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iNGiL TERENiN KAR ARI BEKLENiYOR 
çağrıldı 

meseleleri 

İngiliz kabinesi yarın f evkalci.de bir toplantıya 
ali toplantı da bilha-s-sa_Ç_e_k_o_s_lo_v_a_k_y_a_v_e_lspanya 

gorüşüle~ek kat'i kararlar verilecek 
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, lt!Yel'de Macar Naibi Hortinin huzunuıda yapılan bUyülı: deniz manevralarına ait bir intiba 

Fransa 
İtalya 
Arasında 

Fransız emlak 
sahiblerine ve
ril en mühlet 
bugün bitiyor 

Nis 29 - Fransız _ İtalyan 1 
hududu üzerinde kain olan 1 . 
zola nahiyesinde dünkü gün 
süklineUe geçmiştir. Bu nahi. 
ıy-ede 48 saat zarfında Fransız 
esbabı emlıl.kini memleketi ter 
ketmeğe davet eden İtalyan as 
keri makamatı ile Fransız es. 
habı emlaki arasında hiç bir 
hadise olmamıştır. Bugün kat'i 
bir mahiyeti haizdir. Zira İtaL 
yan makamatının Fransız es -
habı emlakine memleketi terk 
için verdikleri mühlet bugün 
bitiyor Şimdiye kadar Fransız 
emlak sahiplerinden hiçbiri 
<>mliiki'li terketme~'l kabul eL 
memiştir. 

Ordumuz' un 
Başbuğumuza 
Bağlılığı 

Maretal Çakmak ile BU· 
yUk Şet arasında tel• 

• graflar teati Olundu 

Ulu Önder Hariciye 
Vekilini kabul 

buyurdular 

' Bugün şehrimize gelen Başvc kil Celil! Bayar Haydarpaşada 

İstanbul, 28 (A.A.) - Reisi
cumhur Atatürk ile Genelkur
may Başkanı Mareşal Fevzi 

Çakmak arasında aşağıdaki B k • ı d ""' d b 
t~~~.::t~:~::~~:~~k aşve ı ogu an u 

Dolmabahçe b h h • • ld • 
24 - 8 - 938 de ba~~a!u~e sa a şe rımıze ge 1 

Başbakan sayın Celal Bayar'ıo 

iştirak buyurdukları ordu ma- c e ı ii ı B a gar Ha g da r p aşa 
nevrası çok istifadeli ve değer-

li salhalarla üç gün devam et- ı"stasgonunda 
tirilmiş ve 26 - 8 • 938 günü on 
altı yıl evvel yaşattığınız 26 - t h .. fl k l d 

:: lngiltere' nin Berlindeki sefiri A l-
1lıanya' nın ·Orta Avrupa meseleleri 
~Qkkındaki kararlarını anlatıyor Fransız esbabı emlaki, Fıan. 

sa Dahiliye Nezaretine bir tel. 
graf çekerek lehlerine tavassut 
ve müdahalede bulunmasını 

talep etmişlerdir. 

'DC\BD'ıl 6 ıncı sahifemizde) muazzam eza ura a arşı an ı 
ı:...~....;--~~~~~~~~·ı 

~tağ'daki hey'etin raporile Gvat-
ki'nin izahatı tetkik ediliyor 

t;;.t=:~~~~~ ~a!{)~:.:::~=•~o';:.~~:9;;:;.;:;~~~ 
~ :et peyda etmesi üzerine ğırılmasına rağmen salahiyettar rıin sulh yolile halledilmesi için 
~; Çemberlayn sayfiyesin- resmi makamlar, vaziyetin he - ~eni gayretler sarfolunacaktır. 
1'1 >; erh.ı Londraya dönmeğe ka- nüz İngilterenin müdahalesini i- Londra, 29 (Hususi) - Alman 
~!ııı ~ve İngiliz k:binesi mü- t'ap ettirecek ~erece.de vahim ol - siyasi mahfilleri İngiliz kabinesi
~t\tı toplantıya çağırılmıştır. ınadığı kanaatindedırler. nin yarın yapacağı toplantıya bü· 
l)t d" Çenıberlayn bugun bu- Ancak Lord Ronsimanın rapo- yük bir ehemmiyet vermektedir. 

00ecek ve kabine yann sa- ru ve Gvatkinin şifahi izahatı da Lord Ronsiman heyetinin tet -

Devair Tatil 
Yarın 30 Ağustos Zafer Bay • 

ramıdır. 

Başkumandanlık meydan mu • 
harebesinin yapıldığı ve düşma,_ 
nın kat'i hezimete uğratıldığı 

güne rastlıyan 30 Ağustosda, her 
sene olduğu gibi, bu yıl da muaz. 
zam tezahürat yapılacaktır. 

30 Ağustos Zafer Bayramı do. 
layısile ryarın bütün resmi daire 
ve müesseseler tatil edilecektir. 

göz önüne alınacak ve bu izahat- (Orvnmı 6 ınrı .alıi!edo) Deniz ortasındaki 
Eğlencenin feci 

koca Ak!be 'i 
Gözlerini kan 

Bürüyen bir 
-

karısını ve kaynanası
nı muhtelif 

yerlerinaen yaralad ı 
~-~ 

~d lı.bine lçtimama riyaset 
L etelt 1 "'lı o an Çemberlayn 
ı.,__ Saat ı 

Beşiktaşta kıskançlık yüzünden 
lıir hadise olmuş, bir koca, karı
sını ve kaynanasını muhtelif yer. 
!erinden ağır surette ~-aralamış. 

~ ""ltı}ı l de toplanacaktır. Te-
ıı.''"niıı eden haberlere göre, ka- tırŞişli tramvay deposunda çalı. 
,:'ota ç ~~ruıki toplantısında bil- şan ve Beşiktaşta Mısırlıoğlu so. 
""<~~ıı e" ve İspanya meselelerı il b kağında 37 numarada oturan 416 
l~l:ilte ahsoıacaktır. numaralı tramvay biletçisi A':ı -
ı~ bıırenın Berlin sefiri el- dullah oğlu Mustafanın klt131 
~ lıı.gii •ada bulunmaktadır. Se- Meliha, kaynanası Fatma ve ku•'1. 
'• '<>tıra n evvela Lord Halifalcs •uları ile beraber dün biraz hava 
ı'l> ~lin da_ Başvekille görüşecek ;lmak için sokağa çıkmışlardır. 
, •tı h gozile Orta Avrupcı va· Akşam üzeri işinden eve dönen 
~ 1 ~er ilk.kında kendilerine iza- Mustafa karısının sokağa çıktı. 
·~ ~ek 'ıı Çelt ve bilhassa Almanyr.- ğını haber alınca fena halde öf. 

h liaka . meselesinin )ıjllli~"içm kelenmiş ve kaıısile kavga 0 tmı. 
"U ıstı" • . • M f .. l °<!eğ. ,_ecc~ı şeı:tcri ve Yi•- ye başlam~ştır'.. usta anın. soy •-

fe lakarlıkları anlat;.:~. ?iği çok agır sozlerden mut~cssır 
: -' i• _ .. \ :ı.~ .,· ~ - - , 
! ... \. " ...... .,, ,t 

!' .. .. ''\. 

t'hn Meliha da karşılık verdıkçe 
1:r.' ga büyümüş ve Mustafa icar:. 
s:nı <'rvmiye başlamıştır. O v•kt~ 
kadar seyirci vaziyetinde kalmış 
obn Mtlihanın annesi Fatm~ arı. 
y1 g;rnıek ve kızını kurtarın3.!~ is
temı~tir. 

Bı•ııun üzerine Mustafa bı-;1ğı. 
nı cekerek karısının ve kayMna. 
sıL:n üzerine hücum ederek her 
;k;,rni de muhtelif şerlerinden a. 
ğır ~ur ette yaralamıştır. 
K"c.mların feryadı üzerine fe. 

len memur!o~ Mustafayı katil bı
çai';;le bcra •r yakalamı~larctır. 
J.k i h dm da hastaneye kaldırıl . 
roışlardır. Karnından ve koluııd"1 
çok <!t rin beş yara almış olan Me. 
lıhwın hayatı tı,h!ikededır. 

Dün akşam Haliçte bir facia ol
muş, bir motörün çarpmasi1.e plr
çalanan b.r sandalda buluna:ı bir 
işçi boğulmuş, iki işçi de '>aygın 
bir halde kurtarılmışlardır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Hasköyde oturan ve Ayvansa. 

(Devamı 6 ıncı aahlledo) 

Eroin ve 
E.srar 
Kaçakcısı 

.:<:nımyet ikinci şube kaçıi<çı • 
!ık kıFmı memurları dün Tahta • 
I< alrcie şüpheli bir vaziyette d'J • 
]aşmakta olan Yusuf oğlu M~n _ 
ınP<l ısminde bırini çevirm\şfor _ 
dir 

.\fohmedin üzerinde yapı!•.ı a. 
r.:ııma neticesinde 15 gram eı:-C''!• 

i'c \5 gram esr-ır bulunarak mi.. 

sacicre edilmiş, kendisi de adliy~. 
ye tP~lim edilmiştir. 

Doğuda 
Resmi 
Gecid 

' 
Dün manevraların 

kritik'i yaplldı 
Elazığ 29 (Hususi) - Büyük 

Doğu manevralarının sonu mü
nasebctile burada yapılacak .c·u
azzam geçid resmi için hazdık
lara başlanmıştır. Geçid resmine 
davet edilen yabancı dost devlet
lerin ataşemiliterleri bugün bu
rada beklenmektedir. 

Geçid resmini seyretmek üze
re bütün civar vilayetlerdeki halk 
akın akın buraya gclmeğe başla
mıştır. 

Manevrada bulunan ve geçid 
resmine iştirak edecek olan asker
lerimiz halen istirahat etmekte
dirler. 

Manevraların kritiği 

Büyük Doğu manevralarının 
kritiği dün Halkevinde yapılmış
tır. Halkevinde yapılan toplantı
ya bütün gel'ı.eraller ile Ordu mü
fettişleri, Genelkurmay reis ve as
başkanı iştirak etmişlerdir. 
Manevraların tenkidi tam dört 

buçuk saat sürmüş, hararetli mü
nakaşalar yapılmıştır. 

Sahipsiz 
Depozito 
Paraları 
Bele diyeler e verilmes i 

korarlaştırlld ı 

On sene içinde sahibi çıkmıyan 
şirket ve müesseselerdeki depozi. 
to paralarının mahalli belediye _ 
lerc verilmesi hakkm<ia hükii • 
mF.t bir kanun projesi hazırla _ 

c Ucvamı 6 ıncı snlıi!eınUde) 

B üyük Doğu manevraların
da bulunmak üzere EJA.zığa 
gitmiş olan Başvekilimiz 

Celiil Bayar ve refakatinde bulu
nan zevat Ankara muhtelitine 
bağlanan hususi vagon bu sabah 
şehrimize dönmüşlerdir. Başveki

iiıniz Haydarpaşada Reisicumhur 
namına katibi umumileri Hasan 

Riza Sayak ile Başyaverleri CelAJ. 
ve Harlciye Vekili Rüştü Aras, 

Adliye Vekilimiz Saracoğlu ile 
şehrimizde bulunan mebuslar, 

vali Muhiddin Üstündağ, İstanbul 
komutanı Korgeneral Halis Bıyık

day, Deniz kumandanı albay 
Mehmed, Üniversite rektörü Ce

mil Bilse!, Emniyet direktörü Sa
lih Kılıç ve vilayet ve belediye er• 
kAnı ile mal! müesseseler direk
törleri, iktisadt mahalli erkAnı ve 

(Devamı 6 mcı aahlfeml:ıde) 

Kanlı boğtqlllalar esnasında bir mevzide siper alan Frankistler. 

Franko diyor ki: 

Ecnebi gönüll Oler 
gelmeseydi har.bi ge
çen sene bitiriyordum 
Bütün lspanyollar için serbest bir 

ispanya vücude getirecekmiş 
Londra 29 (Hususi)- İspanya,_ 

ki dahili harb yeniden şiddetli 

bir safhaya girmiştir. İki taraf da 

bu harblerden iyi bir netice al -

mak için varkuvvetlerile çalış • 

maktadırlar. Ancak bu defakl 
harb İspanya harbinin en büyük 

(Devamı 6 nn ı .. yfamızda) 
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Ankaranın büyü· 
miyen çarşısı 

NAHiD smnı -

Başkumandan meydan muharebesi
nin 16 ıncı yıloönümü münasebetile 

D - h""k.1'1ıf11Eltl aladye u ~k 1111 

Mısırlılar-Fener Beşiktaş 
muhtelitini 2 - 1 yendiler 
At koşularının sonuncusu büyük 

Devlet merkezinin etrafındaki 
bütün köylüler alışveri§ için şeh. 
re geldikçe, hfil bütün ihtiyaç. 
larını kale içine doğru çıkan yoL 
!ardaki eski çarşıdan temin eder, 
nihayet Keraoğlan mağaza ve dük .. 
kanlarının yakınlarına kadar ge. 
lirler. Taşhan meydanından Ban. 
kalar caddesine doğru imtidat eden 
şık mağazalara ise köylüler de, 
Ankara yerlileri de, küçük me. 
murlar da uğramazlar. Yenişe. 

hire gelince, burada berber, bak.. 
kal ve kasaptan başka hiç bir dük. 
kan yok gibidir. Yani Ankara nii. 
fusu 130 bine her halde yaklaşmış 
olduğu ve bu nufus içinde devle. 
tin en yüksek maaş alan pek çok 
memuru bulunduğu halde, Anka. 
ranın çarşısı ufaktır, fazla çeşitli 
eşya bulmak mümkün olmadığı 
gibi lüks eşya ticarethaneleri de 
yok gibidir. Bu vaziyetin ll"Uhte. 
lif sebebleri arasında en kuvvet. 
lisi: Ankara mağazalarınm ilk 
zamanlarda ehalinin göziinü yıL 
dırmaları ve İstanbul fiyatlarına 
nazaran fevkalil.de yüksek zam
lar yaparak bilhassa hariçten ge. 
lenl.-erin mal satın almdk mecburi
yet ve kabiliyetlerinden azamt 
istifadeler temin etmiş bulunma.. 
ları olmuştur. 

Yarın Dumlupınarda ve k~~ :::~~" .~ 
ülı il Ci· 

b 
• Yazan: Ahmed Ş · r )ı~' muazzam ır mera- Kırksaatlikmesai~a:u:9:rı~· 

kında Başvekil Dalad'.Y rndYJI 

l k 
dan geçen pazar günU da Jıl' 

sım yapı a C a söylenen bir nutuk Fransa ,,.1n~ 
fil tertip bir kabine bulı~,;ıııdııt 
zuhuruna sebeb oldu. ]!fa ııJI 
ki kırk saatlik mesai kantıJl0',.ir 

• 

Halkevlerl tetklllta namına Ekrem Turla Şehir 
mecllsl namına avukat Esad'dan mUrekkeb 

hey'et Afyona hareket etti 

seçiminden sonra Blunt'UO .,,1 cf' 

liği altında iktidara geç•" ,ıol" 
nah hükumetinin sosyal r~ 
ları cümlesindendir. t936 it 1'' 
Fransada iktidarı sol cen9 

50~ 
relerin eline tevdi ettikten bı • 
sosyal reformlar hak~ı~da ıııuııı 

bir kalabalık önünde yapıldı 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Kahlrenin Ennadiyüiehli takımı 
ikinci maçını dün Taksim stadya. 
munda, Fenerbahçe _ Beşiktaş 

muhtelitile oynamıştır Dün, Gü.. 
neş - Galatasaray rnııhtelttine 2..1 
mağlub olan Mısırlıların. bugün 
daha esaslı bir farkla yenileceği 
tahmin ediliyordu. Bunun için 
stadyomda 4000 den fazla bir se. 
yirci kalabalığı toplanmıştı 

Saat 17 de evvelil Mısırlılar, bi.. 
raz sonra da Muhtelit takım saha. 
l)'a çıktı. Bu çıkış •eyircileri inki 
sara uğrattı. Muhteli\in es:ı.s kacL 
rosunu teşkil etmesı beklenen o. 
yuncuların birçoğu yoktu. Kulüb 
!erile aralarında çıkdn ihtilif yü.. 
zünden Beşiktaşlı Hüsnü ili' Şere. 
fin takıma girmemesine ilAve o.. 
larak, Fikret, Yaşar, Hakkı gibi 
en mühim oyuncular oynamıyor. 
lardı. Muhtelit takım şu şekilde 
sıralandı. 

Hüsameddin; Rifat, Faruk: Re. 
şad, Aytan, Feyzi; Naci, Muzaf • 
fer ,Yaşar, Şaban, Eşref. 
Mısır takımında küçük değişUc. 

likler göze çarpıyordu: 
Hasan Zihni; Kamil Mes'ud, Ah

med Elvahlş; Murad Fehmi; tS. 
mail, Refet, Hüseyr.ülfar; Jfüşri, 

Muhtar, Riljtü, Savab. Lltif 
Hakem Ahmed Adem. 
İlk hücumu Muhtelit takım 

yaptı. Sooldan ilerliyen bu akın 
avuta kadar uzandı. İlk ak•ıı.larda 
Muhtelit takımın caıılı w ümid 
verici bir oyun çıkardığı görülü • 
yor. 
Mısır müdafaası muhtelit:!" hü.. 

rmr.larına muvaffakiyetle karşı 

koyuyor. Mısırlılar ilk inşilerini 
üçüncü dakikada yaptılar. Muhta... 
rın geriden aldığı bir pası, gayri 
m d vaıt yete rağmen bir bu. 
runı JÜtü ile kaleye göndermesi 
Mulıtelitin savuşturduğu ilk teh. 
like dldu. HUsamedd'n yr,~inde 

biı' müdahale ile şctü tes'.rs i7 bı. 
raktı. Oyun mütevarin g<!Ç?yor. 
Fakat Mısırlıların daha kol•.yl•.kla 
oy--adıkları ve yavaş yavaş :ı.ğır 

basmıya başladıkları görülüyor. 
Havadan gelen toplaca Jaimô. ha. 
kim olan Mısırlılar topu daha 
kuvvetli kontrol !!trrıeleri, mua. 
vin hatlarının h\l"ıunda ve miı _ 
dafaada vazifesini kusursur. yap. 
m•sı sayesindı; ı:lah:ı. tehLkeli L 
ruıler yapmağa ve daha emin bir 
müdafaa kurmağa muvaffak olu. 
y'>rlar. 

Muhtelitin müd&faası ene•ı'ık 
onu ·or. Fakat Rifatın müdafaa 
ettiği sağ cenah tehlikehr geçi. 
ı·ıyor: Rifatın tesadüfi oynama. 
~ına mukabil sol.ıçık çok fırsatçı 

bir oyuncu. Yedinci dakikada Ri. 
fEıtın fena bir deparını sa\TUşt1 1 _ 

ran Mısırlı solaçık kalenin c!i!>ine 
kaoor sokularak Muhtaıa paE ver. 
dı. Fakat Muhtar topu avula attı. 

Sekizinci ve onuncı.: da•t:ı.olar. 
na Muzaffer sayı vazıyetine gir. 
cıi. Yerinde Yaşuın verdiği bir 
p•sı, topu iyi tnlcib ede"1e iığı i.. 
çln, ikincisinde =~nır>da çıln~ 
yapmadığı için kaçırdı. On yedin 
d dakikada Mısırlılaı" i!ç orta o. 
yuncunun iyi anlaşm'llıı sayesin.. 
de topu Muhtelitln mad•fausın.. 
can geçirdiler v~ Rüştürün ya • 
lıından bir şütü il! ilk sayıyı ka. 
zandılar. 

Bu gol Muhtelitı biraz t?şvik 

rder gibi oldu. Güzd bir akını 
Şaban vole bir şf<tlı; tımamlaciı. 

Fekat kaleci topı. tuttu. On be. 
~inci dakika ile yirmı bqınci da. 
kika arasında Muhtelit takım da. 
ı.~ canlı oynadı. Bı.. müddet için.. 
<le üç orta iki de1ı boş kaleye 
topu sokmamak aczıot düştüler. 

25 inci dakikadnn sonra Mısır. 
lılar yeniden vaziyete hakim ol • 
ılular. Muhtelit takımdan bazı o. 
yı·ncular, ezcümle l\(u7.affer, El
rd, Aytan ve Feyzinin yorulduk. 
!arı göze çarpıyordu. 
Muhtar, soliç oynamayışına rağ. 
men takımının hütün işlerini ida. 
ı·c edıyor, biraz 5e~c stili hakemin 
müsamahasına m~ru.~ kaldıii! için 
muvaffak oluyord•ı. 

Devrenin sonuM doğru ~uzaf. 
ferin yerine N az,m girdi ve 43 
tncü dakikada Yaşarın iyi bir 
p&sını kalenin üç metre yakınına 
kadar soktuğu hali' topu avuta 
attı. 

Birinci devre bu şekilde 1.0 
Mısırlıların lehin2 b ;tti. 

İkinci devrede Muhtelit takım. 
da küçük bir değ'şikhıc olmuş, 

Aylanın yerine A" Riza giım;şti. 
Muhtelit takım oyuna ga. •rctli 
bir şekilde ba~larlı. Mısır müda _ 
faası biraz sarsılır gihi oldu. Ü. 
çüncü dakikada E~ref, on metre. 
den iyi bir fırsatı hbil olduğu 
kadar berbad bir \•uruşla avuta 
kaçırdı. Mısırlılır heşinci daki _ 
kadan sonra yeniden vaziyete ha. 
kim oldular. Yedinci dakikada 
hakem, Mısırlılar lehine sebebi an 
laşılmıyan bir penaltı verdi. Mi. 
safirler bunu kaçırdılar . 

On birinci dakikada Yaşardan 
bir pas alan Nazım, güzel bir eş1. 
pe ile kaydı ve beraberlik goltinü 
attı. Fakat bir d'lküca sonra Mı

sırlılar hakemiıı muteber saydı. 
ğı bir golle yeniden 2.1 faik va. 
ziyete geçtiler. Halbuki oyuna 
müessir vaziyette olan s1ğaçık 

ONU}3EHv 
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AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 
l t frlk11 
N. 89 

--
- Hayır. Venediğe gideceğ:z. 

- Ah, ne güzel tesadüf. Ben de 
Venediğe gidiyorum. Allalı bana 
acımış olacak .. Sizi orada da gör. 
mek saadetinden mahrum kaL 
mıyacağım. 

Ayten • ne de olsa bir kadındı .. 
bir ınsandı _ bu sözler karşısında 
;ok çabuk yumuşamıştı. İtalyan 
gencine huşunetle mukabele ~de. 
:nlyordu. Onu çok nazik, çok se. 
•imli ve bilhassa çok yakışıklı 
~ulmuştu. 

Ayten görüşlerin:\.; yanılmıyor. 
.ıu .. 

Yozcın lekender F. 
SERTELLi 

İtalyan genci ço ·< sevimli, çok 
nazik ve bilhassl ço!< yakışıklı 
bır erkekti. 

Ayten kendi kendine: 

- İtalya sularında bir İtalyaH 
genci ile dost olmaktan ne çikar, 
dedi, nihayet bir ah babtır. 

Sonra birden Gültekini hatır. 
ladL 

O da az yamm kıs,{&nç1ardan 

değildi. Bilhassa böyle kendisin. 
den çok sevimli ve yakışıklı bir 

erkekle Aytenln dnst olmasına 

hiç de tahammüi edemezdi. Ay. 

mi'\'<-eınm.elen ovsayd vamyetin.. 
de idi. 

Oyunun sertleşmek istidadını 
kazandığı görülüyor. Hakemin her 
kararına itiraz eden Mısırlı sağ. 

açıkla sağiçten maada, Muhtarla 
orta muavin İsmail sert ve tek. 
meli oynuyorlar. Hakem oyuna 
hAkım olan sinirli havayı orta • 
dan kaldırmak için ceza kararları 
veriyor. En nihayet Mısırlı İsma.. 
ile Muhtelit takımdan Naciyi o. 
yundan çıkardı. 

Oyunun son dakikaları Ml!lırlı
ların lehinde cereyan ediyordu. 
Maç, 2.1 misafirlerin galebe,ıı:le 

bitti. 
Dün ve bugün oynayan Mısır 

takımının hakkında verilecek hil
küm şudur: Hücumda iyi, mua. 
vin hattı gayretli, arka müdafaa 
zayıf, kalecilerin her i.l<isi de va. 
sattan aşağı. 
Takımın umumi oyun ahengi 

mükemmel. Oyuncular arasında 
anlaşma var. Havadan gelen topa 
her vaziyette hakim olmasını b!. 
liyorlar Stopları kuvvetli. 

Bizim Muhtelitlerın her ilcisi de 
mevsimin ilk maçını yapmak, hat 
ttı antöman oynamak .yüzünden 
hakiki kıymetlerini gösteremedi. 
ler. 

••• 

Bugün Ankarada yaşıyan aile. 
!erin ve bekarların en müreffeh.. 
!eri ihtiyaçlarının kısmı azamını 
Avrupaıya seyahıt ettikçe, daha 
mütevazi hal.dekiler yokda eskisine 
nisbetle çok ucıızlaşan ve lı:olay. 
!aşan İstanbul seyahatlerinde 
temin etmekte, Anıcal'a çaqısı ile 
münasebetleri ancak yiyeceğe içe. 
oeğe veya derhal giderilmesi lazım 

müstacel bazı ihtiyaçlara inhisar 
etmektedir. cl~uuu İstanbuldan 
aldım•, yahut cParisten, Berlin.. 
den getirttim.• c•i•ulelerini sarf 
edebilmek hazzrıı Ankara çarşısı 
ile katı al.ika hususunda ne kadar 

Dün Veli efendi at yarışlarının müessir sayarsıı \c say1lım, Anka.' 
altıncı haftası büyük bir kalaba. ra mağanlar•ndo İstanbula nis-
lık önünde yapılmıştır. betle de yüzde elli fazla vermek 

Birinci koşu: Mesafo 1600. endişesinin herkeste kökleşmiş bu. 
J,ınması asıl büyük sebebi teşkil 

Üç at iştirak etti. Neticede P.aş. etmektedir. 
vekil CeUl Bayarın Bintepesi bi.. 
rinci, İbrahim Yalçıcıın Al CeyU. Pazarlığın ort~dan kalkması ve 
nı ikinci, Mareşal Fevzi Çal 1'!"a. fiya'ların h~r ihtikar ve hilenin 
ğ'ın Kopu üçüncü geldi önüne geçilecek surette tesbiti 

İkinci koşu: bir hakikat olunca, Ankara çarşı. 
Mesafe 1800.- Prens Halim'in sının büyüyeceğl ve zenginlene. 

Senaudair'i birinci, Prens Httli .. l=c=e;ğ;,i=m=u=h=a=k=k=;~k=tı=r·====== 
m'in Noviçi, Asım Çırpanın Dan. 
disi üçüncü oldular. 

Üçüncü koşu: 
Mesafesi 1000 metre olan bu ko. 
şuda birinciliği Mehmed Ağanın 
Karanfili, ikinciliği Prens Hali. 
min Seigneur'ü üçüncü1üğü, Melı 
med Yıldırımın Yılmazkayası al
dılar. 

Dördüncü koşu: Mesafo 3000 

metre. 
Salih Temelin Mahmuresi bi • 

rinci, Fahri Ataçerinin Cey15.nı 
ikinci, Nazif Atabayın Misavzif 
adlı atı üçüncü geldi 
Beşinci koşu: Mesafe 2800 

Dört atın iştirak ettiği bu koş11-
da birinciliği Fahri Vurai'ın AL 

dervişi, Salih Tcmel\n Musulu 
ikinciliği ve Ahmed Geli4'in Ünlü 
sü üçüncülüğü aldılar. 

ten bunları ut ~ıhı.erek vücudün. 
de haiif bir ürperml! duydu. 

Bir müddet ı..o:l.•rını kenarda 
parmak~1f,t~ da~ ıyarak, gö~lC'r ol 
denize ı;eviT~lı ... 

Konuş:naJ:. 

İtalyRn genci Je susmuştu .. Sa. 
det:<! gözle.-ı.ı.ı genç kadına dık. 
miş, derın bir hayranlıkla müte
madiye:ı bakıyor, bakıyor ve öç ni 
çekiyorJ ·1. 

Ayten - Gültekinden çekinme. 
miş olsaydı _ bu 5evimli İtalyan 
genci ile - ne bahasına olursa oL 
sun - dost olacaktı. 

Bir aralık yan göz!~ delikanlı 
şöyle bir süzdü. 

O, İstanbulda bu kadar yakı

şıklı ve insanı kendine çekici bir 
erkek görmemişti. 

Gültekinin de kadınları avlı -
yan bir rüzgarı ;yok değildi. Fa. 
kat onun bakışlarında şeytani bir 
cazibe vardı. Kahredici, öldürücü, 
büyülü bir çekişti bu. 

İtalyan gencine gelince. O. hiç 

Tiftikçi/er 
Şehrimizde 
Toplanıyor 

Bu hafta; yeni niz1tm• 
namenin esasları 
hazırlanecak ! 

Memleketimizden harice gönde. 

rilecek olan tiftiklerin satışını ar. 

tırm!lk üzere tiftik de shndardi _ 

zasyona tabi olacak v~ muhtelif 
tiplere ayrılacaktır. 

Yeni nizamnameyi hazırlamak 

üzere tiftik ihracatçıları, bu hafta 

şehr;mizde toplanacak1 ardır. 

de entrikacı bir erkeğe benzemi
yordu. Masum bakışları, tatlı gü
lüşleri ile ne kadar da cana ya
kındı! 

Ayten birdenbire silkindi .. 
Vicdanında gittikçe derinleşen 

bir acı duydu: 
- Hayır, Sinyor! dedi, ben si

zinle dost olamam. Çünkü kocam 
beni sizden kıskanıyor. Bir daha 
bt'nimle konuşmayın .. Ve karşıma 
çıkmayın! 

İtalyan genci gülümsrdi .. 
Bir şeyler söylemek istedi.. Dili 

dolaştı.. Ağzını açamadı. 

Ayten ilave etti: 
- Bu, sizin için de iyi olmaz. 

Çünkü kocam çok asabi bir adam
dır. Yarın bir felfıketle karşılaşa
bilirsiniz. 

Sinyor Kapola eğilerek başım 

salladı: 

- Bu iltifatınıza teşekkür ede· 
rim, Madam! Beni, herhangi bir 
felaketten korumak istemeniz de 
benim ıçin unutulmaz bir iltüat 

30 ağustos za. 
fer ba:yramı mü 
nasebetile Dum.. 
lupınarda yapı -
ıac~k büyük me. 
rasi:n~ Halk 

Partibi Halkev. 
kri teşkilatı na. 

mına iştirak et. 
mek üzere Be -
yoğlu Halkevi 
başkanı Bay Ekrem Tur ve İstan.. 
bul şehir mecfüi namına da avu. 
kat Esaddan müt~şekkil heyet bu. 
günkü trenle Afyona h1reket et. 
mişlerdlr. 

30 ağustos zafer tenlik'erini köy. 
lülerimizle birlikt.! kutlulamak 
üzere Beyoğlu Halkevi tarafın • 
dan seçien 30 kiil;k bir heyet Ue 
Evin temail kolu üyeleri de Ka -
raca köye gitmiştir. 

Heyet, zafer bayramını burada 
geçirecek, köylülernrJz•r. tertib 
ettikleri eğlencelere iştirak ede. 
cek, temsil kolu da muhtelif tem.. 
siller vermek suretile tenliği ar. 
tıracaktır. 

• • 
Başkumanda11 meydan muha.. 

re besinin 16 ıncı yı !dönümü mü.. 
nasebetile Duml Tınarda meçhul 
Asker abidesinde yarm yapılacak 
merasimin geçen se;oelcrden da. 
ha hareketli olma.• için geniş bir 
merasim programı hazırlanmıştır. 
Programı ya7.ıy<'rtız: 

1 - Milli Müd<>fa~ Vcklleti 
nin tayin edeceği miktarda askert 
kıt'a ve bir Hava filosu. 

2 - Bakanlıklar ve Parti adına 
birer çelenk . 

3 - Afyon, Kütahya, Manisa, 
Balıkesir vilayetleriııden teşkil 
edilecek atlı halk ktt,aları. 

4 - Afyon, Ma:ıisa, İzmir, iz. 
cilerindcn mürekkep bir~r kıt'a 

5 - Ankara v~ İstanbuldaki 
Üniversite ve yüksek mektepleri 
temsilen mahdut Laleoo heyeti 
(Kültür Bakanlığınca tertiplene. 
cek). 

6 - Afyon, Kütahya, Man'sa, 
Bilecik, İzmir, Aydın, İsparta, 
Burdur, Denizli, Konya, S~yhan, 
Eskişehir, Bilecik, Ko:aeli, An. 
kara, Bursa, İstanbul vilayetlerin. 
den biri umum! meclisi, biri vi. 
liıyct merkez belediyesin\ biri de 
Parti ve Halkcvlni temsil etmek 
üzere seçilecekleri üçer k;~ilik 
birer heyet ve birer çelenk. 

7 - Ayni günde yerlerine dö. 
nebilecek kadar merasını yerine 
yakın kasaba ve k&y halkını iş.. 

tirak ettirmek (Vi!Ayetleri tertip 
edecek.) 

8 - 30/ Ağustos akşamı Ankara 
ve İstanbul Radyolarında konfe. 
rans, 30 ve 31/ Ağııstos günleri bu 

ve bir tesellidir. 
Uzaktan ayak sesleri duyuldu. 
İtalyan genci: 
- Venedikte görüşmek üzere 

Allaha ısmarladık .. 
Dedi.. Vapurun bacası etrafında 

yürüyerek uzaklaştı. 
Ayten olduğu yerde buz gibi 

donup kalmıştı. 
Bu ne garip bir erkekti! 
Ayteni çıldırasıya sevdiği bel

liydi.. Fakat, neden ililnı aşk et
memişti ona? 

Yoksa bu İtalyan asilzadeleri
nin ilam aşkı mıydı?. 

Ayten kendi kendine güldü. 
Söylendi. 

Güvertede hızlı hızlı yürümeğe 
başladı. 

* Gültekin, suratı asık, mütema-
diyen sigara içiyordu. 

- Daha gelmedik mi Napoliye? 
Ayten saate baktı: 
- İki saatimiz var. 
Dedi. Gültekini neşesiz görün-

büyük hadise ve yapılan merasim 
hakkında neşriyat. 

9 - O gece Halkevlerinde kon.. 
ferans. 

10 - Merasim yerinde oradan 
Halk ve gençlik adına birer hi.. 
ta be. 

• • 
Büyük 
Gün 
Yarın nasll tes'id 

edilecek? 
30 Ağustos zafer bayramı gü.. 

nü şehrimizde yapılacak olan me. 
rasim programı tesbit olunmuştur. 

O gün İstanbul komutanı saat 
8,30 dan 9 a kadar asked birlik 
ve müessese amirlerıni, aaat 9 
dan 9,30 a kadar da vilayet, bele. 
diye sivil teşkillerinin yapacağı 
tebri.kAtı ordu adına komutanlık 
bln48ında kabul edecektir. 

Merasim kıtalan saat 9 da Un!. 
versite meydanında bağlı krokide 
gösterilen yerlerde toplanll' 1f b11-
lunacaktır. 

Saat 9,45 de geçit resmi kıtalan 
komutan tarafından teftiş ve teb. 
rik edilA!cek. 

Teftişi müteakiben kıdemsiz 
bir Sb. 30 Ağustos tarihıni anla. 
tan kısa bir nutuk söyl'yecek ve 
bilahara da Korg•r.eral bir nutuk 
irat ed<!eektir. 

Saat 10,45 de geçit resnı~ başlı. 
yacak ve kıt.:.lara bağlı cetvelde.. 
ki sıra ile geçid•? iştirak edecek.. 
!erdir. 

Kıtalar Taksim abidesine ge. 
lince ilişik krokide gösterilen yer. 
leri alacak ve bwıu rnütea,Jcip bo. 
ru ile verilecek hazırrol, dikkat 
emri ile merasime başlanacak, 
mevcut bandolar tarafından ça. 
lınacak İstiklal marşı ile beraber 
hazırlanan çelenkler abideye ko
nacak ve meras;me nihayet ve. 

rllecektir. 
30/ Ağustos/93& günü saat 12 de 

Selimiye kışlasındn 21 atım top 
atılmak süretile de bayram tes'it 
uiilecektir. 

Gece Anadolu ve Rumeli ya. 
r.~sında birer feM~ alayı yapıla. 
caktır. 

* Dünyadan harbi kaldırmak 
üzere seyahat eden İngiliz Amele 
partisi liderlerinden Corc Lans
bury dün Belgrada varmıştır. 

* Döviz kaçakçılığım önlemek 
üzere bu kaçakçılık i§ler~nin ay
rı bir teşkilata bağlanması düşü
nülmektedir. 

ce şüphelendi. 
Acaba Gültekin bir şey mi sez· 

mişti?. 

Ayten uzun boylu düşünmek 
fırsatı bulmadan, Gültekin kaşla
rını çatarak: 
Şansımı denemek istedim, dedi, 

kaybettim. Bir daha oynamıyaca
ğun. 

Ayten, Gültekinin oyunda kay
bettiğini anlayınca, geniş bir ne
fes aldı: 

- Ziyanı yok, prensim! Oyun
da kaybeden, aşkta kazanır B11-
nu denemiş oldunuz ... 

Ve yavaşça sordu: 

- Ne kadar kaybettiniz? 
- Üç yüz liraya yakın .. 
Aytenin canı sıkıldı .. 
Belli etmedi. 
- Canınız sağ plsun. Bir daha 

böyle büyük partilere giri§ecek 
değilsiniz ya .. 

- Şüphe yok. Mısırdan param 
gelinciye kadar elime kağıt almı
yacağım artık. (Devamı var) 

.. 

yu .. ak ümitler beslenuştır· . ,ıill' 
'<1 

büyük bir cesaretle bU ı,dJ ,ol' 
aldı ve ilk hamlede Fraıısa ısf 
yafut bir cemiyet )<urnı•k rt 
sini istihdaf eden bir tıı1'1~ 
formlar yaptL Fakat bir t ı~ 1 
Fransız serayesinin 5J1h"~~~ 
ğer taraftan da harici p0lı bd ı<' 
müsaadesizliği yüzünden . -" 

• oO il"' 
farlara karşı bir reaks'.f odl' lı" 
le geldi. Birun bu reaksıY0 ~jJ 
yecanı içinde 1937 sene~i y bıfl' ' 
iktidardan çekildi. i1<ticl~r ait'~· 
dan sonra radikal llDIYaljjl cdb~ 
siyonu altında fakat hallı ısı'' 
• d b" h "'-"nıete .... ı ' suıe ayanan ır u•u )ıil'' 

kal etmekle beraber, bU t,P tf 
met Blum zamanında Y'll'1 ~p~ 
formlara dokunmadL BU 1,•W 
meti kısa bir müddet içill ~"'"' 
eden Blum kabinesi ."'""'~• f 
da ne ileri ne g-eri gidildL ıi9~1 
hayet Blum çekilip de .b~ f 
Daladye hUklimeti iktıd ,-ır 
~ince, Başvekil, sosyal r•~tJijl 
ra karşı zımnen ayni ı-
ciripniştL .

0
u, .~ 

Daladye geçen pazar gli eP r 
sızın, bu sosyal reformla•:::ı~ ı' 
hemmiyetll senbolü olan .. uJll ' 
atlik mesai kanunUJla fı 0'1J'l'r 
den bir alız kullanınıtt11'.ıcıt<P 
kil, Fransanın mali ve ı:ı,~ ı' 
vaziyet.ini izah ederken'. di -,f 
atlik mesai kanunu ikl~l\11)1 ~r 
lanınıya engel telakki etl10 

, 11 ı' 
ledi. Daladye'ye göre, fr".~ji 1 
rasındaki istikrarsızlık 1111

1,,,ı•ır • 1 dil·gcf. rın aza masın an erı ali . .ı 
dir. Filhakika Fransanı~ "~ ftf" 
liri 1931 senesinde 49 Jdılf 'ıl'I 

%1! oı ·ı 
iken, 1937 senesinde d•'' 
inmiştir. Diğer taraftaıı .j)'ıl~ 

,·11~ ,, 
masrafı artmıştır.' . ~ti rıtır~ ~ 
Fransa milli gclırıııı D ıı 
mecburi~'etindedir. JJUlltıJlr1 
de (azla çalışmayı is~~aı~a•• )ıil' 
tedir. Çünkü milli ıııuda.b it• 
nız çok asker, top ve ~il~ ıırJ~ 
dir. Milli müdafaa bıt ~i I'._ 

Memleketin fabrikalarıııd~;~41 ~ 
lük mesai, paranın k:ı~·ııt• .,.,ı. ~ 
!ikrar ve düzgün mail ,·~~~l,,ıt 
tün bunlar da mitli ıııü I 
birer unsurudur. ,,ııJıl ./ 

Bunlar makul ve ıııD I d)~ ıtl 
ler olmakla beraber, pa 

3bi;,ı.,r 
ağzından çıkar çıkın••• ~r •'1 

. .ı 
iki vekilin istifasına ve ~~~,...., 
danberi de devam ed•0 Jıil• ~;~ 
sebeb olmuştur. Bat"• dif tf. 
eden Mesai Vekili ıt-~~ f l 
ve Nafıa Vekili Fossal' ı"../ 
rine difer iki vekil ı.1i•lı_.,ıı I 
beraber, sosyafüt vıı uıı-' f. 
partilerinin tatilde b~y 
limento)'ll içtima• çı Jll t 
!undaki faaliyetleri de... r 
tedir. o )P 

Hükumet, parllııleıı10~:, ~~/ 
ralık içtimaa çağırılr1195 ,,ıı;ı ,1 

miyor. Binaenaleyh JJ1 Jıl ·~' 
cenah partileri arasııı 1 

('" ./ 

canı yatıştırmak içirı, "ıııa '/ 
zar günü söylediği ,,ııt~ ;ı,Jı 1 
yet telakki edilebil•'• ~·r~ ı1 
bulunmuştur. DaJadYe' 13diJI ıİ 
atlik mesai kanunun"" 

1 
ı".i 

.ı-.ıı ' ıı'" his mevzuu olıuad 1~· .,,, • I 
milli müdafaa için çalı "ı•'''' f 

"'"' . ı kalarda ve bazı eh• tlcr' 11 
nayi şubelerinde faıl9 rlı ~l 

.. 1'' ))" rilmck şartiyle işçıY 1 
• 1111 r 

fazla çalıştırmak i~~~"ıııir-"' (. 
decek şekilde totbık 111 ,cııa)ı' 
tiğini bildirmiştir. sol da j ff 
!ilerle hükumet ara•:ırdif· ,ı 1 
lar lıiili\ devam e~· ,,rı" ~ r 
bu temaslar bir 11eııce ğırıl'""l 
parlamento içtimaa ("ııir ~· 
lın.a, Fransa vahirıı l•~;Ji''I, 
buhranı karşısında i<• Jı•'" ./. 

Filhakika Frans•"'.",,,,°~1".J 
lik mesai kanuotl dtl ~ .,Ji"' 

(Devaıı>' f 111 

' 



Pazarlıksız satısa iki oÜn 
T E _L G R A F - '23 Ağustu~ I9:J8 

• kaldı! , Fikir ve ·-
~· __:__ san' at 

Istanbulun ilk 
Ekmek fabrikası 
Ne vakit 
Kurulacak? 

lktısadi meseleler ---
Belediye; şubelere ve 

cemiyetlerine geni 
esnaf 
bir 

tebligat yaptı ! 
11 ~Yifu Yaklaştığı ıçin maktu fi.. 
~lır·sa~ış hazırlıkları artmıştır. 
ııa~ '~ııle diğer iki vilayetimizde 

1~ ~ılr.sıı satışa b~lamak için 

'1ıııüt n kaldı. Beldiye buhususta 
llıa a olduğu tedbirlerini ta • 

Şimdilik 1 eylülden itibaren pa. 
zarlıklı satış usulü kaldırılacak 

olan maddelerin şunlar olduğu an. 
laşılmaktadır: 

"D ,, grupu 
Yaıa~: FiLE 

Bunu herkes biliyor, tanıyor \'e 
merak ediyor. cDe• yi cDab diye 
telilluz ederek ona bin bir mana 
vermek isUyenlere rastlıyoruz. T eprak mahsulleri efisi 

Haftada 48 saat musai 
az mı geliyor ? 

Ekmek, et, bakkaliı)"e çeşidleri, 
yenecek, içilecek gıdalar, sebze ve 

•D• liler, delilerden mi mürek. dEğirmenleride 
keptir.? Bunlar, dahiler mi? Do-
landırıcılar mı? Dalkavuklar mı? sabn alıyer 
Dümbelekler mi? Dostlar mıı? Şehrimizde ekmek yapış işle -
Düşmanlar mı? Nelerdir? Kim- rini tanzim etmek ve modern ek. 

iş dairesi iki tarafın da rey ve 
ikrini alacak bir anket açabilir 

Ilı lanı 
lıiim ış ve bunları şubelerle 
eı,,,,~ esııat cemiyetlerine tebliğ 
~tir -
llu ~· .• . -w 

~lılt blıgc gore; satışlarında pa. 
t)liıı kaldırılacak olan maddelerı 
1i!e den sonra yine pazarlık sure
~"- satınağa teşebbüs edenler için • ..., b' 
lcr ır kontrol !)lapılacaktır. Bun. 
~ ~81'.aJanır yakalanmaz 15 lira 
'tce1t;a arasında para cezası ve. 

ll . 
ıtııı u ~abu hareketlerin tekerrür 
~tı halinde de; o dükkan ve 
~bı·~alar kapatılacaktır. Ve yt:ni 
latb~ göre; bu yeni kanunun 
~ da bir zorluğa uğrıyanlar 
~ bir leli!ddüdü olanlar, kendi 
b~Yetlerıne de müracaat ede • 
~ elıJerdir. Bu müracaatlar ay. 
lib· Belediye şubelerine yapılmış 
~elikJti ve kabul olunacaktır. 

mey va. 
Yalnız gıda maddelerinden ba. 

!ıklar pazarlıksız satıştan istisna 
edilmiştir. 

Her nevi taze balıklar; pazar • 
!ıkla satılabilecektir. 

Belediye; tuhafiye, züccaciye, 
odun, kömür, cam ve kundura gi • 
bi maddelerin de maktu fiatla sa. 
tılmasını İktısad Vekaletniden 
istemiş bulunmaktadır. 

İktısad Vekaletinden bu husus. 
ta, henüz müsbet veya menfi bir 
cevab verilmemiştir. 

Gerek bu son maddeler hakkın. 
da ve gerek maktu fiatla satıla • 
cak maddelerin üzerlerlne konu • 
lacak olan tek çeşid ve ayni biçim 
yeknasak boydaki etiketlere dair 
bugün veya yarın İktısad Veka • 
Jetinden kat'i talimat beklenınen. 
tedir. 

$erhoş şoför 

!erdir? Niçin kendilerine «D• har. mek fabrikaları tesis eylemek 
finj isim olarak seçmişlerdir? Bu maksadile yapılmış olan tetkikler 
bir yığın istihiam hep ve daima neticesinde ekmek 1abrikalannın 

1 
cevabsız kalmıştır. Zira cD• yi İstanbul için kat'i bir ihtiyaç oL 
merak edenlere izah e.ien biri duğu anl~ıştır. Şehrimizde bul 
çıkmamıştır. Bunlar ne deli? Ne fabrikaları; toprak mahsulleri u. 
dalkavuk, ne dümbelek, ne dost, mum müdürlüğü inşa ettirecektir. 
ne düşmandu. Benlar, sadece sa. İnşaata gelecek sene muhakkak 
natkardular. başlanacaktır.Ayrıca ofis, değir _ 

Onlar, Birlikl'r;ne verdıkleri menleri de satın alarak kendisi 
bu acaib isimle na~~r, dikati celb işletecektir 
etmek için bir ~ulıaflık yapmak Yeni ve ilk modern ekmek fab. 
iddiasında, ne d~ ':>aşka birlıklere rikamız için İstanbulda münas.ib 
meydan okumak için bir •~aya bir yer aranacaktır. 
gelınişlerdir. Türkıyde dördün. -
cü resim teşekwıü oıduğu için Romen iktısadcıları 
alfabenin dördü':'lrii harfi olan •D• 8 •• 
yj kendilerine isim olarak seçen ukreşe vardı 
•D• füer, deli değ1~1uler. Geçen hafta şehrimize gelmiş 1 

Resmi bir teş~ ::<lll olmadıkları olan Rumen lktisadçılarından B. 
için nizamnameleri, talimatname. Slovesko ve B. Karp evvelki gün 
!eri, heyeti idarE<ı, reisi, katibi Romanya vapurile memleketleri. 
umumisi, muhasi ·ıi, azası fahriye ne dönmüşlerdir. 
ve muavenesi Y'ktur, onbr. ruz.. Misafir iktisadcılar; Galata 
namei müzakerat, madde tadilatı, rıhtımında sefarethane erk5.nı ve 
nedir bilmezler, içtima, komısyon iktisadçılarımız tarafından uğur. 

Bundan birkaç gün evvel, haf. 1 
tada 48 saat meselesinden bahset. 
miştik, fabrikatörlerin iddiasına , 

göre, haftada 48 saat azdu. Bu id. 1 

dfa şu suretle izah edilmektedir: 

- Türkiyede sanayı yeni teessüs 1 
ediyor, teessüs devresindedir. Da..

1 
ha fazla çalışmağa i1'Uyacı var • 

dır. Biz, sanayiin yeni kurulduğu J 

bir memlekette, 48 sast çalışıyo. 
ruz. Bu miktar azdır. 

- O halde ne yapmalı~ 

- Ameleyi korumak İcab edi. 
yorsa, ameleye mahsus yaı·dım 

müesseseleri, içtimai sigortalar, 
hastaneler açalım 

mele 48 saat içinde daha çok ça. 
lışnııştır. 

Bu iddiayı cerheden iddialar da 
var. Bir fabrikatör de ~or ki: 

- Hele cumartesi günü öğleden 
sonra çalış.mamak... Böyle bir 

1 günden hiç istifade edilemiyor. 
Sabahleyin ışe başlıyoruz. Kazan.. 
Jar kızıyor, işler hazırlanıvor. Tam 
bu sırada saat biri çalıyor. Bize 
kalusa. cumartesi günü hiç ça. 
lı~annyoruz. İddialar pek muhte. 
lıftir JGmi 48 saati kiifi görüyor, 
kimi az buluyor. Demek oluyor ki 
umumi bir karar veı mek için, 
bir anket açmağa lüzum var, İş 
dairesi, bUtün fabrikati:irkre bu 
suali sormalıdu. 

·- 48 snat hakkında fikriniz ne. 
dir? 

- Bakalım o zaman fabrikatör. 
ler ne cevab verecekler? 

Fabrikatörün bu fikri üzerinde 
durmak lazımdır. Haftada 48 saat 
azdır <N!niliyor. Acaba 48 saat sa. 

nayiin randımanına menfi bir tesir 
icra etti mi? Bunu bilemiyoruz. 

Bazı fabrikatörlerin fikrine göre, 

haftada 48 saat, sanayi istibsala. 

tına hiçblı tesir yapmamıştır. A. 

1 
Bütü ııbu cevablan alm2druı 48 

saat çalışılması artık doğr•ı de _ 
ğildir. 

1 R.A. ~Üthiş bir faciaya sebeb oldu 
encl;men, taahhü<l:ı\1 şehriye gibi !anmışlardır. 
b~una valnt o;a! vıt> işlerle !=========================================== 
meşgul omlmazlar. •D• grupu, ça. 

l:>okuz yolcuyu uçuruma yuvarhyan ~~~~·eser vücud~ getirir ve teşhir 
Şoför bir çok kazalar yapmı, !şte •D• grupJnur. yasası bu. 

Cı> auı. aralarında do.;th .. k, fıkir ve 
tıo~en hafta İz"'litte feci bir nıışlardır. Yaralılar yetişen imdat kan•at birlikler\ olmula b~raber 

ıı 8 kazası olduğ'ınu yazmıştık otomobili ile şehrimize memleket her t!.-i bir baş,:< mesleğ€, boşO:a 
ııu: huSUsta aldığımız mütem. 1 hastahanesine kaldırılmış, hadi. mektebe mensubtur. 
t~ llıalUnıata göre; facia şöyle seye müddeiumumi muavinlerin. HP:ki cSanat 'ı'lkkır.dakö noktai 

•- ' .. n et-•·tı·· •• · d B dr' ı k .. B d 1 d wf ~ en e ı e oymuş .. u. un an nazar arı a:yrı a olabilir. GBye. 
~r, Beşiktaşlı Şevkinin ida. önce de yine bir kaza yapan şoför leri. ralışıp bir!i<': teşhir etmek 
llıit ek; kamyon Kandıradan İz.. Şevkinin kendisini bilmiyecek kadar güzel ve baait dahi olsa bu 
lir.~ gelınek üzere hareket etmiş. derecede sarhoş olduğu görüL birlik, mühürler, matbu nizam. 
~lculuJr ilk anlarda normal müştür. Sarhoş şoför tevkif edil- namelerle, antetli kağıtlarla var. 
it ; fakat, İzmite 10 kilomeL · .. ,. Jıklannı iddia ve is bat etmek ıs. 

llıl!sat mı,~. 
ı.., · . .edeki Çayırköy mevki.. 1iycn resim cemiyetlerinin hep. 
~ 'Vir Değil kendini bı!miyecek dere. 
~-t~aıı dönerken uçuruma yu. sinden fazla bir ıoyluk t':sanüt 

B uk tt k cede sarhoş bulunan; velevki bir, 
ıı-r ır. u s u a amyon ve sadakaUle han~lı:et etmektedir. 
• Ça Par ld • 'b' · · d k. iki kadeh içmiş ohıı bir şoföre •) 1 ça o ugu gı ı ıçın e ı ler. başkasını yenmek ihitraslle 
lı;.ı~ CUdan ikisiçok ağır, 2 si de araba teslim ~tmel< en büyük ha. kaybedilecek zamam çalışmıya 
~enecek derecede yaralan- tadır. hasrederek mücadel~Jİ vücudc 

'l J b ld getirdikleri eserlerin kuvvetine eyetimiz dün Sfan U an terk etmesini bilen •D• grupu '\k için şu izahtan sonra söylenecek 
Şam Fuara en kestirme söz şudur: •İdeal bir 

Mahsullerimiz 
• 

ihraç piyasalarında 
fazla revac bulacak 

' 
Üzüm, palamut, buğday, arpa ve diğer 

mahsullerin nizamnamelerinde ya
pılacak tadilat nelardir? 

İç Ticaret Umum Müdürü MÜln
taz Rek dün lzmirden şehrimize 
gelmiştir. 

Mumaileyh İzınirde iken refaka. 
indte vekfilet standardizasyon mü
dürü B. Faruk Sünter, standardi
zasyon mütehassısı Dr. Rihtenber
ger ve B. Hurşid Reşid olduğu hal
de İzntlrdeki muhtelif ihracat mü-

ce üzerine tasnif edilecektir. 
Arpa standardı: 
Arpa ihracat nizamnamesinin 

esası, buğdayın aynı olmakla be
raber biralığa elverişli olan kali
teler, ayrıca bu bakrmdan sıkı hü
k\ımetlcre bağlanını.,<tır. Yemlik 
olarak kullanılan arpa ihracatı 

yalnız temizlik ve hektolitre ba- 1 
krmından murakabe olunacaktu. A ~fil·. 

lt rtıerikaya Gidenler cD• grupunda s~rbest çalışan Bunun haricinde gerek Egenin 
esselerini ve imaliithanelerini gez
miştir. Şehrimizden Ankaraya gi
derek mevcut ihracat nizamname-

Busene en iyi 
Üzüm nerede 
Yetişti? 
İzmir valisı B. Fıvlı Güleç, ev. 

velki gün borsada üzüm piyasa. 
sını açtıktan sonra üzüm satıcıla. 
rının masalarını dolaşarak mab • 
sul nümunelerini tetkik etmiş, sa. 
tıcılarla konuşmuş~ur 

Vali, bu yıl en iyi mahsul )e
tiştiren mıntakaları sormuş, .;atı. 

cılar umumiyet itibarile Kosaba, 

Manisa ve Kemalı)aşı havafüi ü • 

:zümlerinin fevkalade ı:efis ve gü. 
zel olduğunu bildlımi~lcrdir. 

Bay L ·mi Ai<s. y 
2 aydanberi Almanyada fenni 

tedk>klerde bulunan İktısad \'e. 
k5leti ölçüler başmüfettişliı(i tek. 
nik muavini Baıy Lem'i Aksoy 
şehrimize dönmüştür. MumaJeyh 
Ankaraya gitmek üzere şehrimiz.. 
den hareket etmiştir. 

ll k arkadaşların resimde ileri hamle ve gerekse Anadolunun biralığa are et etti - h gösteren bazı eserlerine takarak !eri üzerinde yapılması liizımgelen ~lverişli arpaları kendilerine mahs 
~' Büyük seyya vapur· cKübiko ve cacaib ~esim• damga. değişiklikleri, buğday. arpa, yapa- sus adlarla ayrı sınıflara ayrıl- , _______________ _ 

'~~\>" k • • d landa fzmire uğruy@r sını yapı~uranlar, «D• grupun. ğı ve tiftik ihracatının kontrole makta ve temizlikten başka kal- gözönün<le tutufarak (Engin • 2) 

~ıı\1: er ser~sın e 8 inci beynelmilel İzmi" fuarı dan olduğu kadar resimden de tabi tutulma•! hakkındaki nizam- l-ur fileti nisbeti de asgari mikta- adı ile yl'ni bir tip ortaya konul-
., onumuzun ınşası- en muhteşem ve zevkli günlerini anlamıyanlardır. •D• grupu hiç nemeleri hazulıyarak İktisad Ve- ra indirilmektedir. muş ve bu tipin zuhuru üzerine 

()
. ..na b.q şlanıyer yaşamaktadır. Her varurla İstan- bir zaman •acaib resim• davasın. kaletine verecektir. Palamut: palamut sınıfları arasındaki a-

ı. nııın.. buldan İzmire akın akın halle git. da bulunmamıştır. Haber aldığımıza göre, bu ni- Bu ayın yirmisinden beri İzmir- bengi yeniden tesis etmek üzere 
"a..,, Uzdeki Nisanda Nevyork. mektedir. •D• grupu sergilerinde teşhir zamnamelerde nazarı dikkate alı. de ihracatcılarla muhtelif temas-
tı• ~"<lca1ı: olan •Beynemilel ser. birinci engindeki ru!uz nisbeti 
~ Ayrıca fuarı gezmek üzere her edilen resimler, anlıyan ve gören nan esaslar şunlardır: !ar yapılmış, bir senedenberi tat- ·· d 12 d (15) 'bl ğ ı 
.~ G'apilacak pavyonumuzun yuz e e e ı a o unmuş, 
...,0 gün memleketin muhtelif yerle • gözler için «klasik> dirler. Buğday standardı: bik edilmekte olan üzüm ve pala-

~·ı· a.nazaret etmek üzere bir 1z Bana daha fazla inanmak ister. (engin-2) de yüzde (25) e kadar 
•- '"" rinden mire seyyah ka!ileleri Btı"day nı·zamname pro)·esın' de mut nizamnameleri gözden geçi- f b 1 .. d ed'l ..,, ,""il dün akaşam §Chri-'• " ru uz u unmasına musaa e ı -
•q .. ~ gelmektedir. Bugünlerde, Akde. 5eniz, Eylül içinde akademide açı. ıhraç olunacak mallarımız sert, ıilmiştir. Palamut nizamnamesi 

'
lııı ;:;._erikaya hareket etmiştir. nız· turuna çıkmış olan büyük sey. lacak •D• sergisinde buluşllim. tatbikatı ihracatcılarınuzı mem- miş ve rufuz adile ihraç olunacak 

""Y t yumuşak ve mikset adları ile üç 
'-be e; Nevyork sergisi ko- yab vapurlarından bu' kaçı da İz.. FiLE nuu etmiştir. palamutlarda ise yüzde (25) ten •· "' a sınıfa ayrılmakta ve her sınıf, ib-

..,,._ y Suat Şakir, güzel sa. mır· limanına ugr-ıyacak ve burada H 1 b'k d lm k 1 fazla iyi palamut bulunmaması ' ... r alı; tiva ettiğı ecnebi madde çavdar a en tat ı e i e te o an pa-
~ Sıı ;deınisi profesörlednden birer gece kalacaklardu. Bu su. vam etmektedir. dün akşam da nisbetleri, hektolitre ağırlığı gibi !amut nizamnamesi (Birinci en- karar altına alınmışvtır. Tipler-
~~ liakkı, Mühendis bay retle vapurdaki seyyahlar hem mehtab eğlenceleri yapılmıştır. kaliteye tesir eden faktörlerin va- gin) tipinden sonra rufuz pala- de yapılan bu değişiklil<ten sonra 

ı.."'"l·o en mürekkeptir. şehri ve hem de gece fuarı geze - Mehtab gecesi için Avrupadan 2iyetine göre 3 muhtelü derece- muta geçmekte ve bu iki kalite a- malların heyeti umumiyesi üze-
~!, lluınu.zun inşasına hemen bileceklerdir. ürlü ziyalar saçan maytaplar ge_ ye numaralarla ayrılmaktadır. rasında bir mutavassıt sınıfa ihü- rinde yeni taş toleransları tesbit 

Fuarda muhtelif eğlenceler de. tirilmiştir n<;,•lcliJ:le buğday ihracatı 9 dere- yaç hasıl olmaktadu. Bu vaziyet olunmuştur. 
- .......,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!""!'!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~......,;~~.;.:.;.:,~~--~===:sıs 

Asariatika 
hepisanes; 

Geçen1erd2 bir ahbabım bl2.i 
evine davet e!ti. Koll~ksiyon ve 
antika mera.'<lısı olan bu zat, n ın. 
de nadir ve nadid.. eşyayı topla. 
makta hakikaten müstesna bır 
faaliyet göst~rmiş deneb>lır Ve 
hemen hemen bu topladığı f'~) a. 
nın içinde hepsi değerlı, hCJl"ı 
yakın, uzak tarih.! aid, adeta vr. 
sikavi mahivette cılan Ş<'Jkr. İçin. 
de öyle uydllrmr, taklıd falan 
yok. Her kiış~de güzel yerleşti_ 
rilıniş hır tar'Jı konuşuyor. Ktn. 
dimi derhal bir müzede saııd:m 
Ve düşünd'iro. Bu ev, ~üphe YO« 
ki yalnız ahbü,ımııı do.<tlanna 
kar~ı açıktH v., yine şüphı yok kı 
bura:;·a her t.:.•i~cn~ ht!r t3rih n11..~ 
raklısı veya lntJu eşya ~Örmek 
istiyenler ~~~! ~mc;1 • Zira borası 
o adamı e•.ndir 

Fakat b;r r,ıüzedı> kılunması ve 
müzelik esynn•ıı arasından tksıl. 
mesi icab edc·ıı bu kıymf>tlı ese•. 
leri gôrmcri: yalnız bu :uıtın ah_ 
babların mıi\'eS1' 4r ola':ı'Jrn b•r 
mazhari ·ett't. 

Elbet: 0 ;,i her ııısa:ı her k~l
leksiyorı. ve antlk;ı m .... ralch~ı ~ır. 
zu f"tt ;1 ıırr.an. kr~ine g~JV<'

nerek böyle müzelerden ar:ak:ıl _ 

mış tş. ;vı SJtuı ~l.ıp ev!ndc saı<_ 

lıyabi!'.r J,.Jr,n şöyle bir dü~<i. 
nülürsc h;;, m"nılekct kültiiru 
için bir kJJıı:t:, 

Nice ::ıöy:~ .mtika m<'nıklılaı ı. 
nm elir. 1° bulunan eşya, ancak 
ölümündfl:l s, .1.ua :_.rkCtS'ndPn m;; • 
ezelere n!İ•ll ~t:nişfü. Fa;ıat 
o adam y.\ş:-,dığ'ı rni.iddcte-.., o c,ya 
hapsedilmiş bulunuyordu. 

Ben bunu doğru bulınuyorum. 
Kimsenin zevkine karışmak ;ste. 

meyiz amma. Ammenin menfaati 
ni böyle evinde hapsedenlere ah. 

babımız da olsa gazete sütunla. 
rından teessrlerimize lısan vere_ 

biliriz. Bu da bizim halı:lı:ı~ız ve 
vazifemizdir. 

HALK FİLOZOFU 

Orta tedrisat 
Kadrosu; garın 
Hazır!.. 

Kadreya yeniden kaç 
muallim alınacak ? 
Bu sene orta tedrisat kadrosuna 

yeniden 300.400 muallim alına • 
cağı anlaşılmaktadır 

Yeni orta tedrisat kadrosunu 
hazırlamak üzere Maarif Vekıli 
Bay Saffet Arıkanın reisliğinde 

bir komisyon evvelki günden iti
baren çalışmalarına başlamıştır. 

Yen, kadroda ilk evvela; ida·i 
ve sıhhi sebeblerle nakilleri iste _ 
nen muullimleriıı vaziyelleri eha. 
!ında görüşülmektedir 

Bundan sonra da baştan açık. _ 
cak şube ve ort.:: mektt'blere yen. 
muallimlerin alınması i~ine bas • 
)anacaktır } 

Kadrolar yarın tamamlanacak 
ve telgrafla alakadarlara kbliğ 
olunacaktır. 

Diğe rtaraftan lstanbul mek • 
lehlerindeki orta tedrisat mua! • 

müdahaleye kalkıştık .. 
Ruslar; derhal harekete geçti

ler, çünkü bu iş fena idi. Devlet 
ahyei Osmaniyeye bbi hıristi. 

yanlar arasında ayrılık fikirleri 
onun işine gelmezdi. 

~< klin; kabul ederek, beceriksiz.. 
;!yin\ aleme ilan etti. 

1 bcğenmedil€r. Demek her nad. 1 
1 sa, Osmanı Hariciye Nezareti Leh. 

illerle Patrikhane arasında vaki 
din kavgası inceliğini kavrıyabiL 

protestoları karşısında sureta ge. !imlerinden kıdem zammı alal'lla. 
ri çekildiler, fakat; içten Fener ra aid liste maarif müdürlüğün~ 

SON TELGRAF'm 
S\ıl 'l'ariJıl tefrikası No. 78 

tan Aziz Rum 

Yu.an: M. Sami KARA YEL 

Patrikhanesini 
çıkardı ? ı.ı r.asıl hakh 

l~ aı,!ad . 
.. ~~ ı, Tuna üzerinde bu. 
"'la·' Buıga s K İçi 8!11 r, up, a • 
~ ~ l.e~rı istiklale sabıp kılmak 
~~lı. ere mıimaşatkiiı: bulun. 

~~lllta . 
'ıı Pat~zız zamanında· Fener 

t~· lu ~hanesile. Lehl,ler ara. 
ı. ı. t>atı.: Ucek b·r ılıl'l.'ı! zuhur 

11
t iııe ;h~ne tr•m'eketin kili. 

ı •e 
8 

e hakim ıdı Hatta, DuL 
~ di. ll'p kilıs•leri de Fenere 

'ıı-"'~ er I': • 
•. ~~ flı;k v~ Buğdanda bu. 

11••tırı r•ı• emlak ve em. 

valinin kendileria•! terkini talep 
~diyorlardı. 

Rum patrikhanefle, memlekin 
a;.sıııdaki bu büyıicei. din ıhti. 
lafı ekmeğimi~e yağ süren bir 
mesefa idi. 

Bu gibi mesc!~yı teşkilatlandı. 
rıp senelerce ug•aşsak vücude 
getiremezdik. Rıımlarh, yani Yu. 
nanlılarla Rumenlerin arası açıl. 
mış bulunuyordu. 

Biz, bu güzelim vaziyet kar~ı. 

sında, kozmopol.t siyasetimizle 

Ruslar, Rum patrikhanesi ta. 
rafını ilb'.zam ve şiddetle itiraz 
ettiler. 

Nasıl olurdu. Şark hıristiyan. 

!ık cephesinin ittihadı boıuluyor. 
du. 
Babıali uyudu. Kozmopolit ka. 

fas'Je düşünüp taşındı. Ve, şu ka. 
rarı verdi: 

- Ne münasebet; hi> devleti 
aliyei Osmaniye tebaası arasında 
ikilik olur muydu? Müttehit oL 
mak lazımdı?. 

Binaenaleyh; Rus t"rafım iltL 
zam etti. Rum patrikha~esiııe hak 
verdi. Lehleri gücendirdi. 

Üste de; Babıali bu mesdeyi 

düvel imuazzama i]n müttefikan 

'<~·in edeceği bir hul·me havale 

Memleketin prerı<ı ol.1n ckoza> 
)'lnbıfilinin bu Jıa:eı<t:tini hazme. 
,' Pmiyerek devl~<i metbuası olan 
t't; vleti filiyeya k•"~ı koydu. 

l\fanastuların emh~ ve emva. 
ıini haczetti. İrad1 a-.nı. memlcke. 
l'n haz'nesine •:atm!rnasını em. 

Punun üzerine; Rusyalıla~ ha. 
valandı. Fener p.: · ikhancsi prens 
t.Koza• nın emri.J. bır muamelei 
r.zb:ye olmak ii•ece :Jln etti. 

Babı:ili, neden sonra, işin ince. 
:ığini maşallah ;de~'< edebilm:ştı. 

Hariciye nazaıetim>.. Lehlileri 
;",klı görüyordu. Ve prens Koza-

r.ın manastular emlak ve €m,•..ı!ı. I 
!:i~ haezini sükıl·J., karşılamıştı. 

mişti. 

Ruslar, Babıalinin sükutuna 
mukabele ettiler. Şiddetli bir no. 
ta vererek ,Prens Kozaya, haczin 
fekkini emretmesini, olmadığı 

takdirde askeri müdahalede bu. 
lunacağını bildirdiler. 

Babıali, Rusların bu müdaha • 
lesi karşısında şaşırıp kalmıştı. 

Evvelce yaptığı hatayı siyasinin 
cezasını çekiyordu. 

Osmanlı Hariciye Nezareti. bir 
iki tarafa başvurdu. Nihayet; ka. 
tolik Fransa; ortodoks kilisesinin 

zaafını mucib olan bu meselede 
Lehlileri tuttu. Rum Patrikhan~-
sinin iddiasını şiddetle cerbC>tt:. 

Bunun üzerine BabıMi der;n bir 
nefes aldı. Rusların enlr ka!arı 

Prens Koza,devleti aliYFYtJ ta. 
bı bir Prenslık olduğundan mua. 

melci lıactiyeyi Babıfı.li:e bildir. 
mişti. 1 bozulmuştu. 

Ruslar, Babı.;Lnin sükfı'.unu ı Ruslar, Frans,zların şiddetli 

Patrikhanesini müstakillcn hare. gönderilmiş olduğundan maarif 
kete getirdJer. müdürlüğü bu kabil muallimleriıt 

Fener Patrikhanesi, Osmanlı mekteblerine tebligat yapmlğ~ 
İmparatorluğu içinde a)'rıca bir _koyul~~ştur'. 
devlet halini almıştı. Nasıl almaz_ I;:;;....;.....;..:...:::=::.::=======:; 
d ıh lJ,7 nı;rl 1 l» ı .{.ı ili ı. Gü ane Hattı Hümayunun _ 

Recep Ağ-ustos 
. 

dan sonra; hürriyet ve müsavat 
vardı ya?. 1 S 16 

YJ 1S38,Ay8,GJı: J,.!ıwllo 
2q AQusto& • Pazarte'il ' 

Patrikhane; devleti al!YJ€ ile 
metbuu Romanya Prensi Beyi a. 
rasında halli mesele edememes:nı 
iJQri sürerek ve kendi me~l:uiye. ! 
t!ni de bir tarafa bu<ıkarak dıi • 

-
1 veli muazzamaya miiracıRtlarda 

bulundu. 
Sultan Aziz, hük\ımet', Ali Pa. 

şa; hepsi bu işlere kar~ı san1<i; sc 
yirci idiler. 

NJrnyet; Ali Paşa, Romanyalı. 
lar tarafını ve onların dermeyan 
ettiği fikirleri kabul etti. 
Romanyalılar, o sene de İstan. 

bulda bir hastane, bir mektep te. 
sisiorıi lstiyorlardı. (Devamı var) 

l ı \ 

1 

1 
1 ' 

Leyleklerin gitmesi 

Vakiti ır v .... u Eıanl 

sa. d. SA. d. 

Güneş 5 21 10 32 

Ôt!e 12 I!> 5 27 

ikindi 1~ 58 Q }/) 

Akşam 18 48 u J) 
1 

Yata 20 24 1 37 

lms-.k :ı 36 8 l8 





Karısının başını taşla 1 

parçaladı! 
c:· ırh:lvetten ~onra kaçmıya çaıışr.ın 

mecnun nehirde boğuldu ! 

lstanbul'un bağları 
Uzüm bir meyva değil; muhak-

kak ki bir nimettir ! 
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Beyaz derili -
Yamyam cani .. 

......... mıııı ........... .. 

Bir sinir buhranının sebeb olduğu facia 
nasıl cereyan etti ? Filiz~nden yaprağına, yaprağından kütü· Bugüne .. kadar sak-

..,.. k d h . . lamadıgı suçlarını 

lt'tukarı s·ı· 
n~td : ı_zya havallsindeki 

'llııış ;n bırınde feci bir cinayet 
lt.e~ 2

4 
O Yaşlarında sinirli bit a. 

lııtııd Ya§ındaki karısını bit or. 
~= b~ını taşla ezerek öldür. 1 
24 uı:. liad!senin tafsilatı şudur: 

%ıcı Y<i§larında Novy.Marta is • 
~re Renç ve güzel bir kız 3 se. 
tlC t ~ekoblesky isminde bir Hs
~~.ı:. ti.kası amelesi ile birlikte 
l' '-ktadır 

gune a ar erzerresı ışeyarıyan asma inkllr ediyor r. 
\ Yazan: MAHMUD YESARi . . . 

surette bozuk bulunmakta. bu \ 
~'Üzden bazı buhranlar geçirmek. 
te, buhran sıralarında da sebeb - \ 
siz yere genç ka' ısile kavgalar et. 

mektedir. ı 
Tokablesky bir hafta evvelin -

denberi yeni bir fikri sabite ka. 
pılmış bulunmakta. İkide birde 
genç ve güzel metresine: 

- Ben öleceğimi hissediyorum. 
Sen yaşarsan başkalarının ola _ 
caksın! Ben buna tahammül ede. 

Üzüm mevsimi, bağa gittiniz . nı? 
İstanbulda, nerelerde bağ v:ır? 

Diye de sorabilirsiniz. Yakacığın 
bağları meşhurdur. Fakat bir ikisi 
müstesna, çoğu bakımsızdır . 

Yakacıktan trenle Haydarpa _ 
şav a doğru inersek, yolun iki ya. 
nında, ufak ufak bağlar görürüz. 

Hele Göztepe nümune bağına, 
tren geçer, hala gözünüzü alamaz 
bakmak istersiniz. 

Bu bağlar, halk için değildir. 

Üzüm mevsiminde, bağda üzüm 
yemenin keyfi, zevkıi. başkadır. 
Rumelihisarındaki yeni bağı 

gördüm, gidip oturmak, nedense 
kısmet olmadı. 

Bir gün arkadaşlar· 
- Bağa gidelim, dedıler. 
- Hangi bağa? 
- Topkapı bağlarına ... 

- -:;.:.=..;.;;..;,• :;;• ==-===~~""-· 
....... _ ---

dut yaprağı atlas! demiş, ve yetiş. 
tirmiş! 

Bağ bir iken iki, iki iken üç ol. 
muş. Bu gidişle, dördü, beşi, altıy; 
bulacağı da muhakkak. 

Yeni açılan bir bağa gittik. Ü. 
zümünü yi:yin bağını sormayın. 

Taze, buğu tutmuş salkımlar, 

daha yemeden, iç serinletiyor. Ba. 
ğa bak üzüm olsun, üzüm yeme _ 
ğe yüzün olsun! 

Üzüm cinslerinin, çeşidleririn 
ayrı ayrı yerlerde değil, karışık 

dikilmiş olmaları gözümü çeldı. 
Bağ sahibi: 
- Dişi, erkek dikilir, dedi. !lep. 

si ayni cins dikilirse, daha koruk. 
ken döker. 

Üzüm üzüme bakarak kararır! 
Dedikleri, acaba bundan galat 
mı? 

Korkunç cınayetferın faıll kim?. 
Vaydman çetesinin yanı ınsan 1 kimlnln gözlerine diktL Va umu.. 

kasabının rıütün cürürr ortakları mım hayreti karşısında fU &!izleri 
yakalandı, hapisnaneye konuldu siJyl~di: 

mu? yoksa henüz bunlardan ser - - Firç Framer'in katili hakkın 
besi dolaşanlar da var mı?... da verdiğim ifade doğru de~ • 

İşte on beş gündcnberi sorgu dir ... 
hakimi mösyö Berri'nin zabıta Sorgu hakimi, zabit kAtlbl fL 
memurlarının, av'.lkatların ve ga. şırmış kalmışlardı: 

zetecilerin fikirlerini işgal etlen - Vaydrnan, ne demek istiyor. 
sual bu... sun? Birdenbire ifadeni değiştir. 

Vulzi canavarı tevkif olunduk. mene, inkara sapmana sebeb ne? 
tan sonra cinayetlerini itiraf etti. - Ben Fromer'i öldürmedim. 
Bunları nasıl, nerede ve kimlerle, Şimdilik fazla bişre'y söyliyemem 
ve kimlerin yardımile yaptığını Canavarın muannldane sükutu 
bülbül gibi ve soğu;ıo kanlılıkla bi. karşısında sorgu hakimi bu me _ 
rer birer söyledi. Bunlar da yaka. sele hakkındaki dosyayı kapattı. 
landı. ' bir başkasını açtı. Rayınon Lesbt> 

Milyon; Röje Löbriin'le Janin meselesi... 
Keller'in katline bilfiil iştirak et. Vaıydman buna da şu cevabı 
ti mi, etmedi mi? ... verdi: 

dır. ~ab~sky. iyı kalbli bir adam. 
4ıığıı • e baba olmak üzere bulun _ mem ... Ruhum muazzeb olur. 'e ıçin sevdiği metresi ile ev. 
bıı de~ de düşünmektedir. Yalnız 

Bundan otuz kırk sene evvelsi, 
Topkapı tarafları, bağlarla dolu , 
imiş. filoksara kırmış, filoksara -
dan kurtulanlar da cılızlaşmış 

topraklarında, yeniden bağ ye -

tişlirmek istemiş; kimin ki dağda 

bağı var, yüreğinde dağı var! de. 

Öğünülen bağa, sepeti küçük 
götür! derler amma, biz ikrama 
konduğumuz için, elimizi kolu _ 
muzu sallıyarak gitmiştik. Misa. 
fir, umduğunu değil, bulduğumu. 
zu ,,·iyecektik. 

Bütün sorguların esasını bu teş. - Bunda da bir dahlim yok. 
kil ediyordu. Son zamanlarda me. Ben öldürmedim ... 

. anıının sinirleri dehşetli 

Demektedir. Genç kadını t •lı 

sözlerle erkeğinin bu bo~ düşün. 
tUc'\ amı 7 lı : t J J t.' J 

Yıllardan sonra, hangi hayır sa
hibinin aklına gelmiş, eski bağ mem ş. sabır ile koruk helva olur, 

~cthte milyon!!'in karısı yakalandı !1 
~enç ve güzel kadın nasıl kaçmış; Pariste ya-! 
l(Qlanmasına kim sebeb oldu? Gazetecinin rolü 

Göz alabildiğine yeşilliklere. ~ar. 
daklara, lditüklcre bakarken, dü. 
şünüyordum: Bu kadar verimli 
topraklar neden otuz. !ark yıl. ba. 
kımsız kalmış? 

Üzüm, ihmal edilir bir nesne 
midir? 

Üzüm. bir meyva değil, bir ni
mettir. Filizi. yaprağı, hamı, ol _ 
muşu. çürümii5ü. çardağı, kütüğü, 
dalı , her scyi. he" zaman. her yer-ı 
de aranır. beklenir, sevilir, işe ya. 
rar. 

- .. ~ ... ,,,; 
• ,J,,. ~"'ft! -
J ~ ~ •-ı- ı,(:.-.. [, t .. i;Stü ...... 

~ ,..,,,, .. ~ """*'" "'~' J.·'""" 
-4'a.~1 ~· .;~rlttt,...,lt~,, 

.-:..,-ı# ... .i.le.-.;.-..ı-- • ....-dJI, 

.... - ,~ "1,..,. -~ '!'-· ,J, 
/il...-,,..,../'J ... • 

önecekmiş 

Pariste aranıp da bir şey bulunamıyan ev 

ham Kaşera isminde bir Y ahutii 
çıkmış. adliyeye müracaatla: 

- Olamaz, demiştir. Bu konak 

WJ AlNIZ BEKARLARA 
~ \:{BiR PiYANGO 

'1 garib piyangonun 
ikramiyesi 

,c;ok güzel bir kızmış! 
•. •ı·· 
·~ ~~IJ( 
~ t •. ~r her '·erde bü~iik bir 
"~ ıt:ı.fJt" ,l J 

'd '. ~~h ~}·or. Rağbet görmesi-
1ı;,1ıi~d: tııil;·onlarca halkı ü

' h ika . la~atması milyonlar-
~) ı:ıinl ' 

l'•I· •rce. haftalarca tat-
·d dt' i .· 
'' Çınde vakit geçirt 

atine tertib olunan kır eğlencesi 
günü yapılacakmış 

Biletlerin fiatı çok yüksek ve 
yalnız bekarlar tarafından satın 

lınabilecek 

Piyangoyu tcrtib eden komi-

benimdir. Satamazsınız! .. 
Lakin işdeki muvaz•a ça _ 

buk anlaşılmış. tasfiye heyeti ko
nağı işgal ettirerek kapılarını da 
kapatmış. Abraham Kaşer kendi
nin olduğunu iddia ettiği eve gi
remez olmu~tur. Abraham Ka~er 
Londrada kürkcüdür Zengindir. 
Fakat öyle büyük konaklarda o
turacak gibi değildir. Ufak bir ev
de oturmakta, orta halli bir ada
mın hayatını sürmektedir. 

Tanfieldin karısı Amerikalı da 
genç ve güzel bir kadın ki kocası 
hapse girdikten sonra o da İngil
terede oturmamış, Fransava git
miştir. 

Sen nehri s.ıh•lındc mü _ 
kemmel bir konağı olan Madlen 
yeni gelen İngiliz gazetelerinh 
söylediğine göre bu günlerde ge
ne ortadan kaybolmuştu. Londra 
gazetelerinin Paristeki muhabir
leri Amerikalı Madlenin evine ge

ı •·~""· r h ~tı,. "'a'arı a at ve huzurla ya-

çenlcrde iki kişi geldiğini gür -
te, düğün ve balayı seyahati mas müşler. Bunlardan birinin Lon-
raflarını verecek, yeni evlilere bir ı ______________ 

1 
'! k ih .1111 1 an da bir giin ka

~ , , 1•i~d tırıı;ıJini dü~ünerck ,ü-
' o ıııes' d .. .. b •-,., u gunu e .. -

1 ~
1

"'• l•i 
t . \~ta l an"'onıuz. Jıcr ay 

;;ıt~ıı tıda.sları Sl•vindiriror a d ' • ,r ' 

t ~ 1>aı a lımıdlcr veriyor. 
1, i 111~~: Uda, Hni bir piyango 

.d'>ıı; ı "ıtş. lıliyük ıkramiyc,i 
•,,; Q~ları d .. . -

"'• , n a gıızcl hır kız .. 
··ı· l IJl:l c·ocugun n1cnfa .. 

ev tutacak, içini dö~iyecek - 1 

tir. Şehrin bütün bekarları onar, 
on ikişer bilet birden alıyorlar

mış. Ve büyük ikramiye olan kı
znı kinı olduğunu öğrenmek, rcs· 
mini görmek istiyorlarmış. Fakat 
bu, çok gizli tutuluyormuş 

Piyangonun bii~·iik ikranıiycsi, 

yani yirmi ya~ındaki güzel kız 

da ayni merakta olsa gerek. 

Şüphesiz, biitün bekarlar genç 

ve yakı~ıklı değildir. İçlerinde 

l(ençleri olduğu gibi kırkını çok
tan gecenler de vardır. Y:ı 
birinci ikramiyeyi bunlardan 
biri kazanırsa zavalh kızın 
hali ne olacaktır. Çarüoaçıir 
kabul edecektir. 

Biz, bütün kalbimizle hii\·ük ik· 
ramiyeye genç \'C yakısıklı bir 
delikanlının isnbet etınc.li teınen~ 
r.isindeyiz ... 

dradaki zengin ku v11mcu (}.,rsun, 
diğeri de gene Londradaki kürk
cü yahudi Abraham KaşN oldu
ğu tahmin ediliy<>rdu. Bunlar Tan
filid i~inde çok alakadar olan iki 
•damriır. Kuyumc.ı Gersun'un da 
rolll vardır. Kürkcü ile kuyumcu 
Tanfieldin yanında bir saatten 
fazla kalmıştır. Abraham Kaşer 
Tanfieldin konağını evvelce ken
disinden satın almış olduğunu id
dıa dmektedir. Kuyumcu Gersun 
da diğer bir takım eşyayı evvele" 
Tanfieldden almış olduğunu ileri 
sürerek şimdi bunlar üzerinde a
lacaklıların hiç bir hakkı olmadı
ğı iddiasındadır. Bu mülakattan 
sonra Madlen otomobiline binerek 
çıkıp gitmiş, nereye gittiği öğre
nilememişti. Otomobil Abraham 
K-'oer ve Gersun ile beraber Mad. 
lenin küçük kızı ve kendi dadısı 

Tantıeldin Aınerıkalı karısı 

Madlen 

da beraber bulunuyordu. Fakat 
kadının bir çocuğu daha vardır. 

Bu sekiz yaşında bir erkek çocuk
tur. Madlen evden o kadar telaşla 
çıkmış ki oğlunu ve oğlunun d1-
dısını almamış, onları evde bırak
mıştı. Tanfjeldin mallarını tasfivc 
ile alacaklılara para vermek üze
re adliyece tayin edilen heyet na
mına Filips isminde bir vekil b'J. 
lunmaktadır. Vekil tayyare ile 

(Devamı 6 ıncı sahllede) 

Asma filizlerini , salamura hı~r:ır 
tur~usıınun üstiine koyarlar İn _ 
celi kalınlı filizlerin mavhosluğu, 
turşu f' a ayrı b!r çaşni verir. 

Taze asma ~·aprağile yapılan 

dolmaları, lezzetle yeriz ve her 
yıl, asmaların yapraklanmasını 

bekleriz. Kışın da. salamura<ını 1 

ararız. 

Bütün meyvaların hamı, yen _ 
mez, bir işe yaramz. Koruk, bam. 
yaya atılırsa, yemeğin lezzeti de. 
ğişir; bamvalar kararmaz, kehriba 
gibi sararır. Koruk suyu ile ya _ 
pıhın salatalar, limonlar, sirkeli 
salatalardan daha nazik ourlar. 
Çocukluğumuzda, bir avuç ko_ 

ruğu bir bardağa doldurur, üzeri. 
ne de bir avuç tuz attıktan sonra 
bardağın ağzını bir bezle kapa _ 
tır; 

- Koruk terleme ... Ter!eme ... 
Diye sallar ve tuzu içen koruk. 
(Devamı 7 inci .ayfamızda) 

selenin şekli değişti. Hapishanenin 1 
karanlık höceresinde oturan Vayd. 
man hiç şüphesiz rüyasında gi _ ı 

yotin, cellad başı Deyblcri gör - [ 
müş olmalı ki başını kurtarmak 
sevdasına düştü. 

Başkalarının hayatına kıymak _ 
tan, bayatile oynamaktan zevk a. 
lan bu canavar şimdi artık kendi 
başından korkuyor. Bunu kurtar. 
mak için ilkevvel avukatını de • 
ğiştirdi, Paris barosunun en maruf 
avukatlarından, Lanılro gibi, Şi. 

mit hemşireler gibi canilerin m'1. 
dafii Mösyö MoM dö C!af<ri'yi 
seçti. 

Sonra ilk ifad~Jerinden rücu C'!. 
ti. Lebori ve Fromberi öldürd'1 • 
ğünü inkara J;aşladı. 

Sorg>1 hakimi Vaydmanı büro. 
suna celbetmişti. Dosyayı açtı: 

- Vatandaşınızı ne suretle öL 
dürdüğünüzü bir daha anlatır mı. 
sınız? ... 

Vaydman, gözlerini sorgu ha -

SöN~MA 
-· ----~~~----~~~-~~-·-~~~~~~ ............ ,.-...,.~ 

Be gaz perde aşıkları J!Ün geç-
tikçe çoğalıyor mu? 

Beyaz perdede hepimizin, du _ 
ruşlarını, oturuşlarını, söz söyle. 
yiş ve kımıldanışlarını zevkle sey • 
rettiğimiz yıldızların yerindi! ol
mak arzusu içimizde zaman zaman 
parlayıp sönen yenilmez bir zr_ 
zudur. 

Diyebiliriz ki bugünkü sinPml 
beyaz perae ve akran, dünün en 
rağbet gören mabedleri kadar gö. 
zümüzde büyü"en modern mabed. 
!erdir. 

Hangiınız vardır ki beyaz per. 
denin imrenerek seyrettiğimiz 

şöhretlerine gıpta etmesin? Yine 
hangimiz bu kıymtleri dünyanın 
her kıymetinden üstün, bu şöhret. 
!eri kainatın en \'Üksek şöhretle. 
rile bir tutarız? 

Acaba beyaz perdeye yüksel _ 

mek, ekrana çıkmak için baş vu. 
rulacak çareler basit ve teknik ça. 
reler midir? 

Bugün yaşayışlarına imrendi _ 
ğim,1z sinema şöhretleri talih ve 

( L>evamı 7 inci sayfamızda) 

Ve yeniden suale maruz .lı:al • 
mamak için ilave etti: 

- Fazla birfey söylemek ste. 
miyorum. Evvelki sözlerim doğru 
değildir. Yeni sözüm de vokt'.lr. 
Şimdilik ısrar etmeyiniz. 

Bir kaç dakika sonra J an dö 
Koven'in katili hapishaneye, h!I. 
ceresine iade olundu. 

Birkaç gün sonra sorgu h~kiml 
yeniden kendisini is!icvab etti. 
Fakat Vaydman !ula birşey söy. 
lemedi, yalnız şimdıye kadar ismi 
geçmiyen birisinin mevcudiyetini 
ima eder gibi oldu. 

YENİ BİR MİLYON 
Bu suale sebeb pdur: Kartiye 

Laten'de bir otı>lde, oda pararını 
vermiyen, adresini bırakmadan 

sıvışan bir adamın bıraktığı çan. 
ta alır. Bu çantadl, !\filonun Jan 
Blan'la beraber Alm~nyada mah. 
pus bulunduğu sır.ıda yazım~ ol. 
du~ıı mektublar:fan miirekkeb 
bir deste bu!unmu~tur. 

Bu mektublar, bütün Kartiye 
Lotcn müdavimlerinin tanıdığı 
Maguy adlı bir kıza yazılmıştı. 

Maguy, 1935 temmuzunda Mil. 
yonla beraber Almanyaya gitmiş. 
ti. Beraberlerinde Röne ve Nadi 
adlı iki kızla J an Blan ve Muli de 
vardı. 

Bu mektubların bazı parçalarını 
aynen nakledelim. İşte sevgilisinin 
sıhhatile aliıkadar olan bir mek. 
tub: 

. ' •Sıhhatine dikkat et. Ihtiyat _ 
sızlık yapma ... Sıhhatine çok e _ 
hemmiyet vermem, kendine iyi 
bakmanı taleb ediyoruın. Gençsin, 
zevketmek, eğlenmek istersin Fa. 
kat sakın delilik y:tpma. Sıhhat 

her şeyden mukaddestir .. » 

Hele ahlak dersi verrnesine b~-
kınız: 

cSakın, şüpheli adamlarla mü. 
nasebatta bulunay1m deme. Dik. 
kat et. Pariste o kadar şüpheli, 

hatta tehlikeli adamlar var ki ..• 
Bunlara seliim vermek bile caiz 
değildir .. .» 

Bir başka mektubunda şu cüm. 
leyi yazıyor: 

•O gün çok asabi, fakat o nls.. 
bette de güzel ve sevimli idin .. » 

Bir diğerinde de istikbali <lll -
şünüyor, istikbale aid fikirlerini 

(Devamı G ıncı aahlfemhd•l 
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(Birinci sahifeden devam) 
8 - 922 büyiik zafer arifesini 
emirleri altında idrak edenler
le birlikte ve yiiksek ihtisas· 
!arla hatırlıyarak saat 18 de bi· 
tirildi. Bu mes'ut günün yıldö
niimii ve yapılan manevra md
nasebetile Cumhuriyet ordusu 
men•upları başta ben olmak ü
zere yiiksek Başbuğlarına kalp
lerinden coşan sonsuz heyecan 
ve saygılarla meşbu sarsılmaz 
bağlılıklarını arzetmekle niha
yetsiz eref duyar. 

,. :-J:i • ' ' . 

Bir köpek bir 
dilsizi ısırdı 

Şişli civarında Osman beyin 
mandırasında bağlı bulunan bü
yük çoban köpeği bağlı bulundu
ğu yerden ktirtulmuş ve mandra
da dolaşmakta olan Korepe is • 
mlnde dilsiz bir demirdyi muhte
lif yerlerinden ısırmıştır. Kore
pe tedavi ve köpek müşahede al
tına alınmışlardır 

Tramvaydan kelunu 
dışarıya sarkıtmanın 

cezası 

Şoför Yusufun idaresindeki 3334 
numaralı otobüs Bakırköye git
mek üzere Samatyadan geçerken 
vatman Nazımın idaresindeki 
tramvayın yanından geçmekte i
ken tramvaydan kolunu pencere
den dışarı sarkıtmış olan Ilgazlı 
Sait oğlu Sadıkın koluna çarpa
rak yaralamıştlr. 

Oç yaşındaki çocuk 
yaln~z bırakıhr mı? 

Mercanda oturan Kamil ismin
de birinin 3 yaşındaki kızı Ayten 
«vin ikinci kat penceresinde oy
namakta iken sokağa düşerek 

muhtelü yerlerinden ağır surette 
yaralanmış, Şişli çocuk hastane
~ine kaldırılarak tedavi altına a
bnrnıştır. 

Bir çamaşırhanede 
yangın çılf h 

Marpuççularda Nadide, Feride, 
Nimet ve Bedrosa ait çamaşırha

neden yangın çıkmış sirayete 

meydan verilmeden söndürülmüş
tür. 

Bir tramvay biletcisi 
yaralandı 

Vahan Azaryan isminde birinin 

idaresindeki 512 numaralı hwıu

si otomobil Şişliden geçmekte i
ken Abdullah isminde bir tram-

vay biletcisine çarparak yarala-
mıştlr. 

Metesiklet ile tram
vay arasında 

Zeynel isminde biırnin idare -
sindeki sepetli ve içinde 4 kişi 

bulunan motosikletle vatman Sü-
leymanın idaresindeki tramvay 
Şişlide çarpışarak her il<isi de 
hasara uğramışlardır. Motosikle· 
tin içindekilere bir şey olmamış-
tır 

Oyun yüzünden 
Çengel köyünde oturan Selçuk 

isminde biri bir kahvede oyun 
yüzünden çıkan kavga neticesin
de Hü,,.,yin isminde birini sandal
ye ile başından yaralamı~tır 

1 İki terlikci anısında 
Mercan hanında oturan Cemal 

ve Ali isminde iki terlikçi bir pa 
ra meselesinden çıkan kavga ne
ticesinde ayni handa oturan ter
likçi Ha<anı bıçakla yaralamış -
}ardır. 

Geenlkurmay Ba§kanı 
Mareşal Fevzi Çakınak 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Ordumuzun yüksek ve her 

vakit olduğu gibi milletin em· 
niyetine cidden layık kıymet 
ve kudretle dolu manevrası -
nın çok istifadeli safhalar gös· 
tererek bittiğini bildiren tel
grafının aldım. Türk ordusu· 
nıın yarattığı zaferin bu yıldö
nümü günlerinde kalbim ordu
ya karşı takdir ve şükran his
lerile doludur. Sizin ve tercü
manı olduğunuz aziz silfih ar· 
kadaşlarımın hakkımda gös • 
terdikleri samimi ve asil duy-

İ ki yangın gular, o günlerdeki hatıraları
mı canlandırdı, heyecanlarınu 

Dün Kınalı adada deniz kena- arttırdı. Başta siz olduğunuz 
rındaki fundalıklarla Yeşilköy ci- halde cümlenize candan sevgi 
varındaki kuru otlar tutuşmuş ve saygılarımı sunar, şimdiye 
ise de her iki yangın da sirayete kadar olduğu gibi bundan san-
meydan verilmeden söndürül - ra da dalına artan kutlu başa· 
Muştür. rılar dilerim. 

incir ağacına çıkarken " .. Kemal ATATÜRK 
Bakırköyde Zeytinlikte oturan Ataturk'un Zonguldak-

fotoğrafcı Mekenin 13 yaşındaki Jılara iltifatı 
oğlu V ahram bir incir ağacına çı
kaFken düşerek sağ kolu kırılmış 

I.:rmcni hastanesine kaldırılarak 

t<'davi altına alınmıştır. 

Kaynar sütü çocu· 
ğunun üstüne 

döktü 
Üsküdarda Çavuşderesinde otu

ran İsmailin karısı Hafize elinde 

!::ulunan kaynar sl.ldl.1 3 ay !ık Ay

<iın ismindekı çocuğun üzerine 
kazaen dökmüş, Aydın muhtelif 

yerlerinden yanmış, hastaney!l 

iıaldırılarak tedavi altına alın -
mıştır. 

Zonguldak, 27 (A.A.) - 26 
Ağustos Atatürk günü Zongul
daklılar adına sunulan saygı ve 
bağlılık telyazısına Büyük Ön· 
der Vali ve Balk Partisi baş· 
kanına şu karşılıkla Zo~

dak halkını taltif buyıırmuşlar
clır: 

•Teşekkür eder ve sayın hal
ka selam, sevgi ,.e iyi dilekle
rimj bildiririnı. 

K. ATATÜRK• 

Atatürk Harıcive Ve
kilimizi kabul etti 

Franko diyor ki: 

İstanbul, 28 (A.A.) - Ata
türk, bugün Ankaradan gelen 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Arası kabul buyurmlllj
lar ve uzun müddet yanlarında 
alıkoymuşlardır. 

................................ 
(Blrlnd ıahlleden dev•m) 

çarpışmasıdır. 

Burgos 29 (A.A.)- Burgos hü
kümetinin gönüllülerin geri alın
ması projesine verdiği cevab hak
kında Havas Ajansının muhabiri 
tarafından sorulan bir suale ce
vab veren Franko, bilhassa de • 
miştir ki: 

•Ademi müdahale komitesi a
zasının birçoğu Kızılların safla_ 
rında çarpışan gönüllülerin yüz.. 
de elfü-inin geri alma projesine 
dahil bulunmadığını bildirmekte_ 
din 

Franko gönüJlülerin geri alın

ması projesinin Frankist İspan
yayı mutazarrır etmediğini tas -
rih ettikten sonra şu sözleri lla. 
ve etmiitir: 

•Eğer ecnebi gönüllüler gelnıe
mt~ olsaydı harb geçen son teş -
rinde b;tmiş olacaktı. Çünkü o ta. 
rihte K•zılordu Madrid kapılann. 
da hezimete uğramıştır.• 

Frankoya göre gönüllülerin ge_ 
ri alınması projesinin tatbiki güç, 
fakat imkansız değildir. Çünkü 
Frankist İspanya her zaman hak_ 
lı, adilane ve kendisine zararı do
kunmıyacak her türlü tedbirleri 
kabul elmeğe hazırdır. 

• • 
Makineye 

Franko net.ce olarak Frankist 
İspaQ)-anın galib geldiğini ve bu 
zaferini hiçbir şeyın ve hiçbir kim 
senin gaspetmesine veya küçü!L 
mesine razı olmıyacağını tebarüz 
ettirmiş ve demiştir ki: 

•İnkılabımız her türlü manev _ 
raya sed çekecektir Adaletimiz _ 
den ancak vatan menfaatleri bir 
had tayin edebilir Hiçbir tavas.. 
sut onu şimdikinden daha iyi ~ek 
le sokamaz .Bız bütün İspanyol _ 
!ar ıçin büyük ve s<-rbest bir İs _ 
panya vücude getirmek istiyoruı>. 
JIÜKÜMETÇİLERİN TEBLİÔİ 

Barselon 29 (A-A.) - •Resnıi 
tebliğ. Ebr mıntakasında düş _ 
manın faaliyeti geçen günlere n!s
betle azalmıştır Yalnız tayyareler i 
kayde değer bır faaliyet göster _ 
mişlerdir. 

Estramadure cephesinde cum
hllll"iyetçiler düşmanııı Zujar 
ınıntakasına yaptığı taarruzları 

tardetmi~lerdir. Cumhuriı·etçiler 

ileri hareketlerine devam ederk 
Caca Higurara, Matasanos, Las 
Hilras'ı zaptettikten sonra Mad _ 

rıd Badaıiz şimendifer hattını 

Caboza del Buey'den Castuera'ya 

g;den yola kadar katetmişlerdir. . . ~ 
verirken: 

Başvekil 
Şehrimizde 

<Birinci ıahlfeden devamı 
sair mıicssesat müdürleri tarafın
öan hararetli bir surette karşılan
mıştır. 

Ba~vekil kendisini karşılamıya 

gelenlerin birer birer ellerini sı

karak kendilerile kısa bir müdet 
rasbılıalde bulunmuştur. Başve -
kilin bu seyahatinden büyük bir 
memnuniyetle döndüğü anlaşılı

yordu. Celal Bayar istasyondan 
doğruca hazırlanan hususi motör
le Dolmabahçe sarayına giderek 
Büyük Önder Atatürke tazimatı
nı sunmuştur. Başvekilin büyük 
Doğu manevraları hakkında tnu 
Şefe lazım gelen izahatı verdiği 

anlaşılmaktadır. 

Müteakiben Celal Bayar bir 
müddet istirahat edecek ve öğle
den sonra bazı ziyaretleri kabul 
'yliyecektir. 

Başvekilimiz şehrimizde bir 
müddet kalarak burada çalışacak
lardır. 

An karada 

Eski ispanya Kralı Franko 
tarafından ispanyaya çağrıldı 

Başvekil Elazığdan Ankaraya 
reldikleri sırada istasyonda An
karada bulunan Vekiller, mebus
lar, kumandanlar tarafından kar
şılanmış ve kendisi Vekillerle bir
likte istasyonun merasim salo -
nuna giderek burada 50 dakika 
kadar müzakeratta bulunmuşlar
dır. 

Milli Müdafaa Vekili General 
Kazım Özalp da Başvekilimizle 
birlikte bugün şehrimize gelmiş
tir Londra, 29 (A.A.) - Franko, 

Frankıst orduları muzaffer oldu
ğu zaman İspanya kralını tekrar 
tahta çıkmağa davet etmiştir. Bu 
davetnamenin metninden de an
Jaşılc'ığma göre Franko 13 üncU 

Alfons'u bir •korkuluk• olmak ü
zere kabul edecektır 

Kral, Franko tarafından ileri 
EÜrülen şartlar altmda İspanyaya 
dönmek istediğini cevaben bildlr
miştır. 

_ .... _ 
* Bir tarassut hareketinde bu

lunan 5 İsviçre tayyaresinden 3 ü 
dün kayalara çarparak parçalan
mışlardır. 

Sahte milyoner'in 
karısı yakalandı! 

(5 inci ıahlfeden devam) 
Londradan Parise giderek Madlen 
ile görüşmek istemiş ise de oraya 
gittiği zaman Tanfieldin karısını 
bulamamıştır. Vekilin maksadı 

kadını ikna ederek Londraya dön
mesini temin etmekti. Fakat A -
merikalı kadın daha çabuk dav
ranmış vekil ile karşılaşmadan 

evden çıkıp gitmiştir. 
Tanfieldin Londradaki gizli ha

zineleri, defineleri var diye bahs
edilmektedir. Şimdi hapishanede 
bulunan bu adamın etrafında tür
lü türlü rivayetlerden toplanan 
bir' masal vardır ki ağızdan ağza 
ve gazeteden gazeteye geçmekte
dir. Fakat Tanfieldin paralarım 

nereye sakladığı anlaşılamamış

tır. Bir çok altın İngiliz lirası, bir 
çok mücevherat, bir çok antika 
eşya meydana çıkarılmış, fakat 
daha olduğu tahmin edilmekte, 
işte bu geriye kalan ve asıl en mü
him parçayı teşkil eden servet bu
lunamamaktadır. Tanfieldin bir 
çok işlerine girip çıkmış olan bazı 
adamlar arasında da tahkikata gi
rişilmiştir. Tanfieldin bir çok iş
lere teşebbüs ettiği gibi sabun -
culukla da meşgul olmuş, piyasa
ya çıkardığı mallan satmış, bü -
yük bir para temin etmiştir. Ne
reye bakılsa, hangi işi tuttuysa 
kazandığı anlaşılan Tanfield pek 
çok kimseleri paralarını alarak 
onlara mühim karlar gösterdiği

ni bir gün hileli bir suretle iflas 
ediverince şimdi alacaklılar, mah
kemenin iflas masasına birikerek 
para beklemektedir. 

Tanfieldin bir çok mücevherata 
s&hip olduğu anlaşılarak bunların 
nerede olduğu Londrada arana -
dursun yukarıda ismi geçen iflas 
masası vekili Filips Parise gittiği 
zaman Amerikalı Madleni bula -
maıyınca ümidini kesmiyerek bir 
de Paris piyasasında dolaşmakla 
tahkikata başlamıştır. Parisin en 
meşhur kuyumcuları aı·asında 

yaptığı tahkikattan Tanfielde alt 
olduğu aıılaşılan bir çok mücev
heratın Franııada saWdığı anla -
şılmıştır. İflas masası vekili bu 
kanaati getirdikten ve malfunat 
topladıktan sonra tayyare ile Lon
draya dönmüştür. 
Şimdi İngiliz adliyesini meşgul 

eden muaınm~ şudur: Bu mü -
cevherat Londradan nasıl ve kim
ler ile Fransaya geçirildi da ora
da kuyumculara satıldı?. Asıl~ ~

rakı uyandıran nokta da bı: 
cevheratın daha on beş gün , 
Tanfieldin dostlarından biri tara
fından satılmış olmasındadır. İf

las masası vekili Paristen Lon -
draya döndüğu zaman şöyle söy
lemiştir: 

- Ben Tanfieldin karısı ıle ne
rede isterse görüşmeğe hazırım. 

Görüşülecek yerin mahrem kal
ması lazım ise bunu kimseye söy
lemiyeceğime emın olabilir. La
kin öyle zannediyorum ki benim
le konuşmağa çekinmektedir. Bıı 
ise kendi aleyhinedir. Londraya 
gelmesi için söyliyeceğim. Eğer 

Londraya dönerse kendisı için 
bundan bir ziyan gelmiyecektir. 
Pariste kendisini aradığım zaman 
çocukların dadısı karşıma çıktı. 

Madamın evden gittiğ!ni. fakat 
nereye gittiğini söylemediğini an_ 
lattı. Ben de kendisine dedim ki: 

- Ben İngiliz adliyesi namına 
J::areket ediyorum. Londra mah
kemesinin iflas masası vekiliyim. 
Bir çok alacaklılar vardır ki Tan
fieldin ailesi bunların taleplerine 
karşı liikayd kalamaz. Lakin da
dı kadın bana fazla bir şey söyle
medi. Kapıyı yuzume kapadı. 

Sonra anladım ki Tanfieldin ka
rısı iki çocuğundan yalnız birini 
alarak çıkıp gitmiştir. Daha sa -
bah olmadan yola çıkmışlardır. 

Beraberlerinde iki de erkek var
dır. Biri yahudi kıyafetli ufak -
tefek bir adam, diğeri de iri yarı, 
e>mer bir adam idi. Bu adam bun
lar gecekyin otomobil getirtmi~
tir. Sabah olmadan yola çıkrruş

lardır. Otomobilin numara., an
laşılmıştır. Paris civarında zen -
ginlerin yaşadığı Nöyyi sayfiye

sinde bu adama aıt olan bir oto
mobil olduğu öğrenilmiştir. Ara
baya giderek otomobilin sahibini 
buldum, kendisine Tanfieldin ka
rısını sordum. Nerey~ gittiğini bi
lip bilmediğini öğrenmek istedim. 

Cevap olarak bana şöyle dedi: 
- Ben ne Tanfieldi, ne de karı

sını tanırım. Yalnız bir dostum 
benden otomobilimi istedi, aldı. 
Bana ne yapacağını söylemedi. 
Fakat bu dostumun kim olduğu
nu size söyliyemem. 

Bundan sonra Paris Emniyet 
Müdürlüğüne müracaat ettlın. 
Kendimi tanıttım. Otomobilden 
bahsettim. Ondan sonra da Pari
sin bir çok otellerini dolaştım. Fa
kat Tanfieldin karısının nereye 
gittiğine dair hiç bir iz bulama
dım.• 
Bunları anlatan Filips Londra

ya döndükten sonra evvelki gün 
firar ettiği ileri sürülen Madam 
Tanfieldin izi bulunmuştur. Şim
di gaip olma ve bulunma hadise
lerinin müşterek neticesi şöylece 
hulasa ediliyor: 

Eski bir dansöz olan Madam 
Tanfield, Pariste Bak sokağında 
bir apartımanda saklanmıştı . Ko
casının dostlarından birinin izahı 
üzerine polislerin vürudundan ev
vel savuşmaya muvaffak oldu. 

Polis hafiyeleri bir çok günler 
ve geceler evin etrafında nöbet 
beklediler. Girip çıkanları taras
sut altında bulundurdular. 

Madam Tanfield'in çocuklarını 
görmek için muhakkak geleceği· 
ni zannediyorlardı. 

Fakat genç kadın gelmedi. Po
lisler, evin önünde beklemekten 
vazgeçmiye karar vermişlerdi. 

Sabahleyin, büyük ve lüks bir o
tomobil geldi, yaya kaldırımı ke
narında durdu. Şoför, daha doğ
rusu otomobilcilik aleminde ta -
nılmış bir zat, oturduğu yerden 
kımıldanmadı, gazetesini çıkardı, 
okumağa başladı. Bir, sonra iki 
saat geçti. Polislerin sabırları tü
kenmişti. Birdenbire evin kapısı 
açıldı, iki çocukla dadısı göründü. 
Otomobilde bulunan adam kapı
yı açtı. Çocuklarla dadı otomobile 
atladılar. Ve otomobil sür'atle u
zaklaştı. Yalnız bir gazeteci, nu
marasını zaptedebilmişti. Polis
lerin ağızları açık kalmıştı. 

Polis hafiyeleri, bu numara sa
yesinde otomobilin sahibini bul
dular. 

Bu zat, ilk evvel, Madam Tan
field'i tanımadığını iddia etmiş 

ve nihayet polislerin israrı karşı
sında hakikati itiraf mecburiye -
tinde kalmıştır, ve: 

- Madam Tanfield sizi kabul 
edecektir. Fakat şunu evvelinden 
söyliyeyim ki kendisi biraz rahat
sızdır. Adresini veremem. Arzu 
ederseniz bulunduğu yere sizi 
götüreyim. Fakat şu şartla: Oto
mobilin perdelerini indireceğim. 
Buna rağmen bulunduğu yeri an
lıyacak olursanız bunu kimseye 
söylemiyeceğinize namus üzerine 
söz vereceksiniz. 

Hafiye, teklüi kabul etmiştir. 

Ve bankerin çocuklarını kaçıran 
otomobil ile Madamın bulunduğu 
yere gitmiş. iki saat sonra dön -
müştür. 

Deniz ortasında 
(Birinci sahifeden devam) 

rayda bir fabrikada çalışan Halil, 
Fethi ve Mustafa isminde üç ar_ 
kadaş dün akşam üzeri için ve 
yiyecek almışlar ve Hasköy iske
lesinde Osman isminde bi~ san. 
dalcının sandalını kiralıyaralı: E
yübe doğı·u açılmışlardır. Ü,; a;-_ 
kadaş iskeleden biraz açıldılct:ı?I 

sonra kürekleri bırakmışlar ve 
s1ncialın ortasında kurduktan 
r~kı sofrasının başına geçere'.< iç. 
miy~ başlamışlardır. 

Bıı sırada Eyüb tarafından gcl
meHe olan Yakub kaptanın ~:fa_ 

res;nde bulunan İhsaniye ismiıı
c!eki t-üyük bir motör başı'lo§ bu
lunan sandala çarparak parçala. 
mı.~ ve içindekiler de denize dö
külmüşlerdir. 

Halil suların arasında kaybol. 
muş, Fethi ile Mustafa İhsaniye 
motörü tarafından baygın bir hal 
de kurtarılmışlardır. 

Halilin cesedi bütün araştırm•. 

Jarn rağme'I bulunamamıştır. 

İhsaniye motörü kaptanı Ya
kub ile kendisi içinde bulunma • 
mak şartile işçilere sandalını ki
ralıyan sandalcı Osman hakkın • 
da takibata başlanmıştır. 

Beyaz derili 
Yamyam cani 

(5 inci sabifemlzden devam) 
1 

lngilf erenin 
1 

Kararı bekleni1~, 
, .. ,,ı 

yazııyur. 

cParise dönünc·~ artık sem ça • 
lıştırmıyacağım. Küçük bir evi -
miz olacak, burada aşkımızı sak. 
lıyacağız. Jan I3lan'la beraber cid
di bir i§ tutmı ~ sakin ve rahat 
yaşamak ka~anr>' verdik. 

•Eğer eşyalarımı muha!a2ada 
güçlük çekiyorsan onları Muliye 
ver, babama götürsün ... > 

Sonra mahkfun olıı.yor. Maguya 
gönderdiği bir mektubda sözünü 
geri iade ediyor: 

•Sevgilim, uzun müddet hapiste 
kalacağım. Bu sebeble, bana ver. 
diğin sözü iade ediyorum Bugün. 
den itibaren harekatında serbest-
sin ... > 

Bu mektubları okuduktan son. 
ra Milyon'un, Vaydmanla beraber 
Janin Kelleri öldürdüğüne ve ü. 
zerinde çıkan yüz frangı paylaş
fJğına insanın in.?:nanı1y-;ıı:ai;. ge

liyor. 
HAKİKAT NEREDE? .• 

Vaydmanın evvelki ifadelerin -
den vaz geçmesi, ilk söylediği söz. 
!eri inkar etmesi, sonra bu mek
tubların meydana çıkması sorgu 
hakimini müşkül bir vaziyette bı.. 
rakmıştır. 

Eğer kasab Vaydmanın, Fro -
merle Lesobr'in katline aid ifade
leri yalan ise Löblon'la Keller hak. 
kındaki sözleri de hiç şüphesiz ya. 
landır. Şu halde Milyon'un bu ci
nayetlerde dahli yoktur ve ma
sumdur. 

İşte, Milyon'un avukatı Hanri 
J ero.nun iddiası bu ... 

Fakat Vaydmanın hareketine 
ne demeli?. Mösyö dö Moro JL 
aferi bunu akıl muvazenesiniıı 

bozukluğuna atfediyor. 
Vaydman, mütehassısların ve~

dikleri raporun aksine hakikaten 
deli mi? ... Yoksa tahkikatı işkal 
ebnek, davayı uzatmak ve bu sU
retle idamını tehir etmek mi istL 
yor? ... 

Ya doğru söylüyorsa, deli de. 
ğilse? ... Acaba 1 eylUlde verece -
ğini söylediği ifadesi ne olacak? 
Sorgu hakimi, zabıta, avukatlar 
ve gazeteciler bugünü sabırsızlık
la bekliyorlar ... 

(Birinci sahifcdrP ıof' .,. 
kiklerine ait ilk rapor bil cılıe" ı 
t•da mevzuu baJısolaeağı ifeııı 
verilecek kararlar ~ııcrrıııı 
beklenmektedir. vt.V·\i 

ALMANLAR MOSJ{O~·'
İSTİMZAÇTA BUL 

MIŞLAR f.tnrli 
Moskova 29 (A.A.) - J>Bll ı• 

memleketlerden gele~·Jı(ıı!llıil' 
berlerde Almanya hu eŞ ~· • 
VBr§ova, Belgrad ve Bfılır ıllİ <I' 
kfun.etlerine Südetıer ınest',.ııııl' 
ha çok geciktiği takdirde ın ııl' 
yanın, Südet AJman!arıll k ~~ • 
faatini nazarı itibare alat~bııl'' 
detle müdahale etmek Jll ~~ 
yetinde kalacağını Jıatıef 
bildirilmekte idi SC"'~ 

tiJıde .ıt:ıl Almanya sefare 1.,.,.-
hükfunetine bu ıarzd3 at ı ~ 
ve esasen bu yolda ~
madığı temin ediınıekt }!~ 

Berlin 29 (A.A.) - n ~ 
Stuttgart'da açılacak 013

1at ~ 
melekette oturan AlınaP f~or 
resinde hazır buJunJll' ~~ 
Buna mukabil ürenııcrg d'fl 
sine 5 den 12 eyJUle k~'d'-at ~ .4 
sıfatile iştirak edecek~ 

--- - ıııl 
de\~ 

{Dış politikadaJI "" 

-- •"'"'' tarafında büyiik al~ ~· ),il ı' 
ti. Bir meınlckctıe ;şç•.~ bit " 
at çalışacağı yalnız ııUJli Jıtl 4JI'_ 
sele değil, ticarette rek' cft~ 
yısile enternasyonal :ıııııl il' 
Fransanın komşular• . jPİP V' 
çalışırken, Fransadıı ~~,J 
saat çalışmasına akıl e ııt t• 
lay değildir. Fakat ikİ ~.~ı{ 
bu kanun Fransız par ,.,ıı'' 
da miizakere edilirkell .,/ 
hine denilmişti ki: . i• yr;.. 
Kırk saat ça~c~IP i:t~ı1l ~ 

mıyacak olan ışçınırı s~l~~ 
biliyeti kırk seki% saat ~:.ır 
yorulan işçinin istihsal J.~ 

ktır· ·.-" 
den daha az olmıy~ca ııP'!ij'. 
şılıyor ki bu sosyaııst ..ı;• ~ 
yiirümemiştir. Ve b11.~ 1-t ~t' 

art• sada bir takım sos)" "., 1uıJl'" 
gün tatil yapılmasıuı 1• ..,.~ . "it ... 
den kırk saatlik ınesaı 'ııııı•l 
nın sanayi sahasında 8 ,..~~' 

• çalışan komşulariylc ,ı,,J''j 
Sahibı;iz dipozıto girişemiyeeeğini "';JaJJT:~ bD~ 

/Birinci sahifeden aenm) 
rr.ı§tır 

Projeye göre •U ısalesı. hJvaga
zl ve elektrik tevzii gil,: anııne 
hizmetlerini ifa etmek ;;zere te. 
~okkül eden veya bu h;zmetleri 
doğrudan doğruya !fa eyliyen §ir
i<et, idare, müessesese v~ daire!e_ 
re müşterileri tarafından abone 
ka' di için depozi'o akc0 G; ve sa. 
ire gibi isimlerle yatırılml.:j ohp, 
sahiblerine iadesi 15.zım geldiği 

tarihten itibaren on sene geçtiği 
halde aranılmamış ob" para ve 
bu mahiyette kıymetler, biôkmi~ 
faizlerile birlikte, bu müddetin 
bitmesinden itibaren altı av için
de yukarıda bah's nıev;·uu k~ek
küller tarafında'l 3ahiblerinin i
sim ve hüviyetleri ve haklarının 
baliğ olduğu miktar gösterilmek 
suretile tanzim edilecPk bir cet. 
ve! ile mahalli belediyelere verL 
1(ceHir. 

Bu kanunun neşri tarihinde 
şirketlerle idare, müessese ve da.. 
!reler elinde bulunup iadesi la -
zımgldiği tarihten itib~ren on se. 
ne geçen bu gibi haltlar hakkın. 
da da bu hüküm htbik edilecek. 
tir. 

Mahalli beıodiyelerine cetv~lile 
birlikte verilecek bu gibi haklar, 
şirketlerle idare, müPssese ve da.. 
ireler tarafından tevct· tarihin -
.:len itibaren iki sene müddetle 
muhafaza ve bu zaman içinde sa. 
hib veya varislerini tahkike çalış
makla beraber her scnebaşı sa. 

kat sosyal reform ar ıJi~ ~ 

bu reformların kırk ~ ioi~;, 
sai hakkındaki kanuıı, '.ş~e V'. 
mayedar ile mücadele.5•P01,rıı,J" 
dığı zaferin sembo1° ~ııS~Jr 
Hesap salıasmdan hi• ~ '•' '°'ıl' 
tikal ettiği içindir ki rı< (1-_./ 

miyor. Maamafih bUJ111~rıı"' I 
yolu yok değildir. ve ti• ''ı 
gelen haberler, hükWı1•1 ilı'' 
yalist partisinin de o yo s'~.< 
yüriimekte olduklatııı' ,.p;l""'il 
maktadır. Kanun ilı18 .,.- .~ 

ft8,.. "' cek; fakat tatbikatı, 1~~ 
sinin kırk sekiz saat ~·dt 4 I 
sini temin edecek ~ekU ,.,.ı ( 
cektir. Binaenaleyh se:,; 41 
halaza ediliyor. Fakat •· -~~ 
lışacaktır. il-~ 

--- ZAYl sı~ 
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sını zayettim. Yenısı 
dan hükmü yoktur. 

-------- yoP' <I' 
hibleri adına tebJ;ga\ ve>''? 
ve gazetelerle de ,~hı jjrı.,şı I 
rislerinin belediyeye ıT' hii~~ :f 
rı ilan olunacaktır. J3~et, 
re ria; et etmiyen §'f .,.er' 
müessese ve daireler ~i., 1 

ral'1 ~ 
mecbur oldukları P~·deıııi'' 
tazminatla birlikte 0 

kum edileceklerdir. l'.ı''•~ 
. • ... d..?"Jl .. i r 

Proı·e neşri tarıl11 " ı·t'~ • , " iifn ' ~;ı 
lüğe girecek ve huk. e ye 
llye, Dahiliye, µ,falı)' 
tatbik edeceklerdi:· 

İle SABAH, ÖGLE, ve 
har yemekten sonra muntazıııman 

fırçalayınız. 
. . ' 
~tt::t- r..'-1. ... ~-·"'""'' .. ·' ..__. ~. ~ .. ·ı. -



-·~0.13 Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. Yazan : Ziya Şakir 
~ Yalnız Son Tel,..rafda nesrcdilecektir. ______ ...._ __ 

lstanbul dedikodu içinde çalka-
nıyor, Vezirler sürülüyordu! 

Mahmud Nedim P ., doymak bilmiyen bir zalim 
hı,.si/e tanzimat hükümlerini sıfıra indiriyordu .. ! 

HI KAY I! 

Akasyalar 
Açarken 

( 4 üncü sahifeden dMam) 
nımadığı bir genç kız bir demet 
akasya verdi. 
Akşam, delikanlı bir akasya da

lında asılı bulundu. 
Kari: Ne anladın? H;sler;mizin, 

fikri sabitlcrimizin, hatıralarımı
zın, zaaflaruruzın altında mutla
ka bir renk, bir koku ve bir nağ
me vardır. 

Bu rengin, bu kokunun, bu nağ
menin büyüsü, kur~un döken ko
cakarı ların nefesinde ) oktur. Her 
hatıra bir akasya dalı kadar renk
li ve kokuludur ve ses dünyanın 
en kuvvetli büyüsüdür. 

~~:tnud Nedim Paşa; bu irade. ti ki; artık Sultan Aziz, başma. bulun havası değişmişti. Mah -
~· Yük bir memnuniyet hisseL beyincisi Hafız Mehmed Beye mud Nedim Paşadan nefret e -

llıı dl .~akat onun istediği, ~·alnız derd yanarak: dcnler ortaya atılarak, sabık sacL le i NE 
FİLE 

A. 
ı.... :egıldi A ıl k d b .. f' n - Bu Mahmud Nedim, bir aca. razamı tezlil ve tahkir ed~cek nü. 
;"illi · s ma sa • U u (5 inci salıi[<ıfon devamı ı.. ınuarız e un.. akkidlerini mb insandır. Kendisini, gölge • mayişlere başlam1şlarc'.ı 
"la.ı. v m ,. tesadüflerin lıltfile bu bavah eriş. 
• .. 

0 Uldan kl şt ak b.ldi. sinden bile kıskanır ... Şunu bu - İstanbulun bütün sokaklarına, , 
li l:i"' uza a ırar · : m;ş sözde bahtiyarlardan ibaret. 

"1 oynıyabilmekti. Onun için: nu, İstanbuldan t2b'id ettirir, du. cami kapılarına, Mahmud Nedin1 
~ F:rınan, efendimizin ... Ll • rur. Şimdi de, Mithat Paşayı tuL paşa aleyhinde yaftalar yapıştır- tir. 
ııı..:,.~~Yin Avni kulunuzun bu turmuştur. mişlardı. Yıldızların hayatını tedkik e -
~~dolayı azil ile, memle. Demişti. O sır.ada, mehtab vardı. Mithat derseniz bu neticeyi kolaylıkla 
~>ne Sürgün edJmeşi, nas ar_asm. Bu sözler, başmabeyinci Hafız Paşanın taraftarlar ile, halkın muh görebilırsiniz. 
bQı(hlreını hümayun) aleybınde Mehmed Beyin bir volkan glbi telif zümresine mensub elanlar Geçenlerde bu sütunlarda size 
'eııu·dııdikodulara sebebiyet ve - • ateş püskürmesine sebebiyet ver. bir gece mehtab safası bahanesile Keri Koper'in hayatını kendi ağ. 
~ı~· Bunu, hükumet işlerine mişti. Derhal mukabele ederek: kayıklara ve sandallara dolarak zından nakletmiş, •yıldızın yıldıı.. 
!ıl ~ eden bi.r sebebden ileri - Efendimiz!. Sel gider, kum (Bebek) koyuna toplanmışlar... laşıncıya kadar çektiği mahru • 
~gibi göstermek için, adliye kalır ... Sadaret mevkiini, şimdi.. Mahmud Nedim Paşanın oradaki miyet , sefalet ve gönül acılarını 
~ ı da azil buyursanız ... Ma. ye kadar, yüzlerce zevat işgal et. yalısı önünde, kinayeli sözlerle birer birer yazmıştık. Bugün bü. 
~a; bu zat da, (rizayi Alt) bi. miştir. Bunlardan bazıları, devlet bağirıp çağırarak, müstehcen şar. tün dünyanın tanıdığı ve severeK 
~U~ hareketi itiyad etmiştir. ve millete yararlık göstermişler; kı ve gazeller okuyarak, sabık seyrettiği Keri Koper yine talihi 
İild·elt arasında bakası, caiz de. kendilerini o mevki.e getiren e - sadrazama pek acı hakaretlerde sayesinde ve dişi kaplan ismi ve. 

ır. fendilerine de rahat ve huzur te. bulunmuşlardı. rilen Meksikalı ytldız Lupe Ve. 
~~llıişti. .. Sultan Aziz, bunu da min etmişlerdir. Bazıları da, hırş Mahmud Nedim Paşa, rakible. Jez'in deliletile bu mevkie geçe -

etnuşti ve rakabeti yüzünden irtikab eL rine kazdıği kuyuya, nihayet biz. bildiğini itiraf etmişti. 
~01' l>ekaıt .. .' Onu da azlettim... tikleri hatalarla, hem kendHeı·ini, zat kendisi dü§.müştü. O da, bir Bugün bir (sinema mektebi) 
!)!,,sın, o daı memleketinde sakin hem de efendilerini, felaketler gün yalısından kaldırılmış; hıçblr vücude getirilmiş değildir. Stud -
~llll. sürükl· •• erni<lerdlr. 
l) ......, sorgu ve suale lftzum görülmeden yolardaki kursları mekteb saya -
f?iYe, irade etmişti Mahmud Nedim Paşa kul unuz, doğruca Trabzona sürülmüştü. rmyacağımız için böyle söylemeğe 

• adenı·n h'·k ·· derhal ı'cra e halkı hiçe s11oyıyor. Tarihten, hiç dı ı 
•il · u mu, - Mithat Paşanın sadaret mevki- mecburuz. Binaenaleyh yıl z o -llıtşti ııu·· · A · Paşa (İs.. ibret alnnyor ... Halk, uyll!' aslana b 
lltrtq · seyın vnı ine gelmesi, hem balkı cidden mak arzusunda bulunanlar unu ) Ya· dli Şirvani benııer. O aslanı, hiddetle uyan • la~ ' a ye nazırı memnun etmiş, hem d~ vaziyeti talih ve tesadüflerin peşinde ara. ıı.. ~ehıned. R'· dü Paşa da (A dırmag· a gelmez. Netice vahim 
. ....,. uş - değiştirmişti. Sultan Aziz, yaptığı yacaklardır. 
r Y:) Ya gönderilmişti. olur. haksızlıkları tamir için Hüseyin Güzel bir yu" z, parlak gözl~r, 
~a~at M h ud N di Paşa Diye söze girişerek M~hmud t 
· h a m e m Avni Paşa ile diğer sürgünleri s.. mütenasib aza, levend bir boy, ı... U da k•fı d ğild' I

0

kt' gu··n Nedim Paşanın bütün 'se,·,·iatını , 
"" " e ı... " tanbula getirtmişti .. Hatta Hüse. · ıı·.. d lal t k.~~:· Zaptiye Müşiri Hüsnü Pa. başından sonuna kadar l:ıir daha yin Avni Paşaya, Seraskerliğini :~!!s~d~:nölç~~= ~:~~are yıle. 
ld.. · rütbesi roefolunarak Kıtrıs izah etmişti 
I.~ de iade etmişti. dız olmak için kifi bir sebeb teş. 
' SÜrtildüğü gibi, (Veliahd Hafız Behmed Beyin bu defaki ••• kil etmez. Bunların hepsinden üs.. 
~lld Efendi) nin Kadıköyünde sözler~ artık Sultan Awı:ı üze -
!);}a~alıderedeki köşküne yol rinde bir intibah husule getirmiş. Aradan çok zaman ğe\meden, tün tutulan tek şey, kamera önün. 

"'ltan d Ef ti. Valide Sultanın reiıdahale ve devlet ricali arasında birçok te. de tabiffği muhafaza etmektir. 
ılı k .• şehremini Hay ar en. beddüllcr husule gelmiş ... Bu a. ·· 1 k ·b 
~<1~';'111lli adasına, sabık tşkodra ısrarına rağmen Mahmud Nedim Amma, yine goz a aca cazı 

Filistin işi 
Ne vakit 
Halledilecek 

(4 ilnrü salıif•'''" devam) 
hası dalı ]indedir. Karşılıklı temi. 
nat verilmiştir. 

Bu cihetler hep malı1m. 
Bahsi bugünlük burada bıraka. 

rak Filistinde İngilizlerin çıkar -
dıği PalesLn Post gazetesinde ğö 
rülen rakamları kaydetmek ge -
rek: 1 ağustostan 21 ağustosa ka. 
kadar Filistin de 15 İngiliz, 41 Ya. 
hudi, 110 Arab öldürülmüştür. 

Yaralananlar da şöyledir: 26 İn 
giliz, 86 Yahudi, 71 Arab. 
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İstanbul 
• 

Ecza 
Diş aıatı 

Cerrahi aliit 

Belediyesi 
---ı 

i lanları 

Kalem 

• 
• 

Miktarı Muhammen İlk teminatı 
bedeli 

161 
17 
5 

---· 
1750 

55,85 
16,80 

131,25 
4,19 
1,26 

Düşkünlerevi için yukarda miktarile ilk teminat akçeleri gösterilen 
ecza ve alat ayn ayrı açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 
ve hizalarında gösterilen miktarda ilk teminat makbuz veya mektubile 
birlikte 9/9/93a cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdır-
lar. (5788) 

** Mevsimlik muhammen İlk teminat. 
kirası 

-------Şimali Filistinde 22 ağustosta 

muhtelif hücumlar olmuştur. İn. 
giliz polisi ile Arabar arasında 

müsademeler devam etmiştir. 

1 Floryada 1 numaralı dükkan 
Floryada 6 numaralı dükkan 

240 
100 

18 
7,50 

Bu gidişle FiUstindeki kanlı vu 
kuatın önüne ne vak't geçilebile. 
ceğini kestırmek mükün görüle -
miyor. 

Karısının başını 
Taşla parçaladı! 

(5 inci sahifeden devam) 

celerine mani olmaktadır. 
Geçen pazar günü tatil yapan 

Tokablesky karısına: 
-· Hava güzel, haydi köyün ya. 

nındaki ormana kadar gidelim. 
·'\'emeğimizi orada yiyelim. Su k"
narında uyuyalım. İstirahat ede. 
lim. 

Floryada Florya çarşısında bulunan ve yukarda numaralarile mev
simlik muhammen kiraları yazılı bulunan dükkanlar 939 scnesi şubah 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuş
tur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizala
rında gösterilen ilk teminatı makbuz veya mektubile beraber 3/9/938 cu-
martesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5601) 

** Belediye atölye ve Garajlar Müdürlüğü marangoz Jmmı için 1350 
lira bedel tahmin edilen bir tane kombine marangoz makinesi açık ek
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi Le\·azım Müdürlüğünde görülebil'r. 
İstekliler2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 101 lira 25 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 7 /9/938 çarşamba günü saat 
11 de Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (B) (5721) 

afıa Vekaletinden : 
l - 19/9/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulile münakasasının 

yapılacağı
0

4-14-24 ağustos ve 7 ey!Ul tarihlerindeki Ulus, Son Posta, Tan, 
Jurnal Doryan, Türki§ep<»i ve Resmi Gazete ile ilan edilen Sivas - Er

zurum hattının 499 ııru:u kilometresindeki Serçme demir köprüsü inşaatı 
için gerek bu münakasanın eksiltroe şartnamesinde ve gerekse mezkür 

gazetelerde.ki ilfuılarda ararulacağı. ilin olunan •Müteahhit vesikası• ara
nılmıyarak onun yerine •ehliyet vesik"5ı• aranılacaktır. 

2 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istiyenleriıı 

referanslarile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihin
den en az sekiz gün evvel V ekfiletimize müracaat ederek ehliyet vesika
sı talep etmeleri Lizımdır. 

3 - Münakasa tarihinden en az ~ekiz gün evvel müracaat ederek 
ehliyet vesikası talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibare alınmlya-

caktır. • 3358• •5907 • 

İnhisarlar U. Müdürlüğüııden: 

Demiş; kadıncağiz buna razı ol
muş, beraberce orman'l gitmişler. 
dlr. Ormanda biraz gezdikten son
ra yemeklerini yemişler; delikan. 
lının teklifi üzerine de orada su 
kenarında yatarak uyumuşlardır. 
Uykımun tam derin yerinde genç 
adam uyanmış; karısını seyretmiş 
sonra orada duran 10 kiloluk bir 
taşı almış bütün hızile karısı -
nın başına indirmiş, kadıncağızın 
l:>eynini parçalamıştır. Cinayetten 
sonra fevkalade korkan ve asabi 
bir buhran ile koşarak kaçmağa 1 
çalışan renç amele ~uyun üze -
rindeki kenarsız köprüden geçer. 
ken ayağı kaymış, suya düşmüş,!~--------·--------------------• 
boğulmuştur. 1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasındaki tahammlir dairesinin şart-

d k d name ve projesi mucibince tevsii ve bodrumda ambar tesisi işi her ikisi Ertesi günü orman a ~ ının ce. 
sedi bulunmuş, biraz sonra da su. birden kapah zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

d. ·1 II- Keşif bedeli tahammür dairesinin 14374. lira jl3 kuruş, bodrumda dan çıkarılan kocasının cese t ı e 
ambar tesisi işinin 707 .30 lira ki cem'an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat birlikte morga kaldırılmıştır. 
teminatı 1131.15 liradır. ı,,,~11 !sınan Paşa Trabzona, ma. Paşayı azletmiş ... Halkı memnun rada sa<laret mevkiine - Seras - jestlPrle birlikte ... 

tıa ~başkatibi Eı:nin Bey de Kıb etmek için, sadrazanılığı, Mithat kerliğini eıe muhafaza etmek su. Aramızda birçokları kendileri. e Zarer, tayyareden ayrılmaz 
_______ ,.... _____ ....,.I III- Eksiltme 10/IX/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 

•da p · t• retile - Hüseyin Avni Paşa geL ·h 1 · d bir' artık. Ve tayyare z~forlerin ha. 'lıcr,,.}'ndaki Magosa kasabasına aşaya verı:n~ ı. nin sinema şiı ret erın en ıne 11 de Kabataş\a Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonun
da yapılacaktır. '"ltlınişlerdi. MİTHAT PAŞA TARA FTARLJ\RI mişti. benzediklerinden bahsederler, !iki Ti:rkün elinde zaferin en 

O dakik d ·ı·h ı· t (Devamı var} d 1 b b. kuvvetli aın'lı olmak vasfını (l· .. ••• a an ı ı •ren, s an. • bundan zevk uyar ar, unu ır 

~ °'iUüyor ki· (Tanzima1ı Hay .. şöhret aliımeti sayarlar. Ne tuhaf, bir kat ·la~ ı kazanacaktır. 
lltj~. 'ilin esosı~ k,! ~den e~ 1 sta n bu 1 un b a g"' 1 a r 1 .,,;,"~~ ~~ül~ün~~ b:,;;,,ir~se,;,,;" d~eğ:,;;,,;il m;;,;;,i •;,;,,;·. -~~==T=ÜR==K==HA=V=A=K=UR=U=MU Ilı. .'ııı madde, _ yani, muhake. _ k dl 
~adanı hapis ve sürgiın et_ Garı·b 

1
·t1• a ar 

• le ltıad~ i - t:ınıamil~ kıy. (5 i"cl •alıif~miı<len devam) mıı·an, yabana atılmıyan bu eş. 
' Ve "e. eh,emmiyetini kaybetmiş !arı, ağzımız dilimiz buruşup '.'a. siz nimeti, yıllarca ve yıllarca 
~«hsı masuniyet) hakkında narak yerdik. ihmal edi~imize, ne diyelim• r C' üncü sahifeden devam) 
·ı ~it etın verdiiji teminat, aYak Üzümün cinslerini saymağı, er.1 Topkapı bağları, İstanbulun bir 'mette ve iyi muamele etmekte ku-lıaı.'nda çiğnenmişti. 
·~· b h d d babına bırakalım. çok semtlerini hiç durm~masıya sur etme! ... '. u adiseye son erec~ e ak 

ltıı üzu··m, hastalara gıda olarak kaplıyan kübik apartıman tarla - Çiftçi, ertesi gün, yakın ve uz q~e !.et vermişti. Çünkil, :ür. . 
ı,, go d h k" yedirilir. ccüzüm kür. ü pek meı- !arından daha çok göğsümü ka • şehirlerde bulunan dostlarına mu ~&k n erilenler, ü umetin racaat ettL Karısını hacizden kur-

. Sek ve nüfuzlu şahsiy~'.l~rl burdur. Bir salkım üzüm, bir di. barttı. Bize, apartıman mimarları 
L lim ekmek, bir dilim peynirle, ka. kadar, bağ mimarları da lazım. larmak lazun gelen parayı buldu, 
'<tanh l doğru murababacının dükkanına ~n• ul, müthiş bir dedikodu rın doyuru ur. İstanbul, bağcılıkta, neden İz • 

\,_·~e ç lk Ü gitti: 
.~ ~- anmıya başlamşıtı. T3il zümden neler yapılmaz? mirle boy ölçüşmesin! Büyük şe. Murabahacı, kendisini güler 
"ı,Yallıunevveı.- zümrenin cıerek Şıra, sirke, şarab, rakı. birler, rakib memle1<etler gibi, yüzle kabul ettl Ve: 
~y Ve gerek Mahmud Nedim Üzümün dünya edebiyatında ye! birbirlerile yarış~ çıkmat•dırlar. _ Beyhude zahmet etmişsiniz. 
~~!~karşı husumeti artmıştı. ri vardır. Bunu da erbabına bıra. Bu, kırasıya bir rekabet değil, Paranızı saklayınız, karınızı da 
lııı~ n Aziz, muhaliflerinj iskat kalım, halk diline geçmiş olan hir ılostça bir maç olacaktı'. bana bıraklnız. Ben kendisinden 
~~ b· n kolayını bulduğu için bü kaç sözü, _ sırası geldig" i için • tE:k- MAHMUD Y"',SAR! k 
'"1~1.ır ?evinç hissetmişti. F'.kat, L ço memnunum ... 
~, ij:' !!izli hiddet ve t"hevvürü. rar edelim: Dr.IH-·A·· N ~AMI~ Dedi. Çiftçi ilk evvel şaşırdı. 
~ llte Dağ üstü bağ. o - Sonra kendisini topladı: 
r Gt~ndi.iii zaman da kendioinr. GONOKOK AŞISI _Yalnız sizin memnun olma-
~ "'klik 1 · · Babası oğluna bir bağ, vermiş, ki "' 'h ·ı · ti a~ ge mıştı. Be lsoıtu U5 u ve ı tı a arına ruz kafi deg" il. Bir kere de kadı-'~! at l\iahmud Nedim Pap oğlu babasına bir salkım i<'lm karşı pek le5i r li ve taze aşı dı r. 

1~/'in; b ' vermemiş. Di vsn«olu SJ lt n Mahmut tü r· nın fikrini öğrenmek lbım. 
ile ürüyen gaflet ve 'lıti. Bakalım, o da memnun mu, de-

'lt~,. 'desinden h1'b:rşey göremi. Üzümü salkımı ile yutar. illlf·.pll~İll•N•n•. •l•l•J••••••••• 
~ • o ğil mi? ... 

ini 1 ' bütün rakib, ve rakib. Asma yaprağı tutunmuş! ' 

~I stanbuldan uzaklaştırm•)11 Laf kıtlığında asmalar buda - Nafıa Veka" letı·nden: ~ •. ~,1 \trdı ğı için, ne halkın de-
l "' ;ı, yım. 
Qlıa... 1na: ve ne de vaz:yetin 

ı... ·'"et Ko desinler ağanın, bu dağda 
''>'e it e doğru sürüklenmesine 1 _ 1/9/938 tarihinde saat on bir:le kapalı zarf usulile münakasası-
"rd,. adar ehemmiyet vermi _ bağı var. 
\.ı •

1
h· Armudun sapı, üzümün çöpü. nın yapılacağı 14, 18, 22 ve 26 ağustos tarihlerindeki Plus, Cumhuriyet, 

ıL Haber, Son Telgraf ve Resmi Gazete ile ilan edilen Diyarbakır - Cizre ;:ıı .... ~t. l>a. <a·. Bag·. dad va1ı·1ı·g· ı·n. Dağdan gelen bağdakini kov _ 
., .,.,~ ' hattının beşinci kısım inşaatı münakasası görülen lüzum üzerine ayni 
~"~ ıta' 1 "'ış, tsıanbula gelm:şti. muş.) . telk' . k d' t şartlarla 15/9/938 tarihine müsadif perşembe günü saat on bire talik "4ı, le.;.dhınut Ned'm Posanın ra. Ha ka verır ını, en ı yu ar, 
~ ~ ~ ~miş& 
· ,>'tıı, ,;ııdı. Buna binaen s•d.. salktmı. 2 _ 1/9/938 tarihinden itibaren müteahhitlik vesikası usulü li'ığve-

•· Qııthat p d d h ı Dedesi koruk yemiş, toru:tunıın 
~ ~ 1buıd aşayı a er a dilmiş olduğundan bu münakasa için gerek ~ksiltme şartnamelerinde ve 

' ~ h· an uzaklaştırmak lü7.ll - dişi kamaşmış. gerekse yukarıda isim ve tarihleri yazılı gazetelerdeki ilanlarda aranı-
' '&setın· De h ı E~ Yazın sıcak günlerinde, asma 

' v.·n ış .. r a •.ı-r:-ıe lacağı ilan edilen (Müteahhitlik vesikası) aranılmıyacak bunun yerine ~ e ııiın•- k · · f h çardaklarının serin gölgeliğine 
P.ir; . ....,rme ıçın eşe - (Ehliyet vesikası) talep olunacaktır. 

~ Şınışt· oturup dinlenmek, özleyerek ara. 
1 1 ~!· 1

• 3 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası a mak istiyen erin 
, h~ ~-Az z; şehir halkının a. nır, yaz keyiflerinden değil midir? referanslarile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihin-

" Pi 
1 
cereyanları iy'ce öğ _ Kuru dalları, sonra yaşlanmış den en az sekiz gün evvel Vekiletimize müracaat ederek ehliyet vesikası 

·~ ,~ın'.Mithat Paşayı da bu kütükleri, ocakta, çıra gibi yan. talep etmeleri Hizımdır. 
~ Urgun etmiye cesaret gös maz mı? 4 _Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek 
J:>,ş;Ştl Fakat Mahmud Ne. Daha ne istiyoruz? Filizinden ehliyet vesikası talep etmiyenleri.n müracaatları nazarı itibara alınmı-

0 derecede ısrar etmiş. kütüğüne kadar, zerresi ziyan ol. yacaktır. (3360) (5880) 

Cevabını verdi. Murabahacı ra
zı oldu. Yere iki hasır sermiye, 
kadının gözlerini bağlıyarak ha
ı:ırların ortasına bırakmıya karar 
verdiler. Kendileri, hasırlardan 
birine uzanıp yatacaklardı. Ka -
dın, hangisinin yanına giderse o
nun olacaktı. 

Tabii, hangisinin hangi hasırda. 
uzandığını bilmiyecekti. 
Kararı kadına haber verdiler. 

Itiraz etmedi Gözleri bağlanılı. 
iki hasırın ortasına getirildi, bı -
rakıldı. Sonra iki adam sessizce 
iı;:eri girdiler, hasırlardan birine 
uzandılar. Hizmetçi kadın eller i
ı,i biribirine çarptı. 

Erkeklerin her ikisinin de yü
rekleri çarpıyordu. Çiftçi de, mu
rrbahacı da kadını cidden sevi -
yordu. 
Kadın bir an tereddüd etti. Son

ra ellerini uzattı, yavaş adımlar
la kapıya doğru gitti. Sonra dön
dü, sağa ve sola yürüdü. Nihayet 
yine kapıya yaklaştı, dışarı çıktı. 

Çin evlerinde; kapılar daima 
açık bulundurulur. Yalnız gece
leri kapanır. 

Kadın, balkona doğru yürüdü 
Çiftçi ve murabahacı, onun tek
rar döneceğini zannediyorlardı. 
Beş dakika geçti. Kadın dön .. 

medi. Meraka düştüler. Kalktı -
lar, balkona çıktılar. Kadın kay
bolmuştu. Nereye gittiğini, ne ol
duğunu gören de olmarmştı. 

Neden sonra hakikat anlaşıldı. 
Gözlerine bağlanan mendilin al
tından etrafını görebilen genç ka
dın, fırsattan istifade ederek bal
l;ona çıkmış, kendisini bekliyen 
bir delikanlımn atına atlayıp kaç 
mış ... 

IV- Şartname ve projeler 7~ kuruş bedel mukabilinde İnhisarlaı 
Levazun ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesi.ne ibraz 
ederek ayrıca münakasaya iştirak vesikası almaları Lizımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Komisjon Başkanlığına makbuz mu-
kabilinde verilmesi laztmdır. •5730· 

••• 
I - 1daremızin Paşabahçe fabrikası tamiratı mütemadiyesi işle • 

rinde kullanılmak üzere şartnamesi mucibince 200 çuval çimento, 7~ 
metre ı:njkabı kum, 50 metre miki.bı çakıl ve 5000 kilo kireç açılı: ek.. 
siltme usulile satın alınacaktır, 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 514 lira muvakkat 
teminatı 38.55 liradır 

III - Eksiltme 6/9/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 10 da Ka. 
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla.. 
caktır 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün s6zü geçen şubed"n alı.. 

nabillr. 
V - İsteklilerin eksıltme içir. tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 

venme paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleıi i.l.lıı 

olunur. •M54• 
••• 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 57 X 82 cm. 
eb'adında 40 ton zivana kağıdı açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira ve muvakkal 
teminatı 60 liradır. 

III - Eksiltme 9/9/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 13 de Ka· 
bataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler para= olarak her gün ı;özü geçen şubeden alına
bilir. 

V - İsteklilerin eltsiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. c578~· 

Gümrjik Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza deniz mürettebatının 207 takım yazlık elbi

sesine istekli çıkmadığından 2/9/938 cuma günü saat 14 de yeniden açıl.. 

eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 1242 lira ve ilk teminatı 94 liradır, 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eı;ki İstihlak gümrü&ün.deki komisyona gel-
meleri. (5797) 



EN iYi YOL ARKADAŞI 

Hasan 

• 

-
Meva 

Olduğunu her tecrübeli 
seyyah bilir, tasdik ve 
tavsiye eder. 

Denız tutmasına, tren ve otobüslerde gelen başdönmesi ve gonül 
bıınalblarına karşı seyahate beraberinizde 

HASAN MEYVA ÖZÜun:~::::nı2 
FIATı: 25 • 45 • 60 • tOO kurutııtur. 

İstiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1- İlle; Orta ve Lise k1sımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
- Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etme· 

lidirler. 
3- Eski talebe eylı'.ılün onuncu gününe kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak 
kaydını yenilemelidir. Eski talebenin cylıllün onundan 5onra yapacakları müracaat kabul edil
mıyecektir. 

4- Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları eyllılün birinde, diğer sınıfların 

eylıllün yedisinde başlayacaktır. 
5- İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

ır AlbıllUl5ii % LiilllL lğfU 
KA~SI 

CllLiill l>iiPIA 

~ ·.;,".ı . ,, . ' ' • .. . . '. -
Devlet Demiryolları ve Limanları 

ltletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 14000 lira olan Sivas atölyesi lnım kurutma te

sisatı 10/10/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anka
rada idare binasında satın alınacak:tJr. 

Bu işe ğirmek istiyenlerin 1050 liralık muvakkat tPminat ile ka
nunun tayin etüği vesikaları ve telıliflerinin ayni gün S3at 14,30 a ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri 18.zınıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairı>•ınden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağJWacaktıc. (5752) 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

Ti 
Kullanmaktır. 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
5. inci keşide 11 - Eylül - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

-T.C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilec-ek kur'a ile D§ağıdaki plana göre ikramiye dııi:ıtılacııkbr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 
4 )) 250 » 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 )) 4,800 
160 )) 20 » 3,200 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

il 

·ı DİKKAT: Besablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşap düşmiyenlere ikramiye çıktığı 

1 
takdirde o/o 20 !azlasile verilecektir. 

•- Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfı!, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ~kileccktir. 

l• -
~- . . . . . . .: . 

~ . . ' ' . 

( N E Z L .E"" 
il ' Kırıklık. baş dlŞ. 

ve adale ağrııa· 
rı en seri ve erı 

kat'T şekilde 
vaınız kaşe 

GRIPIN 
ile geçer~ le· 

Havaların serııı 
d ·w. b .. nlerde 
ıgı u g_u ed· 

alacağınız ılk. tkııÇ 
bir evinizde bır 
GRiPiN bulu~ciıır· 

mak 0lmalıd1r· 

Kalbi b3zmadan, mide ve böbrekleri yer· 
madan bütün ıstırabhnı dindirir: 

icabında günde 3 kaşe alınabilir• 
isim ve marka a dikkat. Laklidlerlnden •.1kın1n1ı. 

------------------K31----~ 
--- Kız Erkek • Gecel, ~Unsel .--1 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
ıs re 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. lstıyerı 
lyzahname gönderilir. (Çar,ıkapı, TJystr0 

Caddesi • Telefon :l00l9) 

Bir inkılap ve Üç R e tık 

JITAN ŞEFTAL). 
(Gitanı) (Plche) . 

FINDIK 
(Noiaıttı) 

COTY'nin Pariste Bola 
de Boulogne methalln· 
deki laboratuarında ya· 
ratti{lı yeni pudra renk· 
leri, yazın sıcak canlı· 
lı~ını cildinize bahfede· 
cek ve yakıştıracaktır. 

r/ ~~~-·l4' 
~ - · ~ /. 

f(:· ·~.~. ·~ 
~t> j · 

r 
ıt'' 

Pudra teknl~irı~f.,ptı1• 
dilmemif bir irı1< 1 

lateyl n iz. t(lrJı1 
GIUZELLIK HEM t.f.A~ ı:ı ı ıt· 
HEM VAZll"ENI 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 
~~~~~~~~~~~ 

'Nafıa Vekaletinden: 
b~ 

·ıe1 1 

5 Ey1ıil 938 pazartesi günü saat II de Ankarada Nafıa VeJcıl ~,,. 
d ' 6 ı M .. d .. l'· ·" d d ksi11Jlle " nasın a ... a zeme u ur ugu o asın a toplanan malzeı.ıc e J; 13· 

misyonıı..,da cem'an 4500 lira muhammen bedelli d2pod.n al10018 

tile 25000 litre benzinin eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakk2t teminat 337,50 liradJr. . r.ıaıı" 

Eksiltme şartnamed ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaıetı 
me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. .,;~11 

-.,•e~ 

İstek!ilı>rin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı 
ayni gün sı>at II de komisyonda hazır bulunmaları Hiızmd•f· 

•3176• c5540• ' ----------------------- .·~ ım'' . 
1 T. A N tı ay zarfında muracaa: e 

Viktorya dö Berli:ı Umum Sigar. olunur. rlds.f·, 
_ .. . urt1rt1 ·gJr 

ta Anonim Şir~ti tarafından 10/ Mezkur muddetın m r sı 
b ı "d harre Jıı' şubat/1923 tarihinde bay Albert Ge. marası a a a mu pO ı 

bay'ın hayatı üzerine akt ve tanzim mukavelenamesin~ aid de efsı•~ 
ı olunan be!jYÜz Amerikan dolarlık haberi keenlenıyeklın ve Jtlni·&~ 
ve 1/227 /529 numaralı şignrta mu-

1 

dilerek yerin~ nüshayı 53 
t1f· 

,,. 1 . .d d il .. h . - 0Jt10 • ... ave enamesıne aı tpo mu a. tanzim edilecegi ıJan tJıt'. 

beri zayi olmuştur. V"·t dö ııerli"ş·r~r11 

Jll\. orv:ı . 
1 

; 

1 

Mezkur depo ilmühaber: hali ha· • ·sigo;t, j\no'.'~~yeti 
, zJrda kimin yedinde ise, hukukunu Türkiye Miidll 

1 V d e,(• 
. ispat etmek üzere iktorya ö Ber. • 

' idO'' I !in sigorta şirketinin 1~tanbulda Ga. Sahip ve ne§ı-ıyatı . 

1
1atada, Kürekçil~rde Manhaym ha. Baş muharrı"'..;IC:::; .. • 
nında kain Türkiye müdüriyetıne T Bf.· ı 

ETEM iZZE v\~ 
, veya Be-rnd~ ı,~.n merkezine; iş. 

I bu ilanın neşrinden itibaren al • 
< A 'flJ' 

SON TELGRAF Jh,.. 


