir hücumdan doğacak türlü tür
lü ihtimalleri düşünen İngilizler, 
Kanadayı en emin b.r yer olarak 
görüyorlar. Avrupadan herhangi 
bir düşman kalkıp ta koca Bahri
muhitı Atlasiyi geçerek oralara 
kadar gidemez diye düşünülüyor. 

Kanatlanın böyle emin bir yer 
olarak hesaba katılması dolayısile 
geçenlerde Amerika Cümhurreisi
nin söylediği nutukta Kanadaya 
temas eden cümleler de hatırdan 
çıkar gibi değild.r. Amerikanın 

devlet reisi dememiş mi idi k : 
- Kanadaya yapılacak herhan. 

gi bir hücum Amerikava demek. 
tir!.. 

Aşağı yukarı işte bu suretle hu
lasa edilecek olan bu beyanat İn
giliz İmparatorluğunun mühim 
bir parçası olan Kanadaya taarruz 
edilemiyeceğini, İngiltere ile A
merika arasındaki dostluğun çok 
kuvvetli olduğunu gösteriyordu. 
O zaman Amerika Cümhurreisi -
nin sözleri Alman ve İtalyan ga. 
z~telerinde birhay!i tefsirler~ uğ. 
ramıştı. Kanadaya kım tecavüz e
decekti? Avrupadan kim kalkar 
da oraya kadar tayyare yollaya -
rak havadan taarruz yapabilirdı! 
Yahut donanma yollıyarak asker 
çıkarabilirdi? gibi daha birçok 
şeyler soruluyordu. Bu imkansız
dı. Fakat Amerika Cümhurrei.si 
bunları söylerken İngiltere - A. 
merika dostluğunun kuvvetini an. 
!atıyor, Amerika kıt'asında her -
hangi bır yere diğer taraflardan 
edilecek bir taarruz ihtimaline 
kat'iyen müsaade edilemiyeceğini 
söylemiş oluyordu. 

Yaz geçerken 
( C Unctl sahifeden devam) 

aşk maceraları devam edip gidi
yor. Böyleleri acaba yaz başlan. 
gıcında mı? Yoksa yaz sonlarında 
mı ba~:amıştır bunu bilmiyorum. 

YAZIN GÜLENLER VE 
İSTANBUL 

Yaz mevsıminde yüzü gülenler 

mağlüb mudur; gazinocular, plaj 

sahibleri, garsonlar, ve .. yazın İs

tanbullulara cehennem azabı çek
tirenlerdir. Meselfı Şirketi Havri

ye, Tramvay şirketi, otobüsler bu 

mevsimde İstanbul halkına aza. 

mi azizliği yapmışlardır. 

Hulasa, bütün bunlardan a;ı!a
şilan şu oluyordu: İngiltere ile 
Amerika icabında fiiliyat sahasın
da kendini derhal gösterecek bir 
teşrikimesai fikri vardır! .. 

Nevyork Taymis gazetesinde o. 
kunduğuna göre Kanadanın bü -
tün tayyare fabrikaları İngiltere 
hesabına askeri tayyare yapmıy:ı 
çalışacaklardır. Tayyarelerin nıo. 
törlerdcn başka kısımları Kanada
da yapılacak, yalnız motörleri İn
giltereden gönderilecektir. Ondan 
sonra tamam olacak bombardıman 
tayyareleri İngiltereye doğru 11 -

çacaklardır. Bunların çoğu ağır 

bombadıman tayyareleri ohcak. 
tır. Kanatlanın tayyare fabrikala
rına sahih olan şirketlerden yal. 
nız dördü hafif tayyare yapacak
lardır. 

Bu cihetler İngiltere Hııv~ Ne
zaretınin, İngiliz erkiınıharbıyesi
nin kararlaştıracağı cihetlerdir. 

Fakat milletlerarası vaziyeti iti. 
barile İngiltere ve Amerika ara
sında görülen teşrikimesai fikri. 
nin son zamanlarda inkişaf gös -
!erdiğini kaydetmek Jazımgeliyor. 
Amerikanın eskidenberi takib et
tiği yol Avrupa işlerinden uzak 
kalmak, dünyanın başka tarafla

rındaki ihtılaflara karışmıyarak, 

seyirci bulunmaktır. Fakat son 
zamanlarda Amerika CümhurreL 
sinin olsun, Hariciye Nazırının 
olsun muhtelif vesilelerle söyle

dikleri nutuklar Amerika politL 
kasının bundan sonraki inkişafı 

noktasından az manalı olmamış

tır. Dünyada sulhü muhafaza et
mek lazım, A vrupada yeni bir 
harbi umumt çıkmaması !azını.., 

Son ayların vakayii sırasında he
lecanlı günler geçmiş oldu. Ame. 
rikalılar istikbal için herhangi bir 

taahhüde girişmemekle beraber, 
dünya sulhünün muhafazasına 
çok ehemmiyet verdiklerini söy
leyince politika ileminde bunun 
tesirleri görülmektedir. 

Tamire götürülen 
mandolin 
(5 inci sahifeden devam) 

seyyar çalgıcı, arkadaşıma, dik 
dik; mandoline de hırsla, hiddet
le baktı. 

Onun bakışlarında, yeni yeti -
şen ve yenilik gösteren meslek -
daşlara karşı duyulan bir rekabet 
hıncı gizli, Gizli de değil, açık a
çık amma, uykusuzluktan kan ça
nağına dönmüş, açlıktan feri sön 
müş, içkiden buğulanmış gözle
rinin ifade ettikleri, etmek iste -
dikleri manalar o kadar değişik, 
ve o kadar manasız ki ... 

Parasile eziyet çeken lstanbul

lular bilmem amma, yazın geçti. 

ğine sevinmelidirler. Garsonların 

haddinden fazla aşırı hareketlerde 

1 
bulunmaları, patronların kibiri 

ve göz göre göre pahalı tarife lie 

kosomasyon yaptırmaları eşine az 

rastlanan işlerdendir. 

Bize, neden bakıyorlar? diye 
kuşkulanmıyalım. Bize, niçin, ni
ye bakıyorlar? Ona dikkat ede
lim. 

Bir yaz sabahı, bir çıplak çalgı, 
bana, bu hakikati öğretti. 

MAHMUD YESARİ 

RADYOI 
İSTANBUL RADYOSU 

18,30 Dans musikisi (plak). 19 
Prof. Salih Murat: Fen müsaha
beleri. 19,30 Şehremini Halkevi 
musiki kolu tarafından konse~. 

19,55 Borsa haberleri. 20 Saat a
yarı: Grenviç rasathanesinden nak 
len. Necmeddin Riza ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi v<? 
halk şarkıları. 20,40 Hava raporu. 
20,43 Ömer Riza Doğrul tarafın
dan arabca söylev. 21 Saat ayarı: 

Hele tramvayların, şirket va -

purlarının, otobüslerin yaptıkları, 

Bunların gösterdikleri sahneler 

hiç bır yerde rastlanır facialar -

dan değildir. 

Vallahı kış geliyor diye içimde 

- kendi payıma - bir sevinç var. 

Öyle ya .. İstanbul halkı, azabdan, 

hakaret görmekten kurtuluyor. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Haşeratla mücadeleye hadim 
gaz neşreden Patron• hakkındaki 

icat için alınmış olan 5 eylül 1932 
tarih ve 1483 numaralı ihtira be
ratınınihtiva ettiğı hukuk bu 
kerre başkasına devir ve ferağ ve 
yahut mevkii fiile konmak için i
cara dahi verilebileceği tei<lıf e
dilmekte olmakla bu hususta fazla 
malümat edinmek istiyenlerin 
Galatada Aslan Han 5 nci kat 1-3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Orkestra: 
l- Çaykovsky: Süvit lirik. 
2- Lehar: Lüstige vitve. 
21 Nihal Asım ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 22,10 Halk türküleri: 
Osman Pehlivan tarafından. 23 
Ajans haberleri, ertesi günün prog 
ramı. 23 Saat ayarı: Son. 

ANKARA RADYOSU 
18,30 Plak neşriyatı. 19,15 Türk 

musikısi ve halk şarkıları (Mak
bule). 20 Saat ayarı ve arabca neş 
riyat, 20,15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (H. Riza). 21 Plak neş
riyatı. 21,15 Stüdyo salon orkest
rası. 22 Ajans haberleri ve hava 
raporu. 22, 15 Yarınki program. 
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inhisarlar U. Müdürlüğüııden: j 
Mkidarı 

1278 kilo 
362 • 

73 • 
33 • 
19 • 

Cinsi 

Iskarta kanaviçe 
• çuval 

Yamalık kanaviçe 
Iskarta çul 

• • 

Muhaın:nen bedeli 
Beher kilosu ;.;.... __ 

12 kuruş 
6 • 

16 • 
9 • 

14 • 
I - Ahırkapı Bakımevinde mevcut Adanadan gelen müfredatı yu

karda yazılı cem'an •1765• kilo Iskarta sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
il - Heyeti umumiye inin muhammen bedeli <192.39• lira ve % la 

teminat •28.86· liradır. 
III - Pazarlık al/IX/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 

da Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün Ahırkapı Bakımevinde görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 7o 15 te

minat paralariyle birlikte yukarda adı geçen Satış komisyonuna gelme
lı>ri ilan olunur. ·613h -I- Şartnamesine ekli listelerde yazılı eb'ad üzerinden şartname 

mucibince 1 No. lı tipten 500 adet ve 2 No. lı tipten 500 adet ki cemaıı 
1000 adet portatif içki sandığı açık eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

il- Muhammen bedeli beheri 363.41 kuruş hesabile 3634.10 lira ve 
muvakkat teminatı 272.55 liradır. 

III- Eksiltme 16/IX/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alıl)'l Komisyonunda ya
pilacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı
nabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. •6012• 

• •• 
I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 100.000 adet 100 lük tuz: 

çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli beheri 41 kuruş hesabile 41.000 lira ve mu

vakkat teminatı 3.705 liradır. 

III - Eksiltme 21/IX/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonund:ı 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
Mubayaa! şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni v<'saik ile % 7,5 gÜv'"nm~ 
parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kı
pa!ı zarfların eksiltme günü en geç saat 10,30 za kadar yukarıda adı g~ 
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi la· 
zımdır. •6099· 

• •• 
Ankarada Atatürk Bulvarında yaptırılacak Depo ve İmlahane inşa· 

atı münakasasına ait olup 30, 31/VIII/1938 ve 2; 5/IX/1938 tarihlerinde 
intişar eden ilB.nlarıınızııı II nci maddesinde yatırılması icab eden temi· 
natı muvakkate akçesi yanlış olarak (4495,73) lira kaydedilmiştir. Bu 
işe ait muvakkat teminat akçesinin 11207 lira olduğu tashihen ilan 
olunur. (6195) 

••• 
I- Ankarada Atatürk Bulvarında şartname ve projesi mucibince 

yaptırılacak depo ve imlAhane inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmive 
konmuştur. · 

II- Keşif bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 11207 
liradır. 

III- Eksiltme 15/IX/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesilc Ankara Başmüdürlüğünden alınabılir. 

V- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptık
ları bir binanın taahhüt bedelinin yüz yirmin bin liradan aşağı olma
ması ve kendileri bizzat yüksek mühendis veya mimar olmadıklnrı tak
dirde tekliflerini bunlardan birisile müştereken yapmaları ve mukaYC'
leyi birlikte imza etmeleri lazımdır. Eksiltmiye girebilmek için ic:ıb eden 
vesikalar eksiltme gününden bir hafta n•veline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat Şubesine gösterilecek ve ayrıca fenni ehliyet ws•· 
kası alınacaktır. İstekli ile birlikte teklif yapacak olan fen adamınııı 
dahi ayrıca müteahhitlik yapmış olması şart değildir. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve İnşaat §Ubemiz. 
den alınacak fenni ehliyet vesikasile muvakkat güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Alım Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. ,5953, 

••• 
I- Şartname, resim ve nümuneleri mucibince satın nlınacak 25~ 

adet dişli iskarata bıçağı ile 1000 adet P. M. 63.14 zincır kenedi açık 
eksiltmiye konmuştur. 

II- Muhammen bedeli Dişli iskarata bıçağının beheri 3 lira ve ziı;
cir kenedinin beheri 20 kuruş hesabile heyeti umumivcsi 950 lira \'e 

muvakkat teminatı 71,25 liradır. 

III- Eksiltme 27 /IX/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi r"
sim ve nümuneler de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn 
olunur. ·6295• 

EGE 
Tiyatresu 
Nur~ Genç .,. 
Arkadatları 

10 Eylül cumartesi akşamı 

Şehremlnde BAYKUŞ 
Sabriye Tokses 

Ertuirul 
Sadi Tek 

TIYATRQSU 

Bu gece (A. Hisar) da Süt kar -
deşler, yarın (Büyükdere) de, pa -
zartesi (Suadiye _ Şenyol) da 

KARMA KAR!§IK 

13)7 Hı.;rl 

Recep 

15 

l» 1 .{J "' 

A~ustos 

28 
Yıl 1938,Ay9, G~a253. rlımt.08 

1Cl EylQI ı Cumartesi 

Koç ayırma nıe\·simi 

YaklU•r Vaı.tl Eıa~I ... d. S&. d, 

Güneı 5 J3 11 03 
Ot le 12 ıı 5 41 

ikindi 15 46 q 16 

Akıam 18 28 ı..ıu 

Yata 20 Ol 1 33 

lmnk l 53 9 23 
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W~c:<.TüRLü.t°[LAt,<ÇTT t;N. 
~ORUYACAk'.PARANDI R • istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 

1- İlk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

BİRİNDE 
OD~N~N . . '"'··~~-. ::..:;::'.",._ 

. ...,_ :< ;:" :'·'.·'.·)'.-:-:: :-::·" 

. tk,,:.....JGtt 

- Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etme-
lidirler. • 
3- Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektubla, gerek mektebe 
kay;dını yenilemelidir. Eski talebenin eylülün onundan sonra yapacakları müracaat 
miyecektir. 

4- İstiyenlere mektebin kayıd şartların; bildiren tarifnaıııe parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkasL Telefon: 22534 

Bundan sonra kadııilaı • 
ıçın 

Ayın her günü birbirinden farksızdır 
FEMlL VE İcad edildikten sonra bir çok üzücü me-

B A C 1 şakkatler ortadan kalkmıştır. 

FEMIL 

FEMiL 

FEMiL 

VE 
BAGI 

VE 
BAGI 

VE 
BAGI 

Kadınlara (Aylık temlıliklerinde) kui 
!andıkları bez ve pamuk tamponların 

felaket yuvası olduğunu öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın Histik top 
gibi çevik ve serbest bir harekete ka
vuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül has-

talıklarından kurtarmıştır. 

1 
VE En ince elbıseler altında ve dar mayo

lar içinde bile sezilmiyen gayet ufak, FEM L BAGJ sıhhi, yumuşak, mikropsuz, el çantala
rında taşınması kolaydır. 

VE BAGI· 

: 'msali arasında en güzel .ve şık 
mobilyalar satan 

(ESKİ HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaretedinlı.SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlarının 
zengin çeşidleri her yerden iyı 

şartlar ve ucuz fiyatlarla bulur-• 
sun uz. 1 
Üsküdar Hukuk Hakimliğin-J~n: 

Satiye tarafından kocası Kasb • 

1 ıııoninin Çilingir sokağında 12 No. 

ı ıu hanede sakin Mehmed Necmi a. 

ı
leyhıne açılan boşanma davası üze

'rine müddeialeyhın ikametgahmın 

meçhul bulunduğu anlaşılarak i:a • 

nen tebligat icrasına karar verilip 

bu babdaki dava arzuhali suretile 1 

fenoİ-
doktorunun ve ··-· 

sıhhatini >"'d ıt• 
. bı• 1 

tavsiyesı 

. f • 
~; -=---- . o' ı 

Yemek kır1otılarının , .. e r< ı,r"· 
maddelerin mazarratlarıo'..ıeUi 
taraf ederek temiılik ,-e ~''. dii 
ği temin, diş çüriimclerıP'· IJ1r· 
etleri iltihablarını ,e b•1~1 ~tııJI 
d ··t ll"d hastı• · davetiye varakası mahkeme divan- an mu eve 1 • ~uraol• 

·h · hertar.ıI ederek sılıhatı P 
anesıne esılmakla dava va 1<arsı ta- I d 
• ~ :a: e er. ,., 

"tıhi ilandan itibaren 20 gün zarfın. 'S b hl h ki n ,oor' ,, a a arı, er ~·r-nıe e · tlt• 
da cevab vermesi ve 19/10/938 çar- gece ~·atarken disleri:ıiıi ,.10 • 

Her cezanede ve büyük mağazalarda bulunur. lşamba saat 14 de Üsküdar Hukuk Radyo··,..., 1 :::ı J.e n 'ızlevi"IZ 
mahkemesine gelmesi lüzumu ayrı. ' i. t, l 1 ! 

~--- Ku, :Er~ek • ~~cel, Günsel --ııca gazete ile de ilan olunur. 

YUCA ULKU LiSELERi Gümrük Muhafaza Gene& " 
Kayıt muamelesine bafhnmı,tır. lstıyenlere lstanbul Satthalma KomjsyonU -ıd 'u· 

1 G ... kMI ~c lyzahname gönderilir. (Çar,ıkapı, Tlyatro . -:. umru u ıafaza memurları için 766 çift fotınin 16/91 
Caddesi • Telefon 20019) ma günu saat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 9oıt· 

ı.--•••••••••••••••••••••••• .. j· 2 - Tasınlanan tutarı 3523 lira 60 kuruş Ye ilk teminatı 26-ı ııı 

''" Mantarlı Mu~ambaıar, storıarlll inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden : 
(Orland) Karyolalar, yünlü pa·ı İstanbul dahilindeki müskirat bayileri ellerinde bulunan •Gordon, 

3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görül~bilir. ııl 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ,·e kannr~ 

vesikalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüğündeki koınisyoıı~ g 
meleri. (5949) ,A 

MEYVA Tuzu 
En hoş taze meyvaların usarelerinden istih

sal edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 
t.msalılz bir fen barika11 oldutundan tamamen taklid edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

1 

muklu ve pike yatak örtüleri, Rouge, Monopole Sec, Monopole Red-Top, Monopole D. Sec, Vöv Gliko 
kretonlar; kadifeler, tiiller ve • Veuve Gliquot• Marka şampanyaların cins ve miktarını gösterir bir 
perdelerin zengin çeşidleri •Ho- beyannameyi üç gün zarfında en yakın satış dapokırına teslim etmeleri. 

rokses ve Mitler• İngiliz Fabrika-\ •6268• 

!arının her ende yatak çarşafları,I f · ·-- -- -
Beyoğlu BAKER mağazalarında 1- b ] B J d. • . J ... J 
her yerden iyi şartlar ve müsaid • stan u e e ıyesı 1 an arı 
iiatlarla bulacaksınız. I __ 

ıı:-------~~------~~----~~-----~---=-=.....:ıı 

• 
YURDV sı~GUNAY DiKiŞ 

Sa- y d-. . gunay urdunda talebe kaydı yapılmaktadır. Yurtta . vı· 
bıçkı, şapka, çiçek gösterilir. Yurt 9 aylık olup bitirenlere J{ıiltiıf 
rektörlüğünden tasdikli diploma verilir. 

1 ZAYİ - Ankara memurlar koo . 
peratif şirketinden aldığım (2600) 
sayılı muvakkat hisse ilmühaberimi 
zayi eyledim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

Konservatuvar yatı kısmına bu sene 30 talebe alınacaktır. (Musiki 
ve orta tahsil okulu) okul yatılı ve parasızdır. 

Sağunay yurdu, Beyazıt Zeyneb 
Kamil sokak No. 22 

Harita Müdiriyeti umumiyesi 
emekli askeri memurlarından 

Saim 

Müracaat edeceklerin ilk mektep mezunu bulunması lazımdır. 
Diğer şeraiti öğrenmek için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 

saat 9 dan 12 ye kadar Beşiktaş Kılınçalide ol<nl direktörlüğüne başvur-
maları. (6192) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
ı,ıetme U. idaresi ilanları 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma . 
Komisyo.1undafl :~·· 

Münakasay<ı konan Miktarı Muhammen Pey akçesı Ek•ill ~.1Jt, 
eşyanın cinsi bedeli tarılll · 

Ders sırası 
Etüt sırası 

30 adet 35.50 L. 
50 • 45.00 L. 

- o 
14/9/938 l 249.00 L. 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 grup ltesimhane masası 25 • 35.00 L. .ı 

malzeme her grup ayrı ayrı ve hlıalarında yazılı gün ve saatlerde ihale Resimhane masası ı~· 

edilmek şartile Haydarpaşada Gar binasında Komisyon tarafından açık taburası 75 • 4.00 L. 109.00 L. 14/9/g;ıS 
eksiltme ile satın alınacaktır. Proje ve dosya dolabı 3 • 92.50 L. e~ll' 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizaların- 1 - Mektebin 938 mali senesi zarfında yaptıracağı eşya açık 
da yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar meye konulmuştur. . ~e ;Jll 
Komisyona müracaatları liizımdır. 2 - Bu eşyaların cins ve miktarlarile muhammen bedeller• -ti'· 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki Komisyon teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri Mzalarında gösteriJrıl'~ fft'e' 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 3 - İstekliler 938 mali senesine ait Ticaret odası vesikalarıfl' . ., 

1 - 1350 Kg. 0,50 m/m lik bakır levha muhammen bedeli 1147 lira receklerdir. . . .. . . . r p' 
50 kuruş muvakkat teminatı 86 lira 7 kuruş olup açık eksiltmesi . 4 - Şart?amelerını ve nw~~nelerını görmek istiyenlerın hC ktcP 11 

23/9/1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. eksıltmeye gıreceklerın bellı gun ve saatte Gümüşsuyunda ırı 
2- 30 metre 4 pusluk galvanize gaz borusu il~ 1300 metre muhtelif nası dahilindeki komisyona müracaatları ilan olunur. .5~ııJ. 

puslarda çekme demir gaz borusu muhammen bedeli 2500 lira . İ . ,, k;k 
muvakkat teminatı 187 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 23/9/ DEVREDILECEK HIRA BERATI j Beyoğlu b,rincı Sulh ,,u 
1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. cDöşemesı ahşab, dam ve duvar- 1 k" r -. d si 

T ... h !arı oluk 1.ıı s.·çt•n roamnl• mad·nı" ım ıgın en: d rı"t!!~ıı 3- J'.'000 Kilo "ıra;ıu mu rum:ıer. ':ı~deli !260 lira m:.ıvakkat te- .. 0 ... ~ ·- • ' · Mii ı ' ınınatı 94 lira 50 kuruş olup açık eksıltmesi 26/9/19:ı8 Pazartesi bon;lu sıstemde inşaat- hakkındaki 1 H•zıne Munak~m4t 1 
. i~dC . 

günü saat 10,30 da yapılacaktır. ihtira için alınmış olan 14 ilk teşrin 1 Kasım paşada Çıvicılcr ıÇ ,ıc'~r 
4- 5000 Kilo Dckistrin muhammen bedeli 1000 lira muvakkat te- 1936 tarih ve 2296 numaralı ihtira No. da İbrahim oğlu Q,;ırıarı ··h ~ ı• 

mınatı 75 lira olup açık eksiltmesi 26/9/1938 Pazartesi günü saat beratının ihtiva ettiği hukuk bu ne açtığı davada: müddci• 1~·: ,,,a' 
10,30 da yapılacaktır. (6177) kere başkasına devir veyahud mev- k t "h h 1 0ıdı•ıl' ci'' ._ * ,. . . . . . . ame ga ının meç u ~ 

~ kıı fııle konmak ıçın ıcara verılece- ıııesıııe ~-
Vagonların tahmil ve tahliye müddetleri: ği teklif edilmekte olmakla bu hıı- haşir tarafından ceibn• ,~~eO 

"b D ı h verıı ıc"' 6. 10.938 tarihinden ıti aren erıncc, Mersin ve Samsun liman ve is- susta fazla malumat almak istiyen. en şer ten anlaşılmış . 3,,erı , 
tasyonlarında dahi altı mesai saatine indirilmiştir. Sayın alfıkalıların !erin Galatada, Aslan han 5 inci kat ce on beş gün müddetle il· 010·1 

, 

şumaj ücreti vermemek için vagonlarını bu müddet zarfında tahmil ve- 1.3 numaralara müracaat eylemeleri liğat icrasına karar ,·eril!ll1ş11 G/)9 
ya taloli'e etmeleri menfaatları iktizasındandır. (3559) (6226) ilan olunur ıg·undan muhakeme günÜ oln

1 
.e~~ı - ---- --·· -,_______________ bl' ,. 

Dev' et Demiryolları Adana Altıncı İşletme DEVREDİLECEK İHİRA BERATf938 saat ıo da bizzat veY~ ·~ ııı9~ 
. tebll• ~·· 

A E K . d cHava tozlarına karşı elyaflı bir mahkemeye ge!menız ., 0ııı1' 
. . emısyenun an : ·ıa,. madde ile gayri faal tozlardan mü- mına kaim olmak üzere ı 

811
1191 

Biife salonu; işçiler kahvesi, bilet, berber salonu ve misafir salo- rekkeb bir süzgeç• hakkındaki icat :1_-· ·-~ 
nundan terekküp eden ve aylığı 60 lira tahmin edilen yeni Adana garı için alınmış olan 27 ilkteşrin 1932 ~ 
büfesi 3 sene müddetle ve pazarlıkla kiraya verilecektir. tarıh ve 1488 numaralı ihtira bera- -~•r• ,41' 

Pazarlık 21/9/938 tarihine rastlıyan çarşamba giinü saat ıo da A- tının ihtiva ettiği hukuk bu ke!e Sahip ve nepiyatı ,.... 
·' ı· ı ··d·· ı····· h" d Ar k ·ı k . başkasına devir veyahud mevkıi uana ~ etme mu ur ugu ınasın a ttırma e sı tme om1syonunda Bn• muha --'ri C:. 

. . füle konmak için icara dahi verile- -. n • 
yapılacaktır. :Muvakkat temınat 162 lıradır. Kira şartnamesi Adanada • . . . k 

1 
ki ... h _..rf .,., 

. .. .. . . . . . . cegı teklıf edilme te o ma a .,u u- pt'l"'' 
komısyonda gorulebılır. Isteklılerın 249il numaralı Arttırma ve eksılt- susta fazla malfımat edinmek isti- ETEM tzZE'l' ~ 
ınc kanunu ve şartname mucibince vesaiki lazimeyi ve mıwakkat te- yenlerin Galatada, aslan han 5 inci SON TELGRAF 1t1/•fll :./ 
minat vezne makbuzunu hamilen saati muayyeninde pazarlıkta hazu- kat 1-3 numaralara müracaat eyle- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _ _...-~~ 
bulunmaları. (6108) meleri ilan olunur. " 


