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htanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir 

İlAnlannı SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. -

idare- ilan: Tef. 20827 
Telgraf : lst Ş~l!__'!'el:raf 

devlet kırk 
------------------------~.._--__ ........... ____________ ._ ____ . 

asırlık, Hatay Türk' lüğünün, ağabeysi 
Türkiye'nin 

kurduğu 

cenub· .. : 1-udud'ların·ın yanı başında 
''HATAY CUMHURiYETi ,, dir .. 

• 
yenı 

lmralıdaki tedkikat 
1Suçlu'lar ya tem~mile 
iyi veya daha az kötü 
olarak kurtuluyorlar 

Yeni- ceza evlerinde jandarma, demir, 
süngü yerine · iyilik ve hüsnü muamele 
ikame edilmiş iyi, neticeler ahnmişt,r. 

Başta Adliye Vekili Şükrü Sa

racoğlu bulunmak üzere Adliye 

Vekaleti erkanı ve matbuat mü -

messillerile Üniversite hukuk fa

kültesi profesörleri saylavlar ve 
(Devamı 2 inci sahifomiıde) 

Nazik günler arefesindeyiz! 
Bugün ve Pazar yapılacak iki gizli 

Ankara 2 (Hususi muhabirimiz
den) - Başvekil Celiıl Bayar, re
fakatinde Hariciye ve Maliye Ve
killeri Rüştü Aras ve Fuad Ağralı 
olduğu halde bu sabah eksprese 
bağlanan hususi vagonla buraya 
geldiler. İstasyonda Millet Mec
lisi reisi Abdülhalik Renda, bura
daki Vekiller, meb'uslar, vali, as
keri kuman.danlar ve diğer birçok 
zevat tarafından karşılandılar. 

İstasyon ve civarını kalabalık 
bir halk kütlesi doldurmuştu. 

Başvekil beşuş hir çehre ile va
( De' a1111 *' •ncı sahifede ı 

Üvey oğlunu 
öldüren bir 
Baba 

Eyübde Yeniçeşmede Gaziper
ver sokağındd 30 numaraı evde 
oturan Bilecikli Said oğlu Hüse
yin isminde biri ailevi bir mese
leden çıkan kavga neticesinde 
üvey oğlu Hüsameddini bıçakla 

göğsünden ağır 6urette yaralamış
tır. Hüsameddin can kurtaran oto
mobilile hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmış Hüseyin ya
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Red cevabı 
Alınca .. 

Galatada oturan Yakub ismin
de biri Karaoğlan sokağında 18 nu
marada oturan Buda lnzı Estere 
beraber yaşamasını teklif etmiş 
red cevabı alınca kızı bıçakla kal

çasından yaralamıştır. Ester te
davi altına alınmış hadiseden son

ra kaçan Yakub yakalanarak tah

kikata başlanmı~tır. 

--sonra Almanya, 
kararını verecek 

BUyUk Alman manevralarından bir intiba 
Kongreye büyük bir ehemmiyet 

verilmekte olup cuma ve pazar 

gizli içtimalarında verilecek ka -
rarların bu kongrede münasib bir 

lisanla millete bildirileceğ müte
alı:ıben Rayştağm toplanarak bu 
kararlara kanuni bir mahiyet ve

receği kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

7 SAAT SÜREN MÜLAKAT 

Londra 2 (Hususi) - Henlayn'in 
Hltlerle görüşmek üzere meşhur 
Bahtesgaden'e gitmiş olması ve o

rada Hitler tarafından kabul edi
lerek Mareşal Görlng, doktor 
Göbles ve Rodolf Hes'in iştirakile 
tam yedi saat süren bir toplantı 

(Devamı G ıncı aahılen.ı . .ıJc ı 

L ondra 2 (Hususi) - Alman 1 
kabinesi bugün 18 de mü
him bir toplantı yapacaktır. 

Mahiyeti gayet mektum tutulan 
bu toplantıda Almanyanın Çek 
işine müdahale etmesi meselesile 
böyle bir müdahale vukuunda 
diğer bütün devletlerin alacakları 
vaziyetlerin ne olabileceği bak -
kında el altından yapılan istim
zaçlardan elde edilen neticeler ted

kik olunacak ve bu hususta nihai f •l • t• 'd 
kararlar verilecektir. Bu kararlar ıııs ın e 
bilahare bu pazar günü ordu ve 

vaziyet bir 
donanma ve hava kuvvetleri ku- k d ..., •de 
mandan ve reisleri.nden_ müre_kkeb çı maza ogru gı ıyor 
olarak yıne Hıtlerın rıyasetınde 

toplanacak ikinci fakat tamamile 
askeri mahiyeti haiz bir komis -
yonda müzakere ve tedkik olu • 
nacaktır. 

Diğer taraftan 6 eylfilde Nu • 
renberg kongresi toplanacağı ci
hetle gerek bugünkü kabine içt!
mamda gerek pazar günkü askeri 
toplantıda bir müdahale yapılma

sına karar verilse dahi bu kongre 

içtimaları bitmeden !ince bu karar

ların tatbi:katına geçilmiyecektlr. 

Filistin 'in .komşuları da tedbir 
alıyorlar 

Beyrut 2 (Hususi) - Filistin 
abvaJI bir türlil sa!Ah bulamamak
tadır. Karııklıkların önüne geçil
mesi için alınan bütün tedbirler 
boşa çıkmaktadır. 

Dahili harb civar memleketleri 

müteessir edecek mahiyet almıya 

başlamlljtır. Bu itibarla Fil.stinlı: 
kolllJiuların bu işin kendi hududla· 

rına sirayetiru menedecek ted • 

birler almıya koyulmuşlardır. 
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4dalar kazası yüzme 
• 

şampıyonası 

Bu Pazar gunü Haybe iada plajı 
havzunda yapılac!tktlr 

Her sene olduğu gibi, bu yıl da 
(Beyoğlu Halkevi tarafından) ter
tip edilen Adalar arası yüzme şam
piyonası bu pazar günü Heybeli
ada plajı havuzunda yapılacaktır. 
Müsabakada kazananlara madal
yalar ve diplomlar verilecektir. 
Yarışlara saat 15 de başlanacak 
tır. 

Yarış programı. 

Baylara 14 yaşa kadaı:ı' 
50 m. serbest, 
50 m. sırt üstü, 
4X100 bayrak. 
14 - 17 yaşa kadar: 
100 m. serbest, 
200 m. serbest, 
100 m. sırt üstu, 
100 m. kurbağalama, 
4X 100 bayrak. 
Büyükler: 
100 m., 200 m., 400 m. serbest, 
100 m. kurbağalama, 
4X200 bayrak. 
Atlama: 3 m. tramplen. 

Bayanlara: 

100 m. serbest yarış, Atlama: 3 
m. tramplen. 
Yarışın bütün safhaları filme :-.

lınacaktır. 

Pazar günü mukauemet 
kayık yarışı yapılacak 

T. S. K. İstanbul bölgesi su sımr
ları ajanlığından: 

1 - c/9/938 pa;ı,ar günü Bey -
kozdan uaşlayıp Modada bitmek 
üzere 4 tek klasik tekneler ara -
sında b:r mukavemet yarışı yapı
lacaktır. 

2 - Yarışa Beykozdan sabah -
leyin saat 10 da hareket etmek su
retile başlanacaktır. 

3 - Kürek hakemlerimizin yarış 
saatinden evvel Beykoza teşrif -
!eri rica olunur. 

4 - Yarışa tam saat 10 da baş
lanacağından muayyen saatte de
par yerinde hazır bulunmıyan tek
neler sorıradan ;yarl§a alınmıya -
caktır. 

~KÜÇÜK HABERLEN lstanbulun 
* İtalya 1919 dan İtalya ve 

müstemlekelerinde ikamete baş -
lıyan Yahudiler! hudud haricine 
çıkarıruya karar vermiştir. * ltalyada evlenmemiş ve otu
zunu geçml§ memurlar terfi ettl
rilmiyecektir. 

' * ltalyada harb hukuku ve 
bahri ganaim için daimi meclisler 
kurulmuşur. 

* Almanyada oturan bütün Ya
hudiler erkekler İsrail, kadınlar 
Sara isimlerini tı:ştvacaklardır. * Kıbrıs jandarmalığından mü
tekaid iken şehrimizde vefat eden 
Mustafa Nuri adlı bir hayırperver 
elli bın lirayı tecavüz eden serve
tinden dörtte üçünü Harbiye ve 
Mülkiyedı; pbirincilikle mezun o
lacakların Avrupada tahsillerine, 
dörtte birini de Lefkoşe islıim 

mektebıne terketm!ştir. 

-it; ~it İtalyan şirket,, Napolyo
nuıı. batırılan donanmasındaki 

mlliz.zam serveti çıkarıruya ko • 
yulmuştur. * İlk defa olarak Mısır bükü -
met. Filistin hududuna asker sev-
kine karar vermi~ tir. * Karacabey civarında büyük 
bir orman yangını çıknuştır. Yan
gın hala devam edi;·or. * İktısad fakültesinde ikmal 
iıntihanarı 5 eylülde baş!ıyacak
tır. 

* İtalya ile aramızda yeni bir 
ticaret anlaşması akdi çin her ki 

tarafça gösterilen arz:ı iızerine 
yakında Ankarada müzakerelere 
başlanacaktır. 
Yaş sebze 

imarına 
Doğru 
Nafıa Vekaleti Bebek - Dolm~

bahçe yolunun biran evvel genı§
lelimesi ve ıslah ve imar olunma
sını kararl~tırmıştır. VekUl't bu 
kararını Vali ve Belediye reisi Üs
tündağa tebliğ ey !emiş ve bu yo
lun pliinda gösterildiği şekle so
kulması için icab eden masarifatın 
nafıaca temin olunacağını bildir
miştir. 

Dolmabahçe - Taksim yoluda 
yapılmakta olduğundan bu suret
le Bebek - Dolmabahçe - Taks'm 
arasında geniş, turistik ve zaıif 

bir yol ve müteaddid mey.lanlar 
açılmış olacaktır. 

* Nafıa Vekaleti şehrimizle hü· 
kılmet merkez'1niz ara ında yeni 
bir telefon hattı daha tnsisine ka
rar vermiştir. * Türkkuşununun İııönü ve E
times'ud ta.yyareciFk kampların
da temmuz orta.Jarından 31 &ğus
tos akşamına kadar olar. müddet 
zarfında 18672 uçu~ yapılmıştır. * İktısad Vekaleti İstanbul kon
trol dairesi yakında Liman ha -
nına geçecektir. * Brüksel sefirimiz Cemal Hüs
nü bugün memuriyet:ııe avdet et
miştir. 

* İktısad Vekileti ırüsto>şarlı
ğına maliye nakid Ljleri umum 
müdürü Halid Nazminin t .. yini 
yüksek tasdikten çıktı 

0:'1Ul3EH 
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AŞK, 

Tefrika 
N.93 

HEYECAN ve ---

Gültekin b.r aralık Aytenin o
turduğu şöyle bir göz attı. Ayten 
resimli mecmualara dalmıştı. E
ğer o dakikada göz göze gelseler
di, Gültekin oyunun kendi lehi
ne dc,·am ettiğini ;şaret etmek
ten kendini alamıyacaktı. 

İ~bet oldu k göz göze gelme
dik 
Dıye mırıldandı. 

İlk seansta Gültekin beşyi.iz 

dolara yakın para kazanmu;tı. 
• te;~ur 'kumarbazın oyunda 

yaptığı hileleri görebilmek ç;n, 
karşısı dakılerin onun kadar ma· 

İHTİRAS ROMANI 
vozc:ın leken 'ar f, 

SERTcLLI 

hir kumarbaz olmaları gerekti. 
Oysaki Amerikalılarda, Petroviç

te zekalarını sarfetmeden ve di
mağlarını yormadan, sırf eğlence 
iç;n, hoş vakit geçirmek için oy
nuyorlardı. 

Amerikalıar karşısındaki kurdun 
ne müthiş ve tecrübeli bir Tirşör 
olduğunu nereden bilsinlerdi? 

lkinci 9eansa !başladıkları za- ı 
man saat on ikiyi vuruyordu. 

Aytenin birdenbire uykusu gel
mişti.. 

Genç kadın ayağa kalktı .. 
Yavaş yavaş ı.ı·ürüyerek, oyun 

Maktu I 
Alış 
Veriş 
Pazarlıksız sat!§ şeklinin, Sü • 

mer Bank Yerli Mallar pazar:a -
rında da tatbikı münasib giicül -
mü.ş, Sümer Bank umum müdür
lüğü tarafından Yerli Mallar pa
zarlarile bunların şubelerine her 
mal için maktu fiat konulması hu

susunda emir verilmiştir. Pazar -
larda dün sabahtan itibare'l bu 

şeklin tatbıkına başlannuştır. 

Diğer taraftan Beledi..'e riya -
seti, İktısad Vekaletine gönder -
diği raporda gıda maddderile bir-
1\kte ayakkabı, tuhafiye, züc~a

ciye, cam, manifatura gibi eşya -
!ara da derhal kanunun tatbı -
lonı istemişti. Alınan malün>,ta 
göre, bu maddeler üzerinde derhal 
kanunun tatbik edilmesi şimdiLk 
yalnız İstanbul için kabul olun -

muştur. Pazartesi gününe kadar 
hükılmet merkezinden icabeden 
em:rler gelmesi ve salı güniinden 
itibarn de filen tatbikata geçiJr,.e
si kuvvetle muhtemeldir. Fili tat. 

bika t haşladıktan sonra Belediye 
riyaseti meyva ve sebzenin Halde 

toptan satışlarını her gün ve bak
kaliyeye aid şeylerin toptan fiat -
arını da on beş günde bir gazete
lerle ilan edecektir. 

iş bankasfnın kum
bara ikramiyesini 

kazananlar 
İş Bankasının küçük cari hesab

lar arasında tertib ettiği ikramiye 

lreşidesi dün yapılmış ve büyük 
ikramiyeleri şu numaralaı kazan
mıştır: 

1,000 lirayı İstanbulda ld947 
hesab numaralı Ayşe İsmet, 500 
hralık ikramiyeler: İstanbulda 
73172 numaralı Tarık ve Samsun
da 3221 numaralı Mithat Receb. 

· f 'I K R A ~ 
~ --- . .. . 
ASFALT 

NAHİD SIBRI 

Ankaradan gönderdiğim bu ya
zıların sonuncusunu asfalta tah
sis ediyorum. Devlet merkezinde 
bir hayli cadde ve sokak asfalt 
olmakla beraber, kısaca, sadece 
ve biraz da iddialıca asfalt diye 
anılanı, E;kişehirdelri Ulus mey

danından Çankayaya kadar de
vam eden uzun ve güzel caddenin 
Ordu evinden V ckiiletlere kadar 

giden kısımdır. İki büyük kahve
sinin yol kaldırınu üzerine kon
muş masa ve iskemlelerile Parisin 
büyük Bulvarlarını da hatırlat -

mak istiyen bu kısımda, şehrin en 
şık ve pahalı apartımanları var
dır. Bu apartımanların bir taraf

takileri pek ziyade güneşe maruz 
ve öbür tarafa isabet edenleri göt

geli ve serindir ve kahvelerin üs
tünde olanlarında bir kısım saat
ler, tıhmin ederim ki, oldukça 

bıktırıcıdır. Zira, her iki kahvede 
de radyo feryad ve figanı erken 
başlayıp gece yarılarına kadar 
devam eder. 

MezkıJr iki kahve arasında Meş
rutiyet devrindeki İttihad ve Te
rakki ile Hürriyet ve İtiliif reka
bEtinin için için adeta mevcut bu
lunduğunu ve İstanbul pastaha
nesinde bir zamanlar kuruldu -
ğundan geçenlerde bahsettiğim 

Üdeba encümenın'n de, iıt.ı ade
di daha az olmak şartile, hazan 
birinde ve ·hazan diğerinde in'ikad 

eylediğini ilave etmek isterim. 
Asfaltı bir apartıman pencere

sinden veya bir kahve koltuk ya
hut iskemlesinden seyretmekle 
kanmıyarak her gün onun orta
sı yeşil akasya ve çamlarla artık 
gölgelenmiş yollarında piyasa e
denler de az değildir, ve bunlar 
oı tasında bu işe her gün iki üç 
s:ıatlerini verenler de bir haylidir. 

İstanbul şehir tiyatrosunun bil· 
mem hangi operetinde Ser.ıiha 

atlı ve çok gür sesli artistin dedi
ği gibi: Gençlık bu! 

Yaş sebze ve rlıeyvala
rımızın daha iyi yetiş
tirilmeleri için yeni

likler yapılacak 
Bu kararlar sayesln de bu mallar h 
ucuzluyaçak, hemde daha iyileşecektri 

Yaş sebze ve meyvalarımız hak
kında Ziraat Vekaletince yeni hır 
karar verildiği, vilayetlere teb -
!iğ edılen bu karara göre, yaş seb
ze ve meyvalann ihracından önce 
hangi mahallin malı olduğuna dair 

kaza ziraat mualliminden, mual
lim olmıyan .yerlerde de biızat 
kaymakamlardan birer vesika a
lınacağını ve vesika ibraz etmi
yenlerin mallarının memleket da
hilinde bir şehirden diğerine dahi 

ihrac edilmek istenilirse müma -

naat edileceğini dün yazmıştık. 
Vekillet, bu usul sayesinde yaş 

masasının başına yaklaş\L: 

Ben yatmağa gidiyorum, Gül
tekin! Birdenbire gözlerim ka
panmağa başladı. Ban şans ... 

Gültekin: 
- Haydi git yat sevgilim! de

di, allah rahatlık versin. Ben de 
biraz sorıra gelirim. 

Ayten, masanın etrafındakileri 
de başile selamladı. Salondan çık
tı. 

Ayten yatak odasına girdiği za
man, ilk gözüne çarpan şey masa
nın üstünde bir mektup oldu. 

Bu da kimden geliyor?! 
Aytrnin buraya geldiğini kim

se bilmiyordu. Ona kim mektup 
gönderebilirdi?. 

Bereket versin ki, mektubu o
na Gültekinin yanında vermemiş
lerdi. 

Ayten mektubu titreyerek açtı. 
Korktuğu başına gelmiştL İmzaya 
baktı: 

- Kapela ... 
Ah, bu İtalyan delikanlısı da 

sebze ve meyvaları iyi yetiştir -
mek, ambalaı yapmak ve ucuz 

vermek hususunda bir rekabet te
sis etmek maksadile vermiştir. 1 

Bittabi bu rekabet hem halk le

hine bir hareket tevlid edecek 

hem de daha ıyi mahsul elde edi
lecektir. 

Esasen Ziraat Vekiilcti .yaş seb
ze ve meyvalarımızın yetiştiril -

mesi ve ihrac edilmesile daha ya

kından alakadar olmıya karar ver

miştir. Yakında bu hususta yeni 
bir proje de yapılacaktır. 

nereden çıkmıştı onun karşısı - j 
na ... ? 

Sür'atle okumağa başladı: 

•Venediğe sizdrn önce gidiyo
rum. Size h3ngi otele ineceğimizi 
söylemiştim. Eğer benim dediğim 
otele gelir<i<icniz, beni sevdiğinize 
inanarak müsterih olacağnn ... • 

K ... 
Ayten, gece yarısı gözlerini o

ğuşturarak okuduğu bu me1<tubu 
derhal yırtıp attı. 

Gültekin, Petroviçi sızdırayım 
derken, şimdi karşısına 0>1 laıı da
ha kalantur iki Amerik31J cıkmış
tı. Onları çabuk bırakır l·ı gellr 
miydi? 

Halbuki, Ayten onun hemen du
neceğini sanıyordu. 

Yatağa girdi. 

Ve sağa sola dönerek uyumağa 
çalıştı. Gözüne uyku girmiyordu. 

Bu İtalyan delıkanlısı da nere
den çıkmıştı karşısına .. ? 

Yavaş yavaş kalbinde iki erke-

lmralıdaki tedkikat 

Suçlular ya tamamile 
iyi veya daha az kötü 
olarak kurtuluyorlar 

(Birinci aahileden •evom) 
diğer bazı davetlilerden mürek -
keb bir heyetin İmralıda modern 
bir şekilde tesis edilmiş olan •ceza 
evi> nin teşkilatını, orada bulunan 
mahpusların çalışma şekillerini 

tedkik etmek için, dün sabah, Köp
rüden •Kalamış• vapurile hareket 
ettiğini dünkü nüshamızda yaz -
mıştık. 

Takriben yüz elli kişiden mi.i -
rekkeb olan bu heyet, dün saat 
11 buçukta İınrahya varmıştır. 

Heyeti, Bursa valisi, Bursa müd
deiumun1isi, İmralı ceza evi rr,ü
dürü ve dığer bazı zevat karşıla
mış, mahpuslar dahi Vekil ve he
yete çok candan bir alaka göster
mişlerdir. 

İlk olarak bu ceza evin:n yzni 
inşa edilmekte olan tiyatro ve ay
ni zamanda yemek salonuna gi -
rilip kısa bir müdd<?t ist'rahat et
tikten sonra sırasile tekmil kısım
lar kezilmiş buğday, soğan, arpa, 
zahire ambarları, yatakhaneler, 
gayet caz.b ve güzel o13n •misafir 
köşkü• ve mahpusların her şeyi 
kendi ellerile yaptıkları modern 
bınalar takdir ve alaka ile görül
müştür. 

Öğle istirahatinden sonra sı.&t 
üçte Vekil ve heyet'n huzurunda, 
tekmil mahpuslar, işlerin~ 1id 
alat ve edevatlarile bir geçiü r~s
mi yapmışlardır. Bu idare ı;;ftçi

ler, marangozlar, duvarcılar, .c -
kumacılar, balıkçılar, demirciler, 
berberler sıra ile, milli marşlar 

söyliyerek geçmişlerdir. 
Bundan sonra atölyeler gezil -

m:Ş ve çok beğenilmiştir. 
Saat 15,30 da tekrar vapur~ bi. 

nilerek «İmralı ceza evi» nirı a1..'a
nın dığer tarafında bulunan kıs • 
mına gidilmiş ve geç vakte kı -
dar orada da tedkikatta bulunul
muştur. 

cİmralı ceza evin.n• merknin
dc 500 diğer kısmında 250 ıuah
pus bulunmaktad..r. 

Adada tamamile serbest çalı -
şan, yaşıyan mahpusların merr. -
nuniyetlerine hudud yoktur. Her 
ihtiyaçları muayyen zaman lard;ı 
temin edilen mahpuslar adavı 
kendi köyleri sayarak sonsuz bir 
sürurla çalışmaktadırlar. 

ADLİYE VEKİLİNİN GAZETE-
CİLERE VERDİGİ İZAHAT 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, 

gaz.eteciere f':tmralı ceza evi" nın 
tarihçesi ve takib edilen gaye 
hakkında verdiği değerli izahında 

ezcümle demiştir ki: 

•- Modern bir şekilde tesis e
dilmiş olan •ceza evleri• miz dört 
tanedir: Edirne, Zonguldak, İs -
parta, İmralı. 

İmralı üç sene gibi kısa bir za
manda kendi gücile bugünkü hale 
gelmiştir. 

Bir arkadaşımız, burada iki yüz 
hapishaneyi gezdikten sonra Av
rupaya gönderildi. Orada tetkika
tını bitirip de memlekete döndü
ğü zaman edindiği fikirlerle bu
günkü modern hapishanelerimizi 
kurduk. 

gın yer tutmağa başladığını se -
zer gibi oluyordu. 

Gültekin .. 
O, Aytenin ideal ve daimi ko

cası olacaktı: Asil nazik .. Prens, 
Bu evsafı hangi erkekte bulabi

lirdi?. 
Kapelaya gelince .. 
Ayten onu mühendisten ziyade 

bir aktöre benzetiyordu. Kapela 
biraz küstah ve cüretkiir aşıklar -
dandı. 

Ayten yatakta Hind şairi (Ta
gor) un bir vecizesini hatırladı: 

•İsrar, muvaffakiyetin yolu -
dur.• 

Ayten bu söze inanır gibiydi. 
- Kapela da benim gibi (Ta

gor) u okumuş .. Onun tavsiyele
rine göre hareket ediyor. 

Diyor\iu. 

Ayten, bereket versin ki, ('!'a. 
gar) un bu vecizesini eskiden o. 
kumuştu. 

- O istediği kadar israr etsin. 

İmralıya evvela 30 mahpus gön
derildı. Zamanla bu aded (100), 
(200), geçen sene (400) ve bu se
ne de (750) kişi oldu. Kendi istih
sallerile cceza evi• kadrosu ve 
büdcesi her yıl biraz daha genişli
yor. Gelecek sene mahpus adedi
nin bini aşacağını umarım. Bura
ya alınanlar diğer hapishanelerden 
gelir. Ancak, şimdiye kadar mü
tebaki mahkum;yetleri dört sene
d<?n aşağı olmamak ve 30 yaşından 
yukarı bulunmamak şarttı. Bunu 
da üç sene ve Jork yaş olarak ka
bul edeceğiz. 

Yeni •ceza evlerimiz• in faalc
yet esasını ziraatçilik teşkil edi -
yor. Bu müesseseler, ekmeklerin
den yiyeceklerine kadar her şy
lerini kendileri yapan dürüst iş 

adamları ve çiftçiler ıyetiştirivor. 
Hcdcfim'z, bize giren suçluları 

tamamile iyi yahud daha az kötü 
olarak çıkarmaktır. 

Şayanı memnuniyettir ki, biz<ie 
profesyonel mücrim çok az yeti
şiyor. Bizdeki mücrimler ruban 
bozulmamış insanlardır. · 

Yeni hapishanelerimizde jandar
ma ve gardiyan teşkilatı gayet 
mahduddur. Mesela Edirnede 25-
30 jandarma bir gardiyan, İmralı
da 4 jandarma b:r gardiyan var -
dır. Buna rağmen evlerinden da
ha z>yade rahat eden mahkılmlar 
tekrar diğer hapishanelere cl!ış -
mek korkusile kaçmak düşünce -
sinden bile nefret ederler. 

Hulasa; düturumuz; jandarma, 
demır, süngü olmaktan ziyade 
iyilik ve hüsnü muameledir.> 

HEYETİN GEÇİRDİGİ BİR 
KAZA 

cİınralı ceza evi. nde ancak geç 
vakte kadar tedkiklerini bitiren 
heyet cKalamış• vapurunun ku
ma oturması ıyüzünden gece saat 
3 ten sonra Köprüye gelebilmştir. 

Vak'a şöyle olmuştur: 

Ceza evinin merkezini gezen 
heyete 15,30 da vapura döndükten 
sonra •Kalamış- vapuru adanın 
diğer kısmıııa doğru hareket et -
miş ve mesafe çok uzun olmadı -
ğından kısa bir zaman sonra o~aya 
vasıl olmuştur. 

İşte bu esnada vapur karadan 
çok uzakta olduğu halde kuma o
turmuş "C bir metro kadar ~ap • 
Janmı.ştu-. 

Vapurda bulunanlar çabuk kur
turlar iimidile evveli'ı telaşa dü5· 
memişler ve ceza evinin m'>lörile 
sahile taşınmışlardır. 

Geç vakte kadar kadar vapurun 
kumdan kurtulmadığı görülünce 
Mudanyada bulunan Trak vapu
runa haber gönderilmiştir. 

Saatlerce Mudanyadan Trak va
purunun gelmesi, yahud •Kala -
mış• vapurunun kendi kendini 
kurtarması beklenmiş nihayet 
ikinci ürnid tahakkuk etmiştir. 

Fakat vapur ancak saat 22,30 da 
oradan hareket edebilmiş ve Köp
rüye hemen hemen sabaha kl.rşı 
varabilmiştır. Vapur hasara uğ -
ramamıştır. 

Ben de aldırmamakta israr ede
ceğim. 

Diye söylendi. 
Ve nihayet uyudu. 

* Sabaha karşı. 
Ayten gözlerini açtı .. 
Dudakları hararetten çaUamış-

tL Yataktan kalktı .. 
- Bir bardak su .. 
Diye söylenerek etrafa şöyle bir 

göz gezdirdi. 
Gültekin hiı.Ja yatağına gelme

mişti. 

- Tuhaf şey! Bu zamana kadar 
nerede kaldı?!. 

Zile bastı. 
Garson geldi. 
Ayten: 
- Bana bir bardak soğuk su ge

tir .. 
Dedi. Garson bu siparişten hiç 

de hoşlanmamış gibi göründü, fa
kat bir şey söylemedi. Başmı eğe
rek gitti. 

(Devamı var) 
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4rabalar ve araba- Sarf 
cılar hakkında Harabelerinde 
yeni kararlar Hafriyat 

lı İzmir elektrik şirketi depo Şefi 
Qel" k b k ll g" bay A. Pere bundan evvel Sart ha es ara a u anamı yaca l rabelerini ziyaret ederken bir de 

a; l. • b l Jı • 1 k re kenarında ban eski mezarlar 
6 Ul ara acı QTln QlZ 01.QCQ • gördüğünü İzmir müzeler direk-

l l' J törlüğüne bir mekt.ıpla ihbar ~t-
Ql"l vasıf /ar da tesbit edi ui mesi üzerine keyfiyet müzelerdi 

Araııaıar nekadar yük taşıyabilecek? ~E;: . .;.;;; 
fıir ~Ye arabacılar hakkında nunda vesikayı haiz olınıyanlar ğü bildirilmekte ve derh.al hafri· 
"~tname bam'lllJDJf idi. .işten alıkonulacaklardır. :.~ başlanılması emredilmekte· 
llıtai ~tııameıııin tatblk edilme- Bunlardan başka arabaları a
biıiıı için verilen 8 ayhlı: mühlet yakta kullanmak, kırbaç salla • 
'~ kbıun iptidasında bite • mak, sakat, zayıf, topal, ma1iıl 

hayvan koşmak tamamile yasak
lııı~~ tıılinıatııaroeye göre araba tır. Arabayı sür'aUe tahrik etmek 
~"""'1ıııılar yeni ba§tan imtihan için beygire kamçı yerine kam • 
~ ltıııayene edileceklerdir. Ara· _çının ucile dokunanlardan ceza 
h .1 

.0lmak için araba kullanma- alınacaktır. 
ı.. ıy~ bilen, bedeni ve ruhi malfı. Arabalar bir çift hayvan tara • 
~. olmamak, afyon, esrar ve fmdan sürüldüğü takdirde her iki 
ılı , li ıehirleri halen kuDaruna- beygirin kuvveUeri müsavi dere
h '.&\ i11ıi evvelden de kullanma • cede olacak, ikiden fazla hayvan 
ıif ltiyad edinmemi§ olmak, va- koşulmıyacak, koşumlar fenni 
,._' t!l!nasında sarhoş bulunma • ~artları haiz olan koşumlar kul-
'"•lt lanılacaktır. ıo ' 18 yaşını doldurmuş olmak 
"'41lıdır. Tek beygirli arabalara 400, çift 
i beygir1ilere 800, öküzlere bin v~ 

ıı:tihan bir ihtıı;as heyeti ta- manda arabalarına 1500 kilodan 
~il Yapılacak ve muvaffak .r fazla yük yükletilmiyecektir. 
!er ınuayeneye gönderilecek -
l'q• lııuayenede müsbet netice ve-

~~ kendilerine yeniden birer 
Verilecektir. 

llıaıllq ~er de iki ay zarfında ik -
l!dileceı. ve lıµ müddetin 60· 

Güm/ekçi 
Ôiikkanını 
~Qkanlar 
SlıJ,,_, 

~ ""ınamamında Saclıki\'e ha· 
~dalti gömlekçi dükk~da ih· 
) Ve dikkatsizlik neticesinde 

~ çıkmasına sebebiyet ver· 

~ suçundan ma=11~~gor_ile 
11\iıı t ~e Yaninin muhakemeleri 

ıııı.ıı:.g'lrceza mahkemesinde bit-

Bu esaslara riayet etmiyenler
den bidayette para cezası alına -
cak, ikincisinde bu ceza iki mis
line çıkanlacaktır. Üçüncüsün • 
de arabacılık ehliyetnameai geri 
alınacaktır. 

incir 
Piyasası 
İzmirde incir piyasası açılını§-

tır. Piya.a normalin üzerinde de

ğil, müstahsilin esas olan hakkı· 

na muadildir. Bu netice de İzmir· 

illeri çok sevindirmiftir. Esasen İz· 

mir incirleri bu sene son yıllar

dan daha nefis yetiştirlmiştr. Bu 

nefaset te fiyatların daha iyi ol-hı~ı' . ü celsede iki müdafaa şa-
" c! ı ı masını temin eylemiştir. 
>~ n enmiştir. Muhakeme dos 

Bu seneki Pİi.\ a•a incir !erin cins 

lerine göre 7 ,5, 9,5 ve 10,5 kuruş 
~İli tetkik; ve kararın tefhimi ~ 
lıt, b~ka bir güne bırakılınış· ı 
........... üzerinedir. 

Ittra vesivrisinekmü-

Türk Tarih Kurumu tarafından 
ötedenberi eb~miyet verilen 
Sart'daki hafriyat lı:ısa bir müd 
det sonra inkişaf ettirilecektir. 

İzmir müzeler müdürlüğü bu 
hususta icap eden tertibatı almış 
olup .kazıya bugünlerde başlana
caktır. 

Suçunu 
inkar 
Ediyor 

Bir kan davası yüzünden Ça
talcanın Çerkes köyünde Lütfi 
adında birini tüfekle vurmak ve 
yere düştükten sonra iki bıçak 

da:rbeSİ(Yle öldürmekten suçlu Mu 
radın muhakemesine dün ağırce· 
zada mahkemesine başlanmıştır. 

Dünkü celsede Murat evvelce 
verdiği ifadesinde söylediği gibi 
cinayeti inkar etmiştir. Dinlenen 
Mehmet ve Halil ismindeki iki 
şahit te ne oleni ne de öldüreni 
görmediklerini yalnız tarlada ça· · 
lışırlarken bir silah sesi duyduk
larını söylemişlerdir. Buruşma 

diğer şahitlerin celbi için başka 

bir güne bırakılmıştır. 

Stajyer 
San'atkarıar 

Askeri fabrikalar umum mü-

düdüğünde iki yıldanberi staj 

görmekte bulunan 23 askeri sa· 

natkar gedikli, stajlarını muvaf

fakıyeUe bitirmi§Jer ve sertifika

larını alarak 30 Ağustostan itiba· 

ren orduıra iltihak eylemişlerdir. 

Sirayetine meydan 
kalmadan söndü

rülen yangın 
Büyükadada Hıriston manastırı 

arkasında fındahktan yangın çık· 

Muallim 
Muavinliği 
imtihanları 

Orta okullara alınacak muallim 
muavinliklerine talip olan lise 
mezunlarının imtihanlarına dün 
Üniver&ite konferans salonuııda 
ba§lanmıştır. 

İmtihanlar evvela tahriri yapı
lacak, 90nra şifahi olacaktır 
İmtın.nlara lise mezunlarından 

gayri muallim mekteplerinin 4, 
5, ve 6 senelik mezunları da gire
bilmektedir. 

İmtihanlar bir hafta mirecek· 
tir. 

Mekteblerin 
Açılma 
Zamanları 
Şimdiye kadar ekalliyet ve ec· 

nebi mektepleri Eylüı girdıl<ten 
sonra dilekleri bir tarihte mekte· 
bi açmakta ve yine bu şekilde 
derslere başlamaktaydılar, Bu se 
neden itibaren bu mekteplerde 
resmi mekteplerin açılma ve ders 
lere başlama günde açılaeak ve 
derslere başlıyabileceklerdir. 

Bunun hiliifına hareket edenler 
cezaya çarpılacaklardır. 

Avcılara 
Yeni 
Kolaylıklar 

İstanbul avcılar ve atıcılar bir· 
liği avcılara yeni kolaylıklar te· 
min eyleıneğe ba~lamıştır. Bu a· 
rada, avcıların muayyen yerlerde 
kolayca avlanmaları için Çukur 
Bosna çiftliği mer.dan kiralan

mıştır. Bu çiftlik meralarında ser 
bestçe bıldırcın avlanabilecektir. 
Ancak burada avlanabilmek için 
birlikten vesika almak lazımdır. -· .. -
Bir ihtiyarın 
Başına gelenler 

Dün sabah Karagümrükte bir 
kaza olmuş bir ihtiyar incir ağa
cından düşerek yaralanml§ biraz 
sonra da ölmüştür. 

K aragümrükte Sultan mahal
lesinde Bostan sokağında, 6 nu
maralı evde oturan 56 y&şhnnda 
Ali oğlu Ahmet isminde bir ihti
yar dün sabah bahçesindeki incir 
ağacına çıkarak-incir toplamağa 

başlamıştır. 
Bir aralık Ahmedin bulunduğu 

dal kırılmış ve Ahmet ağaçtan 

düşerek başından ağır surette ya
r alanın!§, tedavi için kaldırıldığı 
Gureba hastahanesinde biraz soıı-

cadelesinden iyi 
lleticeler alınıyor mış ise de sirayete meydan veril· ra ölmüştür. 

meden söndürülmüştür. h;::;::::::;:::;;:;,;:::;:::::;;;;::;;;:::;:::;::::::;;;;;;;:~ 

~ ~a sinek · · · k .. f ~i~· ve sıvrı:ımıe sur e· 
~n iınhası için açılan müca -
lıt , ~ l!Jı çok iyi neticeler alınmış-
~Wan fiddetli ve sürekli mii· 
~ neticesinde milyonlarca 
~ Sil at SÜrfesi :imha edilmiştir. 
~fel~in imhası kara ve siv
lııcltt.. lerııı üremelerine mani ol-
~ dır. 

dt~ t'n sene başlıyan bu müca • 
U ~ne şiddetlendirilmiş ve 

SON TELGRAF'm 

bilhassa sayf>ye yerlerile bu ka
bil ha~aratın öteden.beri fazlaca 
bulunduğu mıntakalarda yapılmış

tır. Gelecek seneler mücadelelere 
daha ziyadehız verilecektir. 

Alfıkadar ve mütehassısların id· 
dialarına göre ayni şiddetle de • 

vam edecek mücadele neticesinde 
beş yıl sonra §ehirde kara sinek 

kalmıyacak denilecek dereceye 
inecektir. 

YUP: M. Sami KARA YEL 
~.. Tarihi tefrikası No. &2 

ttı\t l(ı~ı r bin beşer yüz albna mal ol-
•tu ve esirci çok par• kazana mamu;tı 

\~~il ruad Paşa devlı•tın ba§ına 

1 

şahlandırmak lazımdı. Lakin, bir 
~~~ .transızlar.ı uy<ırak kayıd- münasebet düşmed'kçe, sellcme. 
~. dealar istıkrnı etmekl~ bera- hüs•el1im içeri girip fi'<ir derme-
liy~ Vleı varidatını azaltan im· 1 yan edemezdi. Her halde, bir sı-

r Verdi, Hazınt')'•! on para rası gelip Padişah çağıracakh. 
'tı.1ıfu 01du. Ali Paşa ela. kurntur Hem, efendisine bu sefer, Kaf • 
it. "· kasyadan yeni gelrrıiı Ç~rkez kız-

•ı~ .ııı?1 tı<.ibet •ut~n Aızmi,az !arı sunacaktı. -
lı ··<ıılin. ' . • 
~ "· ı ıı sıkıldığını gör(•yordu. Arzıniyaz esircılere gidip ~aray 

lh •• '"llıp ·~ la • Yapıp pac'.iş:ıhı oyala - için Çerkez kızları satın alırdı. 
~ ~ ı:ınıdı. Hav.ı. güzeld;, Kü - O vakitler; e•ir satan evler var-
~~lab llıesiresi sarayı ÇC'kilirdi. dı. Bu evler esir pazarı jdi. Kaf-

ı:la vardı. Her hald~ aslanı kasyadan. Gürcistandan adirttik-

Saraçlar da 
toplandrlar 

Saraçlar da dün toplanmış ve 
nizamnamelerine Halk Partisine 
bağlanmak hususunda bir madde 
ilave etmişlerdir. 

Henüz içtima etmiyen ,.e Part;
ye iltihak için karar vermiyen 
cim.'yetler de bu hafta içind~ mut
laka toplanacaklardır. 

!eri dilberleri yüzlerce altına sa
tarlard ı. 

Esir kızları, anaları babaları e
sircilere satarlardı. Esirciler gü
zelliğine endamına göre yüz, iki 
yüz, bin, iki bin altın liraya l::ı • 
dar kız satın alırlar . Sonrd, bun
ları Padişaha, şehzadelere, daı,,ad 

paşalara, vezirlere, paşalara. ri • 
cale dolgun karla satarlardı. 

Bazan, vüzeranın ve paşaların 
eline düşen fevkaliide nadide kız
lar ... Padişaha hullıs çatmak i~ın 
hedıye olarak efendilerine L1kdim 
edilirdi. 

Esir kızlar, satıldıkları konak • ı 

!arda, odalık olarak istihdam o • 
lunurdu. Zavallılar, ihtiyar, bu • 
namış efendilerinin mu\·a!<knten 
nefsani heyecanlarını tatmin d•r

ler ve gözden düştükten sonra; ikl 
kat yatak, bir konsol, şöyle büyle 

bir çehizle kapıları ağalarından 

veyahud bendelerinden bi!'ir.e ni
kiih edilip çırağ edilirlerdi He - 1 

KALBE 
GiREN . 

HIRSIZ ! 
Senenin en or;jinal ~omanını ı 

_ Soı Tclg, af~ l ı oku~:_a:aksı ı ı z 

men her vezirin ve rkalin m«dlıh 
karı larından başka dört beş oda- ı 
lığı bulunurdu. 

Daha fazla odalığa sahib olan 
rical vardı. 

Arzıniyaz kalfa da; Sultan A -
7iz ıçin nadide dilberleri, saraya 
hediye edilenlerden gayri bizzat 
kendisi gidip mübayaa ederdi. 

Esirciler, ele düşürdükleri fev
kalade cazib kızları derhal; Arzı

ni~·az kalfaya bildirirlerdi 
Nitekim; son zamanlarda; İs • 

tanbulda Dizdariye maha11esinde 
esirci Huriye Hanımın evine fev
kalade güzel iki kız düşmüştü. Bu 
kızlar ancak Padişaha layık vü • 
cutlar idi. 

On yedi, on sekiz yaşında bu -
lunan bu iki Çerkez dilberini Hu

riye Hanım, Kafkasyaya gönder • 

diği adamları vasıta&i!e satın al

mıştı. Bu kızların anaları Rus, 
babalan Çerkezdi. 

Uzun bovlu. ilm·u oembe be -
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• 
lktısadi meseleler 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-·~ 

Bayanların çorapları 

Fabrikatörlerin toplantı
sında bu mesele de 

görüşüldü 
Evvelki gün Sanayi umum mil.

dürü, Reşad, fabrikatörlen Tica
ret <><lamıda bir toplantıya davet 
etmişti. Bu toplantıda muhtelif 

meseleler görüfülmİJitü. Sanayi
in himay~ yeni ÇJkan kararna
meler ve saire .. Fakat bütün bu 
görüşmeler arasında, Bayanları • 
mızı cidden alakadar eden bir ba
his vardı , bu da, çorap meselesiy
di ... 

V aktile çorap meseleleri hak
kında Bayanlarımızın şikayetle • 
nnden bahsetmiştik, böyle bir ya
zıyı yazmak için bir fabrikatörle 
de görü~üştük. Fabrikatör iza
hatı arasında şu !'Özleri söylemiş
ti: 

- Bayanlarımız çorap gıymesi
ni bilernıyor. Çorap, eldivPnle gi
yılebilir, eldivensiz çorap giy il -
diği zaman, böyle bir çorap yırtı· 
labilir. Bu sözü ciddi olarak tc • 
lakki etmeğe imkan yoktu. Çün
kü fanUtzik mahiyette bir söz • 
dür. Dünyanın hiç bir yerinde ço-
rapların eldivenle giyildiği gö
rülme~tir. 

* Sanayi Umum müdürü Bay R~-

şad, sanayi meseleleri hakkında 

sorulan suallere izahat verdikten 

sonra, bir çorapcı tarafından şu 

suale muhatab oldu; 

- Yeni çıkan çorap istandardi
zasyon nizamnamesi pek ağırdır. 
Bu yüzden çorapçılar mahkeme- ! 

ye veriliyor. 
- Çorapçılar bu derecede teh· 

did etmeğc ne lüzum var. İyi ço· 
rap çıkarmak Jazıın gelirse, bu • 
nun da kendisine mahsus usulleri 
~ardır. 

Bay ~d bu sözleri pek sabır
sızlık içinde dinledi. Çorap fab
rikatörünün sözünü keserek! 

- Yok rica ederim, halk fena 
çorap giyemez. A \'llÇ dolusu pa
ra vererek çürük çorap giyemez. 
Artık çorap fabrikaları, iyi torap 
yapmalıdır. Çorap islandardizaS· 
yen nizamnamesi ağll' değildir. 

İcap ederse, çorapları daha sıkı 
kontrol edeceğiz. 

* Diğer çorapçılar, bu izahat üze-
rine daha söz almadJlar, hepsi de 
sükiıt ediyorlardı, verilecek cevap 
yoktu. Bay Reşad pek haklı ola
rak, çorapların fenalığından bahs
ediyordu. 

Çoraplardan, bilhassa karl!n ÇO· 

raplanndaıı, bahsedilen şil<Ayet

lere ~arşı ilave edilecek bir ŞEY 
bulamıyoruz. Çoraplarımı.:ı. neden 
fenadır; Sanayi Umum müdür
lüğü de bu meseleyi açık olarak 
çorap fabrikatörlerine orduktan 
sonra, yazacak bir şey kalmıyor. 
Yalnız azacak bir kaç cümle var. 
Mademki kadın ve erkek çorapla
rı bu derecede fenadır ve fenalığı 
da itiraf ediliyor, neden önüne ge
çilemiyor?.' 

H.A. 

Bii mevkufu 
Öldürenler 
6 sene 8 gün hapse 

mahkum eldu 

j 60 lık kadını 
öldüren şoför 
Adliyede 

İstanbul tevkifhanesinde mev· 
kuf bulunduğu sırada Fevzi is· 
mindeki bir mevkufu öldürmekle 
suçlu Yusuf ile suç ortağı Mak
sudun muhakemeleri dün ağırce
za mahkemescnde bitirilmiştir. 

Dün tefhim edilen karara göre, 
Yusuf 6 sene 8 gün ağır hapsine 
Maksudun da beraatine karar ve
rilmiştir. 

Evvelki gün köprü üzerinde bir 

otomobil kazası olmuş şoför Tev
fiğin idaresindeki 1756 numaralı 

otomobil 60 yaşlarında Froso is· 

nı.indeki bır kadına çarparak ya

ralamış \'e kadın tedavi için kal
dırıldığı Sen Jorj hastahanesinde 
ölmüştü. 

i 
! 
1 

Meccani talebe 
imtihanlarına 
Dün başland ı 

L!se ve orta mekteplere alına· 

cak meccani leyli talebenin im· 

tihanlanna dün başlanmıştır Bu 

sene bu mekleplere bin hl'~ tale

be kabul edilecektir. Fakat mu· 
racaat edenler bq bin müteca
\'izdir. 

İmtihan teVJ'akları Ankar • ..-a 

gönderilecek ve vekalette bu iş 

için kurulacak bir komisyon tar> 
fından tetkik olunacaktır. 

Ayni <Wrecede tmtihan \'tttn

ler arasında şehit çocukları ter· 
cih edilecektir. 

Odasında ölü 
Bulunan kad ın 
Arnan:ıtköyünde oturaf' Arak•ı 

Mıgırdıç isminde bir kad.n oda

sında ölü olarak bulunmuştur. 

Araksinin bir müddet ev,·el koca

sını kaybettiği \'e teessür nctıce

sinde şiddetli sinir buhranlarına 
müptela olduğu anlaşılmıştır. 

Bir mekteb talebe· 
sini sopa ile b~şın

dan yaraladı 
Kmtuluşta Rum mezarlığı ci

varında oturan sey)·ar sebzcd 

Salih bahçede su yüzünden çı· 

kan kavga neticesinde ·~·ni semtte 

oturan Ethem .ismınde bır mek

tep talebisini sopa ıle ba ından 

yaralamıştır. Ethem teda\'i altı'l~ 

alınmış, Salih yakalanarak tah· 

kikata ~lanmışlır. 

Ege havalisine faz
laca yeğmur yeğd ı 

İlı:i gündenberi Ege havalisine 

devamlı ve şiddetli yağmurlar 

ıyağm~tır 

Nazilli, !lfan"'3, A: dm ve ci

,·arına yağan yağmurlar biraz 

fazlacadır. 

Ancak, mahalli ziraat müdür

lüğünce yapilan tetkiklere göre, 
bu fazlalık malısıillere zarar ye

recek mahiyette değildir. ·---- - ·-. . -
ı 15,7 lıJ .;.r/ 
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H> ı .:J nr 
Recep A~ustos 

• 
7 20 Sıçrayan demir

den sol eli yand ı 
Fenerde Mürselpaşa caddesinde 

Hasan Tahsinin çivi fabrikasında 
çalışan Mehmed oğlu Celal fab· 
rikada kazanın için<! saç ntaı ken 
ellerine erimiş demir sıçrayarak 

sol eli y anmıljtır. 

Hadise etrafındaki ilk ye ha

zırlık tahkikatı meşhut suçlar ka· 

nunu çerçevesi içinde yapılmış 

ve şoför dördüncü asliye ceza 

mahkemesinde dün muhakeme e
d'.lmişti.r. Dünkü cebede bazı şa

hitler dinlenmiş muhakeme ev

rakın tetkiki için başka bir güne 
bırakılmıştır, 

i 1 
1 
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2 EylQh Cuma 

Elektrik direğinden 
düştü 

Çubukluda neft sendikal depo
sunda elektrikçi Aleko oğlu Vila· 

do elektrik direğine çıkarak ça· 
lışmaktn iken düşmü~ ve başın· 
dan ağır surette yaralanmıştır. 

yaz, saçları kanarya sarısı rengin
de, irı gök gözlü, birbirinden gü
zel ve cazib bir çift idi. 

Arzı niyaz, bu kızları beğenmiş 
ve ikişer bin altın liraya satın al
mıştı. 

Zaten; esirci Huriye Hanım, bu 
kızlar bin beşer yüz altına mal 
olmuştu. Huriye Hanım, o kadar 
fazla para kazanmamı~ı bu kız -
!ardan ... 

İşte; hazinedar ustanın efendi· 
sine takdim edeceği kızlar bun • 
lardı . 

Kızlardan birinin ismi, Dilsaz, 
diğerinin ismi de Çeşmiab idi. Bu 
ismler. haznedar tarafından ko· 
nulmu~tu. Saray isim1eri idi. 

Dilberler, üç aydır tallın ve ter
biye görüyorlardı. Çok zeki ol • 
duklarından ça~çabuk saray Met
lerile ülfet peyda etmişlerdi. Ay· 
rı, hususi bir dairede terbiye edi· 
liyorlaı-dı. Vücutlarından kimse
cikler haberdar değildi. Hatta; Pa
dişah bile ... 

--
Plaja gire.ıılerin 

elbiselerini çaianlar 

1 

l 
1 

1 

Eski~chrin kur tulu,u 

VeklU.tr \ ' A 1 ' J En al 
' 

s.ı. d. s.a. d. 
i 

Giineş 5 25 10 43 ' 
ÔA-lc 12 '4 ~ 31 ! 

IKindi 15 5~ ~ 11 
' 

Akıam 18 41 lJ J) ', 

Yatsı :;o 17 1 36 

lms ~k 3 ·13 9 00 

Eyübde Eskiyeni Ts.lıtaminarE 

sokağında oturan Asım isminde 

biri Kuınkapıda denizde yıkan • 

makta olan Ahmed isminde hir 

çocuğun elbiselerini çalarak sa • 

vuşurken yakalanmıştı. 1 ;L 

Arzıniyaz, bu olgun kızları efen-' 
disinin çok sıkıldığı ve celallan- 1 
dığı zamana saklamıştı. 

İşte; bugün tam srası idi. Sul
tan Azizin asabını ancak bu iki 
yeni dilber dinlendirebilird. 

* 
Sultan Aziz, iç bahçeye gözle-

rini dikmiş derin derin düşünü
yor, memleketin hali ne olacak di
ye kaygulanıyordu ?. 

Yarım saat kadar dalgın ve ke
derli oturduğu yerde kaldı. Kafa
sında bin bir hulya geçiyordu. 

Nihayet; oturduğu yerden doğ
ruldu. Boğazı kurumuştu. El çır
parak ustasını çağırdL 

Arzı niyaz, kırıtarak içeri girdi. 
Fırsat, tam bufırsattı ... Efendis'
ni üzüntüden kurtarmalı idi. 
Padişahın suratı asgındı. Celal

lı idi. Ustası içeri girer girmez su
ratına dik, dik baktı. İri ellerini 
havaya kaldırarak: 

- TJ•ta: ne bu sıcak? Yandık 

yine! .. Şöyle bir kase demirhindi 
getir de hararetinıizi teskin edP· 
Jim .. Görüyorsun ya!. Bır gün 
oh! .. yok. Yirmi dört saat eğlensek 

yirmi dört ay burnumuzdan ge
tirirler. Hele, bu Fuad Paşanın 

yaptıkları ... Meğer, her vakit bizi 

aldatır dururmuş ... Mithat Paşa; 
bereket versin Bulgar harekatı· 

ru önlemiş ... Dedim ya! .. Bir ra · 
hat nefes almak nasib olmıyacak 
bize! .. Haydi sen git şu şerbeti ge· 
tir bakalımL. 

Arzı niyaz; derhal dışarı çıkm 
hususi kilerde hazır bulunan şer
beti çarçabuk alıp getirdi. Büyük 
billiır bir kaseye koymuştu. 

Sultan Aziz kana, kana içti. Kiı

wyi kalfaya 'erirken; 

- Usta; .öyle bakalım! .. Sende 
iyi fikirler vardır. Ne olacak bu 
devletin hali? .. 

Arzıniyaz: dip omatlığa başla • 
mıştı: 

(Devamı nr} 
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Bugünkü vaziyet.. l Canınızı korumak HIKA~ 
SARHOŞ! .. istiyorsanız 

Harb mutlaka sa~!nı~mıya- Kefiye alınız ... · 
cak bir şey degıldır ! -- Yazan : Recai SANAY 

lngiliz maliye nazırının sözleri Almanları niçin slnlr
lennirdi? Amerikalllar harbten korkmakta hakll mıdırlar 

İngiltere kabinesınin harici sl
yaset.:ıi Maliye Nazırı Sir Con Si
mon nutku ile anlattı. Nutukata 
ne sö" endiğinı daha evvel tel -
grafkr bildirmişti. Onun için Sir 
Con Sımonun ne söylediğini değil, 
onun nutku etrafında muhtelif 
1T' mleketlerde ne söylendiğini 

aı< etmek sırası geldi. Avrupa 
gaıetcleı inin yeni gelen nüshala
•ınd bu bu merakı bol bol tatmin 

c ek yazılar vardır. Orta Avru
r ı.la sulhun muhafazası ile pek 
' kır.dan alıikadar bulunan mem-

k_tJer matbuatının, yeni hadi-
r ve son vaziyet karşısında İn

ı.-ız politikasının ne olduğunu 
açık bir tarzda anlatan İngiliz Ma
l• e Nazırının sözleri için neler 
dediğine göz atmak iktıza ediyor. 
Çekoslovakya ışleri için son gün
krde ingilterede Başvekil Çem • 
berlayn, Har'.ciye Nazırı Lord Ha
lifaks ve Maliye Nazırı Sir Con 

, Simon arasında uzun uzadıya mü-

hafili memnun etmemiştir. Ber • 
tindeki Avrupa :muhabirlerin yaz· 
dıklarına göre Alman mehafill da· 

' 

zırı Hul'ün nutuklarının tesirleri 
görillmektedir. 

Bugünkü Almanyanın birçok 
işlerini idare eden Mareşal Gö • 
ring'in gazetesi olan N asyonal 
Çantong da şöyle diyor: 

Sir Con Simonun sözler.i ara -
sında bir harb ihtomooi ve bu har
bin tesirleri hakkında söylenen 

parçalar Berlinde hıryret uyandır
mıştır. Acaba İngiltere Prağ hü
kumetinin poLit,kasını değiştir -

mekten vazgeçti mi?. Sir Con Si
monun bir harb ihtimalinden bah
sedişi Çeklerin ısrar edeceklerine 
Londrada ihtimal verildiğini gös

terir. Fakat Londrada anlaşılmalı 
ki Südet Almanlarile İngiltere a

rasında bir mesele yoktur. Mese
le Almanya ile Südet Almanları 
mselesidir. 

Nazi fırkasının gazetesi olan 

Angrif ise şayanı dikkat olarak 
dlyor ki: Harbden çok bahsedili
yor. Fakat nekadar çok bahsedi

llirse o kadar da harbden uzakla

şılmaktadır. Diplomatlar Avrupa-

Filistinde arab başlık
ları, tedhişçilerin em

rile bu suretle 
satılıyor 

Filistin müslümanları yeis ve 
heyecan içinde. Tedhişçiler bü • 
tün Filistiı Arablarını fes giy • 
mekten men ve kefiye kullanmı
ya mecbur etmişlerdir. 

Kef\ye, malıl molduğu üzere, 
dört köşe kocaman bir mendile 
benzer ve başa sarılır. Uçları da 
omuzlara saııkar. 

Irak, Suriye köylüleri tama -
mile kefiye kullanırlar. Bu Arab 
başladığının üzerinde yılankavi 
bir kaç defa dolanan ve agel de
nilen üç dört santim kutrunda ha
lezonlar vardır 

Fes yalnız şehırlerde giyilir. 
Son günlerde sokaklarda dolaşan 
satıcılar: 

- Canınızı korumak isterseniz 
bir kefiye ve agel alınız ... 

Diye bağırmıya başlamışlardır. 

Bu münasebetle Şamdan, Am • 

mandan, Bağdaddan kamyonlar 
dolusu kefiye ve agel getirilmek
tedir. 
TedMşçiler, kefiye, agel ticareti 

yüzünden bir hayli para ele geçir
mişlerdir. 

nııı can alacak meselelerini konu
şurken kuvvetli olmak lazım ge

(Devaını 7 inci sahifemizde) 

Ona sarhoş Hasan derlerdi. 
Görünüşte alelade bir sarhoştu 

başka bir şey değildi .• Fakat bu 
adam biraz dikkatle C•tkik edilin
ce derbeder görünüşünün altında 
ince ve olgun bir ruhun gizlen
diği anlaşılırdı. 

Onun için rakı içmenin muay
yen bir vakti yoktu Gece gündüz 
içerdi. Devamlı bir iş de yapmaz
dı. İş buldukça çalışırdı, şuna bu
na yardım ederdi. Hemen hemen 
her sanattan biraz anlardı, fakat 
hiçbir işte sebat etmezdi. 

Para kazanamayıp ta rakı içe
mediği günler ağzını bıçak açmaz 
dı. Kimse ile konuşmaz, ancak se
liim verenlerin selamını alırdı; o 
kadar .. 

Buna rağmen, sabahın dokuzun 
dan itibaren akşamın doku -
zuna kadar içip, gece ıçın 

de bir kırk dokuzluğu cebi
ne soktuğu zaman sohbetine 
doyum olmazdı. Neler anlatmaz
dı... D:van edebiyatı, tasavvuf e· 
debU,vatı, felsefe, i!Ahiy.:ıt... Her 
şey her şey. Hem de tam bir vu· 
kuf ve mükemrıel bir zevkle an
latırdı. Fakat kimlel'le görüşür? 
Kimlere anlatıı~ı? işte burası i
şin acıklı tarafı .. 

yata karşı koymak istiyen isyan
kar hır ruh ve o ruhu co~turan bir 
çok sebepler olduğuna içimde bir 
inanç vardı sanki ... 

Uzun zaman onunla görüşmek, 
onu söyletmek fırsatını kolladım; 
hayatını örten esrar perdesini 
kaldırmak istemıyordu; aylarca 
uğraştıktan sonra, karşılıklı ka
fayı tütsüledik. İçtiğimiz bir rakı 
sofrası başında, onu siiıvletmeğe 

muv:ıffak oldum ... 

* Bir Çarşamba akşamı .. , Saat ge ' 1 1<ereler olmuştur. İşte Maliye 
r~azırı da bu salıihiyeU!e son vazi
yete dair beyanatta bulunmuş o
luyor. Bir taraftan Çekoslovaloy a
daki Almanlarla Prağ hükumeti 
arasındaki müzakereler pek çetin 
bir safhadadır. Diğer taraftan Al
manyada 1,500,000 kişi silah al -
tına alınarak yapılan seferberlik 
tecrübelerinden çok bahsedilmek
tedir. İşte bu sırada İngilterenin 
aldığı vaziyet Avupada ancak sul
hu muhafazadan ibaret olacağını 

Sir Con Simon M k ~J J 
ha başka sözler bekliyorlardı. Çe· a euonya nın tacsız 

Meyhanede, köşe başında, kah
vede nerede olursa bir sohbet 
meclisi açardı. Fakat kendisini 
dinliyenler bir meczup, bir sarhoş 
diye dinlerler, eğlenirler, güler
lerdi; ondan kimse kültürel bir 
cevher ummazdı; •Papağan gibi 
işittiğ'ni tekrar ediyor!. der, kim 
se ehemmiyet vermezdi. 

cenin on altısı.. B'r kenar mey
hanenin serin ve kuytu bahçesin
de bir köşeye çekilmiş akşamın 

saat altısındanberi '.çiyorduk ... 
Sarhoş Hasanı hayatını anlat

ması için zorlamadım, kendi ha
line bıraktım. Yalnız o kadar sa
mimiyet gösterdim, o kadar ru
huna nüfuz ettim ki, bir ara, bir
den coştu ve sesinde hummalı bir 
titreyişle: 

' kmılovakya Almanları için daha - -- --· - • 

çok sözler söylenmesi bekleniyor

muş. B~rlin mhafilı İngiliz devlet kralı ne halde? 
Orta boy, tıknazca bir vücut ı 

ikı parmak uzunluğunda siyah bir 
sakal, dökülüp se.vrelmiş saçlar, 
elli elli beş yaşlarında omasına 
rağmen dinç görünen bir kalıp ... 
İşte sarhoş Hasan ... 

----------adamının sözlerini daha ziyade 
Çekoslovakyaya ümid ve cesaret Komitacıların elebaşısı 5.000 

k a tili yurdsuz ka ld ı 

kiş in in 
Nerede yatıp kalktığını kimse 

bilmezdi. Bazan onu kafası sargı
larla sarılı olduğu halde görür
dük: Gece, meyhanede veya her 
hangi bir yerde kendisiyle aşırı 

derecede alay eden birine küfür 
etmiş ve ... dayak yemiştir! 

- Ben, dedi. senden çok hoş

landım ... Şimdiye kadar görüşüp 
konuştuğumb insanlar içinde be
ni anlıyan yalnız sen oldun ... Bel 
li ki sen iyi bir adam ev!Adısın ... 
Eh.. Ben de vakt>yle böyle ser
seri değildim ... İnsanlar sırasın
daydım ... 

Mihailof tamam kırk sene ba!
k an la rd a dehşet ve 

korku salmıştı Pek fazla içip te kuytu ve loş 
bir sokak kaldı rımında sızıp kal
dığı geceler pek çoktu ... 

Durdu. Önünde dolu duran dub 
leyi bir nefeste ıçti ve meze al
madan sözüne devam etti: Vanç Mihaılof, Makedonyanın 

taçsız kralı, kom.tacıların elebaşısı 

Türkiye hududları haricine çıka -
rilmı~tır 

Fransızların en yenı harb gemilerinden biri Mihailo, Orim ihtilal komitesı
nın re:si idi. Umumi harbden son
ra Yugoslavı_<a, Romanya, Yuna -
nstan hatta Bulgarlar Orim komi
tasının dağılmasını istediler. 

' öylemek zamanı gelmiş bulunu
yordu. İngil:-. de·ıkt adamı bunu 
•müsl)ct bir sulh siyaseti> diye 
tarif etmi.şti~ Mutlaka harb ola
cak değild.r. Fakat Fransanın, Çe

ko~:ovakyanın bJ!' taarruza uğra

ması takr! irmde İngiltere de ken
dini bu harbe sürüklenmiş göre -
cl'ktır 21 mavısta Çckoslovakya-

verici mahiyette görüyorlar. 
Alman gazeteleri de S'r Con Si

monu Çekoslovakyaya taraftarlık
la itham ediyortar. Mesela Doyçe 
Alkmanya Çantong şöyle diyor: 

Ve komita dağıldı. Azaları, şe
hirlerde, köylerde saklandlar. 
1924 de büyük şefleri Teodor A
leksandrof maktulen öldü. Yerine 
Mihailof geçti. 

Almanya gerginliği lı~ş gösterdiğı ı 
günlerd~. 24 m ı;ıst' Ingi!,z Baş
\'Pk li bö.de <l •nuşti. Şimdi Sir 
Con Sıroor o ll<'y.ınatı tekrar et
mektedir. 

Bu nuL..ı.k Bcııl ndeki siyasi me-

24 ma')'ısta Başvek~l Sir Çember
laynın nutkunu söylediği zaman 
gibi İngiliz toplarının İngiliz al
tınlarının mağrur Çekoslovakyaya 

müzaheret ettiği intıbaı bir kere 
daha hasıl o~maktadır Yeni bir 
harbin neticeleri sonsuz olacağına 

dair Sir Con Simonun söylediği 

sözlerinde ise Amerika Cumhur 
Re.si Ruzveltin ve Hariciye Na -

Ve tedhiş harekatı başladı. Mi
hailofun idaresinde bulunan ko • 
mitanın öldürdüğü adamların sa
yısı 2,000 den fazladır. 3,000 ki
şin:n de ölümüne sebeb olmuştur. 

Mihailofun Makedonya gençliği 
'., ., ~.,, r. 

Genç muharrir güçlükle kımıldadı, bir türlü dıK 
tutamadığı başını demir parmaklığa dayadı, zarh 
açtı. Fakat, gözlerinin feri iyice kaybolmuş. :;ok 1<a
ranlık. Zorladı zorladı, okuyamadL 

- Beybaba bır kibrit var mı?. 

- Çakmağı çakayım ... 
- Çak .. 
Satırlar göründü, okumıya başladı: 

•- İlk muvaffakiyetlerim beni birdenbire al -
dattı. Müthiş müşkülat karşısında kaldım. Maamai0:1 

yılmadım. çalıştım, pek çok zahmet ve fedakarlıkla·~ 
katlandıktan sonradır ki, tekrar, sizinle muhabere 
imkanını temin edebilmiş oluyorum. Bu sefer, me
saımin yüzde yüz emin bir neticeye vasıl olacağı ka
naatindeyim. Mıiteakib mektublarımı bekleyiniz. 

Şimdi benden ne isterseniz, •gardiyan• a söyle
yiniz derhal göndereyim .. Gözlerinizden öperim ... • 

Refik, mektubu yüksek sesle ve kelime kelim" 
okuduğu için ihtiyar hemen sordu: 

- Ne .. Emrediyorsunuz beyim? .. 

Hasta ve bitkin Refiğin yüzünde bir ümid tebes
sümü parladı; sarı, solgun, kuru, sakallarla örtülü ya
naklarında bu zehir hande yayıldı. 

Sahi mi beybaba?. Acaba kurtulacak mıyım'· 
D di. Bu, ihtiyarın sualinin cevabı değil. Fakat, 

Refiğin ilk istediği bu. Kurtulmak, ölmemek, güne
şin doğduğunu tekrar görmek. Güneş .. Güneş! Zinda:ı 
çocukları gökyüzlinde serazad bir çingene kızı gilıi 

doğup yer yer dolaşan bu sarışın sürtüğe muhakka'< 
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ki aşık oluyorlar! Bu aşk hürriyettir, geceden gündii
ze ~ıkmaktır; gönlün aşkıdır. 

İhtiyar Refiğin sualine, boyun bükerek: 
- İnşallah kurtulursun beyefendi: 
Dedikten sonra, bir daha sordu: 
- Size ne getireyim?. 
Refik: 
- Hiç bir şey .. Sıcak bir su, bir çay, bir çorba. 

Ne olursa. Sıcak olsun .. İliklerim donuyor' 
Cevabını verdi, ihtiyar gitti. Refiğin başı yeni 

den omuzun.ı.n üzerine yaslandı, gözleri kapandı, zih
ni son takatının sarfile düşündü: 

- Acaba, beni kurtarnınya çalışan adam kim?. 
- Niçin beni kurtarıyor?. 
- Kurtarması için ne sebep var?. 
- Her halde beni seven, bana acıyan biri... 
Fakat, beni seven kim olabilir, niçin sever? 
- Kurtulmamda kimin ne menfaati var?. Bura-

İşte bu sarhoş Hasanın hayatı
nı öğrenmek istedim. Çünkü bu 
derbeder görünüşün altında ha-

Her 

- Ah ... Ah ... Bilmezsiniz ben i 
bu hale sürükliyen şey nedır ... 

- Bir kadın meselesi mi yok -

Akşam 

T A K S I M -B. 8 A H Ç E S I 
Alaturka kısmında 

F iF 
J\tihailo{ 

Ya zan: 
Ete m izzet BENiC E 

dan çıkarsam, kim ne kaybedecek, kim ne kazana
cak? .. 

- Yoksa alay mı ediyorlar?. 

- Zannetmem, herhalde doğru... Fakat, kim .. 
Kim?. Bunu ögrenmek isterim! 

Gözlerinin önünden kendini sevenlerin hayali ~e
çiyor. Annesi, Nimet, Ferhunde, Meral.. Daha sonra, 
Mevlud Bey, Nadi, Nazım, Arif, Salahaddin, NPcıned

din, daha bir kaç arkadaşı ... 

Muhakeme, bu simalar üzerinde çalışıyor: 

- Annem öldü ... Zavallı annem ... 

- !'rimcti, bir cl:ıha yüzümu görmemecesine red· 
dettim. 

~ rerhunda .. 

Bu isim üzerinde muhakeme gevşiyor, kalb za
yıflıyor. Ferhundenfo iri yeşil gözleri gözlerinin içim 
dolduruyor, genç kcdm bütım ci\·elekliği ve kıvra:{-

ve Trupu. Tel: 43776 

lığıyle zihinde canlanıyor, hislerin damarlara 
itırafı başlıyor: 

- Ferhunde seni çok seviyorum .. 
Dudakların ... 
Gözlerin ... 
Kahkahaların ... 
Gülüşlerin ... 
- Bunların hepsini seviyorum. 
- Belki, sevginin kuvveti, belki, nefrett 
- Ferhunde Ferhunde .. Oh!. 
- Ferhunde niçin bana hıyanet ettin?. 

sinen 

Fakat, erkeklik mantıkı, izzeti nefs derhal eli o
pa!ı bir haydut gibi hislerin karşısına çıkıyor, galebe 
ediyor: 

- Orospu ... 
- Beni aldattın değil mi?. 
- Tuh sana .. , 
- Canın cehenneme olsun kahbe! 

- Haniya beni seviyordun, benim ıçın ağliYQt
duıı ?. Hastahanenin köşesindeki gözyaşları neydi, 
kimin içindi? .. Kanın tersine döndü, bir kelebek gilli 
gönülden gönüle uçtun! .. Niçin?. Neyin eksikti? .. 

- Haydi defol.. 
- Gözlerin seni görmek istemez .. 
- Oh .. Çekil, çekil.. istemem. Nafile yoruluyo-

runı. 

- Haydi! Durma .. Haydi!.. 

Sonra Meral kundak halile gözlerinde büyüyor, 
büyüyor; 

sa?... a'PI 
•Kadın• kelimesi dud ~ f 

dan çık.arken Hasan ürP" 
oldu gözlei"i dunuınandıı JJ, 

- Dünyada, dedi. Her ~1~( 
sanın başına üç şey yuzun 1 
lir: «Kadın», cİçki», .par•' 

Birer tane daha içtik·" ~ 
- Ben asıl İzıııirliyiJJl" le! 

dan .. Ne bileyim .. Çok sen~ 
ve!.. gençtim. Hukuk taJıS 

1 
tirmek için iki senem k~ 
Babam annem İzmirde bU ~ 
ben burada bekAr hayatı l ııl ~ 
dum. Derslerinden hiç ııa.ıı 1,ıı 
dırmayan çok çalışkan ııır . 
idim. Bir gün,. Arkadaşl~·ııı 

- •Haydi Hasan, bu s ki ;JJ 
le bir Beyoğlu alemi yaP' 
sen de gel..• dediler. ~; 

Teklüi kabul etmek ist~· .J 
d blJıl"' 

çok zorladılar .. Nasıl ol u 
şeytana uydum: 

- •Pek.!,..• dedim. -~ 
Git~k, umum! evlerdeP Jl ıf ~ 

ne ... Işte o gece ... Orada .. · 

dınla ilk defa olarak.:· ooıl' 
Bir kadeh daha içtı... . V 

·bı 
meçhul bir hayali arıır gı 
dı: 

"ıel "' - Bu, güzel... Çok gu 1 r 
kadındı ... Göıleri Öl" le ate!ı!<" 
kışları öyle derindi ki ... O 

1
jp: 

0 gözlerin esrarlı dcrıPJr o 
kendimi kaybettim .. , Ve b 
bulamadım ... 

ııtı' Artık mektebe muntıı c 
. ·de 

vam edemiyordum. Gıtgı .1: 
. p • 

lerıme çalışamaz oldum· , 
!arımı bir köşeye fırl ~tı~ ı1 
Tekmil vaktimi sevgili1111ıı f. 
ela içmek ve eğlenmekle b~'~ 
vordum; o sene talebelik iıft' 
ela ilk defa olarak sı nıfta tıt 
ve ... Yıllar geçti... FaJ<.'.11 . 
Bir daha sınıf geçemediIP·~, 
tepten çıkarıldım. Bir ,.0• 

sonra bir tüccar katipJ ığl IJI 
dim .. . Sevdiğim kadını. eti 
!undaki umumi evden ·k~t· '~ 
aldım. Bir ev tuttum. ıı ı 
yaptırdım; evlend>k,. dtril' 

Dikkat ettim, rakıyı. cıl 

ümitsizliğin yeslle sanki rııı' 
rin mi bir sn eve! parçsl9 t• 

ve 
içiıyordu. Suya ve rr 0 zl' (i 

yen iltifat etmı~·, rıi 11 b'r 
tekrar daldı. Dermanöıı. 
kişile sözüne devam cttı· s!' 

- Evleneli henüz bir ıt:' 
muştu; İzmirden bir t~11J 
dım; babamın öldiiğü ~lf 
yordu. Ertesi gün, eV':nıe rr ~ 
dar para bırakarak tzrrı · 0 ııi 
ket ettim. Karıma öyl:,,n"° 
düm ki babamın crnaZ·' 11' • 
lunmak üzere kısa b irııııt 
İzmire gitmek bana çek' 

işkence gibi geldi.. .~ ' ,.. 
İzmirden dönüşte geÇ ~ r 

"dC • tanbula çıktım; köprll dl v 
kadaşa rastladım, zorla ·e f 1 
pazarında bir meyhane) eı; Iİ 
Bir kaç saat te orada g r•~' 
pur yorgunluğu üstüne 8 ~ ' 

ni fena sarsmıştı. l{arı~01ııı· 
mak sabırsızlığile eve g\ıu 
pıyı çalmağa lüzum Y~0ıle 
iki anahtarından bırı • ·ıe ~ 
Açtım. Bir kedi Jıaf fl;gı·0~ın' · 
divenleri çıktım. Yatak,; o ı 
girdim. Ekkt:rıği ,·ak 1~151nd 
gördüğüm manzartt !<~· .~ 1ı 
sıl vah~i bir sesle lı"~irCr" 
bilınic·orum. YslıııZ 1 tl . . o 1 

k?rım ve bir herif knr.~ t.Dıd~/ 
!adılar. Yarı çıplak bl 

1 
.-J 

(Devamı 6 "'' 
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bir zafer ESKi ve YENi EGLENCELER RUZVEL y-- .................... ~ ... 
Daha kazandı/Yüzük ve fincan oyunları Amerika Reisicumhuru'nu 

~ - _ nasıl anlatıyorlar ? 

enginlik, ~eygi kar- helva ziyafetleri Ve kızlar .. Fra.nsız m_u~arriri B.Ruzv~I.t'in_hu-
Şısında nıçın bo- - susıyetlerını saymakla bıtırmıyoı 

Y u n eğ i Yor? Cazla, sazın harb halinde bulun- değiştırmiye çalışan faal bir :ı

dam göreceksiniz. 

~RŞEYE HAKiM: AŞK!ı duğu zaman nasıl eğleniyoruz? 

Parista çıkan haftalık Mari
yan gazetesi muharrırlerin· 
den birinin Amerika Reisi· 
cumhuru Rozveltle yaptığ: 
konuşmayı neşretmektedir. 

Fransız muharririnin bu 
enteresan bulduğumuz bu 
yazısını aynen alıyoruz: 

Cumhurreisinin yanına mera -
simle gireceğinizı zannetmeyiniz. 
Sarayın alt katında büyücek bir 
odaya büyürunuz, derler, girer
siniz ve kendinizi Cumhurrelsinm 

L·~,. 
ili~ ·U:ıı: Asyanın Malaya yarım üzerine Londrada parasız kalan ~·--•--.~--~,--~------...-~-.. -

'~da co&rafya •tibarile çok Malayalı prens kendisinin herke-

Repertajı yapan 

BEDi 
GÜNDÜZ 

ltı;;ı:~ .. •h mn·kidedir. So - sin gözü kalan güzel bir spor oto-
~•· .. e bu yarımada arasında • mobilini sattığı gibi üzerindeki el-
~;ngapor boğazı İngilizlerin e- bise ile cebindeki 4 İngliz lirası 
. deıı.z!ere hakim bir kapı- ile kalakalmıştır. Koca İngiliz pa-

ıeıı.ıd:ngapı un tar 'timi için on yıtahtında beş parasız kalmış olan 
'i'1 , n _fazla çalışılmış, nihayet prens bundan sonra ne yapacak? 
·n :· bııtığ zaman orada dün!)'a- Ona tekfü edilen şudur: 

ıı Yen, tarzdaki tahkimatı vü- - Derhal memleketinize döner-
<- ırıldigi bütı.in dünyaca an- siniz prens!. Sevdiğiniz terzi kızı 

lll~tı. Malata'da yerli bir ta- liurada kalır. Onu Malayaya gö -
:Ukümctler de vardır. Bun- türemezsiniz!. 

·~ -eps, de İngiltere ile dost o- Lakin Prens Mahmud şöyle mu-
geç:niyorlar. Singaporun kabele etmektedir: ' 

~hltitııind b ı h" k.. d 
"·tı d e ura arın u um ar • 
Yelı! a_ b~ı paralar vererek bu faa

\1t· lŞtırak etmişlerdir. Bu yerli 
"luıııetlerden biri de Tttnganu 
• •ıf • 

~ı d .ıgıdır. Buranın sultanının 

~Ud e kardeşi vardır: Prens Mah
~r~ l.ondra gazetelerinin sütun
b 1 da V-e Londra kibar Aleminde 
b'" laıııandır dedikodusu sUren a,; Mahmud İngilterede sev
"ııi · 11 llıı yaşlarında Joys is • 
'ıı ;de bir kızla nişanlanmış • 
~n rens Mahmud da yirmi yaş-
. 'ntıda bir dc<:'kanlıdır. Fakat o
f11,1eboyle Londrada bir İngiliz 

~ bu Yasta nişanlanmasına 
~it kardeşi o!an sultan razı de· 

~d~~Ün:.ı" ıcı'"l "enç prenH' gön
~~et~ı eınirde biran evvel mem· 

ln ·~e dönmesini bildirmiştir. 
~ lı>. kızı Londrada bir terzi

~ı. . -•dır. Prensin nişanlanması
'\. -~dıvacına yalnız büyük kar -
. ' dı·. ·ı . 

'l't -.gı , Ingilizler de razı de-
~ıı al ııış. Çünkü Prens Mahmu
~ •i· arak L0ndraya getirmişler, 

n °kutmuşlar, fakat memle
·, e <'\·lcnmemiş, bekar bir 

.,,, 
0

' .ırak ıade etmek istiyor -
' rı. l'rogramları icabı böY'le 

~tıs Mahmud ise buralara 
(';. 

, , .' Pt verir gibi değildir. 
c ~ •le görüşen gazetecilere şöy

~r· 

' ı ~Çbir §<!Y beni sevdiğim İn
li ııı~lt ıını alarak memleketime 
\ ~u len alıkoyamaz. 
il ıı,811ada prens:n nişanlandığı 
! '"Orada bulunuyormuş. O bu 

ı.,,..._, biı· •ev ilavesine lüzum 
~ ·•ııye 
ııı,, tek yalnız parmağındaki 

tı..~i lt~e- Pl~t.n yüzüğünü göster
tııiıd ş lı Rormüştür. Prens Mah-
~ SÖzlcri de il~ve etmiştir: 

~''tıı:.n _gelecek sene mayısta 
t n ıı., u ısbaı edeceğim. O za -
''lı. ıı tamamile serbest olaca
~ 

1 '~ıı 
il- "r k s It~ndis.ni İngiltereye ge-
~"ııı~~·tafısıl ettirmiş olan İngiliz 
;«ıi~·ıı'.'lle temas etmek iste 
\ .

1 sö-ılemektedir. Fakat 
/Ilı~ •·ı ol nTr·ndi bu alakn-
'1ı llıurlo ı ·· ·· k · "n ~r a gorusere vazı -
ı. ·atınışt 

.,_"l~· ır. 
• ı 'n J> 
) n~ Ve rensin İngilterede tah-
. ~ ~a• llıemı..ketine dönünce -

~~r 
tıı. ~ :l'aş orada kaldığı müddetçe 
a;., ~. ııı ayıçı tarzına nezaret et-
"' ' eıııu 1 · •hs r o an Ingilizler pren-

atın, kesmişlerdir. Bunun 

- Sevdığim kız yanımda olmı· 

ty arak Malayaya dönmektense o
nunla beraber Londrada aç kal -
mağa razıyım. 

Fakat Prens Mahmuda resmen 
tebligat yapılarak şöyle denmiştir: 

- Trenganu sultanı olan büyü!< 
kardeşiniz sizin Londrada bir İn
giliz kızı ile evlenmenizi muva
fık görınemştir. Sizin derhal mem
ieketinize dönmenizi emrediyor. 
Yalnız olarak sizin avdetinizi bek-1 
!emektedir. Aksi takdirde Mala -
yadan hiçbir para alamıyacaksı -
nız. 

Prens Mahmud şimdi Oksford 
üniversitesindedir. Bunu öğren -
dikten sonra cevab olarak şunu 
bildirmiştir: 

- Yanımda sevgilim Joys olma
dıkça memleketime dönmek ni • 
yetinde değilim. 

Fakat artık bu müşkül hale gel
miş olan, memleketinden artık b ıl 
bol para gelmez olan, otomobilini 
satan ve cebinde ·yalnız 4 lira ka
lan bir prense kızını vermekle ter
zi ne kazanacak?. Kızın babası ter
ıı;i de artık bu izdivaca razı değil
dir!. Prensin tahsiline nazaret e -
den İngiliz memurlarile temas e-

( Devamı 7 inci de) 

Festival geçeli üç gün oluyor ... 
İstanbul; mutad eğlencelerile ilk 
yazdan beri sürüp giden festıva -
!inde aksaklık göstermeden şehir
lileri eğlenceden eğlenceye koş
turuyor. 

Sıcakların şiddeti bu sene deni 
ze rağbeti arttırdı. İnkılaptan ev 
vel salaş bölmelı iki deniz hama 
mında sudan ürke ürpere banyo 
yapan İstanbullular şimdi birer 
balık kesildiler ... Plaj eğlenceleri 
İstanbulun en belli başlı eğlence
leri oldu. 

Eskiden İstanbul nasıl eğlenir
di? ... 

İşte size bir sorgu ki; bunu dıt
meğe kalkışsak değil bir röporta
ja cit cit (mesirename) ler sıkış· 

tırmakta güçlük çekeriz. 

Maamafih, İstanbul eğlenceleri
ni burada bir sinema filmini be- 1 

nekler gibi gözden geçirebiliriz. 

İstanbulun yaz eğlenceleri es
kiden Kağıthane ile başlar, (Hıd
rellez) ile renkli şalvarlarını ba 

Denizin dibinde bi·r 
harb hazinesi 

140 sene evvel batırılan Napol
yon filosunun hazineleri de

nizden çıkarılabilecek mi? 
İskenderiyenin 

bir kaç kilomet
re ilerisinde pal

miyelerle süsl.ü 
küçük bir körfez 

1 vardır. Sahilde 
küçük bedevi ve 

balıkçı kulübele
ri görülür: 

Albukir ... 

Körfezin üzerin

de dolaşan tay
yareler denizin 

dibinde, kumlar 

arasında mer- Abukic muharebesi 
mer sütunlar, ve Fransız bahriyelileri, İngilizler tarafından batırl...dl 
bir çok harabe- gemilerinden sandallarla karaya çıkıyorlar. 

!er, 1 ağustos 1798 de İngiliz A - boğulmuştu. 
miralı Nelson tarafından hatırı- Amiral gemisi olan cOrient. de 
lan Napolyon filosunun enkazını Mısır heyeti seferiyesinin hazine-
ııörürler. si bulunuyordu. 

Kahire surları üzerinde, Mısır Bu hazine de, gemi ile beraber 
heyeti' seferiyesi kumandanları- kumlara gömüldü. 
nın isimleri yazılmıştır. Hala o- Bir İtalyan şirketi, Mısır hü-
kunur. Napolyon filosunun ku- kiımetine müracaatla bu hazineyi 
mandam Brueys, Alukir körfezi- çıkarmak teklifinde bulunmuş-

ni derhal terketmek emrini almış tur. 
tı. Amiralın ölümü, Fransız bah
riyesinin büyük bir hezimete uğ
ramasına sebep oldu. 

İngiliz donanması, Fransız filo
sunu Albukir körfezinde kışkırt
tı. Ve tamamiyle tahrip etti. 
galer, dört fırkateyn denizin dibi-

1 Ağustos 1798 akşamı on üç 
galer, dört fırkateyn denizin dibı
ne gitti. Bine yakın toptan biri 
kurtar}.<madı. Bruy,'s ölmü~tü. 
Zabitlerin ve mürettebatın çoğu 

Sünger avlamak için denize da
lan balıkçılar ekseriyetle tüfenk, 
tabanca, gülle ve demir parçaları 
çıkarırlar. 

Mıstr hü küme ti dalgıçların bu 
arzusunu kabul etmiş, ve tahar
riyatta bulunmalarına müsaade 
etmiştir. 

Acaba, yüz kırk scnedenberi 
kumlara gömülen bu tarıhi hatıra 
çıkarılabilecek mt? ... 

Şkndi tabiata 
hücum ediyoruz 

caklarına geçiren çingene dilber 
!erinin Silahtarağa çayırında zur
na ve (çifte nara) yani dümbelek
le göbek atışlarını, yemekli ktr fı
lemelerile tes'id eden halk tatil 
günlerini burada geçirirlerdı. 

Kağıthane eğlenceleri başlı ba
şına bir alemdı. 

Cuma sabahları erkenden yol
lara dökülen sepetli, zembilli, ço
luk, çocuklu aile kafileleri semti
ne göre yaya, üstüne (çözme) de
nilen renkli çarşaflardan tente 
gerilmiş tahta, yaysız arabalarda, 
kenarları defne dalları, çam ve 
meşe dallarile örtülü iri, mavna 
yavrusu kayıklarında erkenden 
Kağıthaneye koşarlar; derenin i
ki tarafında birer sıra gölgelik 
meydana getiren diş budak ağaç
larının altında yer kapmağa si
ğirtir !erdi . 

Sabahleyin, şafakla köprüden 
haraket eden yüzlerce sandallık 

bir filo, öğleye kadar Kağıthane 
sine insan taşır, meşlehlı, yeldir
meli, hatta feraceli genç kadın
ların rengarenk guruplar halinde 
çayırı süsleyişl seyredilecek tu
haf bir görünüş meydana getirir
di. 

Evlerde, daha perşembe gece
sinden ertesi günkü gezme için gö
rülmemiş bir çalışma baş göste
rirdi. 
Kağıthanenn kendine mahsus 

m& t~leleri de bambaşkaydı. 
gezmeleri için tertip edilen ye
mek listelıeri de bambaşka idi. 
Bunlar da mu hakkak kızarmış 

kuzu, peynirli pide, kuzu içi de
nilen fıstıklı ve bol baharlı pilav 
taze yapraktan yapılmış zeytin
yağlı dolma irmik helvasından 

mürekkep bir kompozisyonun bir 
kaç kalemi bulunurdu. 
Kağıthaneye gelen kümeler a

ğaç altlarında acele kır ocakları 
hazırlarlar. Kadınlar hasırlara u
zanırken erkekler kollarını sıvar 
şişlere geçirilen kuşbaşı etleri bu 
ocaklarda cızırdata cmrdata pi
şirirlerdi. 

Rakılar ıçilır, toz toprak bulut
ları ve kebap kokuları arasında 

çingene kızlarının oyna nşı seyre
dilerek sözde mükemmel bir eğ
lence günü geçirilirdi. 

Kağıthane mevsimi bir ay ka
dar sürer, havaların d<'ği~mes , 
sıcakların başlaması ile halk Bo
ğaza dökülür, Sarıyerdeki sulara, 
Beykoza akın başlardı. 

Beykoz çayırının asker safı gi· 
bi bir sıraya dizili kavaklarının 

altmda da ayni alemler tekrar e
dilir; genç kızlarla delikan'•l~r 

burada masum sevda dalaverele

ri çevirirler; bir mektup alma ve
ya sunma en büyük bir gönül ma 
cerası sayılırdı. 

Yıllarca İstanbul bu kaba ve 

biçimsiz dekor içinde eğlendi ... 

İnkılaptan sonra düzenlenen her 
zevkimiz, eğlencelerim.zde de göz 
kamaştırıcak bir tekamülle geliş
ti. 

Çarşaftan kurtulan Türk ka
dını ~'ıllardır mahrum bırakıldı-
ğı hı.iı'ri~·etini ele alınca yine yıl
lardır mahrum bırakıldığı cğlen
celerne kavuştu. 

Artk, Siliıhtarağanın toz bulut
larile yüklü, kebap kokularile a
ğırlaşmış havası onun eğlence 

ismi altında gününü ve gönlünü 
karartmıyor. 

Denizde, seçme deniz kızlarını 
imrendiren b:r ustalıkla yüzen 
Türk kızı, içtımai terbiyenin i
caplarile yükselen, üstünle~en ser 
best ve hür bir hava içinde eğle-
niyor. 

Atta, motosıklettc, otomobilde, 
Ye n lıJ\·et sa1onda -erkekle müsa
vi bir eğlence muhiti kızlarımızı, 
kadınlarımızı bağrna bastrıveri

yor. 
Eski İstanbul eğlencelerinin i

çinde (Kış faslı) şimdi tebessüm
le seyrettiğımiz orta oyunlorının 
sahici sahnelerinden mürekkep 
bir kolleksiyon vardır. 

Mahallelerde kış, ilk 'oğuklar
da İstanbullulara yenı eğlence 
tertipleri get'rdi. 

Kadınlar, her gece bir evde top 
lanırlar, (Helva sohbeti) denilen 
bu toplantılarda masal<ar ~nlatır
lar, keten helvası çek;Jird:. Gö
zünüzün önüne getirin bir kere; 
dekor şu: 

Eğer. benim gibi, Beyaz Saray
da Cumhurreisi Mösyö Rozvelti 
z~yarete davet olunmak şerefine 

karşısında bulursunuz. 

Tatlı bir sesle s'ze sorar: 

- Nasılsınız?. Sizınle tanıştı· 

ğım içın bahtiyarım. Amerikadal' 

Kaplama tahtal•r; kararmış 

ahşap bir ev odası, ortada içi te

peleme ateş dolu bır mangal, kö

şede tandır denilen ac•yip ala
turka ısınma aleti.. Tandır yor
ganı dizlerine çekmiş rastıklı düz 
günlü yaşlı kadınlar. Genç kızlar 
odanın kapı ıyanlarına serili min
derlerine bağdaş kurmuş.. İri bir 
petrol l:imbasıniın sarı ışığı al
tında masal dinliyorbr . 

B. Ruzveldin son nutkunda alın mış en yeni resmi 

(Devamı 6 ınrı .. blfed•) 

Büyülü otlar 

nail olursanız tavsiye ederim si· 1 
ze, frakınızı, silindir şapkanızı o

telde bırakınız. 

Zira Yeni Dünyanın Cumhurre

isi ~ok sade ve etikete ehemmi -

yet vermiyen bir adamdır. Karşı

nızda bütün kuvvetile memleke • 

tin iktısadi ve içtimai vaziyetini 

ve çiçekler 
Eskiler, atlara, çiçeklere büyük bir ehemmiyet 

verirler. Bunların şifa verici ve öldürücü 
hassalarına inanırlardı 

Güzellik 
çiçekler 

veren 
nasıl 

ve öldüren 
toplanırdı ? 

Nebat ve otlar, çok eski de
virlerde bile halkın itikadı üze • 
rinde mühim roller oynamış, te
sirler husule getirmiştir. 

Hakikaten bu güzel renkli, gı.i

zel kokulu otların, çiçeklerin es· 
rarengiz kuvvetleri, tesirleri, ta
babette ve tedavıdeki hizmetleri 
uzun müddet anlaşılamamış, izah 
edilememiştir. 

Bunların bazıları ş;fa veriyor, 
bazıları da öldürüyordu. Eskiler, 
bu gibi otlara büyük bir ehemmi
ıyet verirler, büyük bir kuvvet ve 
tesir atfederlerdi. 

Drüid'ler (1) •Gui - ökse otu• 
nu mukaddes bir ot telakki eder
ler ve Tanrı tarafından gör.deril
diğine inanırlardı. Bunu. ayın al
tıncı günü toplarlardı. Beyaz renk 
li ıki boğa getirirler ve beyazlar 
giyinm:ş bir rahib ağacın üzeri
ne çıkar, ve altın bir orakla okse 
otlarını keserdi. 

Ökse otlarının dalları, aşağıda 

rahibelerın tuttuğu heyaz bir ör
tünün üzerine düşerdı. Dallar ke
silıp bittikten sonra boğalar kur
ban edilir ve bu garib ay;ne bü
yük bir şenlikle nihayet veril;rd;. 

Orta çağ, Sen Jan otları an'a
nesine riayet ettı. Fransanın vP~ 

sat cihetlerine gcdilôrse bazı hü
yücülerin ve çıkıkcıların h&la bu 
otları istimal ettikleri görülür. 

- --
(1) Goluvarlarda rahıb ve rahi-

beler. 

SEN - J AN OTLARI 

Eskiler bu otlara çok büyük te
sirler atf ve mukaddes addeder • 
!erdi. Haziranın 21 inci, ~·ani gün
lerin ve gecelerin müsavi olduğu 
zamanda büyük ayinlerle toplar
lardı. 

1700 de yazılmış. •itikadatı ha· 
tıla ve hurafah adlı eski bir ~

serde müellif: •Bu otları, saba'ı

leyin erkenden, birşey yemeden, 
ellerini ve yüzkrıni yıkamada'l, 

(Devamı G nrı ""}famızda) 

hoşlandığınızı ümid ederim. A • 
merikaya &eleli ne kadar oldu' 
Nettde oturuyorsunuz! Şehrin r! 
varını dolaştınız mi? Yalnız Nev
yorku, Şikagoyu görmek kAfi de· 
ğildir. Bütün Amerik.ıyı gezme· 
!isiniz. Şarka gitmek niyetinde r;, 
ğil ınisinz? Tavsiye ederim, gidi· 
niz. Sahildeki plajları görUnilz 
Bunlar Avrupa plajlarına hiç her 
zemez. Büsbütün başka bir alem
dir. Sonra orta şarka mutlaka giı 
melisiniz. Buralarda, bir gazetec· 
için görülecek, öğrenilec~k çol 
mühim şeyler vardır. Buraları 

görmeden Amerika hakkında b 
fikir edinemezsiniz. Amerlksv 
ilk defa mı gıel~yorsunuz? Tekra 
geleceğinizi, gelmek !stiyeceğini 

zi ilmid ederim. Sizi kabul etmek
le bahtiyar olacağımıza inanınız. 

Bütün bunları, aynen Cumhur
reiainin lisanından işlteceğlniv 

şüpheniz olmasın. 

Mösyö Rozvelt, üzeri kfığıd do 
lu büyük bir masanın önünde o 
turuyordu. Bir çok Amerikalılaı 
bana, Cumhur Başkanının hast• 
ve bitkin bir adam olduğunu sör 
!emişti. 

Halbuki gözümle gördüm. Bu · 
nun aslı yok. Mösyö Rozveltin 
sıhhati yerinde, güçlü kuvvetli h 
adam. Hastalığa de!Alet eder ha 
!inde hiçbir şeı_v- yok. üzerinde g[ 
zel hır fanile kostüm, beyaz biı 

gömlek var. Bütün gazeteciler; 
tanıyor ve her birinin sıhhatini 

soruyor: 
- Nasılsınız bakalım, Jim? 

- Willi'nin macerasını hatırlı-
yor musunuz? Ne kadar gülmüş
ttik 

- Söyleyiniz, dostlarım. . Ne 
öğrenmek istiyorsunuz?. 

Sualler biribirini takib ediyor. 
Rozvelt hepsine cevab veriyor. 
Suallerden birine bir !atin darbı 
meselile mukabele etti. 

- Lütfen fransızcasını 
misiniz? 

-- Hay, _ha._y• 
Muhabirlerden birisi •Bitaraf

lık VP İspanya• dan bahset! 
Mösyö Rozvelt cevab verdi: 
- Bunu Haric;ye Nazırına •o· 

rarsanız daha ivi edirsiniz. 
Miisvö Rozvelt. yarım saat ıçın· 

de dahıli ve harici siyaset hal<kın· 
daki bütün fikirlerini anlattı ve: 

(Devamı 6 ınrı sahifemizde) 
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Kadın dediğin 

böyle olur 
Şişlide Hanımoğlu sokağında o

turan Adoni isminde bir kadın a

tlevl bir eseleden çıkan kavga ne

ticesinde kocası İstavriy;. saksı ile 

başından yaralallll§tır. 

Di kka tsizl iğin 
feci akibeti 

Küçük Ayasofyada oturan sey

yar §ttbetçi Recebin t aylık ço

cuğa KAmil evin pemeresllıden 

sokağa düterek yaralanmıştır. 

Büyülü otlar 
çiçekler 

ve 

(S hıci sahifeden denm) 

kJmııe ile konuşmadan kıra ~ı -
karlar, toplarlardı. Ellerinde bir 
hindiba dalı bulundururlar, ve 
Sen-Jan'nın doğduğu gün, sabah
leyin .g\inf'Ş çıkmadan koparırlar
dı . 

Sen-Jan otları memleketlere gö 
re değişir: 

Litln müellifi Plın Cin t!lrlüsll-
nu sayıyor: 

Dul avrat otu, papatıye, ayrık 
kökil, kibrit o~ soğuk deliği, 

sahleb, Sanol, Armuaz, mina çi
çeği, sarmaşık. 

Bu çiçeklerin bemen hepsi ta
babette lmllamlmıJı.tadır. 

Bu çiçekler; otlar, dini mcrasim 
le toplanırdı: Gece köyde büyük 
bir ate§ yakılırdı: Sen-J an ateşi ... 
Ateşin etrafında dansedilir, ~arkı 
söylenir, gülünür, eğlenirdi. Ba
harı, yazı, güne•i, hayatı ve zevkı 
kutlularlardı. 

Fak.at, gizli kuvvetlerin kor -
kusu yi,,., kalbleri t.tretirdl. Cm
lerden, perilerden, şeytanlardan 
çok korkarlardı. 'Bazan kedileri, 
köpekleri ateşe atarlar, yakarlar
dı. 

GÜZELLİK VEREN VE 
ÖLDÜREN OTLAR 

Fıikat arlalard.i yetiş<'n otlarl!l 
bahçeleri süsliyen güzel renkli 
ve kokulu çiçek:erin arasında in
sanı zehirliyen, öldüren otlar, çi
çekler de vardı. 

Orta çağ, aşk ve ölüm eksirleri
ne karıştırılan bu zehirli çiçek
leri bilir. 

Aceba niçin 
biçakladı? 

Beyazıdda Cami sokağında 12 
numaralı evde oturan Mehmed 
oğlu Ahmed isminde bir kundu
racı henüz anlaşıılamıyan bir se
bEbden ayııi evde oturan Yaşar 

ismindeki genç bir kadını Aksa
rayda sokak ortasında bıçakla sağ 
memesi üzerinden yaralamıştır. 

Pençereden 
bakarken 

Arabcami Odalariçi sokağında 
oturan 12 yaşındıı Kadri evin 
pence.-esinden düşel't'k muhtelif 
yerlerinden yaralanm tır. 

Makedonya' nın 
taçsız kralı 

(4 ünca sahifeden de,,.m) 
üzerinde büyük bir nüfuzu vardı. 
Bilhassa kadınlar kendisine bir 
mabud gibi tapınırlardı. 

Hasta bakıcıık yapan gayet gü
zel genç bir kızın bulunduğu has
taneye bir yaralı getirmişlerdi. 

Bu yara!., Mihailof taraftarları ile 
yaptığı bir mücadelede vurul -
muştu. Genç kız, komitacılar şe
fini buldu. Vak'mys anlattı: 

- Bunu her halde yok etmeli?. 
Genç hasta bakıcı hastaneye 

dôndu. Yaralının yattığı yatağa 

yaklaştı ve cebıııden çıkardığı ro
velveri, yaralnm pkağına dayadı, 
tetiği çekti. , 

Genç kız tevkif olundu, sorgu
ya çekildi. Şu iladede bulundu: 

- Orim komitasınm kararını 

yerine getirdim. Arzu ederseniz 
öldürünüz beni! ... 

Daha sonra avukatına: 
- Miha.ilofun o kadar kuvvetli 

baklljları var ki mukavemet etmek 
kabil d.,ğ.ı. . 

Dedi. Bir Bugar zabitı ile evli 
bir kadmın macerası da nakle de
ğer. Marı Buneva ~ok güzel bir 
kadındi. Yuvasında rahat rahat 
yaşıyordu. Mihailoftan bir emir 
aldı. Yuvasını terketti. Yugoslav
~"llya g:tti. Orim'in düşmanarın -
dan birlni öldürdü. Sonra da ken-
dini ... 

1934 te Bulgar hükümeti, Orim 
komitasını kökünden yok etmeğe 
karar verdi ve milthiş bir mü -
eadele ac;tı. 

Mihailof <enelcrce saklandL Za
bıtanın eline geçmedi. Balkan -
]arı ba~tanbaşa dolaştı. Nihayet 
Bulgar hududu haricine çıkmağa 
mecbur oldu. İhtıar komitacı şiın
d[ Polonyada bulunuyor. Nereye 

O de\-irde madt'Tli zehirlerden 
yalnız arsenik malum idi. Diğer
leri henüz bilinmıyordu. Büyücü
ler güzellik ekslrleri hazırlıyor
lardı. Ayni zamanda zehırh el
divenler, mektuplar da ·apıvor

lardı. 

, gidecek? .. Malum değil •.. 

Zehirli nebatın tesirleri muh -
teliftir. Az miktarda t•erJirse san· 
cıları teskin eder ~ uyutur. Çok: 
miktarda alınırsa öldürür. 
Şu küçük yabani kirazlara ba

kınız. Ne güzel kırmızı rengi var. 
Koparıp azğınıza atmak istıyor -
sunuz. Sakın ha1 ••• Çocuklarınıza 

da dikkat ediniz. Fillerini . ürme
sinler ... Bunlar müthiş zehirli bel
ladonlardır. Bakınız, size bunla
rın hikayesini anlataıvım: 

Vaktile doktorların hemen hep
s: Arab veya Yahudı idi. Köylü

lere, fıkaraya ehemmiyet vermez
lerdi. Bunlar, hastalandılar mı bü
yücü kadın1ara miiracaat eder -
lerdı 

Bu kadınlar onları otiarla, kök
lerle tedavi ederlerdi. Ve kendi
lerine: cBon dam - güzel kadin• 
d<'nı1ird;. Kullandıkları ota kPr

di isimlerini verdiler. Bel Dam bi
lahare Belladon oldu. Bu otu san- ı 
cılnrı teskin etmek için kullanır
lardı. 

Es.ive 
eğlene 

yeni 
ler ! 

(5 inci •ahifedPn devam) 

Bana öyle gel ·or k; bu. görül
mes' değil, anılmas. ~ile ınsana 

bir eziyet, üzüntü sa:ılı geçirten 
sa"n" iç ne katıldığı gr,ğınıne gö

mü.d[iğı.l tarih ıç.n bıle ·uap say
faları ol~tur. 

Bedi Gundüz 

HfKAYE 

SARHOŞ 
(4 tlıırtl sab;r~,•~n dernm) 

ler. Beni görünce korkudan tit
remeğe başladılar. 

Beyn.me bir yıldırım inmiş 

gibiydi; tabancamı çekt.m. Si
liıh sesleri.. haykırışlar ... Po!is ... 
Mahkeme ... Nihayet yıllarca ha
p:Shane köşesinde çöken, eriyen 
mahvolan b" varlık, bir hayat ... 

O artık susmak, sövlememek 
istiyordu. Bende daha ziyade söy
letmeğc uğra madım. Sözü değiş
tirdim. Rakımız bit'nci.v~ kadar 
başka şeylerden bahsettik.. Son
ra kalktık, meyhaneden rıktık. 

köşe başında ayrılırken elimi sık
tı içten gelen tatlı bir sesle: 

- Sizi dedi, çok \•diın, iyi 
bir arkadaşsınız .. Fakat, bu gece, 
istemiyerek. <izi kendi kederle
rimle zehirled:m ... Kusura bak
ma ... Gene görüşelim ... 

Onu biraz teselli ett.kten sonra 
a}Tıldım. 

Geee ... Sessız sokakl~rda kendi 
adımlarımın sesini dinli.ı erek yü
rürken düşünüyordum: 

Üstübaşıhırpani, kaldırımlarda 
sendeliyen her sarhoşa: •Bırak şu 
mendebur sarhoşu!• deyip geçi -
vermemeli. .. 

* Ge~-enlerde •Sarho~ Hasam• 
gece sabaha kar~ı. kaldırımlar üs
tünde ölü buldular! 

Recai Sanay 

Hataydo Cumhurreisi Başvekil 
ve Başvekil seçiliyor An~~~~:~.~) 

Nazik - günler 
arefesindeyiz .~ 

(Btriııcl &ahifeden devam) 
hakkal<tır. 

Cumhurreisi seçildikten ve tah
lifi yapıldıktan sonra ilk iş ola
rak Başvekili seçecek, o da Ve
killeri intihap edecektir. Başve -
kfilete Hataym şimdiki valisi Ab
durrahınen Meleğin getirileceği 

anlaşılmaktadır. 

• • Hatay Halk partisinin 
beyanname ve prQgramı 

Antakya 1 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildi-
riyor: 

Halk Partisi, Türk halkına aşa
ğıdaki beyannameyi neşretmiştir: 

Hatay ve Hataylılar, çileli gün
lerini bitirmiş, mes'ud ve müref
feh bir istikbal yoluna girmişler-
dir. 

Hatay devleti, Hatay hükümeli 
ve Hataylıların yegane mümes
sili Hatayın Meb'usan reisi, ya
kın günler içinde tarihi vazifesine 
başlıyacak ve memleket hür ve 
mes'ud olacaktır. 

Türkiye Hükı'.ımetinin Hatayın 
istikbali için 20 senedenberi de
vam eden gayret ve fedakarlık
larına Fransa cumhuriyeti dosta
ne bir mukabelede bulunmuştur. 
Türkiye ve Fransa devletlerinm, 
bu anlaşmayı daha ileriye götü
rerek bu mes'ud neticeyi daba zi
y;.de inkişaf ettireceğine ümidi
miz büyüktür. Bu vesile ile Fran
sa cumhuriyeti hükümetine ve o
nun buradaki mümessiline arzı 

şükran etmeyi vazife biliriz. 
Hatay ve Hataylılar için bu 

mes'ud vaziyeti hazırlatan ve Ha
tayın istiklfil ve inki,<a:fının büyük 
hfunisi olan Türkiye Cumhuriye
ti hükı'.ımetine ve onun büyü< 
devlet reisi yüce Atatürke wnsuz 
şükranlarımızı, her zaman c.lduğu 
gibi, bu vesile ile de sunar ve ebo· 
di bağlılığımızı bir kere daha ci
hanıı ilan ederiz. 
Hataylı bizler bu güzel netice 

ile iftihar edebiliriz. Ancak şunu 
da bildirmeliyiz ki önümüzde ge
çireceğimiz daha çok çetin imti
hanlar sizi bekliyor. Devlet, hü
kumet kurmak ~·e onu en mcd~ı 
bir seviyeye yükseltmek içindir 
ki bu imtihanlarda da mutlak bcı
şarı ile çıkmak her Türk çocuğı..
na ve dolayısile Hatay Tiirk ce -
maatine ve bütün Hataylılara dü
şen şeı efli ve o kadar da ağır ve 
mes'uliyetli bir vazifedir. Vatan· 
perver, fedakar halkımızın bu va
zifeyi de büyük Türk milletine la
yık '"e onun tarihine uygun bir şe
kilde başaracağına hiç kim~enin 

şüphesi olmamalıdır. 

Hatay Türk cemaatinin ıtimad 
ve muhabbetine dayanan ve gü
venen ve onun yegane mümessili 
olan Halk Partisi bu mes'uliyetli 
ve mes'uliyetli olduğu kadar şe -
, ·efli vazifede behemehal muvaf
fak olacaktır. Bu sebebledir ki 
Parti, Hataya yalnız ve ancak sa
adet ve refah vadeden bir emin ve 
güzel istikbale kavuşmak için ta
kip edeceği programının ana hat
larını bütün Hatay evladlarının 

tasvibine arzetmeyi kendisi için 
esaslı bir vazife addeder: 

1 - Hatay hakkındaki beynel
milel taahhüdlerin tamamen ta
hakkukunu temin etmek iş prog
ramımızın temel taşıdır. Cins ve 
rr.ezheb gözetmeksizin, Hatay hal
kını tecezzi kabul etmez bir te -
lakki addederiz. Bu sebeble kanı.u 
karşısında ferdlere, ailelere ve 
cemaatlere imtiyaz tanımayız. An
cök beynelmilel taahhüdlere ria
yetkar ve hürmetkar kalacağız. 

2 - Herhangi din, mezheb ve 
cemaate mensub olursa olsun, bü
tün Hataylrların şerefi, hakkı, 

haysiyeti, ırzı, malı, kazan':l, aki
desi, ibadeti, iş ve ev işi, müsa -
vat dairesinde mahfuzdur. 

3 - İdarede başlıca prensiple
rimiz, mahalli idarelere kuvvet ve 
salahiyet vererek devlet idaresi
ne halkı doğrudan doğruya en ya
kın ve en müessir bir surette ala
kadar etmek. 

4 - Cumhuriyetçilik, halkçılık, 
laiklik, gültürel milliyetçilik, in
kılapçılık, devlet idaresinde ha -
kim kılacağımız ana prensipler · 
dir. 

5 - Halayın dahili emniyet v~ 
asayişini, azimet noktası teliık"<: 

ederiz. Bu hususta müsamaha as
la kabul edilın.iyecektir. Komşu 
milletlerle sükün ve huzur içinde 
dostluk münasebetlerimizi en yük
sek derecelere çıkarmak, başlıca 
işlerimizden biri olacaktır. 

6 - Mütevazin bir bütçe, az 
ır:asraf, çok iş, mali ve iktisadi si
yasetlerimizin mesnedi olacaktır. 
Köylü ve çiftçi ve esnafı, kendi ış 
ırahalarmda takvi ·e etmek, ikü
sadı prensiplerimizde yer alacak
tır. Hatayın tabii servetlerini mey
dana çıkarmalı:, ~!etmek, esaslı 
bir umdemizdir. 

7 - Nafıa işlerimizde, yollann 
tanzimi, bataklıkların kurutulma
sı, irva ve iska ve yol ve liman in
şaatı, kısa zamanda tahakkuku
na çalışacağımız işlerdir. 

8 - Memleketin sıhhi durumu 
üzerinde itina ıle duracağız. Bil -
hassa sıtma mücadelesile, ihtiya
cı lı.arşılıyacak hastane ve dispan
serler küşadı ve içtimai yardım 
müesseselerinin tesisi, başlıca me
saimiz olacaktır. 

Memleketiınizin zirai sahadaki 
inkişafına büyük dikkat sarfede
ceğiz. Bu maks.adla Ziraat Ban
kasını ille iş olarak ele alacağız. 

9 - Kültür programımızda, bey
nelmilel teahhüdler dairesinde az
lıkların hukuku mahfuz kalmak 
şartile, memleketin ihtiyacı olan 
ilk, orta ve yüksek tahsil müesse
selerini sür'atle vücude getirmek 
ve ilk tahsili mecburi kılmak, en 
mühim işlerimiz olacaktır. 

10 - Vergide mükelleflerin ka
biliyeti esastır. Daha ziyade mü
kellefuıin iradını arttırmak sure
tile bu kabiliyetini arttırmağa ça
lışacağız. 

11 - Hatayı cazib bir seyahat 

gonlarından inerek kendisini kar
şılaınıya gelenlerin birer birer el
lerini sıktı, sonra otomobillrine 
binerek strahat etmek üzere köşk
lerine gitti. 

Vlı:iller heyeti bu hafta içinde 
toplanacak, Vekiller heyetinden 
geçmesi Mzım geen ifle"i tedlı:ik 
edecektir. 

Celtıl Bayar Halk Bankasının da 
küşa.d resmini yapacak ve niha -
yet bir haita 1Gnra İstanbula dö
necektir. 

UÔURLAM AMERASİMİ 
Dünkü sayımızda haber verdi • 

ğİmlı: veçhile Başvekil Celtıl Ba
yar Hariciye ve Maliye Vekillerile 
birlikte Acar motörile Do!mabah
çe sarayından Haydarpaşaya geç
mişler orada huzuru mutad zevat 
tarafından merasimle uğurlanmış
lardır. Eksprese bağlanan hususi 
vagonla Ankaraya hareket et -
rnişkrdir. 

Görülmemiş 
sıcaklar .. 

istanbul dün yirmı beş otuz se
ne içinde görülmiyen müthiş bir 
sıcak da.lgası içinde kalmıştir 

Birkaç gündenberi yükselen su
hunet dün gölgede 37 dereceyi 
.bulmuştur. Gece rüzgar olan yer
lerde bile suhunet der~si 30 dan 
aşağı düşmemiştir. 

Bugün sabahtan başlıyan sıcak 
dün de olduğu gibi çok fazlalaşa
cağa benziyor. Halen suhunet de
recesi a• ü göstermektedir. 

* Ha.lk Bankası ve Ankara Halk 
Sandığı gelecek hafta törenle açı
lacaJttır. İstanbul Hal« sandığı bir 
müddet sonra faalyete g~?cektir. 

ülkesi haline getirmek, mahalli i · üskiidar Sulh l inci Hukuk Ha-
darelerde dikkat edeceğimiz mü- kimliğinden: 

him bir esastır. Eski eserleri mey- Pergiruki ile Bogostın Şayıan ve 
dana çıkarmak, onları korumak müştereken mutasarrıf oldukları 
~ şehirlerin imarına çalışmak, Üsküdarda İcadiye mahallesinde 
bu maksadla takib edeceğimiz mü- Hamarncıbaşı yeni Süreyyacı soka
him işlerdir. Şehirlerin bu ihti ğında 37 numaralı bir bab hanenıa 
y:ı.çlarını bir an evvel temin etmek kabiliyeti taksimiyesi olmadığından 
de mühim işlerimizden biri ola- izalei şuyu suretiyle saWarak esına
caktır. nının hisı;edarlar arasında hissele=i 

nisbetinde tevzi ve taksimine mah-

M •• t k•ı kemece karar verilmiştir. us a l 1 - Mezkur hane ahşap ve son 
derece harap olup ufaklı büyüklü 

(Birinci sahifeden devam) 
yapılması burada büyük bir e -
hemmiyetle karşılanmıştır. 

1 
d B .. b. . ,· kin bagı Jllb ur. n·ı ırımız , çııı 

ziyade, takdır etmek 1 

Tıpkı Avusturyanın ilhakından 

önce ayni Bitlerin vereceği tali -
mat merakla beklenmektedir. 
Diğer taraftan Çek Başvekili 

Südetler murahhas heyetini bu -
1 

.gün yine içtimaa çağırmıştır. Bu 

1 

içtim.ada Südetlerin son tekliflere 
kat'i cevab verecekleri beklen -
mktedir. 
Şehirde böyle fevkalade bir top

lantı yapılmış olmasını düşünen 
bazı mehafilde bu içtima ht-yecan
la karşılanmıştır. 

sclıebler vardır.• ıcı'1 
FRANSA çEMJ3ER 

ALINIYOR sı.? 
L<"'fl 

Paris 2 (A.A.) - aıı' • 
Berlinden gazetcsiııc ~· '" 

sıı '' •Almanyanın Fran olur"' ıJ 
nu her ne pahasına ,,o 
abluka altına almak uıert eıı'IP 
askeri hazırlıklara g~ 'rıt1'" 

ed. J!efl ı,JI devam edilmek! ır._ k 3sıı 
· sahilindeki büturı ,. 

nın wr 
askeri lut'alarla dolınU:ı 

181
af' 

!arda Almanyanın hrr b ~~ 
dan gelen kamyonla~ h~rk~ .:ı 
mesi taşımaktadır. y,ıı r<ijlll• 
!erine faaliyetle dc,·aırı 1ar Y' 

·k tıa tedir. Kıt'alar şimdı 1 ,guı 

Behtesgaden mülıikatı hakkın
da henüz bir haber sızmamıştır, 
Ancak, Südetler meselesinin halli 
için son zamanlarda Lord Runsi
manın tavsiyesi üzerine Prağ ta
rafından yapılan yeni teklifler 
hakkında bir görüşme yapmak ve 
Hitlerden yeni talimat almak mak
sadile bu mülakatın tertib edildiği 
muhakkaktır. 

nız toprağı kazınakla ırı•~~ ~; 
Son günler zarfında bıf~~tl" 
manlara motörleşme f,lll1~ 

1 risaleler dağıtılmıştır. sıı.Jı 
nın şimalindeki kıt'alar~ 
Fıansız hududuna sc\'k " A 
Askeri sebeplerden dol3b~ 

10
0 

HİTLER VE FRANSA 
Paris 2 (AA.) - Journal gaze

tesi tasraıya mahsus nüshasında 
Hitlerin Berchtesgaden mülakatı 
esnasında Alphanse de Chateaub
riand'a yaptığı beyanatı ne§Tet -
mektedır. Hitler ezcümle demiş -
tir ki: 

•Avrupa için n büyük tehlike 
Almanyanın bol;;evikl~mesi idi. 
Bu takdirde Avrupa mahvolurdu. 
Hollanda, Belçika ve Fransa gibi 
memleketlerin artık bolşevikle -
şeceğine inanmıyorum.~ 

Hitler harblerin meş'um birer 
hata olduğunu kavdederek demiş
tir ki: 

cMil!etler her sahada müsmir 

· eru ı .. _.t.6-
yanın garbınde ve c · . rıı""-
çok yollardan geçilme" 
miştir. j\ ~ 

MÜTAREKE oLAC~ 
Berlin 2 <AA>--:: ıı sade!,

edilen malumata gore i!li1µ 
Iegeleri hüku~etin ;;dt~ 
hakkındaki proJesını . ~ • 
le beraber bu projenJll ~ 
şayan olmadığım beY811r~ sıı3' 
dirler. Bundan, Sudetle ;ıSll'ı #" 
kerelerin inkıtaa uğrall~ıf· ~ 
medikleri anlaşıJmal<f~ erdf 
!inde pragın yeni ~k]ifl ..Oif fi 
lunacağı ümid edilmekl·ıeıı ~:. 
Berlin membaından ,.erı jt>'"...ı 
bere göre, hükı'.ımetin prcbif I 
başlangıç olarak üç ay!ıl<..Oir g 
tareke teklif edibnekl ,.,~ ~ 

bir teşriki mesai vücude getirme- müddet zarfında Çeko.<1° ~~r· 
ğe çalışmalıdırlar.• kamlarile Südet şcfleO rıa 11' 

Hitler Fransadan bahsederek vahimleştirecek her tıır<Jif• 
şu sözleri söyle~tix: birden içtinab ed~eJ<leŞ ~~r 

·Biz ayni aileye mensub mil - TALİMAT VEIDLMl -~ ~ 
tbU' ' letleriz. Aramızda silinmez bir Paris 2 (A.A.)- Ma fil 1' 

hatırayı doğuran bir bağ mevcııd- koslovak meselesıle 1'lef 

R U Z V E L T
- mağa devam etmelttedi'· rıt# 

Oeuvre gazetesinde 
söyle yazıyor: eJışı;Jlf 

(5 İ"<i ahifel'llzden devuıı) 
- Bugünlük bu kadar kiti ... 
Dedi. 

MÖSYÖ RUZVELTiN HAKİKİ 
FİKRİ 

•Berlinin ecnebi ııı !l..,JI 
Hitlerin milşavirlenle ve.el°'rl 1 

ile Hodzanın üçüncö pr<>l )<tı' 
ınıiı• ri!ecek olan cevabı af et 

Hatay üç oda bir hela ve camekanlı bir so- Eğer Cumhurreis'nin başkam ha 
fa ve harap bir mutbah ve bir kö- kiki fikrini söylemek istecse nut
mürlük ve tahminen 20 metre mu- ku aşağı yııkarı bö~·le olacağına 

(Birinci sahifeden devam) rabbaı kadar bir bah~eyi havi olup şüphe 0 oktur: 

t ig" ine inanmamaktadır 1 "' ··re Jr"" 

Ecnebi mehat~r~ goıJcPıeJ' 
vab, zaten verilmıştır· jıJJll ftJ 
Praga gitmeden e~ 1 ıd'kı.t"' 
talimatı verdiğı soyJeP ıı# 

ak ·k· b k heyeti umumiycsinc erbabı vukuf •"-ynelmilel vaziyette ivı· kom !arı içinde anc ı ı me us çı a- .,,,_ J 

racak kadar azın azı bir Arab e - marifetiyle sekiz yüz lira loym1.t şuluk siyaseti taraftarıyım. Kuv
kalliyeti bulunan Hatay Cumhu- takdir edilmiştir. vele müracaattan bir fayda çılı:-
riyetinin Türkiye ile kendi ara- 2 - Satllj bedeli peşindir. Müu- maz. 
sında bir hattı vasıl olduğunun id- yedeye iştirak etmek isteyenler kıy- Amerika, arzularını cebirle ka-
rakinden Suriye hükümeti uzun meti muhamınenenin ~ı, 7,5 nisbe
müddet şüphe edemez. Bu davada tinde pey akçesi vermeleri lazımdır. 

S · d" t ıa·ş bu··yu··k Tür' k Rüsumu tellaliye ve yirmi seneE\ urıyeye uşen e . . .. 
dostluğunu kazanmak ve bu dost- evkaf tavız. bedeli alıcıya, .ve mute-

.. k k · · d ··st kil rakim vergı, ve beledıye rusumu ve Jugu azanma ıçın e mu a . . 
H t d ı ti ile derhal iyi kom- evkaf icaresi mal sahiplerine aıddir. 
şu~u';; m:~:sebetine girişmektir. 3 - Satış 3/10/938 tarihine mü
Bugün olduğu gibi Hatay budu- sadif pazar.tesi .. günü saat 14 den 16 
duna Arab çeteleri geçirmek, y.a kadar Üskudar Sulh ~ahkeme
Türk köylerini yağma ettirmeye sınde ~apı;acaktU:. Kıymeti n:uham
teşebbüs etmek ve Suriye _ Ha- menenın , v 75 şını bulmadıgı ~k~ 
tay hududunda, vakitlerin moda- clirde en çok arttıranın taahhudcı 

1 • • ked k ·t ili' .. · · baki kalmak şıırtiy le müzayede on sı o an ıvıa onya omı ec gını 1 B/ 
0 

l8 
taklide kalkışmak Suriyeye en beş gün teı:ndit olunarak .~ 1 ;9· 
küçük bir menfaat getirmiyeceği !tarihine musadı! salı gunu saat 14 

·b· aks' 1 k b .. ··k t h den 16 ya kadar tekrar devam ede-gı ı ıne o ara en uyu e - . . k .. 
lik 1 · d t• b·ı· H · b cek ve en çok arttırana ihaleı atı-e erı e ge ıre ı ır. em, u . . İh . 

· t bb'" harek tle · 'd yesı ıcra kılınacaktır. ale paraıı-nevı eşe us ve e rı ı a- .. .. 
· H t lı Tür" k ·· nın azamı beş gun zarfında mahke-me etmenın a ay uze- . 

· d hi b" te · kı t• ime veznesıne yatırılması şarttır. rın e çır sır ve ymeıo- . . . 
1 H ta lı k d . k t "! Aksı takdirde ihale bozularak bun-amaz. ay en ı uvve o- . 
çüsünü en iyi bilen, bu çeşıd ha- /dan hasıl .olacakd zart anzilr_ vettz.ıyilean vke 

fark ve iaız on an e e ır ce -
reke~.ere asla d':ğ~ vermiyen, ~'.-.tir. , 
decegı yolu en ıyı tarzda seçmış • 4 _ İpotek sahibi alacaklılarla di
bulunan unsurd'.11' ... Ne kuru sıkı ğer alakadarların gayri menkul ü-
çeteler onun gozunu korkutur, ne . d ki haklarının hususi,·le faiz 

dd• • lığ .. zcrın e J 

de ma ı ve manevı var 1 uze- ve masrafa dahil olan iddialarının 
rinde en basit bir tereddüt uyan- evrakı müsbiteleriyle 20 gün zar!ın
dırır. Ancak, daima Surıye aley- da mahkemeye bildirmeleri liızım
hine milteveccih hislerin artması- dır. Aksi halde hakları tapu sicili 
nı teşvik eder ki, Suriyenin de ile sabit olmadıkça salış bedelini'l 
muhitinde böyle bir husumet ya- jpaylaşmasından hariç kalacak!ıır
ratması ve onu boyuna körükle - 'dır. 

n_ıes~ an~ak si~asi ve idari ehliyet- \ 5 _ Daha fazla malumat almak 
sızligın iiadesı olur. isteyenler mahkemenin 937/15 nu-

Bunun içindir ki, Suriyeye dü- 1maralı satllj dosyasına ve satış m..ı
şen tek ve akıllıca tedbir müsta- 1 muru olan mahkeme başka ti bine ve 

bul ettirm<?k istiyen bir devlete 
asla yardımda bulunmayacaktır. 

Amerika. Avustur.yanın ilhakı
nı, Çekoslovakyayı tehdit e~ 
tehlikeye endişe ile bakmaktadır. 

•Dahilde, gayem A~rikanın 

şekli haricisini ve ahlakını değiş
tirmektir. İçtimai ve iktisadi mü
savatsızlığı ortadan kaldırabile

mek için hükümet kuvvetinin is
timali lazımdır. Kapitalizm husu
si bir kanunla kontrol edilmeli-
dir. Bu; memleketin amiri değil 
htıdimi olmalıdır ... • 

Bu sözleri söyliyen bir diktatör 
değildir. Ve diktatör olmak arzu
sunu da kat'iyyen izhar etmemek 
tedir: 

•Diktatör olabilmek için lazım 
gelen iktidarı, kuvveti haiz deği
lim. Bir çok diktatörler tanıyo

rum, ki Amerikalı gibi demokrat 
rejim için can atıyorlar.• 

Amerikalılar, Amerikada Rw:
velt ayarında bir siyas! mevcut 
olmadığını pekala bilıyorlar. Ve 

yeniden intihabım can ve gönül
den arzu ediyorlar. 

! Pragda olduğu g;bi ll~i ~ 
1 t•erilecek cevabın me 

111 
td'" 

1 
ka1;3maklı olacağı tab':ı,ı ç-1' 
mektedir. Berlinin ecrı . 3ııı t 

1 
!illerinde hasıl olan J<3 rıJ 111~ 
Almanya istediği zarrıŞ0 •t ııııl' 

·~~k' .... .:eleri inkıtaa uğrau~ yiikl'" 
mes'uliyetini Çe~Jere . ,1<sr~ 
için muhtelif hidıscleı ç tlt Ç 
gittikçe artan bir gayre 

şacaktır. • ? . .ıı) 

oe~ 
{Dış politika~/ (. 
-·-- ,ıııt ' aııl ,,,ıı> ~ 

koswvakya ile de. . 8',ı; ~;. -,., 
olarak ileri sürebılirlel • ~~ r 
Küçük antant devletlc~,r~' 
dakl tesanüdü sağla~~1cııf ' 
lataktı. Anlaşılıyor ]<.i ' jtil' ,ı 

J J1'T 
la yapılacak ~aY)'~ıı"' ;Jı I 
lik pahasına da olsa, ıcrc )1 

ve Romanya ikinci şıiıl'' ,f~ı4' 
mislerdir .• Bu vıuiyetl• ;~ı~ 

' K .. ü.k' ıaot il~, Jııf',,11 tanın ııç aa . •" P.,.. . 
Ie.t meselesi üzerJJJ~~JI ~,1ı/ 
Çekoslovak ıııeseles• 1 ti<",/ 
baclanınış oluyor. f':~ıtd~,,l 
ler meselesi derhal b Jll~ il 

.uıa ~ ınekle beraber, · 1;;1 , 

meselesinin halli, J\f•',ıı •~*' 
üç Küçük antant de~l~jt JC 
daki münase~t!t,.ıe ~ 
husule getinnıştiJ'· <;. tr ,. .. 

kil Hatay Cumhuriyetini selam - 1 gayri menkulü görmek istiyenler 
lamak, onu iyi ve en dost hisleri~ 1 mezkur hanenin şagili bulunan his- ı 
karşılamak ve bu dostluğu filen 1sedar Bogosa müracaat etmeleri ve le 
izhar edecek ve bizim de sempa- 'talip olanların da satllj künü Üskü SABAH, ÖGLE, ve 
tınıizi celbedecek tedbirlere gi - dar Sulh Hukuk mahkemesi kale- her yemekten 
rişmektir. minde hazır bulunmalan ila.n olu-ı 

ETEM İZZET BENİCE nur. (6049) 

sonra muntazaı"1•" 
fırçal8yınız. 

' •.#t .. ~ 
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~0, 17 Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. Yazan: Ziya Şakir 

Aşk bir zafer 
daha kazand ! 

15 lnrf sahiff'd~n devam) mağa muvaffak olarak tekrar va
den terzi onlara görüşürken kızını purdan çıkmış, hemen trene atlı-
prens Mahmuda verıniı_;eceğini yarak Parise gitmiş, oradan da 
söylemiştir. tayyareye binerek doğru İngilte-

7 - S ON T .1 L Q a A I' - 2 EYL"OL 1931 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Ankarada Atatürk Bulvarında şartname ve projesi mucibiııce 

yaptınla.cak depo ve irnliihane inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmC'ye ko
nulmuştur. 

II - ~if bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 4495,73 
liradır. • 

ij~ Yalnız Son Telgraf'da neşrcdilecektir. 

.ıddetinden öp üren fakat bunu 
kıınseye belli etmiyen Sultan Ha
llıid artık son kararını vermişti : 

Prens Mahmud bu kızı geçen şu- reye, Londraya, sevgilisinin yanı-
batta bir dans sıılonunda görmüş, na gelmiştir. O senedenberı 
beraber dans etmişler, prens İngl- Londrada İngilizlerin arasında, 
Ez kızını çok sevmiş ve çok geç- kendi gibi genç talebe ile bera-
mı>dPn birbirlerine nişanlanmış - ber !Yaşıyan Malayalı prens Mah-
lardır. mud birçok ahbab kazanmıştır. 

Aylardanberi nişanlı olarak ya- Onun için prens mahmud bugün 
şıyorlarmış. Prens şunları söyle- İngilterede kendisini pek de ya-
mektedir: hancı gibi duymamaktadır. Şim -

- Benim b~ gün sultanın ye- di de İngiliz arkadaşları arasında 

ili - Eksiltme 15/IX/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaat şube.siyle Arıkara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptık
ları bir binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin liradan aşağı olmaması 
ve kendileri bizzat yüksek mühendis veya mimar olmadıkları takdirde 
teklillerini bunlardan birisiyle rnuştereken yapmaları ve mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri lazımdır. Eksiltmeye girebilmek için icabeden ve
sikalar eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat şubesine gösterilecek ve ayrıca fenni ehliyet vesikası 
alınacaktır. İstekli ile birlikte teklif yapacak olan fen adamının dahi ay
rıca müteahhitlik yapmış olması şart değildir. 

rine geçmem ihtimalim çok uzak- yaşamaktadır. Yalmz kend:sile 

pahasına 
kuvvetli 

olur sa olsun Midhat 
darbe indirecekti bir 

paşaya 
tır. Çünkü benden daha büyük görüşmek istiyen tanımadığı ga -
kardeşlerim vardır. Eğer sıra ge- zetecilere karşı soğuk davranarak 
lirse onlara gelecektir. Onun için bunları sivil polis zannetmekte, 

bunlarla sözü uzatmamaktadır. bir J!Ün Trrnganu şultanı <'lmağı 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve İnşaat şube
mizden ıılınacak fenni ehliyet vesikasiyle muvakkat güverune para~ı 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Alım Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi liizımdır. .5953. 

s,ra d 
bet Y an gelen davetlere, ica-

fınıı:~~-~şti. Sultan Harnldi:ı 
'ahla dıgı mabeylncilere, sert ce-

lia r .verın1şı;, 
ı~ ~ta, Abdülhamidln hususiyeti 

, abıau erkanından birine: 
~<d· ~n. istifa edecek değilim. 
ter ~ah, heni azlederse, etsin ... E
btııi 0 ~eni azlederse halk gel;.ı:, 
~ evıınden alır, Babıaliye gö -
~ele Yine makamına oturtur ... 
it, ç:eselen!n altucu pot gelir
Pıır ~· §Ükür param var. Bir va
ıltr •ralarım. Midilli adasına gi

~~i~~ada ikamet ederim. 
1' "it 

Sı:J~ıldir ki, bu sözler de, derhal 
~İdd 11

, liamide yetiştirilmişti. 
ili;~ :hııden köpüren; fakat he
ieıı S u.nu hiç kimseye hissettir -
~ Ultan Hamid, artık son ka
~I~ Vermişti. Her ne pahasına 
ı~t[j b~lsun, Mithat Paşaya kuv-

llu dır darbe indirecekti. 
ılird~ arbe, tesirini gösterdiği tak 
~~ ' attık Mithat Paşadan bir 
~'k \kalınıyacaktı. Şayed Mithat 
tı;ı, 

1 
u. darbe altında ezilrniye

hiı,~ 111'Sa, o zaman başka ted -.\b; .. başvuracaktı. 
~!ı ul~aınid, kurnaz davran -
~leİ ~ıthat Paşanın sıert mua -
bıııed ertne karşı, kat'iyyen rnuka
~İfle ~ bulunmamıştı. Bilakis e
'"- sı )) ;""ıl ~ınad Mahmud Paşa va-
~n e 1rilkela heyetinden blzı -
ıııı~· ~ithat Paşa ile ke:ıdi ara

' bir itilaf akdine memur e-
!ı,' Paşanın konağına yolla -

derek, l\'ı::that Paşayı yapayalnız 

bırakıp g.tmiş ... Fakat beş on da
kika son~:ı yine ayni süratle oda
ya girerek: 

- Paşa hazretleri! .. Sadaretten 
azlolundunuz. Mührü hümavurıu 
veriniz ... Efendim .z, ferman bu -
yuruyorlar. Şimdı, memaliki Os -
maniyeden çıkıp gideceksin'z. Va
pur, i~te hazırdır. 
Demiş ... Ve parmağının u~ı;nu 

pencereye uzatarak, bacasından 

dümanlar tüten İstanbul vapuru
nu göstermişti. Mithat Paşa, büs
bütün şaşırmıştı. Bir yandan, el
leri t:treye titreye Padişahın müh
rünü çıkarıp verirken: diğer taraf
tan da: 

- Ben ... ŞevketmPab efendimi
zin sJdık bendesiy:'m. C:il'ham ne 
ife sabit olmak için muhakeme 
ettirsinler. Bu suretle sürmesin
ler. Zira, pek ziyad! suıtesiri mu
cib clur. 

Diye, (mütelaşiyane ve acizane 
söz!~r) le tyalvarm>ya başlamı -
ştı (1) 

Said Paşa mühürü alıp Padi~a
ha vermişti. Ve Mith:ıt Pa~anın 

eöylediği sözleri, aynPn söy!e -
n:aşti. 

Fakat artık sultan Hamid, söz 
dınliyecek halde de;{:Jd .. Said Pa
şanın sözlerini din leınek bile is
~ 0memiş: 

- Zinhar ... Zinhar. . Bir dakika 
.nie İstanbulda bakas: caiz değil
dir Şimdi, vapura bindirip, gön
deriniz. 

l.ıitlııı 
! ı. t Paşa, büyük bir gaflet (1) l\'l.ir'atı Hak kat. M&hmud 

D~ye son emrini verm:şti. 

Said Paşa, dönüp Mithat Paşa
nın odasına gelmişti. 

- Sözlerinizi, aynen efendi -
rnize arzettim. Fakat; iradelerinin 
kat'i olduğunu, tekrar ferman bu
yurdular. Vapura buyurunuz, 

Demişti. 

Mithat Paşa, artık mukadde -
rata karşı boyun eğmek mecbu -
riyetini hissetm;5ti ve: 

- YaZ1k ... devlet ve millete, ~a
zık ... 

Diye ,söylene söylene, Said Pa
şayı takib ederek rıhtıma doğru 
ilerlemiş ... Orada b~kliyen beş 

çifte bir bahriye sandalına bine
rek, kendisini Osmanlı hududları 
ü:kesinin hududları haricine çıka
racak olan vapura gitmişti. 

Bu hadiseyi tahlil eden. (Mir'atı 
Hakikat) ismindeki tarih, aynen 
şu satırları yazıyor: 

( ... Mithat Paşa, kanunu esasi 
vaz'ına muteriz olanları tahzir 
için, akıbi cüliısta, sudurdd.n Mu
hiddJı ve Şerif efendileri ve bazı 
ders hocalarını ve Ramiz Paşayı 
ve bunların rüfekawıı, bir casus 
takriri ile nefiyde ısrar ederpk, 
Paılişah hazretleri buna nihayet 
derecede muhalef~th~ :crayı muha
kemelerini emretmiş iken vüke -
layı sabıka ile bılittifok, o adaleti 
icrasız bıraktırmış, ve ncLylPrini 
istediği adamları bir gece hane -
!erinden kaldırtıp mrnfalarıııa 

göndermiş olduğu ı;ibı, krndis: 
dahi evliid ve ayalile \"edaa vakit 
vermiyerek ib'ad edildi. 

ı Oernmı varı 

düşünmüyorum hfle. Halbuki sev- Londrada Hindliler tarafından 
diğ m kız ile birbirimize karşılıklı açılmış bir lokantada yemek ye -
muhabbet besliyoruz. O İngilte _ ınekte ve n:şanlısı da bazan bera

ber bulunmaktadır. Bu lokantada reden ayrılmağı istemiyor. Hiçbir 
şey bu izdivaca mani olacak gcbi kendisini gören bir İngiliz gazete-
değlrlir. Ben İngilterede şoförlük cisi prensin yanına yaklaşarak: 
edeceğim. Garsonluk edeceğim. - Siz Mıılayalı Prens Mahmud 
Fakat sevd:fim ile birlikte mes'ud dğl misiniz? Sizinle biraz görüş-
olmağa çalışacağım. mek istiyorum. Müsaade eder mi-

siniz? 
Prens Mahmudun etrafında sivil 

Diye sorduğu zaman prens: 
polis memurları do'aşmakta ve 
her hareketini tarassud etmekte - Hayır, demiş, yanıll\·orsunuz. 

Ben prens Mahmud değilim. 
idiler. On senedenberi İngUterede Fakat gazeteci kendisinin bir 
tahsilde bulunan prens bundan bir s:vil memur olmadığını isbat ede
müddet evvel meseleyi bugünkü rek prensin şüphelerini dağıtma
gibi karışık bir hale ge!merniş iken ğa muvaffak olduktan sonra ko _ 
şöyle bir teklif karşısında kal - nuşmağa başlamışlardır, Prensin 
mıştır~ 

yanında nişanlısı da vardır. Gaze-
- Memlc-Jretlnize dönünüz. O- teci ona söyliyecek blrşey olup 

rada üç senelik bir ziraat tahsili olmadığını sorunca genç kız de-
göreceksiniz. miştir ki: 

Bunu prens bbul etmiş, fakat - Ben birşey söylemek hürri -
şu şartla: Sevdiği kız da beraber yetine malik değilim!. 
o~mak üzere!.. Kıza bundan hah- 1 Fakat prens bu sırada hararetli 
setmiş, ona birlikte geçöre~kleri J bir lisanla: 
tatlı zamanlardan bahsetmiş, tatlı - Bu izdivaca hiçbir şey mini 
hulyalarla meşınıl olmuşlar foka~ 1 olamıyacaktır!. 
Prans ile kızın birlikte seyahatine Deıliği zaman genç kız yalnız 
imkan vermemişler, yalnız, demcş- şu bir tek kel'rneyi ilave ederek 
!er ki: tasdik etmiştir: 

- Siz evı.•,1!;i gidir.iz, onu da - Tabii!. 
~nümüzı!eki nı,.teşrln ayının 14 ün- Prens ile kız hemen hemen blr-
cü günü yola çıkarırız' .. Prens , birler:nden hiç avrılmıyor gibi 
düşünmü~, taşınmış. B:r kere ken- b'• şev. ~çenlerde bir gece kız 
d.isi m.·mlı·ketine döndü!<ten sonr· ece saat on bire kadar prens 
başkaları için maksad temin edil- Mahmud ile bcra\ıPr bulunduktan 
rniş olacaktı. Art:k sevdiği kızın s ~ra e ine dünmüş, bu sırada 
yola çıkarılacağını beklemelc çok k4>nd:smi tak:b eden bir _gazeteci 
safderuo:uk olurdu'. Fakat Ma - kı~ ile görüşerek onun aşk macera-

••• 
1 - Üsküdar depolar grubuna bağlı Şemsipaşa tütün bakımevi için 

şartnamesi mucibince yeniden satın alınacak 2 tonluk bir adet yük asan
sörü 3/8/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık sure
tile eksiltmeye konulmuştur. 

Il - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
III - Eksiltme 3/9/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 

de Kabataşta Levazım ve rnubayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şubedan 
alına bilir. 

V - Asansör Wertheim, Stigler, Schindler, A T. G. Mühleisen, Got
tescholç, Mihhlis, Beck, Hen.kel, Maylauer, Hans, Hann, Klockne veya 
İndustrie Elecktromachine ve Polonya •Luuis Neubarer Chemnitz• mar
kalı olacaktır. 

VI - İsteklilerin tütün fabrikalar şubesinde verdikleri tekliflerin 
kabulünü rnutazammın olarak alacakları vesaik ve % 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı ge-
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5869· 

••• 
1 - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Diyarbakır Başmü

dürlük binası inşaatı 3 / VIII / 938 tarihinde ihale edilmediğinden yeni
den ve pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Il - Keşif bedeli 36119 lira 62 kuruş ve muvakkat teminatı 2709 li
radır. 

III - Eksiltme 3 / IX / 938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
12 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonun
a& yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Le.-azım ve Mubayaat şubesile Ankara ve Diyarbakır Başmüdürlükle
rinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak vesikası al
maları lıi.zımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen Komisyona ve İstanbula 
velmiyecek taliplerin de Diyarbakır Başmüdürlüğünde müteşekkil ko-
..,,_;;yona müracaatları ilan olunur. •5917• 

- -----------------·--------. layalı Prens rle mukab:J bir plan sına dair tafsilat aln .. tk istemiş -
hazırlamış Kimseve renk vermi- tir. Fakat kız herhangc bir müla- Devlet Demiryolları ve Limanları 
~·erek: katta bulunmağı reddetmektedir, işletme u. idaresi ilanları 

- Peki, demi~. z:raat tahsili i\in Yalnız ev0 girdikten ve kapısını -·--------.1 
şimdi de m~mleı .• •· , , döne" im. kapadıktan sonra odasına \ıkarak Devlet Demiryolları Beşinci İşletme l\lüdürlüğüodeo: 

lıı~Şa~ıııl,;ti. Abdülhamidin bu yu- Celal Paşa. Cild: l sayfa 26Q 
~: hareketlerini, samimf zan- ============================ 
">ıq,,:'.· lCendisi de biraz yumu-

t !ğer Rünkar beni saraya da
~ ;rse g'derım. 
~~ti. • 
~n ı sabah, Mithat Paşanın ko
t! ~ti seryaver Mehmed Paşa 
tıı~ç :. "', rııa lltindür Babıaliye teşrif bu-
~~ ~ınız. Sarayda da görünme
~, ~ il!ışahane merak buyurdu
Sıe z~at, zatı devletinizi görüp 
"r. nın aslını anlamak istiyor-

!• llj~e Pa 
Şayı saraya davet etmiş-

!.ıİth 
'at ııo at Paşa, bu davetten yarım 
~1:~1 lira, arabasına binerek Be-

11ta11 ~~ayına gitm:şti. Sel§m 
~e~ it 0betçi!erin arasından ge-
~'tıı apıdan içeri girmişti. 
~ !~~~aşa dairesi) nin kapısın
~ ' <ııı ay_a.k atar atmaz karşı
~in abeYln feriki) bahriye fe

l> den Said Paşa, d:kilerek: 
~iı-e işa hazretleri!. .. Ba iraciei 
~n 'ı.-ıııevkufsunuz. Lutfen şu 

~ ll.ını; Şrif buyurunuz. 
~il\d 1··: Paşa daireS:nin, deniz 

ı:.~'fd ~kı Odasını göstermişti. 
~ eıııra~ arkasına dönerek o-
1 .. e ~ı);\ e aınade bulunan zabit
~ bir hiı çavuş ve neferlere 
!) a <şaret vermişti. 

ncta 
~~eri . .' ~danın kapısı ve pen -
\ ııı'i.onune süngülü nöbetçi:er 
~ ·~· 1'.ııthat Paşanın etrafm-

eıı bir çember çevrilmiş-
ır, 

\ıt ~ gtinae b . ld -
~ •ıı tt n Prı a ıgı tavırla, 
~ 1\ ~la 8lrUdi mağlub dtii\'inden 
~~· bu raı.: saraya gelen l\I:that 
~~, lııışıı ın~mele karşısın:ia a -
~ l\ı, aııİ Nekadar gafil avlan -
•ı.,t <lııuştı 
'öy 1;

1z Yet o kaddr c!ddi idi 
~lı. erek bir tek söz bulama. 

~d, j>. 

'ifa, süratle odayı ttrke-

Bukün •• • 
Nışanlım da sonra gc> ,;,,. pencereyi açmış, oradan gazete- 1 - 22/8/938 pazartesi günü eksiltmeye konulan kilometre 440-46.5 

Prens hemen yola çıkarılmış, cir seslenmiştir: arasındaki 9000 m3 balast gün \"e saatinde talip zuhur etmediğinden 2490 u vaz ye 
( 4 üncü sahifeden devam) ı 

liyor. İşte bundan da harb şayia
ları çıkıyor. Fakat bu harb dernek 
değildir. Harbe varıncıya kadar 
uzun brr yol vardu. 

İta~yan gazetelerine gelince; 
bunlar İngiliz devlet adamının 
nutkunu mutedil buluyorlar Hüo
nü niyetle söylenmiş görüyorlar. 
Fakat Çekoslovakya işlerinin halli 
jçin yeniden herhangi bir çare 
göstermekten uzak buluyorlar. 
İtalyan gazetelerinin hepsi de 
Çekoslovakya meslesinde Alman
yaıvı haklı görmekte ittifak etmiş 
oluyorlar. 

Sir Can Simonun nutku Çekos
lovakya payıtahtında mernnuni -
yetle karşılanmış, !ikill:ere sükun 
ve huzur verici bir mahiyette gö
rülmüştür. Mesela hem yarı resmi 
mahiyette olan Lidov Novini ga
zetesi şunu yaz~or: 
İngUtere hükumeti bütün dün

yaya ilan etmiş oluyor ki eğer Çe
koslovakya taarruza uğrarsa bu
nun oraya münhasır kalacak bir 
kavgadan ibaret olacağı üm:dine 
kimse kapılmasın diye. Sir Con 
S:nıonun sözleri Berlinde lfıyıkile 
anlaşılacağı ümid edilir.• 

Diğer tarafan Arnerikadan Av
rupa gazete:erine gelen maliımat 
da Sir Can Simonun nutku Ame
rika mehafil:nde çok mükemmel 
bir intıba hasil ettiği merkezin -

dedir. Harbi kanun haroci di•ve !\un 
eden ve bütün devleterin iŞtirak 
etmiş olduğu bir misak vardır ki 
bu meşhur ahidname bundan on 

sene evvel, 1928 senesi ağustosun 
27 inci günü imzalanmıştı. Buna 
o zamanki Amerika Hariciye Na

zırı Kelloğ ile Fransa Hariciye Na
zırı Briyan çok çalıştıkları için on-

ların ismi verilmiştir. Şimdi bu 
misakın imzalanmasının onuncu 
yıldönümiine tesadüf ed ·n bPgıin
lP-rd~ İn ;iliz M;.ı~i •e Nazırının 
nutkunu söylemiş olması Ameri
kada ayrıca b'r lntıba hasıl et -

Frnnsıya götüriilmü "" ~ ., Mar- - Benden ne ist'yorsunuz?. s:ze Na. lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan kapalı zarf usulile eksiltme 
:.ilyatbn kalkacak _a iS- söyliyebi:eceğim şey sadece şun- talik edilmiştır. Muhammen bedeli 742 lira 50 kuruştur. 
m <ıdeki ccs'm vapurı. ıuk> ka- dan ibarettir: 2 - Ekşiltme 9/9/938 c•ma günü saat 12 de Malatya İşletme bina· 
marasına yerleşmi0 • fakat vapur - Ben onu seviyorum!.. sında yapılacaktır. 
hareket etmeden evvel P"ens, ken- Ondan sonra pencere kapan - 3 - Bu işe girmek istiyenlerin, kanunun 4 üncü maddesi mucibin-
dıni hkib edt'n'ern gözünden kaç- mıştır. ce işe girmeye manü kanuni bir hali bulunmadığını ve kanunun tayin ===================:- ~====================I ettiği vesaik, muvakkat teminat makbuzile birlikte teklif mektuplarım 

m<~tir. 1 -, eksiltmenin açılına saatinden bir saat evveline kadar komisyon relsliğ!. 

Avrupada bir kavga c,:ıkmı:yocoğı L R A D y ne vermeleri. 
mcselcsınc gelınce; umurn.ıvetle 1 4 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, Ha;r-
Amcr ka mehofili bun 3 iht:mal E G E darpaşa İşletme müdürlük kalemlerinde, Diyarbakır, Eluıa istasyonla· 
vermemektedirler. İngilterenin ve BUGÜNI~Ü l'ROGRAM rındıı isteklilere bedelsiz verilmektedir. (3368) (5941) 
Fransanın gayretlerile Çek slc"-3 1;. Akşam neşriyatı: Tiyatresu ••• 
ya Almanları rnselesinin büyük bir 18.JO Dans musikisi (pl5k), 18,:50 Nuri Genç Devlet Demiryolları Be inci İşletme Müdürlilğilndenı 
gaEe çıkarmadan helle<l.ileceği A- Konferans: Selim Sırrı Tarcan ta 1 - 24-8-1938 tarihinde eksiltmeye konulan kilometre 278-283 an~ 
m~r:ka mehofilinde beslenen bir rafından. 19,15 Dans mus:kisi Y::I sında toplama, kırdırma, figüre ettirme suretile 6000 m3 balast için ve. 
kanaat halinded:r. Briyan _ Kelloğ (plak). 19,30 Konferans: Havacı- Arkad şl:!rı rilen fiyat komisyonca haddi Iayıkında görülmediğinden 2490 numaralt 
misakının onuncu yıldönümü mü- lık haftası. Hava Kurumu namı- 2 eylül Cuma akşamı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan yeniden kapalı zarf usullle eksilt;. 
nasebetile şunu da söyliyerek bu na, Behçet Kerııal. 19,55 Borsa ha- Yeni.şehir Aile bahçesinde meye konulmuştur. Muhammen bedeli 6600 liradır. 
satırlara nihayet vermek lazım berleri. 20 Saat ayarı: Grenviç y L D 1 R 1 ~ 2 - Eksiltme 12/9/1938 pazartesi saat 12 de Malatya İşletme binı. 
geli"or. Bu misakı imzalamış olan rasatanesinden naklen. Vedia Ri- sında yapılacaktır. 

Sabriye Tok.ses konseri 3 - Muvakkat teminat 495 liradır. 
büyük devletlerden bazıları on za ,.e arkadaşları tarafından Türk 
sene zarfında b:r takım harblere musikisi ve halk şarkıları. 20.40 ·~.. 4 - Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ka-

gimı'şlerdir. Yalnız harb kanun 
harici sayıldığı için harbi •ilan• 
etmemişler. fak1t harbetm:şlerdir. 

Gelen ven: mallımata göre Am~
rikalıların şimdiki fikri şudur: 

Hava raporu, 20,43 Ömer Riza 
Doğrul •a afından arabca söylev. 

21 S, t :ı:- arı: Orkestra: 

1- Şubert: Senfoni. 

frtuğruJ 

Sadi Tek 
T;YATROSU 

nunun 4 üncü maddesi mucibince i~e girmeğe mani! kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubı., 
mukavele, şartnamelerle birlikte tayin edilen gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malatya, Haydarµaşa 
istasyonlarında isteklilere bedelsiz verilmektedir. (3462) ·6047• , 

ZAYİ tstanbul 5 inci icra memurluğun-
Br'yan - Kelloğ misakı harbi ka- Bu gece (Bebek) bahçesinde 21 !O N hal Asım ve arkada~ları 
nun harici ilan etti. Faklt harbi 1 ( ~ ıtak vaptı) vod\•ı"l 

2- Mendelson: Scherzo. 

t3ra .nuan Türk mus:kisi ve ha k •• - "' 1930 senesi Kadastro mektebi- dan: 
çıkaranı, lc'eavüz edeni cezo- Yarın (A. Hisarında) 
1 d d Şarkı!arı. 22,10 Aı·ans haberleri. -~....,.-~--=~-=--==-~~..;.- nı·n rı·yazı"ve kısmından aldığım B. b t d ı h an ırma ı. Bu haMe rk,;ı, . •, -' ır orç an o ayı aczedilip sa- ' 
kalmıştır. Bu fikre bakınca Amer:- 22,20 Halk Türkükri: Şaban :>o- Burhaniye Sulh Hukuk mahkc- şahadetnameyi kaybettim, yenisi- tılmasına karar verilen bir adet 183 
kada kabul edilen b:taraflık ka •ı- yak ve Bayan Soyak. rnesinden: ni alacağımdan eskisinin hükmü lsantım genişliğinde 20 ayakh bir 

22,50 Son haberler ve ertesi 0«ü- Burhaniyenin Kocacami mahalle- yoktur· Kınalıada Kadastro fen 
nunun a~eyhirdeki cereyanın · beygir kuvvetinde İstabli markalı 

nün pr , ·1mı. 23 Saat a.»arı. Son. sinden Sofu oğlu Mustafa kızı ve memuru Seyfi 
kun·etlendiği anlaşılıyor. ı--:~~~~~·-,,..,,_,,-,,~.,.,..- Dokuma makinası, Aksarayda Cer-

B~kırküy icra memurluğundan: Emetli Hüseyin karısı 1283 doğum- Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim 
Çünkü Amerika bugün harbet- 1 E A 1 rahpaşa caddesinde 14 numaralı Do-

Bl·r bor<'tan dolayı mahcuz olup u mine yyı dızın ihtıyar ve ay- lig"inden· Dosya Na· 938/517 
mekte olanlara karşı bitaraf kal- ' . . . · d kı h · · kurna fabrikası önünde 6-9-938 ta-
mak ı·stese b.l bu . k. par:ıva ÇC'\"rılmesıne karar verıle'1 nı zaman a a 1 astalığı ile malül Şehremini İbrahim çavuş ma-

ı e nun ım ansız - · b ı h kk d ed • k rihlnde saat 15 de açık arttırma ve 
1 - .. .. . 12 adet beyaz renkte koyun ve 60 u unması a ın a m em anu- hal!esi mevlevihane caddesi 82, 
ıgı gorulmekted:r . . . . . peşin para ile satılacaktır. Birind 

• .. .. . · . 
1
ki!e buğday ve 100 kile arpa ve 

1 
nun 355 ıncı rnaddesı mucıbınce 84, 86 sayılı dokuma fabrikası sa-

Hulasa butun ryenı gelen Avru- 8 kile bakla 12/9/938 pazartesi gü-ıhacrına ve kendisine oğlu Rasim hibi Ali Ocakçı oğlunun hacrile \arttırmada % 75 ini bulmadığı tak-
pa gazetelerinin yazdıklarından ve .. . . . dir<ie ikin" • tt 9 9 938 -
A ik d 1 l

-
1
nu saat 14 den 16 ya kadar Bakır- Ayyıldızın vası tayınıne 337/225 sa- kendis:ne şifayap oluncaya kadar cı ar ırmanın - - gu-

mer a an ge en ma umattan su köy İstanbul caddesi çarşısında bil- yılı ve 11/8/938 tarihinde karar ve- Galatada Adalet han 4 numarada 1 nü saat 15 de yire avni mahalde s2-
netice çıkıyor: Sir Con Simonun müzavcde satılacağından taliplerin rildiği medeni kanunun 371 inci avukat İsmet Gerayin 16-5-918 l' tılacağından talih olanların ır.a1'~1-
ded'ği gibi harb mutlaka sakın - pey ~kçesilc memuruna müracaat m0r'~nsine tevfikan ilfın olunur. den itibaren vasi tayin edildiği !inde hazır bulunacak mern~runa 
mak kabil olmıyan birşey değildir! eylemeleri ilan olunur. l •6025• ilan olunur. (9964) müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Sabırsızlıkla bek]enen 

300 defa çal
makla bozulmıyan 

ve Almanyada yap.lan 

1 POLYDOR 
Marka gramofon pla kları piyasaya çıkmıştır. 
Ür gUblU Refik Bataran 

80011
Hacılar türküsü 
Kayserli Hacib~y türküsü 

80021
Tello caıı (tür~ü~ _ • 
Mehmed Bey turıtusu 

Rasih Beter 

Bayan Nevzad 

8011,
Hele hele türk usü 
Bir inci gibi (Neva gazel] 

Bayan Falde Yıldız 

80121
Ruya gibi. (Hüzzam şarkı) 
A~lar geçıyor 

(Hüseyni ,arkı) 

8005,

Annem beni eYlendir 
(Türkü) Al şalım (türkü) Plydor Saz Heretl 

80131
y tni lzmir zeybeği 

Ne vfehlr:i •••k Mahmet Yeni Aydın zeybeği 

8006,Gelin_e bak_ ge_H~e (Türkü) 80141Mevlevibane peşrevi 
Hayrıye Turk usu Bahriye çirte tellisi 

POLYDOR Gramofon P1Aklarını her yerde 
ısrarla isteyiniz. 

TUrklye toptan satıt deposu: VAHE ÜTÜCIYAN 
- lstan bul Sultanbamam Camcıbaşı han 2 nci kat No. 10 P. K.180ıaıııııi 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - 19/9/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulile münakasasının 

y"3°pılacağı 4-14-24 ağustos ve 7 eylfıl tarihlerindeki Ulus, Son Posta, Tan, 
Jurnal Doryan, Türkişepost ve Resmi Gazete ile ilan edilen Sivas ·Er
zurum hattının 499 uncu kilometresindeki Serçme demir köprüsü inşaatı 

için gerek bu münakasanın eksiltme şartnamesinde ve gerekse mezkür 
gazetelerdeki ilfuılarda aranılacağı. ilfuı olunan ·Müteahhit vesikası• ara
nılmıyarak onun yerine •ehliyet vesikası• aranılacaktır. 

2 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istiyenlerin 

referanslarile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihin

den en az sekiz gün evvel Vekaletinıize müracaat ederek ehliyet vesika
sı talep etmeleri lazımdır. 

3 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek 
ehliyet vesikası talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibare alınmıya-

caktır. c3358• •5907• 

'Ş-i-rk •• e_t_i _H_a_y_r-iy_e_d_e_n_: ... 1 
Yarınki Cumartesi günü Heparlörlü ve 
Elektrikli 71 ve 74 numaralı vapurlarımız 
mutad lüks Tenezzüh Seferlerini ya
pacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 de mükemmel alatur
ka Saz Heyeti, 14,45 de kalkan 71 de 
mükemmel Salon ve Caz Orkestrası 
vardır. Büfeler Lekantacı maruf Pandeli ve 
Bey0ğlu muhitinde tanınmış Glorya pasta
nesi tarafından deruhte edilmiştir. 

Her tııraftan gösterilen rağbet ve arzu üzerine 
71 de dans yeri SLTeti mahsusada büyütülmüş t ür 

Bilet Ucretlerl her iki vapur için 75 kuru,tur. ·-----------------·•! Günuük Muhafaza Genel Kc;ımutanlığı 

İstanbul Satınalma Komisy0nundan : 
Eşyıının cinsi 

Yemeni 

Kaptan fotini 
Mürettebat fo
t ini 

Miktarı 

600 çift 

112 • 

207 • 

Taaııı lanan ilk te· 
Tutarı minııtı 

L. K. Lira K. 

1800 00 135 00 

515 20 39 00 

922 20 72 00 

Ek•iltmenin 
nevi tarihi G. S 

Açık 7 / 9 /938 
eksiltme 
Pazarlık • 

• • 

çarşamba 

10 da 
• 10,30 

• • 
1 - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde nevileri

ne göre eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve ka
nuni vesikalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki ko-
misyona gelmeleri. ·5696· 

ııı•--• Beyoğlu· TUnelba,ı • Ye ııiyo l ---1111 
Kız ve 
Erkek ALMAN LiSESi veo~~·a:e t 

Tam devreli Lise, Ticaret mektebi 
Almanca öğretmek i cin ih"lari sını flar 

Derslere 16 eylfıl cuma günü başlanacaktır. Kayıd muamelesi 9 ey 
liHden itibaren her gün saat 8 den 12 ye kadar: Nüfus tezkeresi ve
ya ikamet tezkeresi; mahalli hükumet doktorluğlJilca tasdiklı sıh
hat raporu, çiçek aşısı kağıdı ve tifo aşısı kağıdı; altı fotoğraf ve 
mekteb tasd iknamesi veya diplomasile yapılır. Fazla malumat için 
49486 ya telefon edilmesi. Kayıdlar 15 eylCıl perşembe günü saatg 

---·- 12 ye kadar devam edecektir. - ·• ••• il 

T.C. ZiRAAT BANKASI 
·"""i- ·-ç-- - '- -

- f 

Para biriktirenlere ·28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesahlarında en az 50 lirası bulunanlua senede 

~ defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » son )) 2,000 )) 

4 )) 2SO )) 1,000 1) 

40 )) 100 » 4,000 » 
100 )) 50 )) 5,000 il 

120 )) 40 il 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 " DİKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşıniyenlere ikramiye 

E~~Y~!~~dığ?~o~ç~~ı~~n-J~ j~~Y~~ ~l~Ph~ln~!~n~ üsk~-ı 
darda Selimiye mahallesinin eski Duvardibi yeni Eczahane sokağında 1 

eski 25,7 yeni 48/3 numaralı evinin gazetemizin 24/8/938 tarihli nüsha
sının 8 inci sahifesinin brinci sütununda çıkan açık arttırma ilanında 
gayri menkulün en yeni numarası 64 olarak ilim edilmiş olduğundan en 
yeni numarası 54 olduğu tashihen ilan olunur. 

. 1938 senesi için 

Çecuk arabalarının 
Son partisi gelmlştlr 

BAKER Mağazalarında 

Reklam Fiatına satılm akladır 

Devlet Demirvelları Ada na İşletme si l'lden : 
~ 

CeYhan civarında kilometre 408 - 412 arasındaki taş ocağından be
her mc.tre ınik'abı 180 kuruştan 19.000 metre mik'abı balast ihzarı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 15/9/938 perşembe günü saat 

10 d;ı Adanada İşletme bina•ında yapılacaktır. Buna dair olan şartname 
ve mukavele projeleri 171 kuruş bedeli mukabilinde Haydarpaşa, An
kara, Malatya, ve Adana vernclerimizden alınabilir. Muvakkat teminat 
parası 2565 liradır. İsteklilerın 2490 numaralı kanun mucibince lazım o

lan ve yeni sene Ticaret odası vesikasile idaremiz veznelerine yatırıl~n 
muvakkat teminat makbuzu veya mimunesine uygun banka mektub
larilc beraber teklif mektuplarını eksıltme saatinden bir saat evveline 

1 •• 

Y ü ksek Oğrt:tmen Oku :u 
35 Türk lirası 

t adar komisyon reisliğine vermiş olmaları. (5348) 

DirektörJüğünden: ITRİYAT MÜTEHASSISI 
938 - 939 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 119/938 ARANIYOR 

den 29/9/938 e kadar yapılacaktır. Kayıt g(inleri: Salı. Çarşamba, Cu- Bahçekapı Hasan Deposuna 
madır. müracaat 

Okula girmek şartları: Lise bakal<1rya veya olgunluk sınavını ver- :. 
miş bulunmak, yirmi beş yaşını geçmemiş olmak, sıhhi bir arızası olma- Piyasaya yakın depo, imalathane 
mak ve yapılacak seçme sınavını kazanmaktır. Seçme sınr.vlarına 3J/9 / yeri kiralık veya satılık aranıyor. 

1

938 cuma günü başlanacaktır. Diğer şartları öğrenmek istiy~nkrin oku- Bahçekapı Hasan Deposuna 
la başvurmaları lazımdır. . .5955, müracaat 

Kendine teyhude yere 

NE V yR eO rZ iN 
varken ıztırsb 

çek ilir rni? 

Baş, diş ağrılar: 
.. .. k tevell• ve uşutme ten mu la 

bütün agr· ı sızı sancı!•' 
' ) 9JŞl 

NeEyv0 i?:io'zi N 
kaşelerini alınız bilıl 

İcabında günde 3 kaşe a]ll!a 

İSMİNE DİKKAT· 1 
Taklidlerinden sakıııııı:ıbil 

ve Nevrozin yerine başl<•1 marka verenleri şiddete 
rcdded!niz. ~ 

il'~ 
DEVREDİLECEK :iJJT . 

BERATI . 

•Tüfek nişangalılarına aidt 
1
;;, ı

hat ve tadilat» hakkındaki 1~ • ı9~ı 
qin sunulmuş olan 29 AğustO. 

1

5 cııiı' 
- ·a ı, 

tarih ve 25079 evrak nuJ1181 >er· 
racaatın ihtiva ettiği hukult bU .~~ 1 

t Jl'l' 
re başkasına devir ve yahU jJcb'JI' 
fiile konmak için icara ver pv 

Jd~ .. 
ceği teklif edilmekte oln18 e~ ,,.. 

d. nı • hususta fazla malumat e ın ı-ıın 1 

tiyenlerin Galatada, Aslan .. r3caı1 

inci kat 1-3 numaralar• wu 
eylemeleri ilan olunur. ,../ı 

~~-----------------~---~ 
... --- Kız, Erkek • Gecel, GUnsel .-

YUCA ÜLKÜ LlSELEW 
ıer0 

Kayıt muameleslne batlanmı,tır. lstiye11 i 
iyzahname gönderilir. (Çarşıkapı, TlyıttrO • 

Caddesi • Telefon 200l 9) # ti' 

Gümrük muhafaza Genel kemutan iığı 
11
: 

İstanbul satınalma kemisyenıııı 0~ ı~ 
Eşya oı n cinsi Miktarı Ta sınlanan E K S 1 L T M ı; . 

tı 
tutarı ilk teminatı • s~ ıJI 

Lira K. L. K. t , rihi giiou ıo ~ 
Baş cibinliği 250 t ane 185 00 14 00 20/9/938 salı 1~ 1. 
Bez eldiven 250 çift 50 14 04 00 • ' e~'I 

1 - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatinde açıl< 
meleri yapılacaktır. <I' 

2 - Şartn~e. ve ~vsafları k?misyondadır. Görülebilir. 3n~oi_ ',,ı 
3 - İsteklılerın gun ve saatınde teminat makbuzları ve k ırıi5l 0 

sikalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki JtO 
gelmeleri. ·6030· 

İstanbul Belediyesi ilanlar• 
ı: ~ 

~- ııf - -- ·d3~ ı' 

Keşif bedeli 2705 lira 65 kuruş olan Büyükderc Meyva fı ,il c''( 
yaptırılacak malzeme ambarı açık eksiltmeye konulmuştur. l{ez4!)(1 ~ ~ 
kile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir !stekli1ef e ııc''~. . . q p 
maralı kanunda yazılı vesıkadan başka en az 2 bin liralık bU ..,..,el 1 oJ 

iş yapdığına dair Nafıa Müdürlüğünden eksiltmeden bir hafta ~2 ı;rı :~ 
cakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 2 ııırt' 
kuruşluk ilk t eminat makbuz veya mektubile beraber 5/9/938 Jl (i) 
günü saat 11 de Daimi Encümende buluıµnalıdırlar. (5598) 

ı~· 
.aı~' 

İstanbul 4 üncü icra J1l 


