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ÇEK ME_S L Si ıTMEDi 

ADma1FDOaır Avırypa 
. 1 

Sabaha karşı Avustur· 
ya Cihetinden Çekos
ıovakya'ya girdiler 

Siidetler ve bütün Almanlar 
çılgın bir neş 'e içindeler 

Iktı •• 
TTmum 1 

Son tehlike karıısında m lihim tedbirler alan Fransızların 
maskeli böllikleri 

B erlin ı (Hususi) - Al - 1 
manyaya iade eclilecek olan 
Südet mıntaJ<alarının tes

biti vazifesile ınükeJ!ef olan bey
nelmilel komisyon Jik kararını 
Vermiştir. Bu karar geç ilan edil
diğinden evvelce alınan terti0at 
hilafına ~!arak A]man askerkri 
gece Südet ınıntakasına gi~emc • 
lnişlerdir. 

Ordu bu sabah erkenden ve Şd· 
lakta beraber Çek hududıınc;an 
l~eriye girmiş. Südetler mını:., • 
<asını işgal başlamşıtır. 
Münı haıılaşmasına göre, oı· _ 

Ju bugün ve yarın yalnız şu mır.
.akaları işgal edecektir: 

Çekoslovakyanın batı cenubu 
hududunda Bohemya ormanları· 
nın cenub kısmı dahilinde ve Çe
koslovakya ile eski Avusturya a
rasındaki hududda Passau ve 
Linz'in şimalinde. Bu bölgede mü
him mevkiler şunlardır: Vallern 
ve Honehfurt ile bilhassa Moldau 
üzerinde kain diğer mevkiler. 
Diğer Südet mıntakaları müte

akıb günlerde işgal edilecektir. 
Buraya gelen ilk haberlere gö

re, işgal mıntakalarında halk ta
rihte şimdiye kadar misli görül
memiş bir tezahürat ve sevinçle 
orduyu karşılamışlardır. Asker, 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Pazarlık kalktı ................... _. _________ _ 
.:~ u usul tedricen bütün memlekete 
ve bütün maddelere teşmil edilecek 
Gıda maddel~rile giyme eşyaların-,:i--
dan gayri ma~deler satanlar ve bü· 

· ~,,~~ -t • A 

tün &eyyar~~!·fsni usule tabi değil 
• / ~ - r ·• • ·< ~ '; (Yazısı 2 incı sahfiemizde) 

' ' l•_,, 

liugll n <Çei."' topraklarına giıen Alman s Uvarileri 

Leh ordusu harekete 
hazı_r~, _e_m_ ir_ b---=-e---=--k-=---liyor 

MUnih konferansına iştirak eden 
devletler bu için de sulhan 

halli işin teşebbDslere giriştiler 
MACARLAR HAREKETE GEÇMEK UZER 

L ondra l (Hususi)-· Var • 
şovaııın 24 saat zarfında . 
Lehlerle meskun arazinin 

tahliye edilerek kendisine veril
mesini istiyen ültimatomu siyasi 
mahfellerde fena karşılannuştır. 

Avrupada sulhun kurtarılması
na çalışıldığı ve Südetler mesele
sinin harbe sebebiyet vermeden 
halledilmesi temin edildiği sıra· 

da bu hareket doğru görülmentiş
tir. 

Maamafih Münih konferansl 
gerek Macar ve gerek Leh ekal· 
liyetlerile meskun araziye aid ih
tilafın Pragla bu devletler arasın
da müzakere yolile halledilmesi
ni kararlaştırmıştı. Binaenaleyh 
Varşovanın ültimatomunun bir 
harbe müncer olmıyacağı mu . 
hakkak gibidir. 

Münih mukarreratını kabul e-

Leh ordusu Başkumandanı Mareşal 

Simigliritz 

den Pragın, ergeç Leh ve Macar 
ekalliyetleri işinin de halloluna
cağını takdir ederek şimdiden bu 
devletleri tatmin edecek bir vazi
yet alması beklenmektedir. Bü • 
yük devletlerin sefirleri Varşo -
vada derhal siyasi temaslara baş
lamışlar, Lehistanı itidale davet 
ederek bir harbe sebebiyet ver -
memesini ve bu işin münasib bir 
tarzda hallini iltimas eylemiş -
!erdir. 

Münib konferansına iştirak e
den devletler Varşovada yaptık

, !arı bu teşebbüslerini Pragda da 
tekrarlıyacaklardır. 

Herhalde Südetler meselesi hal 
edildikten sonra daha az mühim 

bir hadise yüzünden harbe mey
dan bırakılıruyacaktır. 

(Devamı 2 inci sahifemizde) -
Sinema Artistleri gibi 

rol yaparlarken: 

Ebedi sulha kavuşma-, 
ya hazırlanıyor 

Alman - lngHiz oaktını Alman - Fransız ve 
ltalyan - Fransız paktları takip edecek, 

sonra da dörtler paktı yapılacakmış 

L ondra 1 (Hususi)- Alınan
ya ile İngiltere aı:asında 
dün Miinihte Hitlerle Çem 

berlaynin yaptı.klan husllBİ bir 
müzakereyi müteakib imzalaııan 

teakib İtalyan • Fransız paktı ya
pılacaktır. 

Bu suretle karşılıklı anlaşma -
lar temin edildikten sonra dörtler 
paktı tahakkuk edecektir. 

Ebedi dostluk muahedeıi aktedilen Münih şehrinden bir manzara 

ebedi dostluk muahedesi Alınan- ı 
ya ve İngilterede derin bir heye
can ve memnuniyet uyandırmış
tır. Bu pakt Roma ve Pariste de 
ayni şekilde karşılanmıştır. 

Siyasi mehafil bu paktın dört

ler paktının ilk mukaddimesini 
teşkil ettiğini, bunu Alınanya ve 

Fransa arasında yapılacak bir 
paktın imzalanması takib edece
ğini haber veriyorlar. Ayni me -
hafile göre yakın bir atide bir 
hal şekline bağlanacak olan İs -
panya işinin kat'i ve matliıb bir 

safhaya dökülmesini ve 16 nisan 
İngiliz - İtalyan anlaşmasının 
mer'iyet mevkiine girmesini mü-

ÇEKOSLOVAKYA BOYUN İÖD. 
Prag l (Hususi)- Büyük dev

letlerin kat'i bir vaziyet almaları 
üzerine Çekoslovakya hükümcti 
Cumhurreisinin başkanlığında ve 
ordu mümessillerinin iştirakile 1 

mühim bir toplantı yapmış, çok 
uzun müzakerelerden sonra Mü
nib kararını protesto etmekle be
raber kendfaine yapılan tebligat 
dairesinde hareket etmcğe ve 
mukarreratı tatbik eylemeğe ka
rar vermiştir. Bu karar memle • 
ketin her tarafında sükunetle fa-

' kat derin bir yeis içerisinde kar-
şılanmıştır. Memleketin her ta
rafında matem tutulmağa baş • 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Belediye seçiıiıi 
başladı 

Boş zannettikleri tabanca ateş Şehir donandı, sandık 
alınca hırsız rolündeki artist(!) lar meras_i~le a~ıldı, 

tehlikeli suretde yaralandı .:.:~~~·. halk reyını ,~~~~!~~e 
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Almanlar Çekoslo
vakyaya girdiler 

zahürat yapmağa hazırlanmakia
dır. 

İş itibarile Çekoslovakyanın 

Belediye 
Secimi 

' 
Başladı 

Bu günkü vaziyetel 
. NAB1Dsmıu 

İşte bütün Alınanları birleştir
mek davasında Bitler yeni bir za

Kardeşinin karısına 
H e tecavuz etmış 

Oda tabancayı çekin(1 inci sahifeden devaın) 
halkın bu çılgınca tezahüratı ö
nünde vazifesini güçlükle yap -
maktadır. 

SÜDETLER ÇILGIN BİR 
NEŞ'E İÇİNDE 

muhtelif yerlerinde bulunan Al· 
manlar mıntakalarına dönmek -
tedirler. 

Bugün şehrimizin her tarafında 
Belediye seçimine başlanmıştır. 

Seçim, bugünden itibaren 8 gün 
devam ederek, teşrinievvelin se
ikzinci günü akşamı sona erecek 
ve sandıklar mühürlenerek kal -
dırılacak, ayın onuncu günü de 
seçimin neticesi anlaşılacaktır. 

fer kazanıyor: Çekoslovakyada kal c e 
mış ırkdıışlarını üzerinde mutlak kardeşini öldOrmOş 

Berlin 1 (Hususi) - Bütün Sü
detler rnıntakasında halle emsal -
siz bir neş' ve heyecan içindedir. 
Yıllarca zulüm ve esaret gören 
Südetler kurtuluş gün veya saat
lerinin hulfil eylediğini anlayın -
ca Hitlere teşekkür telgrafları 
yağdırmıya başlamışlardır. 

Halk orduyu karşılamak ve 
bağrına basmak için emsalsiz te-

( inci sahücden devam) 

lanmış, eğlence yerleri kapanmış
tır. 

HükUmet, Münih konferansı -
run kararlarını kabul etmekle 
Çekoslovakyanın mevcudiyetini 
vikaye eylcdiğinden ordu da bu 
karara boyun eğmiştir. 

HER TARAFTA SEFERBERLİK 
DURDU 

Londra t (Husust) - Buraya 
gelen haberlere göre; Fransa, Bel
çika, Holanda, İsviçre evvelce it
tihaz ey~edikleri ı.skeri tedbirleri 
kaldırmağa başlamışlardır. 

İngiltere de ayni şekildeki as
keri ve ihtiyati tedbirleri refet -
miştir. Bütün bu memleketlerde 
halk terhis muamelesinin başlan
masından dolayı fevkalade mem
nundur. 

Çekoslovakya da umumi sefer
bc;rlik harekatını durdurmuştur. 

ÇEMBERLAYN LONDRADA 
Londra 1 (Hususi) - Çember -

!ayn İngilterede şimdiye kadar 
emsaline ender tesadül edilen bir 
heyecan ve hararetle ve çılgır.ca 
aikışlarla karşılanmıştır. 

HİTLER . BERLİNDE 

Berlin 1 (Hususi)- Hitler bu
raya gelmiş, halkın coşkun ve 
samimi ·tezahüratile saatlerce al
loşlan mıştır. 

1\IADAM ÇEMBERI.AYNE 
HEDİYf; 

Paris 1 (A.A.) - Oevure gaze
tesi kadın okuyucularını, kocası
nın sulh uğrunda yaptığı hizmet
ten dolayı Madam Çcmberlayne 
bir hatıra göndermeğe davet et
mektedir. Bu gazete açtığı iane 
listesinin başına 25,000 frankla 
evvela kendisini kaydetmektedir. 

FRANSIZ MATBUATI NE 
DİYOR? 

Le journal yazıyor: 
c30 eylfil günü bir Avrupa di

rektuarının doğuşunu görmüş -
tür. O gün birkaç aylık iş hazır
lanmıştır. Umumi bir anlaşmaya 
varmak için takib edilen bu yol 
hiç de fena değildir.• 

Petit journal yazıyor: 
cKim istemezse istemesin, iti

laf hakiki bir dörtler misakıdır. 
Bu usul muvaffakiyetle tecrübe 

İNGİLİZ TABURLARI 
GÖNDERİLİYOR 

Londra 1 (A.A.) - Altı İngiliz 
taburunun bir kaç güne kadar 
Çekoslovakyaya hareket etmesi 
r:luhtemeldir. Bu kıt'alar Münih 
itilafı mucibince plebisit yapıla -
cak olan mıntakaların işgaline 

iştir.ak edeceklerdir. 

p • • 
edilmiştir. Çemberlayn, en çetfa 
imtihanlarda gösterdiği biiyiik 
jest, itidal ve sebattan dolayı her 
halde pişman değildir.• 

Le Populaire yazıyor: 
•Gelecek haftalard ave bugün

lerde İngiltere ile Fransa için ya
pılacak iki vazife vardır: 

1- Mılıt birliğini idanıe ve de
mokrasi rejimini muhafaza et -
mesi için Prag hükumetine yar
dım etmek, 

2- Bir hakikat olan Fransız -
Sovyet paktına ve imkan de.bi
line girmesi lazım gelen İngiliz -
Sovyet yakınlığına vurulan dar
beleri tamir etmek. 

Fakat bilhassa tehlikeli mm -
takadan çıkmamış olan Avrupayı 
Fransa ve İngtlterenin hangi isti
kamete sürüklediklerini ~ımdi -
den sormak lazımdır.• 

İZHAR EDİLEN BİR ŞÜPHE 
Londra 1 (A.A.)- 29 eylUlde, 

salahiyettar İngiliz mahfeUerine 
atfen İngiliz ajansları tarafından 
ncşrt::dilmiş olan beyannamenin 
sıhhati hakkında ecnebi matbua
tının bazı crganları tarafından 

şi.iphe izhar edilmektedir. 
Petit Uarizien gazetesi tarafın

dan neşredilmiş olan bu bey.an -
namede bilhassa, Çekoslovakya 
Almanya tarafından bir taarruza 
uğradığı takdirde Fransanın der
hal kendisine yardım edeceği ve 
İngiltere ile Sovyetler Birliğinin 
Fransa ile birlikte hareket ede -
cekleri kaydedilmekte idi. 

Ecnebi matbuatının bazı organ
ları tarafından izhar cclilen şi.ip
lerin esasları hakkında bugün bir 
suale maruz kalan V\'hitehall ma
kamları beyannameyi teyid ve 
bunu teyid etmek zaruretinde kal 
line girmesi lazım gelen İngilte
dıklarmdan dolayı hayret izhar 
etmişlerdir. 

evhld 
Bir yıl önce Allahın rahmetine 

kavuşan sevgili eşim Haydar Al
pagut'un ruhuna hediye edilmek 
üzere yarınki pazar günü öğle 
namazından sonra Heyb€liada 
camisinde mevlüd okutulacağın
dan dostlarımızın bize şeref ver
melerini saygı ile dilerim. 

FERİSAZ ALPAGUT 

Bu münasebtle bugün, her taraf 
bayraklarla donatılmıştır. Seçi -
min devammca, her gece şehir 

elektriklerle tenvir edilecektir. 
Sandığa rey atanların, nüfus 

tezkerelerine reylerini vermiş ol
duklarına dair birer damga basıl
maktadır. Bu formalite bu sene 
ilk defa tatbik olunmaktadır. 

Pazarlık 
Kalktı 
Pazarlıksız satış kanunu ougün

den itibaren tatbik ınevkiine [ir
miş bulunuyor. Bu sabahtan iti
bnren Belediye müfettişleri ve po
lis esnafı kontrol etmektedir. 

Eımaf etiket ve sııireye d nir ha
zırlıklarını ikmal etmiş ve bu sa
bah tan itibaren pazarlıksız sa -
tışa başlamıştır. 

İlk adımda esnafla halle arasın
da ne gibi bir vaziyet hasıl oldu
ğunu öğr~nmek için bugün bir 

manifaturacı, bir tuhafiyeci, bir 
manav, bir b~kkal, ve bir ayakka
bıcı ile temas ettik. Kendilerin -
den aldığımız cevaba nazaran 

halk eski alışkanlıkla pazarlık is
temekte ve esnaf bu vaziyete kar
şı koymak için mütemadiyen pa
zarlıksız satış yapıldığını ihtar 
etmektedir. Esnaf halkın kendi
lerine gösterdiği emniyetsizliğin 

biran vvel ortadan kalkmasını sa
bırsızlıkla beklemektedir. 

KANUN HÜKÜMLERİ 
Pazarlıksız satşı mecburiyeti, 

münhac;ıran dükkan ve mağaza 
d"lhilinde yapılacak pf'rakende sa

tışlar için caridir. s~yyar esnaiın 

yaptığı her ne-. i peralı'cnde satış
larla toptan saft~lm· için pazar -
hk yapmamak mecburiyeti ~ ""· -
tur. 

Pazarlıksız satış yapmağa mec· 
bur olan esnııf şunlardır: Bakal
lar, kasablar, sebzeciler, manav
lar, yağcılar, sütçüler, sucular, 
her nevi gıda maddesi satanlar, 
ayakkabıcılar, terlikçiler, tuhafi -
ycciler, metre ile kumaş satanlar, 
manifaturacılar, antikacılar, keh
ribar işleri yapanlar, kakmacılar, 
perakende halı, kilim ve turistik 
eşya satanlar . .. 

Pazarlıksız satışta esas, her ma
lın üzerine malın cinsini, kalite -
sini ve fiatını gösteren birer eti
ket bulunmasıdır. Vitrinlere ko
nulan her parça şyanın üzerin -
de sarih şekilde fiat bulunacak
tır. 

Sandık d~ştü ayağı 
kırıldı 

Raşid isminde birinin idaresin
deki yük arabasından gümrük 
ambarları önünde sandıklar in -

bir ekseriyetle yaşadıkları top -
rakJarla beraber Alman camiası
na sokmak üzeredir. Ve kendile -
rine Çekoslovakya vatandaşlığı 

verilmiş insanlar bu hak ve sıfatı 
Alman vatnndaşlığile seve seve 
ve sc\'ine sevine dcğiştirmeğe ha
zırlandıklarına göre de, Hitler'in 
bu yeni zaferini haksızlık işliye
rek elde ~tmiş olduğunu . iddia 
yine kabil değildir. 

Lakin, Paris gazetelerinde, •Çe
koslovakyanın hatırı için neden 
döğüşecekmişiz!,, diye çıkan ya
zıları gayriihtiyari acı bir tebes~ 
süınle okudum. Çünkü itilaf dev
letleri 1916 yılınm ·sonunda •Çe
koslovakyanın yabancı hakimiye
tinden kurtulmasmı• harbin ga
yelerinden biri olarak ilan eyle
miş bulunuyorlardL Çekoslovak
yanın ilk Reisicumhuru mütevef
fa l\tazarik ile bu&ünkü Reisicum
huru Benes, Ilarbi Fmuminin ilk 
yılında ve Parisin bir aparhma-
nmdaki bir küçük dairede bir 
Çokoslovakya hüki·m~ti tesis et-
mişJP.rdi, ve itilil devletleri A -
vur turya - l\laradstan orduların-
dan esir alınmış, yahud Amerika-
ya hicret etmiş Çeklerden fırka-
lar teşkil edip kendilerini barb 
meydanJanoa yollamak için işte 
bu •apartımanda mukim devletle• 
müzaker~lere girişmekte gecik -
miyeceklerdL 1918 de, Fransasm
dan Japonyasma kadar bütün iti
laf devletleri, henüz arazisi tama
rnile Avusturya - Macaristana aid 
bulunan bu Çekoıılovakyayı müs
takil ve miittefik bir devlet ola
rak tanıdılar ve Çekler sulha ka
dar Fransada, İtalyad ve batta 
Siberyada itilfif devletleri ıçm 

kan döktüler. Sulhun akdile bil
fül vücud buluşundan itibaren 
de Çekoslovakya - velevki kendi 
hesablarına bunu daha muvafık 
bulduğu için olsun - Fr&nsa ve 
İngiltereden ayrılmadı. Halbuki, 
itilaf de\·letlerinin zaferi saye -
sinde istiklalini kazanan diğer 

devlet, yani Lehistan gibi, Fran
sanın müttefiki olduğunu söyle -
mekte devam ederken Almanya 
ile de pek sıkı bir dostluğun te
mellerini çoktan atan Lehistan 
gibi hareket etseydi, başıııa belki 
de bugünkü felaket gelmezdi. Şu 
halde, şikayet eder ve himaye 
görmekte ısrar ederken, Çekos -
lo\·akyayı haklu olmı~·an yar -
dımlar görmek için ısrar eden bir 
muacciz addetmeğe imkan yoktu. 

Fr::nsa ile İngiltere Çekoslovak 
yanın hakimiyeti altında kalmak 
istemiyen Alnıanları hu hakimi
yet altında zorla tutmak için kor 
kunç bir harbi göze aldırmamak
la şüphesiz ki çok isabet ettiler. 
Fakat şunu da teslim etmeli ki , 
bu suretle vermedikleri bir söz 
için harbetmcmiş olmuyorlar, bel· 
k~ verdikleri bir söze rağme"n har
betmiyorlar. Hal böyle iken Çe
koslovakyanın İngiltere, Fransa, 
Almanya ve İtalya devletlerince 
tamamii mülkiyetinin taahhüd e
dilmesini niçin bu kodar ısrarla 
istediğine, bu işe böyle kıymet 
verdiğine hayret etmemek kabil 
midir?. 

Sinema artistleri gibi 
rol yaparlarken dirilmekte iken sandıklardan biri =============== 

Dün akşam Tarlabaşında bir ı ma yoksa yakarım diye bağır -
facia olmuş sinema artisti rolünü mıştır. Rol icabı Tariko da Joze -
oynamak istiyen bir genç tabanca fin üzerine atılmak istemiştir. 
ilC' arkıdaşmı gözünden vurmuş- Jozef bu sırada tabancanın teti -
cur I 1 · disenin tafsilatı şudur: ğini çekmiş ve tabanca ateş aı _ 

oradan geçmkte olan Tophanede 
oturan Hasanın 4 yaşındaki oğlu 
Neminin üzrine düşerek sol aya
ğını kırmıştır. Arabacı Reşid ile 
Hamal Cevad yakalanarak talı -
kikata başlanmıştır. 

T l başında Fındık sokağında mıştır. Çıkan kurşun zavallı Ta- 1 
2 fl UIT <.ıralı C'Vin Sahibi 16 yaşın- rikonun sağ gözünün altından ktısad ve zi."aat 

d ı kunduracı Jozef ile ayni evde 

--

Bir yankesici 
tevkif edUdi 

Tahtakalede Melek isminde bir 
kadının 9 lirasını çalarak kaçar
ken yakalanıp adliyeye verilen 
Siirdli Mehmed Salih dün birinci 
sulh ceza mahkemesinde sorgusu 
YPaıldıktan sonra tevkif edilmiş
tir. girerek ensesinden çıkmış ve kan- v k · ı ı , h , kırcı ı oıarak oturan 16 yaşında e 1 erı şe rımı'zde lar içinde yere vuvarlanmıştır. 

Tariko cıınciğer arkadaştırlar. Dün J G 
işlerinden evlerine dönen iki genç Tabanca sesini duyarak gelen ev İktısad ve Ziraat Vekilleri bu eri kalan İÇtima 
yemeklerini yedikten sonra her halkı Tarikoyu kanlar içinde yarı sabah şehrimize gelmişlerdir. Dün sabah saat 10 da, milli sa-

ölü bir halde yatmakta ve Jozefin · b" ı· - · d k ı1 vakit olduğu gibi kendilerine bir nayı ır ıgın e, ontroplakç ar 

Bir müddet evvel Pendikte Ba- ' 
balar köyünde kansı Bahriyeye 
tecavüz ettiği iddiasile kardeşi 

Zekeriyayı tabanca ile öldürmek
ten suçlu İbrahimin muhakame
sine dün Ağırcezada devam dil
miştir: 

Dünkü celsede katilin karısı 

Bahriye şahid olarak dinlenmiş
tir. Bahriye hcidiseyi şöyle an -
!atmıştır: 

cBen akşam üzeri bağdan dö
nüyordum. Karşıdan Zekeriya -
nın atla geldiğini gördüm. Zeke
riya bana yaklaşınca attan indL 
Tabancasını çekerek üzerime hü
cum etti. Sonra da beni bir hen
değe attı ve fenalık yaptıktan 

sonra atma atlıyarak uzaklaştı. 

Bundan sonra ben ağlıyarak evi
me gittim ve kapıyı açan İbrahi
me vaziyeti anlattım. Ben bun
dan sonra bayıldım. Sonra ne ol-

duğunu bilmiyorum, demiştir. 
Bundan sonra katilin ve mak

tulün küçük kardeşi Mustafa din 
lendi. Mustafa da atını ahıra bağ
larken bir tabanca sesi duydu -
ğunu, kahvede de hadiseyi öğ -
rendiğini söylemiştir. 

Şahid olarak ~inlenen ayni köy 
den Seyfeddin: Biz kahvede otu 
ruyorduk. Yanımızda da Zekeri
ya oturuyordu. İbrahim geldi ve 
kardeşine: cSende haya, namus 
yok mu?. Bir kardeşin karısına 

fenalık yapılır mı alçıık· diyerek 
tabancasını ç.ekti ve Zekeriya -
nın üzerine ateş ctmeğe başladı. 
demiştir. 

Ayni köyden şahid olarak din
lenen İsmail de ayni ifadeyi ver 
miştir. 

Muhakeme başka şahidlerin 

celbı için b:tşka bir güne bırakıl
mıştır. 

Lfih ordusu harekete hazır • 
emir bekliyor 

(1 inci sahifeden cfevam) 
SiYASİ TEMASLAR 

Varşova 1 (A.A.) - Hariciye 
Nazın Beck, Almanya, İtalya, İn
giltere, Fransa, Amerika, Ro -
manya ve Macaristan elçilerini . 
kabul etmiştir. 
MACARLAR DA HAREKETE 

GEÇİYOR 
Peşte 1 (Hususi)- Macaristan 

da Macar ekalliyetleri meselnM> 
nin sür'~•1 - " ·n ...... bır 
taraftan Praga, diğer taraftan 
Münih konferansına iştirak eden 
devletlere müracaat eylemeğe 
karar vermiştir. 

Macar Başvekili bu akşam rad-

yoda bir nutuk ooyıiyerek Maca
ristarun bundan sonra ittihaz e
deceği hattı hareketi açıkça izah 
edecektir. 

LEH ORDUSU HAZIR 

Roma 1 (Hususi)- Leh ordu
su kısmi seferberliğini ve her 
türlü hazırlığını bütün teferıii -
at'le ikmal etmiştir. 

}k hududuna muazzam tah -
~ı.ctat yapılmıştır. Ordu harekete 
müheyya vaziyettedir. 

Cı:>klor ·· 1timatomu kobul et -
meL..ı ı.ııu- .. kere ile işi hallf'trneğe 
yanaşmazlarsa Leh ordusu Çe
koslovakyaya yürüyecektir. 

Iktısadi meseleler 
-------------------------·-
Em 1 ci k bankası 

ve halk 
Eski mukavelelerin faiz 
ve komisyon meselesi 
Geçenlerde Emlak ve Eytam 

Bankası İstanbul şubesi direk -
törü Şerif Kısakürck ile yaptı
ğımız bir görüşmede aldığımız 
izahatı aynen sütunlarımıza ge -
çirmiştik. Bu yazı karilerimiz ta
rafından büyük bir alaka ile o -
kunduğunu aldığımız muhtelif 
mektublardan anlıyoruz. 

Kısakürek bankanın faaliyetini 
muhtelif cephelerden izah etmiş 
ve eski mukaveleler hakkında da 
bazı malumat vermişti. 

Bize mektub gönderen bir oku
yucumuz, işte bu hususla alaka
dar bulunduğundan, bu noktanın 

biraz daha vazih olarak anlatıl -
masını taleb ederek ezcümle şun
ları yazmaktadır: 

.,_ Emlak Bankast, hiçbir fır
sattan istifade etmiyerek eski mu 
kaveleli emlaklardan % 8,5 ve 
daha eskilerden de % 5 nisbetin
de faiz alındığı yazıldığı halde, 
hala yüzde 9,5 üzerinden faiz a
lındığı gibi kumüsyon, muamele 
vergisi, masraf ve saire de alın -
maktadu:.• 

Okuyucumuzun bu mektubu 

üzerine Şerif Kısakürek ile tek
rar görüştük ve bu vaziyeti isti
zah ettik. Aldığımız cevabı aynen 
yaZlyoruz: 

- Evvela, eski mukaveleler _ 
de, yüzde 9,5 üzerinclcn açılmış 
hesabların ayrıca kumüsyonu yok 
tur. % 8,5 nisbetinden istifade e
dilmesine gelince: Eski mukave
leler 1941 senesi mayısına kadar 
ayni şeraite tabidirler. Bu sene 
neşredilen kanun bu salahiyeti 
vermiştir. Binaenaleyh eski mu
kaveleler ancak 941 senesi ma _ 
yısından itibaren kanunun mü _ 
saadesinden istifade edeceklerdir. 

=== ,.. ____ I_ 

Yazan: 
lskender fahreddln 

Hava tehlikesin
den korunma 

Yeni tedbirler 
ahnıyor 

Hava tehlikesine karşı icabedto 
tedbirlerin korunma çarelerini ( 
biran evvel alınması ve halkımı 
zın bu hususta müteyakkız bu 
lunması için yapılan faaliyete 
verilmiştir. 

Bu münasebetle başlıca büyü 
şehirlerimizde tedkikler yapı la 
rak icabeden direktiflerin veri 
mesi kararlaştınlmış ve bu ma 
sadla Dahiliye Vekaleti Seferll 

lik umum müdürü Hüsameddi 
Tugaç bir tdkik syahatine çık 
mıştır. 

Halen Ege rnmtakasında bulı 
makta olan Hüsameddin Tug 
yakında şehrimize de gelec.:ı-. -.,; 
vilayet seferberlik müdürü, it 

faiye müdırilc berabe1· şeh1• 

mevcud hayatı umumiye ile :ıl · 

kalı fabrika ve rnüsseselerd~ h 

thlikesine k:ırşı korunma baln 
mından tedkikat yapılacaktır. B 
tedkikat sonunda icabcden ye 
ni direktifler verilecektir. 

Yeni radyonun büyü 
Bir tecrübesi yapılty 

Ankaradaki yeni ve muazza 
radyo istasyonumuzda gecelen 
tecrübe neşriyatı yapılacağını 
yazmıştık. 

Bu hususta aldığımız malUm 
göre dün yeni istasyon müdürl bo 
ğünden İstanbul radyo müdür Yo 
lüğüne gönderilen bir tezkere ler 
bu akşam ve yarın akşam ss ını 
18,5 tan 23 e kadar zengin bir f da 

gramla tecrübe neşriyatı yapıl 
cağı bildiril.mjştir. ~;v 

1639 uzun dalga ve 31,70 ki * 
dalga ile icra edilecek olan ~ed 
neşriyatı vehrimizde ve difnovi 
yerlerde radyosu olan herkes 
liyebilecektir. 1 r 

Bu tecrübeler 1 teşrinievvelLJ .ı 
sonra geceleri sık sık tekrar iL 
nacaktır. . n 

Tekrar beraber yaşr8 
mak istememiş 

Fati.hde İskenderpaşa mahıı Bel 

sinde Dğirmen sokağında 10 Hire 
maralı vde oturan Şükl'i.ıye i:; 

de bir kadına 8 senedenberi f, satı 
ernı· 

raber yaşamakta iken ay~1s· ış 
boyacı Mustafa ogh JJc,lil tcl. ız h 
barışmasını teklif etmiş, k~u:ı iht 
rd cevabı verdiği ıçin Halil trılın 
çakla sol kalçasından Şükri ükJca 
yaralamıştır. Şükriye hasta..adaret 

kaldırılarak · tedavi altına aJiin et· 

Halil yakalanarak tahkikata ~e k 
lanmıştır. şti 

Devrilen 
Şoför Hasanm idaresinde~ 

numaralı kömür yüklü ktı İktısa 
Tophaneden geçmekte ikdnis Beh 
oalrak önüne çıkan bir Bğı tefti 

çarpmamak için manevra fluinuz 
istemiş. Kamyon de\•rilmiŞ -h1tunai 

Hasan ile kamyonda bululllidcfet 

mil isminde bir amele ın~da g 
ryelerinden yaralanmışlaf f alıatın 
yoğlu hastanesine kaldırıla 

de korkudan gözleri fal taşı gibi 1 - l bır· · ı· kl d B · De · d ·· t b•l eğlence aramışlar ve nihayet si- I. K A L e E ıç ıma yapaca ar ır. u ıç- nıze uşen O emo ı 
nemalarda olduğu gibi biri polis açılmış bir halde odanın bir köşe- timada kseriyet temin edileme - İspanya sfarethanesine aid şo -
hafiyesi diğeri de hırsız rolü oy- sinde durmakta olduğunu gör - diğinden toplantıya mevzu teşkil för Fransuvanın idaresindeki 370 
naınak için odalara dağılmışlar - müşlerdir. Hadise yerine gelen me G ı R E N eden esaslar görüşülememiş ve iç- numaralı otomobil Tarabyadan 
dır. Hafiye rolünü oynamakta o- murlar ümidsiz bir halde bulunan tima başka bir güne bırakılmıştır. Büyükdereye gelirken Klfeli köy 
lan .rozef hırsız rolünü almıcı o- Tarikoyu cankµrtaran otomobilile \ 

'$ dalyan ilerisinde büyük \'irajda 
lan Tariko'.yu aramaya başlamıi- Beyoğlu Belediye ha3tanesine kal- H ı R s ı z 1 İTiZAR ani olarak karşısına çıkan bir a-
tır. Karanlık odl\lardan birinde dırmı.şlardır. Korkudan ve hele -

Yazımızın çoklugw d (0 dama çarpmamak için manevra 

--- ·--~-::srm 

Romanın kahramanı olan bu müthiş 
adam kimdir? Onu hepiniz tanırsınız! Gök

lerde, aşk ve ölüm gibi, yenilmez iki kuv

vetle sarpışan bu esrarengiz adamıu ma

cerası sizi heyecandan heyecana sürük

liyecektir. 

Tariko He kar§ı.laşan Jozef eHnde candan dili tutulmuş olan Jozef te un an nu 
b J " ~enenin en oriı"inal romanını ben boğdum) romanını derecele- yapmış, fakat otomobil dnize düş-

u •nıan _ve ·"~ !:c...,_ ret~~ hhan- j kRrakola götürülerek tahkikata 
rr So ı Telur~''da o:ı.uL·acaksı ıı-ı medik. Özür dileriz. müştür. Şoför bu snada sagw elin-

Yeni tefriknrnıza birkaç gün sonra haş

lıyacağız. Sabırsızlıkla bekleyiniz. o C<(ı ı ı ıgoya çevırerelc Davran-ı başlanmıstlC' 0 
_ ' -J 

____ _:_ ______________________ _:_-=::::::=::::::::::::'.:::::::~~~'..::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::.~d~e~n!...1y~a~ra~1~a~n~mı~şt~ır~.------------------11li!!l!!ll!!!llB!lmil .. lillll:lmi~llZILlli:iiill ....................... ııt.. __ _:::~ 
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\· işçilerin meselesi ıs Esnaf Meseleleri 
Neden 12 saat 1 Yılda -·- Vaktinden evvel öten 

h@rozlar 
Sucuların dertleri 

bedi 
Tiniı f 
kımr 

bu 
~te 

ıüyü 

pıla 

veri 
ma 

<feri:> 

1eddi 
çık 

çalıştırılıyor/armış Ne kadar yol 
Yalnız ve- Ve şose yapıldı 

Son 15 yıl içinde ne kadar yol 
yapıldığı hakkında bütün vi!Ayet

Neücede filhakika bazı yerlerde lerden acele malumat istenmiş ve 
işçilerin fazla çalıştırıldığı görül- bu suretle Cumhuriyetin 15 inci 
müştür. yılına girerken şose ve toprak 

Ancak bu fazla mesainin kanuna yollar inşa olunmak suretile yol 

fazla mesai Ücretiııin 
rilmesi kontrol edilecek 

Kagldhane ci"arındaki bazı 

tu~la harmanlarında çalıştı.nlan 

işçiler günde 12 saat ve daha faz. 
la çalııtırıldıklan iddiasile iş da
iresi üçllııcü mıntaka Amirli~e 
müracaat ve tikiyette bulunmU§
lardı. 

Dün bu mı.usta yaptığımız tah-

fE!bekemizin 38,000 kilometreye 
baliğ bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bizde en büyük marifet 
biliyor musunuz?. 

Tenkid!. 

nedir 

Amma ne olursa olsun,hadise; 
mesleğimizin en ince ve üstad • 
lara mahsus taallukatına aid bile 
olsa yine duramaz yapılan şeyi 

tenkid ederiz. Hem de ... 
Bir iki gün evvel yine böyle bir 

tenkJd hadisesi ile karıılaştım. 
Bilmem amma münekkid, tenkid 
ettiği şeyin hiç olmazsa ilk har • 
finden anlamalı değil mi?. 

Cemiyet bütün sucuları 
almıya çalışıyor • • 

ıçıne 
Suculuk, halkın himmetile ala- 1 

kadar bir meslektir. Bu meslek 
erbabının acaba hepsi, işlerinin 

ehemmiyetini müdı'ik olarak ça
lışıyor mu? Sucular, cemiyetle -
rile ve cemiyetleri de sııcularla ne 
derece alakadar oluyor? 

se hiçbir suretle cemiyete karşı 
borçlu vaziyette kalmaz. 

Bundan maada dığer cemiyet • 
ler gibi hastalarımızı, haatane • 
mizde tedavi ettiririz. ilaçlarını 

temin ederiz. 

Faiz Gündoğdu bundan sonra 
bahsi değiştirerek sözüne şu su
retle devrun etli· 

Satış çeşidleri 
MAHMUD l'ESARf ----Pnarhkla olsun. )IUlll'lıksıı 

eılAn; malların., qy alıuıt• izcr
lerinde etiket buh ua. IMıJua • 
masın, rasladığım 'atı~ çeşidlcri, 

beni hayretten hayrete dü~iirii • 
JOI". 

Ka,abdan yarım kilo, yalmd bir 
kile et ala<ağım; pazarlık cimi . 
yorum: 

- yarız e kemi km ols 
Diyonun. 

kikata göre 1§ büroau tlç!lncü mın-
bulı taka Aınirliğnie müracaat ve fi· 

Tuµ kAyette bulunmuşlardı. 
"" , Dün bu hususta yaptığırruz tah-

... it klkata göre iş bürosu 3 üncü mın-

istinad ettiği, yani mev&imlik i§· 
lerde senede 90 günü tecavüz M• 
memek şartile günde 3 saat fazla 
mesai yapılabileceği yolunda i§ 
kanununda mevcud olan kayda 
dayanılarak bunun da izninin a
lınmış olduğu ve istihkakların ,1a 
bu yolda verildiği anlaşılmıştır. 

Yalnız bu ara; fazla mesai ücreti 
vermiyen bazı harman sahilı\eri 

de görülmüş bunlara da hemen 
gelen tebligat ''e tenbihat yapı1 · 

Bu miktarın 10,000 kilometresi 
yeni şose, 7,000 küsur kilometresi 
tamir halinde veya tamire muhtaç 
şose 14,000 küsur kilometresi de 
tesviye ve inşa ha1!"de şosedir. 

8,000 kilometresi de düzeltil • 
miş araba yoludur. 

Hele büyük kütlelere hitab e· 
den meı;leklerde tenkid daha çok 
zor ve .• ince bir iş haline girer ki 
böyle bir şeyi de o i!jte para ye
mek kabilinden meşguliyet ırös· 

terenlcr elle.rine, yüzlerine bu • 
!aştırırlar.-

Daha buna benzer birçok sor • 
guların cevabını almak için (su • 
cular cemiyeti> umumi katibi Fa
iz Gündoğdu ile görüştük. 

Faiz Gündoğdu bize ilkönce ce- 1 
miyetin faaliyeıi hakkında şu iza
hatı verdi: ı 

- Biw kayıdh olanlar, seyyar 
sucular, dükkancılar, ve salı:alar
dır. Fakat şehrimizde, faaliyette ı 
bulunan bütün sucular bu kadar 

Fakat kasab, siıin istediğiniz 

ve gösterdiğiniz taraftan kN<ıni· 
yor: 

- Yağı, kenıiği, kime ~fa)·un7 
ECikettcki fialtan fada verirse

niz, istediğiniz )·erden kesiyor. 
Mana\ da, iki cins t. ı· gürü • 

)'Orsunuz: Biri on b Şt", o ıril) ir
miye. 

KOÇOK HABERLER 

' taka ıimirliği bu müracaati ehemr1 .. 
miyetle nazan dikkate almış ve 

le al· ah-'"-m mıine müfettiş göndererek 
d~ h 

vaziyeti tedkik ettirmiştir. nıı,tır. 
bak• '.;;;=:=::a=a:==a=a=::==a=a=a=::==a=a=a=a=a=a=a=a=:=:=:=:=:: 
tır. B . 

n ye 

-.. * Ortaların birinci sınıflarına beyanatta bulunan Yugoslavya 
7560, liselerin 1:ıirincl sını!lanna Başvekilinin kiyasetinden ve Bal-
4015 talebe kaydedilmiştir. kan antantının müstakbel siyase-
* Milletler. Cemiyeti, son va- tinden bahsetmiştir. 

zlyetler hasebile sulh muahede -
namelerini Milletler Cemiyeti * Maarif Vekıileti yüksek ted-
paktından ayırmağa karar ver • risat umum müdürü şehrimize 

gelmiştir. 
rniştir. 

alum * Şark!karrı.hisara bir metre * Alpullu Şeker fabrikası bu 
üdürl boyunda kar yağmış, yolcu kam- senenin istihsal devresini ikmal 

müdür yonları kara saplanmış, içindeki- etmiştir. Eskişehir şeker fabrika-
zkere 1 ıer donm~k. t:hlıkesine maruz kal sı da bu sene kampanyasına bu-

sa rnış, 60 kışı Jandarmalar tarafın- günden itibaren başlamaktadır. 

bir 'dan güçlllkle kurtarılmıştır. * Balkan denız konferansı, bir 
a ıl * Beyl.erbeyı faciası tahkikatı iki güne kadar Belgradda topla • 

ı y p devam edıyor. Ölenler yediye ba- nucaktır. Bu konferansa İktısad 
!iğ oımu§tur. Vekill~ti Deniz Nakliyat Umum 

31,70 kı * Hariciye Vek'"-'- C 
1 1 •.u.uuz enev · " Müdürü Ayet Altu~la İktısad Ve 

o an reden Be grada gelmiş St di-
dl l il ·· .. • oya kiletiııden diğer bir müşavir iş-

vek qıoVİÇ e goruşmüştür. Gazetelere tlrek edecektir 

er es ı'=::::;==~:=====.,;.,~~,.,;,~;,:~:;::;,:;:======== 
·evvJEtiketler 
krar 

0

lıazırlandı 

Yunanlılara 
Aid 
Emlak ---
Emlak bankasına 

devrediliyor 
Gayrimübadillerin ellerındekl 

bonolarını defterdarlığa teslim et
meleri hakkındaki karar üzerine 
yalnız İzmirde 250 bin liralık bono 
devrolunmuştur. 

Hükfunet bu bonolara yüzde 10 
üzerinden tahvilfıt "eı-ccektir. 

Diğer taraftan milli emlak ida
reaine devredilmiş olan Yunanlı 
emlaki şimdi; hazinenin iştirak 

hissesi olarak eflak bankasına 

devrolunacaktır, 

Milli emlak müdürlükleri; mu

hitlrindki bu emlakin bir liste -
sini hazırlamaktadırlar. 

l"stanbul 
Elektriğinden 
Sonra ... 

Biraz daha ihtiras dizginlerini 
kısmalarını a<emi dostlarıma ,.e .. 
yaptığı i~le yumurto kabuğu dol
duramıyan sakat birçok potlar 
kıranlara tavsiye ederim. 

BVRHAN CEVAD 

Havlucuların 

Dertleri 
Bu sdn'atın ölmemesi 
için lktısad Vekaletine 

müracaat ediliyor 
Şehrimizde .el havlusu imalatı 

ile uğraşan ve ekserisi Bursalı 
olan esnafla Bursada bu işle meş
gul olarak hayatlarını kazanan 
6000 kadar vatanda~; büyük bir 
buhran gçiren san'atlarının hi -
mayesi için İktısad Vekaletine 
müracaata karar vermişlerdir. 

Bu maksadla evvelkı gün Bur
sadaki havlucu esnafı ticaret oda
sındıİ bır teopiantı yaparak hav -
luruiu~ımuzun bugünkü vaziye
tini konuşmuşlar ve alınacak ted
birlerle yapılması lazım gelen ko
işleri tesbit etmişlerdir. 

İki hafta sonra İstanbullu 

- Cemiyetimiz 1933 yılında te-' 
es.>üs etı:ıtlştir. 767 kayıdlı azası 

vardır. Cemiyet. azalannd.ın top
ladığı aidatın yüzde 2S ir.i yar • 
dım faslına ayırmıştıı, Bu yüzde 
25 in nısfı umum cemiyetler has
tanesine verilır. .Mütebakisi de 
mensublarnnı:ı:ın, muhtaç olanla
rmuı ihtiyaçlarına tahsis olun • 
muştur. 

Mesela, fakir bir sucunun b.::y
girı ölür de remiyete m•it~caat 
eder ve yapılan tahkikatı·ı pek 
muhtaç bır vaziyette. bulundı:.~ıı 
tahakkuk ederse cemiyet ona m•1-
zahir olur ve ölen beygırinirı y.,. 
rine bır beygir alır. Bu yar:lım, 
tamamen cemiyet tarafındandır. 
Yani kndisine beygir ;ılınan kim-

mı? .. Tabii değil. O halde bu e
hemmiyetle alakadar olunmağa 
değer bir meseledır; çünkü bu iş
de her şeyden evvel umumun sıh
hati mevzuu bahistır. 

Cemiyete kayıdlı bulunmıyan 
bir sıı~u. sıhhi n:,ıay~neden de 
vareste demektir. Sıhhi muayene

sı yapılmıyan bir sucunun halka 
su satması ise her şeyden evvel 
umumun sıhhatı namına tehlikeli 
bir şeydir. Cemiyetimiz, bu gibi
lcrı kaydedip cüzdan vermek hu-

susunda auınıi gayretini sarfet • 
mektedir. Bizim bu husustaki faa
liyetimizi te hi.l etmek için, bele
dıyemizin, bu ı:ibilere biraz d.aha 
şiddetli davranması şayanı temen
nidir. 

Damızlık hayvan 8<!,halılıkla 
Alınaca ~ Mücadele 
Bunun için Avrupaya 

bir hey' et geliyer 
Önümüzdekı hafta içınde Zi -

ra:u Vekaletinden bir heyet; Ma
carasitan, İngiltere ve Almanya
ya gıderek damızlık cins hayvan 
mübayaa edecektır 

--
Vekalette bir kemisyen 

kuI"uldu 
İngiliz ve İsviçreli mütehas • 

sıslar tarafından tanzim edilen 

hayat pahalılığına aid ve bu pa

hablıkla mücadele esaslarını gös
teren raporları tedkik için iktısad 

ı ... ıır~ların yanındaki fDVBl· 
da d~ha iri 'c •&ilam cevizler 
ıriizüaüze Hişi ·or; blJDUJl etiketi 
yoktur, fakat çuvalda olduğu için 
herhangi bir kontrolcla, iki m 0 s. 
tıraya da Dlaleditcrek rli•kril 
bilir. 

Çuvaldakileri soruyvr.runnz: 

- Yimıi bt> kuru. ? <'l!'valunı 
alryorsunu:t. 

Üzümde kavunda, k:ırpıado, 
elmada, armudda, hl·IW)indc, bu, 
b.l)ledir. 

Bi:r tuhufi ·eci dükkan•Ha ıiri
niz. <"anıckfinda bcft ıldiğiniı ma
lt r.;ıeJ ini:ı, çıkarmaLlar. Ve enun 
ç~idi dr kalmamı§lır. Şa~ed 0 • 

nun benıerini aln1aga razı olur
sa~ı~, <amckandaki f" fın birkaç 
ın lı f;ula.!-iını vt•ruıt•J.. merfıuri
:letinde kalırsınıı. 

İştr, bunun iinüııe i<~mek ka· 
hil değil Ve bıı _ üzden, •;. diik· 
k.3na girerken hruı kork.uyorııın. 
hem de tik.,ini)orum. Çünkü gü. 
nün birindt! sinirJerin1in Caham
mülü kalnuyacak, hiç iidt'tira 0 (. 

n1ıyan bir::-e~·i )·apat'ağını. ka\·ga 
cdc:'teğin1. 

TiksiniJorıım, çünkü h is ka
zanç hın;ilc yapılan bu süUı ihti
kar. İnsanı, ilikl~rine kadar lik
sindiri) or. 

~aştadyoda konferans 
mış verildl 

Vakt:!e hudud harici 
Eedilen ltalyanın 
Mahkümiveti Nafıa Vkeiıleti İstanbul. İzmir 

elektrik şirketlerinden sonra E -
dlrne elektrik şirketinin de satın 
alınmasını kararlaştırmış ve faa
liyete geçilmiştir. Edirne elektrik 
şirketinin merkezi Bursada ol -
duğundan Nafıa Vekaletinden 
bir heyet Bursaya gittiği gibi E
dirne belediyesi namına da bir 
memur şehrimize gelerek Bursaya 
geçmiştir. 

ve 
Bursalı havlucular tekrar topla -
narak Vekaletten ) apacakları ıs

tıri,or.1!aP teshil edeceklerdir. Bu 
istırhamların pek eski ve meşhur 
el sanayiimizden olan havluculu -
ğun gitgide sönmkten kurtarıl • 
ması İklısad Vek.i letinden ıste -

Satın alınacak hay,anlar 300 

~ Breton aygır ve kısrağı ile t 
30 baş saf kan lngılız kısrağı, 100 
baş Mantufan Bunter inek ve bo
ğasından ibarettir. 

Vekô.J.tinde hır Jı:omisyoıı kurul- ı 
mll§tur. 

Kom .. yon bu raporlara göre pa- ==============-
halılıkla mücadele için bil' lor _ Tahranda 
mü! t<'sbit edecektir. mah~ B 1 di "· e e ye uı.tısad •···d·· ·· • -

d 10 
• .,u uru =ım 

a I"" . ' · . ureyya dün ıık§arn radyoda mak
·uye ıo 
nberl C sa~ş. hakkında bir konferans 

ıl rmiştir. Maktu satış işinde eti

935 senesinde hudud harici edil
diği halde tekrar bir kolayını bu

larak yurdumuza geldiğinden do

layı yakalanarak adliyeye veri • 

len Anibali isminde bir İtalyan 

dün birinci sulh ceza mahkeme

sinde 1 ay ağır hapse ve 25 lira pa

ra cezasına mahkm edilmiştir. 

necektir. 

Bedellerı klering yoUle ödene
cek olan bu hayvanlar şehrimi • 
ze getirildıktcn sonra buradan 
muı,ıelıf mıntakalara gönderile • 
ccklerdir. Bu surPtle yeni hay -
vanlardaıı örümıizdekı me\'simde 
ıstifade edılmesı temın edilmiş o
bcı.ktır. 

Cam 
Oevlet demiryolları 

umum müdürü ı F ahrikası 
---

ayr ;tsız h" b" &Jil tel. ıç ır maddenin kalmaması --· ş, k;ın ihtiyaç nisbetinde etiket yap
Haiil ınlrnaktadır. 

Zürra tenvir 
edilecek 

t 
Devlet Demlryolları umum mü-ı 

dürü dün Bursaya gitmiştir Hava posta rı-.11u 
• 

şiikrt iikk~ ve mağazaların lüzumu 
hastsJ8daretiket alabilmelerini temin 

tına ııJiln etiketçilerin dün akşam geç 

kikata ~t: kadar çalışmalarına izin ve
"-'nİŞtir. 

Anibali cezasını çektikten 

hudud harici dilecetir. 

Aleni teşekkür 

son .. 
Orada hesab tedkikleri bitiril -

dikten sonra salın alma müzake
relerine hemen başlanacaktır. ---
Sıhhi propaganda 

_ Debağlar cemiyeti reisi fahri· afişleri 
iş d katör Mehmed Rasim Gürelin myG' &resi reisi Sihhat ve İçtimai Muavenet 

İnhisarlar 

ziraat ·kısmı 
Cemal Sıdkı 
gitmiştir. 

umum müdürlüğü 

fen şubsı müdürü 
şehrimizden İzmire 

Mumaileyh orada tütün zer'i,ya· 
tının tahdidi !rafında müstahsile 
öğüdler verecektir. 

Acele tahdid; bazı mıntak\ılar
da zaruri görülmektedir. cenaze merasimınde Iı'.ılfo'1 hazJr Vekaletinin, halkımızın sıhha -

~inde) İktıs geliyor buiunmak sure\;le elemimize İŞ· tini korumağa alıştırmak için bas- Hasan neden SABAH GAZETESİ 
lu _kııl . ad Vekaleti iş dairesi ıiıııiri tirak eden ve bizleri taziyede bu- tırmağa başladığı propaganda a-

SiYASİ 

yatı için yei i 
tedbirler ahnıyor 

Tahranda rnua:uaın f>ir (cam ve 
şişe fabrikası) inşa olunm3ıl:lna 
başlanmıştır. 

3 aya kadar inşaatının b>tıril • 
rnesıne çalış1lan bu modern fabri
kaya aid makineler rlırımi~ ., n 
G'<,1"irilerek transı! rı'- ı vı .,, r. n. 
gönderılmiştır. 

Diğl!r taraftan Hem<'<lan ; ~ • tebU<:,. t:Sehiç Bursa havalisinde yap- lunan muhterem zevata ayrı ayrı fişleri tamam olmuştur. boğulmuş? 3 Birinci teşrin Pazarte . ç k 
n ır -5ı efr teşekküre teessürleriıniz man\ ol- nkli b. Dun·· deniz ticaret müdürIUg"ü Si l ıyor , . . ış seyahatinden öbür gun- 12 mevzu üzerine re ır şe-
evra} hriınize dönecek!" duğundan hissiyatı şükraniye • kilde hazırlanan bu afişlerden kar~ısında bir cesedin bulundu • 1 ELE FQ N /VUMARA S1 
vriJmİŞ M:tııııaileyh bur:~ kısa bir mizin "bliğına gazetenizin t:ı • İstanbula da mühim miktarda ğunu ve bu cesedin Hnsaa ismin- : 

bulul'Uddet kaldıkt vassut ve delaletini saygılarımız- bir parti gönderilmiştir. de bir hamala ald olduğunu yaz- 2 3 3 o o 
an sonra Ege hav- la rica ederiz. • 1 mıştık. Yapılan tahkikat netice- o o 

• rinde 1 milyon metro muratha!ı;c 
bi• >aha üzerinde havai posh ncık
liyatı. yap.ılnıası kararlaştınl • 
ınıştır. 

ele oı~da genış· bir tedkik ve teftı·şı Bunlar bütün umumı yer ere 
E ' k d ı · "l ' k bl 1 sinde Hasanın cebinde bir miktar ışlaf ,ahatıne çıkacaktır şı ar eş erı og u ve ve bilhassa ilkme le ere ası a • 

r ı bu!unrnu~~tur 
aldırılat -· ... __:__~'!!.!"l'!!!!!!!!..,,.ll!!!"""!!!!!!!!!!!!ll!-l!!k;ı~z~la~rı~9-..;~""1<~t~ı~·-ll!!!l-----!!!!!!ll!!ll~--U!"":':"""':~~~~~:;:';":'."~~-~~~~~~;;":!~:""'~::'.:~~"';"";!!!"""":"-~~""'"""!!n!,. 

1 d 1 - .:-.. ,.ru ,ı.,tLm "'' sahilleıc )ıgıl- nıv ı>lahı hal etmek arzusunda b k-1 ·-- - -~oc""!"'!!"' ar ır. bıtsm ... Liııım gelen iraoe trı '·· erra su arını seyre daldı. Dil-
aım ya... mış olan halk tabakaları avazları 1 bulunanlar yanılmışlardı. şünüyordu. Aklı fikri Pa:·iste idi. 

SON TELGura Yıuaa: M. Sami KARA.YEL 
hruıt tefrikuı No. 111 

Üçüncü Napolyonun debdebesi 
gözlerini kamaştlrmıştl .. 

~ t ışa; Sultan Azize arzı icabedenj 

r:-0' rı arzetti. iradelerini aldı. 
urdan çıkarken, Padişah ses
~: 

Ali, İmparatoriçe Öjeni se • 
dediğinden daha yüksek bir 

ek ımat,,. 

y kı 4. Paşa; h~.: şeyin farkında 
a atta Padisahın bu sözlerin

BaŞ~ sırra bile agah idi. Etek ö • 
mukabele etti: 

Takdir efendimizindir. 
Takdiri filiın vok... Cidden .. .,, 

değerli bir İmparatoriçe . 

- Evet efendimiz huzurlua 
ferahlık bahşedecek derecede dil· 
rüba bir hanımefendidir. 

- Fakat; lalam ... Parishn son· 

ra çok sıkıldım. Güç hal İ5!.an • 

bula kapağıı atabildik. Bu a~uın 

şöyle bir Çağlıyana &idip istira· 
hat etmek iatiyorum. 

- İrade efendin\izindir. 
Ali Paşa, i§ini bitirmişti. İçin • 

den ıöy le diyordu: 

- Neme !Azım; nereye ıtiders" 

••• 
Biraz sonra; saltanat kayıkları 

Dolmabahçc saray>nın rıhtımına 
yanaşmıştı. 

Sultan Aziz; harem dairesin • 
den ayrılırken arzıniyaz ustaya 
şunları fısıldamıştı: 

- Usta; geç kalmayınız ... Siz 
de hemen hareket ediniz... Fah
riye söyle başkatibe söylesiıJ Çağ
Iıyana gittiğimizi... Belki bir iki 
gün orada kalırız. 

Arzıniyaz, mabeyinci Fahri Be
ye efendisinin iradelerini tebliğ 

etti. 
Sultan Aziz; hareme çıktı. Ya

verler ve maiyeti erkanı elpençe 
divan durmuşlar efendilerine bu
yur ediyorlardı. 

Sultan Aziz yanında mabeyinci 
Fahri Bey olduğu halde saltanat 
kayığına bindi. Kayık provasını 

Köprüye çevirmişti, Halicin su
larını yararak Kağıdhaneye doğ
ru ızidivordu . 

çıktığı kadar: Padişah; ıslahı nefis edeceği Eliz sarayının Latin ırkına has ln-
p d"<ahım çok yaşa' yerde, bilakis müstebidle•mış· ve 

- a ı, · ' celikleri gözünün önünden bir 
Diye bağrışıyorlardı, Sultan A- yaptıklarının bir hiçten ibaret ol-

ziz; Avrupadan döndükten sonra; duğunu görerek daha ziyade hır- panaroma şeridi gibi geçiyordu. 
lr k d bd be Bolonya ormnaının cana, can ka-

daha ziyade mağrurlanmıştı. sa ge e e e ve darala dii§-
. ·· tan güzlliklerini hatırlıyordu. lm-

Bilhassa üçüncü Napolyonun muştu. 
debdebesi gözlerini kamaştırmış- Sultan Aziz; Haliç sahillerine paratoriçe Öjeni ile geçen heye
tı. Eliza sarayının muhteşem var- dökülüp Padişahım çok yaşa diye canlı dakikalarını hafızasını tır-
lığı karşısında onun Dolmabahçe bağıran tebaasına mağrurane se- malıyarak ledaiye çalışıyordu. 
saray> neye yarardı? lamlar vererek Kağıdhane dere- Padişah, hem hayale dalmış ve 

Üçüncü Napolyonun saray mas- sine girdi. hem de getirdikleri okkalı kahveyi 
rafına karşı kendisinin masarifi Pad~ahın, Dolmabahçeden ha- pofurta, pofurta içiyordu. 
ne idi? Bir de utanmadan öteki reketinden evvel dört nala Kağıd- Bir aralık; ruhu sıkıldı. Etra -
beriki koca aliosman devletinin haneyi boylıyan yaverler, efen - tını çirkin; hay.atının çok dar bir 
Padişahının israfından bahseder dilerinin geleceğini köşkte bulu- çerçeve içinde çenberleşmiş bul-
dururlardı. nanlara haber vermişlerdi. du. Çağlı~an kö~kü de sanki eğ. 

Hele Habsburg hanedanının Vi- Çağlıyan köşkünde tekmil ta • lenecek hır yer miydi? Burası 
yanadaki debdebesi yanında ken- kını hazırdi. Yalnız bu köşkte da- Avrupa _sarayları ve köşkleri ya~ 
di sarayının ve hayalının hiç me- imi surette emre amade ahçısile , nında bır mezbeleden başk 
sa besinde olduğunu görmemiş işçisile, saray lılarile yüz elli kişi idi? İçi~i çekerek karşısındaa ~~ 
miydi? Bir Osmanlı lmparatoru- vardı. pençe divan duran Fahri Be . 
na ve bir halifei ruyu zemine ya- Padişah; Çağlıyana gPlir gel • - Fahri· hal" · · ,. ,, ye. 

. • ımızı gorursün ya? 
k.ışacak derecede debdebe ve sal- 1 mez, köşkün bahçesindki kame • Sanki, yaşıyoruz!.. •· 
tanat icra etmek iklıı.a ediyordu. ı riyenin altına oturdu. Çağlıyanın 

Sultan Azizi. Avrupaya götü • 1 mermer tii§larını y4Jayarak geçen 
...... 

(Devamı var) 

İsfahanda da S. M. f Şahı~~h 
Rıza pehlevinin belediye tara • 
dan muauam bir hyekeli rduo
lunacaktır. 

Bu heykel için beyneimılel bir 
müsabaka ajılacak buna bızım 
heykeltraşlarımız da gin'hill'c<·k
lerdir. 

Mü<1deiumumi 
Bursadan gel i 
hlezunen Bursaya giltiğlnı ha

ber verdiğimiz Cumhuriyet müd

deiumumimiz Bay Hikmet Onat 
da iki günlük bir istirahatten son• 
ra dün şehrimize dönmüştür. 

f ncir ağacından 
d~şen ÇOCUIC öldü 

Üsküdarda Şetaret BOkagında 
3 numaralı evde oturan il yaşın· 

da Üftad isminde bir çocuk bir 

kaç gün evvel bir incir ağacından 
düşerek muhtelif yerkıindcn Ja• 
ralanmıştı, Üftad dün tedavi iı;ın 
kaldırıldığı Haydarpaşa niımu • 
ne hastancsıııde ölmu gömul • 
mcsi için izin verilmıstir .. 
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ITALYA iŞ BAŞINDAI.. IKAYE 
MUNiH TOPLANTISI VE .. Mü AKROBATIK AŞK!. 

, v Yazan : Recai SANA y 

c 
kı 

SOLINi -HiTLER DOSTLUGlJ B ~a~~ı;~~~ş~:=r~~!~ş:~ 
uç beş arkadaşın hepsi de 

genç; en yaşlısı otuzunda ... Söz 

Avrupa matbuatı, 
beraber 

Roma'nın 
oluşunda en 

Çekoslovakya işinde 
mühim sebeblerden 

Almanya ile 
biri de 

kadına, aşka intikal edince heosi 
derdlerini dökmeğe başlıya;ak 
başlarından geçen maceraları an
lattılar; aşka, sevgiye dair fikir
lerini, kanaatlerini söylediler. 

DSPANVA dahili harbidir .·arlar! H epsinin sergüzeştlerim baş
ka başka, fakat fikir itiba
rile ayni noktada birleşi -

yorlardı.: Aşk, kı§ güneşi gibi de-

Her gün birbirini takip eden 
tclgracıarın verdiği haberler ma
lilm. Çekoslovakya işlerinin hal
li için devamlı bir faaliyet, de-

vanıh bir müzakere vardır. Devlet 
adamları yüz yüze gelerek ko 
11u5uyorlar. 

İtalyan başvekili de son mü 
zakcrclere iştirak ebnq oldu. 
lt al)·anın atanış olduğu vaziyet 

tlrafutda .,· :ve kadar Avrupa 
mathııatınd:ı ''" şayanı dik-
kat ınalüntl .. son Telgraf• ın bu 

'iitunlarında hulasa ediliyordu. 
Çt:kosJovakya i~lerinin varacağı 

ut·tice ne olursa olsun Roma bu 
i~lcrdc daima kat'i bir rol oyna
dığını ileri sürmektedir. Yeni ge .. 
len Avrupa g:ızctclerinde İtalye

nıa Orta Avrupa politikasında al
iı;.:ı vaziyete dair Ayrıca yazılar 

::<;rülınekted ir. Bu yazıları bu • 
gün bu .sü tunlarda hulasa etmek
ı.- ondan ~onraki hôdiselerin da .. 

ha iyi gözönüne getirilebilmesi 
temin edilmiş olacaktır. 

İtalyan payitahtından Avrupa 
gazetelerine bildirilen malumat 
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bugiinlerde İtalyanın siyasi m 
hafili pek hararetli bir münase
betin devam ettiği merkezinde
dir. Çok şyanı dikkattir ki İtalya 
Hariciye nezaretinin çıkardığı bir 
mecmuada neşredilen bir yazıda 
Çekoslovakyanın parçalanması -
na İtalyanın razı olmıyacağı bil -
dirilmiş, ondan sonra bunun ü

zerinden dört beş gün geçince İ
talyanın tamamile bunu aksi fi
kirde olduğu yine o mecmua ile 
ilan edilmişti. Bu neden böyle ol
muştu? Çünkü Roma - Berlin 
mihverinin sağlamlığı namına İ
talyanın bu sefer de A!manyamn 
dediğini, btediğini muvafık gör
mesi Jilzım gelmişti. Altı ay evvel 
Avusturya malılm şekilde A!ınfü 
ya tarafından alınırken nasıl İ -
talya ses çıkarmamış ise şimdi de 

Çekoslovakya işlerinde ses çı -
karmıyacaktı. 

Fakat bu kadarla kalınmamış -
tır. Yeni gelen Avrupa gazetele
rinin İtalyanın vaziyetine dair 
verdiği tafsilattan daha bir hayli 
şeyler öğrenmek kabil. İtalyan 
mehafilinin şimdi iftihar ederek 
şunu söylediği anlaşılıyor: Çe -
koslovakya işinde kat'! darbeyi 
indiren Roma olmuştur!. 

Evvela İtalya ile Almanya ara
sındaki sıkı dostluk dolayısile İ
talyanın Almanyanın istedikle -
rine tamamile müzaheret ettiği 

ileri sürüldükten sonra Lehistan 
ve Macaristanın da Çekoslovak -
yadaki Lehlerle Macarları almak: 
için ortaya koydukları davada İ
talyanın bunlara yardımcı oldu
ğu söyleniyor. Varılan netice şu
dur: 

İtalya çok eskidenberi sulh mu
ahedelerinin ağır maddelerini de 
ğlştlrtmek istiyerek: bu maksadla 
ortaya atılmış bulunuyordu. Sulh 
muahedelerinin ağırlıklarından 

kurtulmaları için Almanların, 

Macarların davasında İtalya on
larla beraber olmuştur. Şimdi de 

Çekoslovakyanın parçalanarak 
Almanlara aid yerlerin Almanya
ya, Macarlara aid yerlerin Ma-, Gü l mek saati gelmiştir ---•... caristana verilmesi sözleri ortaya 

' çıkınca Roma için politika ıne • 

Su M ER Sl•N EMASı miııde bu pek büyük bir muva~-
fakıyet sayılmakta<lı:-. 

Ne~'cyi Şırkıları, kahkahayı ve Güzel kadınları Çekler ise her ihtimale karşı 

Sırnaşık Kadınlar 
hazır bulunuyorlar. Bu husu~la 

hiç vakit geçirmedikleri anlaşı -
lıyor. İşte Prağda vlanlara do !l" 
İngiliz gazetelerinde verilen taf • 
silat Çekoslovakya Başvekili dok
tor Beneşin bütün ihtiyatların 

hemen silah altına alınması için 
nasıl emir verdiğini gösteriyor. 
Bu emrin verilmesi İngiliz, Fran
sız ve Rus elçileri tarafından vaki 
olan son ziyaretlerle aliikadar -
dır. Çekoslovakyadaki muhtelif 

Cazip, eğlenceli ve Parisli Vodvilinde takdim ediyor. Baş rollerde: 
HANRI GARAT - ARMAND BERNARD ve BETTY STOCKFELD 

gibi en büyük sanatkarlar tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratı
lan bu şaheser, dün akşam salonu baştan başa dolduran halkın tak
dırleriyle karşılanmış ve candan alkışlanmıştır. 

İlaveten: SONSUZ VARLIK bir yenilik. 
Cumartesi saat 1 ve 2.30 ~a, Paza~ saat 11 ve 1 de tenzilatlı fiyatlarla 

HALK MATINELERI: 30, 25 ve 20 kuruştur. 

Uzun gC'Celer, 
Jztırab saatleri. 
Bir annenın ölümi.i' 
Bir <'Vİn dağllışı! 

MahbE>s! 
td,m kabusları! 
Zindan! 

Hiçbir şey, hıçbır gece ve hiçbir sabah onu böyle 

bird,.nbire sıkmadı, birdenbire hançercsinde katılıp 
kalmadı, bırclenlıire beyninin içini eritip bomboş bir 

keıı.ık yığını halinde bırakmadı, istiyor ki, biri kar
şısıı1a çıksın. bir hançerin sivri ucunu boğaz kemi· 
ğiııın altından geçirsin, bir çekişte göbeğinin üzeri

~e kadar indirsin! O z~man: Sanki kurtulacak, sanki 
ıç ne dar gelen ve yedı başlı bir yılan gibi ci~erleri-

. .. b • 

nll' uzeriııde çöreklenip nefesini kesen mihnet devi 

kendini dışarıya vuracak ve .. onu rahat ettirecek~ 

Refık bu yeis ve ıztırab içinde sendelive sende-
liye koseyi dönüp caddeye çıktıktan sonra." 

- Nadı otomobil yok mu?. 
Dedi. 
- Oot,: ıcbıl rr,ı'. 

EH· . Ne ılc giıleceg z ya?. 

g t Bın 

;d 

>.1 f'r Sf'ııı ıfomobuc kO)'aYım, 

ı -rnu , adt.: , • ! 
l1 ılltkh,.,\C t Z leı ~I 
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milletlerin dilleri resmi dil olarak 

Edebi Roman 
No.120 

- Olmaz ... olmaz ... Vallahi olmaz. 
. Diy~ kat'iyetle ı_srnr ederek Nadinin koluna gir

dı, çektı. Nadı, yem hır yere gidip saplanmaktan, 

derse yetişememekten korkuyor. Bunun için sordu: 

•Peki amma Refik, bu saatte nereye gideceğiz?. 
Refik CC\'ab verecek, fakat onun da hiçbir fikri 

yok! Nereye gidecek, ne yapacak'. Zihninin içinden 
birikp geçen karışık, gayrivazıh bir sürü fikir vHr! 
Kfıh 

Bogaza kadar hır çık hm ... 
Dı)or, kch: 

- Nadıvı c\'iııe lıırakayın , bı r d eve gıdcyı~ .. 

Dı,-or' Bu esnada, Ta~ ıı r Gal t«seraya d( g· 
n gıd lı ı; l ır ole o-nobıl cadcfC'<J<' nıiıt~r"<ldid göz 
ltırtt '.ıc'lf .... ,.ı, ·.- ,..,, 

kullanılmakta olduğundan bu e
mirler Çek, Slovak, Macar, Leh, 
Almna ve Roten dillerile tamim 
edilmektedir. Herkes en yakın as
kerlik şubesine müracaat etmek
tedir. At, araba, otomobil ve hu
susi tayyareler hep tekalifi har
biye suretile alınmıştır. Diş fır -
çası, kaşık, çakı gibi lüzumlu şey
leri herkes kendi getirecektir. 
Orduya taalluk eden malılmattan 
hiçbir şey sızmaması için lazım 
gelen emirler verilmiştir. Neşre
dilen beyannamede şöyle deniyor: 
Heınşeriler, artık mücadele ha
zırlığı var. Ailemizi ve hürriye
timizi korumak lazım gelecek . 
Muvaffakiyet ancak herkesin kuv
vetini buna hasretmesile olacak
tır. Cesur olunuz, itimad ediniz. 
Adalet ve hürriyet için harbede -
ceğiz. Yaşasın Çekoslovakya!.. 
Prağda halkın nekadar heyecanda 
olduğunu söylemeğe lüzum ol -
masa gerek. Avrupalı muhabirle
rin oradan gazetelerine bildirdik
leri malO.ınat hep bunu gösteri -
yordu. Herkes Alman tayyarele -
rinln bugün yarın payıtaht üze -
rinde uçuıarak bomba atacakları-

vamsız ve ömürsüz... Hele, ka -
dınla erkek arasında doğan iki 
taraflı sevginin temadisi ne im
kansız bir şey ... Kadın; ruhunun 
bütün safiyetile sevgisini izhar 
ede ede severse erkek, gayri iradi 
olarak, ruhunu kaplıyan bir cAn
tipathie• nin sevkile ondan uzakla
şıyor ve .. ayni hali erkek göste • 
rirse, bu defa da kadın; kendini 

I ayni haleti ruhiyeye kaptırarak 

sürüklenip gidiyor ... İnsan tek a
yakla sağlam bir adam gibi yü
rüyemiyor, fakat aşk, tam tersine, 
ancak tek cepheli olarak yaşıya • 
biliyor. Bir tarafın daima mahrum L 

mağdur olup ıztırab çekmesi a • 
deta, ezeli ve ebedi bir kanun ... Rüşd~. onları sükılte davet ede-1 

rek sozune devam etti. 

B u rakı aleminde toplanan 
üç beş arkadaş aşk bahsinin 
yarattığı yarı hüzünlü ha • 

vayı, rakının verdiği kıvançla bir 
hamle«e yırtmak ister gibi şak • 
rak kahkahalarla kadehlerini to
kuştururlarken yırtmak ister gibi 
şakrak kahkahalarla kadehlerini 

- Doğru ben de işitmedim; fa
kat, tecrübelerim beni, bu tabiri 
kullanmağa sevketti. 

Hala gülmesini tutamı) an bıri: 
- cAşk• ın cambazlıkla ne mü

nasebeti var• .. diye sordu. 
Rüşdı.i· 

tutuştururlarken içlerinden en - Dur, dedi. Acele etma Hele 
yaşlısı olan Rüşdü, ilk olarak söze birer tane içelim, anlatacağım. 
karıştı: Kadehler tokuştu; bi.-er tane 

- Ben sizin gibi düşünmüyo • içtiler. Rüşdü tezini mıldafaa e-
rum, dedi. Bütün bir ömrün, hiç den kuvvetli bir hatib ta•rrile 
olmazsa gençlik safhasını ikmal söze başladı: 
edecek devamlı ve mütekabil aşk
lar vardır. Fakat bu, ne platonik 
ne de mel!nkolik aşk, ancak cac
robatıque aşk> dır! 

• 

Bunu yapabilenlerin aşkı yaşar, 
ölmez, ve işte bu yaşıyan aşlı 

akrobatik aşktır. 

F ikrimi daha açıkça izah edt 
bilmek için size başımdaıı 
ge~en son macerayı anlata 

yıın: 

Bir gün, çalgılı gazinolarııı lıi· 

rinde şarkı söyliyen bir kadııı 
tanıdım. Bu mesleği kendine iş 
edineli pek az azaman olmuştıı. 

Ve .. sarı saçlı mavi gözlü, mev • 
zun vücudü; Tanrının •güzel• 
diye yarattığı bir kadındı bu .. 

Onunla tanışmak öyle güç oldu 
ki.. Belki bir yıl bir av köpeği sB 
dakatile peşinde gezdim. Kalbını 
bir kitab gibi açtım, sesimin hunı 
malı titreyişlerile okudum ... Ditı 

ledi; fakat aldırmadı. Bu son sö üzerine hepsi kahka
halarla gülerek Rüşdünün sözü
nü kestiler: 

- Aşk ekseriya mütekabil duy
gularla başlar ve .. sevişen bir çift 
bir ip üstünde oynıyan, hünerleli
ni gösteren iki cambaza benzer; 

muvazeneyi kaybeden düşer .. 
Düşmemek öz duygularını, hakiki Yalvardım ... 
hüviyetini daima bir istifham ar.I Ağladım ... 

- Hiç de böyle aşk işitmedik. 
-- yaklaştırmadı, bilakis, u · 

!~•-•Bugün 

Sevimli 

dında gizleyebilmekle kabildir. 1 N e yazık! Bu alem onu b;,ol 

SARA y sinemasında zaklaştırdı. Ben çirkin b•t 

nı söylilyorau. Birkaç gün evve

line kadar diplomatlar arasında 

uğraşılan meseleler şunlardı: Çe

koslovakya işleri etrafındaki mü
zakereler netlceleninciye kadar 
Almanlar duracaklardı. Alman 

kıt'alarına Çekoslovakyaya yü -
rümek emri verilmesin. Çekleri 

Südet Almanların oturduğu yer
lerden çıkarmalarına kadarAl -
manya beklesin. 

2 - Almanya ile Çekoslovak
ya arasındaki hudud nasıl tahdid 
edilecek?. Südet Almanların yer
leri de Almanyaya verildikten 

sonra küçük bir devlet olarak ge
riye kalacak olan Çekoslovakya ile 
gitgide büyümüş olan Almanya 

arasındaki hududun çizilmesi de 

(Devan\ı 6 mcı sahifede) 

Yazan: 
Etem izzet 

rıııda durdu, şoför seslendi. 
- Otomobil beyim ... 

SHIRLEY TEMPLE' nin 
En Cazip, En Güzel ve en Alakabahş 

Radyo Kraliçesi 
Fransızca sözlü filmi büyük ve küçükler için cıdden şayanı temaşa 

bir şaheserdir. 

haveten: ÇEMBERLAYN - HİTLER müliıkatı, DALADIER Londra
da. Hakikaten müstesna ve tarihi bir vesika, ayrıca Foks Jurnal. 

Çocuklara hususi fiyatlar: 15 ve 20 kuruş. 

ıPEnK BÜYÜK K~HKAHA TUFAN! 
Sinemasında G Ö R Ü N Ü Z 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
EGLENIYOR 

( TÜRKÇE SÔZL Ü) 
Filme ilave olarak BÜYÜK TÜRK DENİZ KAHRAMANI BARBA· 

ROS'un şanlı adına yapılan İhtifal merasimi 
Bugün saat 12.45 ve 2.30 seanslarında çok ucuz fiatlarla HALK ve 

TALEBE seansları vardır. 
........ IC"JI .............................. . 

BENiCE 

---- ---~· 
Hafif bir morartı, kızartı, allık, kan rengi, sarı-

lık ve .. güneşın doğuşu! 
Güneş! 

Bahar güneşi! 
Bahar sabahı!. 
Sevdalı sabahlar .. . 
Cıvıltılı sabahlar .. . 
Kuşların aşkı! Denizın aşKı, baharın aşkı, insan-

ların aşkı. tabiatin aşkı, sabahın şıiri! 
Ve. Şairler .. 
Refik ve .. Nadi! 
Bu ıki! 

Bu ikisi artist! 
F'ırçanın \'e .. kalemin aşkı! 
Onların sabahı. .. 

Refik, hıç tereddüd etmeden gayriihtiyari der
hal ilerledi, otomobile Nadiyi de çekti, içeriye aldı 

ve ... şoföre seslendi: 

Hala otomobildeler! Şoför seslendi: 
- Tarabyaya geldik efendim. 

- Tarabyaya ... 

••• 
Ilu sabah da ıw güzel?. 

Güzel. . Çok güwl! .. 
Çiçekler .. 

Çıçek ve ye~illık krıkusu? 
Deniz ... 

Sabahın kıms ızlıgı'. 

H.i\'•da de~ışıkı k 

Bir defa daha: 
- Tarabya e{endim ... 

Duymuyorlar bile. Kendi kendilerine konuşu
yorlar, bütü. ı hüviyetclri ile k ıııuşuvorlar kalbdcn 
konuşuyor ar, bıltün dimağlarını bıribirlerine vere· 
rek konuşuyorl~r! Ve ikidebir başlannı çevirip his 
elmeksızin scyredıyorla.· .. Den 'i, bahan, baharın 
siirini. tulüu eüı ın c: ~arışını. .. Se} redıy ırlar! 

adam değildim; birçok kadınla! 
tarafından sevilmiş, fakat lııç

hiç sevmemiştim... İlk drfa lııl 
acıyı tadıyordum. Düşılndüm. Bıı 

kadın niçin bu kadar benden ka· 
çıyor? .. Niçin? .. Bır gün onu ten· 
ha bir köşede buldum. 

Ben yanına yaklaşırken o, vah; 

bir ürkeklikle uzaklaşmak istiyoı 
du: 

- Dw-, dedim. Kaçma benden, 
Sana bır şey soracağım .. 

Beni, resmıyete davet eden bı 
ciddiyetle: 

- Sorunuz, dedi. 

- Cevab verecek ınisıniz? 
- ümkünse ... 
- Niçin benden bu kadar ka· 

çıyorsunuz? Çok çirkin bir ad•"' 
mıyım ben? .. 

Genç kadını başını eğdi. Göıle· 
rini yumdu. Bir an düşündü. Son 
ra kat'i bir kararla başını ka!dırı 
rak cevab verdi· 

- Bil5.kis siz tam bir erkek gü· 
zelisiniz, fakat kendinizi sevdi • 
recek kabiliyette değilsirıiı:. 

- Kusurum ne? 

- Benımle meşgul olurken ker 
dinizi unutmanız.. Sizi. s~ek' 
isterdim, fakat, siz buna m&nı •li
dunuz .. Üstüme o kadar dilş•.ii . 
nüz, benimle o kadar meşgul !. 

r:ııruz ki, kendimi düşünn;ek -
ten sizi düşüruneğe vakit bula -, 
madım ... Çok samimisiniz, bana, 
olduğunuz gibi göründünüz .. Dıl· 
şünmediniz ki aşk, meçhullerı a
ramakla doğar ve.. bir gayeye 
doğru koşmakla gıdalanır ... 

Ne yapayım, sizı artık sevemi
yeceğim .. Benden ürnidinizi ke -
siniz \'e .. beni unutunuz ... 

• zzeti nefsimın acısı bana onu 
J unutt:ırdu Fakat ancak ikı yıl-

da. ı. Iki yıl sonra bir başka k~
dın se\•dim, onunla evlendim. B 
kadın; iki yıl evvel tanıdığını 
n saçlı, mavi gözlü kadından 
güzellikte farksızdı. İlk sevgııııi 
ona \"erdım. ilk evlilik ayloııfll 
tatlı b, saadet hava~ ıç ndc eÇ' 

t• F {lt ne y_ ık kı b1 )aad t~ll 
ı! ı U ı;~! !Ld 

b 



. 1 

l• 

u 
sa 
JI) 

JI) 

iti 

"' 

h; 
OJ 

n., 

n 

' 

ı-

-, 

• 

Adres zorluğu Ev!8dını 
Sogağa 

Caddelere, sokaklara n u m ara 
konmayıp "Ad,, konması eski ve Atan bab~ 

yanl ış bir usul değil mi ? .. 
Bu eski ve yanlış usul, yabancılar 
bir yana dursun, yerlileri şaşırtıyor 

Yazan: 

B irile bı.r yerde buluşacağımız 
yahud bir yerin adresini 
vereceğimiz zaman, çok de

fa, sıkıntıdan ecel terleri dökeriz. 
Çünkü, buluşacağımız, adre -

sini vereceğimiz evin, kahvenin 
~ükkilnın yerini, bir türlü tarif 

edemeyiz. 
istanbulda, meşrutiyetin ila -

nından, yani otuz senedenberi, 
sokakların, caddelerin isimleri 
belki, otuz kere değişmiştir. 

Yangınlar, şehrin haritasını de
ğiştirmiştir. Ev, dükkan numara
larını, belki kırk kere değişmiş • 
tir. 

Yeni yapılır, şehrin haritasını 
her gün değiştirmektedir. 

Bu kadar değişiklik karşısında, 
ınsan, şaşırmaz mı? 

MAHMUD YESARi 
ye dönerek şöyle yüz, yuz elli a-
dım kadar yürü ... Sağa sap ... Sol-
da bir çeşme gelir, onu geç ... Bü-
yük tahini boyalı bir ev vardır. 
dükkiiru göreceksin. Onun biti -
şiğindeki ev değil de bir ev aşırı 
bakkalın solundaki manavın sa-
ğına düşen ev ... 

Hiç mübalağa etmiyorum. Ben, 
Ben, geçenlerde, krokisini de yap
tığım halde, oturduğum evin ad
resini bir türlü tarif edemedim. 

Dükkan sağlık veririz: 
- Kalpakçılar başından gir, 

Kuzulu mağazayı geç, kuleli ma
ğazanın biraz ilerisindeki gemili 
mağaza ... 

Birçok dükk8nların camekan -
larındaki resimler, kapı üstle -

rine asılmış göstermelikler, cad
res• ve cşöhret. işaretleridir. 

Fakat bu işaretlerden biri de
ğişiverse, cadres. cşöhret. de hapı 
yutar. Artık, istediğiniz kadar 
arayın; bulabilirseniz, talihinize 
sevinin. 

cBahçeli>, .Kadifeli., .Havuz -
lu., .Şişmanın dükkanı., v. s. gi
bi esaslı şöhretler de vardır, fa
kat bunların .adres• !ere çok çok 
yardımları dokunmaz. 

Yine tarif edeceksiniz: 
- Tramvay yolundan yürüme; 

tramvay yoluna muvazi ara cad
deye geç. Soldaki yokuştan çık. 
Tam karşına gelen dükkanın ya
nındaki şişmanın dükkı\.nından 

~DevaJDl 6 ıncı sahifede) 

Dün mu ha keme 
edilmeğe başlandı 

Aksarayda oturan Mustafa is
minde bir mütekaid 11 yaşındaki 
oğlu Aliyi sokağa atmak iddia -
sile mahkemey verilmişti. 

Dün birinci sulh cezada Mus
tafarun muhakemesine başlanmış 
Mustafa böyle bir şey yapmadı -
ğııu söylemiştir. Şahid olarak da 
Mustafanın kızı Müzeyyen ve ko
cası Tahsin dinlendiler. 

Her ikisi de gece yatmaktalar
ken bir gürültü duyduklarını kal
kıp evi dolaşınca Alinin bir oda
dat yatmış bir vaziyette bulduk
larını söylmişlerdir. Muhakeme 
başka şahidlerin celbi için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Bir çoban~n 
marifeti 

Eyüb ismind birine aid olan bir 
koyun sürüsünü Mezbahaya gö -
türmekte olan Yakub isminde bir 

çoban üç koyunu sürüden ayırıp 
Necati isminde birine satmış, ço

ban yakalanarak mahkemeye ve
rilmiştir. 

C addelere, sokaklara numa-

ra konmayıp ·ad. konması. eski Aylarca takı·b edı·ıen casus'., ve yanlış bir usul! Bu eski ve yan-

lış usul, yabancılar bir yana dur- ---------------- -----

Alman polisleri Spiro'nun başındaki takma 
sun, yerlileri şaşırtıyor. 

Numara usulündeki şu temizliğe 
bakın: 

Sekizinci caddede on ikinci so
kakta, dokuz ev ... 

Caddeyi buldunuz mu, sokağı 
da, evi de elinizle koymuş gibi b u
lursunuz. Bunun da belki mah -
zurları olabilir, fakat her halde, 
•isimler• le aramak kadar güç ve 
şaşırtıcı değildir. 

B ir semtte, birbirine ben -
:eyen iki, hatta üç sokak 
ısmı var. Bir misal söyliye

yim: 
Size, şu adresi veriyorlar: 
- . . . . . . da kömürcü sokağında 

on dokuz numara ev. 
. . . . ı buluyorsunuz. Kömürcü 

Abdi sokağı var, fakat sokak kı -
sacık ,on dokuz numaralı ev yok! 

Etraftan sorup soruşturuyor -
sunuz. Kömürcü Kasım sokağını 
buluyorsunuz. Gel gPlelim, ora -
daki on dokuz numaralı ev, sizin 
aradığınız ev değil. Tekrar araş
tırma başlayor. Bir kömürcü so
kağı daha: Kömürcü Mehmed. Bu 
sokakta on dokuz numara yok. 

N umaralarda mı yanlışlık 
var, sokakların isimlerin -
de mi? sokaklarda, mahalle 

çocuklarının sapan taşı ::ıişan lev-
hası yaptıkları boyaları dökük, 
yazıları silik levhaları okumağa 
çabalamaktan; kapılardaki ba -
zan iki, hazan üç tane numara pla
kalarını da şifre etmcğe uğraşa -
rak dolaşmaktan bıkar, usanır ve 
aradığınızı bulmaktan ümidinizi 
keser, dönersiniz. Size bu adresi 
veren de, sokak ismine, pek dik
kat etmemiş olabilir. Çünkü. halk, 
sokak isimlerine, hiç ehemmiyet 
v<'rmez Bu. çok eskiden kalına 
bir alışkanlıktır. 

B ir adres verirken, şöyle ko
nuşuruz: 

- Gayet koldy bir yerde ... 
Hemen bulacaksm ... Bak tarif e-
deyım. Caddeyi b.1. Tr d . ı ıyorsun. am-
vay an ın, durak yerinden geri -

Viı. anıl Konservatua rından : 
HAı,IKi 2 AFER •1 

Meşhur Muga-ı nlye 

MARDTHY SZANT O 
y onan Operası tenoru 

BAKEA 
ve· s._rıt@n Yunka 

nın i~tirakile 

Novotn i 
Bahçesinde hakikl zafer 

kazanı> or. 

TEPEBAŞI - DAiRE 
Ne is yeme!·l-r. 

Taı:a bir 

saçı· çıkarınca hepbirden bağırdılar : 

"iŞTE- CASUSU Y AKALADJK !,, 

Londrada pek çok zenginlerin 
paralarını aldıktan sonra taki -
bttan kurtulmak üzere Avrupaya 
kaçan ve birçok yerleri pasaport
suz gezen Stanley Spironun an
lattıkları dünkü •Son Telgraf• da 
vardı. Spiro selamet çaresi ola -
rak Danimarkadan Almanyaya 
nasıl geçtiğini de şöyle anlatıyor: 

Danimarkaya geldikten sonra 
Alrnanyaya gitmek için yine hu
dudu geçerken yaya olarak git
mek muvafıktı. Padburgda hu -
dutla vardım. Evvelce de böyle 
yaya olarak hududları aş!IU§tım. 
Fakat bu seferki her zamandan 
ziyade bana zor gelmişti. Burada 
birçok kaçakçılık vak'ası olduğu 
için hudud son derece sıkı bir 
muhafaza altında idi. Yalnız be-
nim sığınabileceğim bir tek yer 
varsa o da hududdaki büyük or-

mandı. Ormana saklanmıştım. 

Birkaç kere burada çıkarak hu -
dudu aşmak için teşebbüs ettim. 

Fakat her defasında anladım ki 
bunu aşmak kolay oJmıyacaktı. 

tekraren ormana dönüyordum. 
Benim buraya geldiğimdenberi 

altı gün geçmişti. Açlıktan deli 

gibi bir hale gelmiştim. Gidip hiç 
birşey arıyacak, satın alacak hal
de değildim. Fakat burada böyle 
aç bir halde kaldıkça bir an evvel 
Almanyaya geçebilmek için çalış
mak karnrı ma daha kuvvetleni

yordu. Çok defo hiç beklenmiyen 
yerde tanınmıyan bazı adamlar 
olur ki en zengin bir dosttan zi -
yade insana iyilik eder. İşte ben 

de böyle birisine rasgeldim. 
Bu ormanuı bir tarafında ko -

ruculuk eden bir adamdı. Öyle 
anlıyorum ki kendisi kaçakçılık 
ile de az çok uğra;mıyor dcgi l. 
Baı(a uzun u::radıya s~tal sarın•' 

Fakat kulübesine çağırdı. Orada 
bir hafta kadar kaldım. Ondan 
sonra yoluma devam edecektim. 
Fakat herkesin bildiği yoldan de
ğil Korucu bana gizli bir yol ta
rif etti. Buradan kolayca Alman
yaya girebilecektim. Ben koru -
cuya biraz para vermek istedim. 
Fakat kabul etmedi. Bana iyi bir 
yolculuk diliyerek yolu gösterdi. 

Yürüyerek Alrnanyaya varıyor 

dum. Fakat yolda türlü türlü dü 
şüncelerle meşguldüm. Alman -
yaya girmeden evvel o zamana 
kadar taşıdığım pasaportu parça 
parça ettim. Bu psaport bende 
bulunursa vaziyet pek zorlaşa -
caktı. Ben kendimi bir Alman o
larak Alman toprağına sokuyor-

dum. Üzerimde İngiliz pasapor -
tunun ne lüzumu vardı? Bu be -
nim asıl hüviyetimi meydana ko
yacaktı. Halbuki ben artık kendi 
mi Alman diye gösterecektim 

Fakat Alman olmak Almanya 

hududundan içeriye girmek için 
hiç kati değildi Hududdan gi -
ren herkes ve her Alman bu sı
rada casus diye takib ediliyordu. 
Benim de Alman olmam bir A -
vusturyalı casus olmama mAni 
teşkil etmezdi!. Bu sıralarda Al
manlar Avusturyayı zaptetmek i
çin hazırlanıyorlardı. Onun için 
A vusturyadan bir takını casuslar 
gelerek Almanların ne yaptık -
Jarıru öğrenmek istiyebilirdi. Ben 
de böyle bir casus sayılabilirdim. 
Bu öyle bir zamandır ki kardeş 

kardeşi takip ediyordu! Be::ıi çok 
düşündüren diğer bir cihet te 
para meselesi idi. Üzerimde İn
giliz lirası vardı. Bunu namıma 

değiştirerek Alman parası yapa
bilecektim? Aksi takdirde para
sızlık yüzünden çok zorluk çeke
cektim. Para değiştirmek mec -
buriyeti yüzünden uğradıkça 

zarar büyük oluyordu. Çünkü 
arada vasıta olanlara da bir hay
li kar göstermek lazımdı. f'rı-m 

için bu iş bana iki misli masrafa 
mal oluyordu. Sonra pek büyiik 
üzüntüler içinde helecan çeki -
yordum. 

Almanyaya girmiştim. Kımse 

tarafından bir şey sorulmaksızın 
yoluma devam ediyordum. HPr 
taraf kardır. Karın içinde Ham -
bw·ga doğru gidiyordum. Fakat 
oraya varmadan evvel trene bin
dim. 

Hamburgta iki gün kaldım. On
dan sonra da başka bir trene bin
dim ki bu beni Hmburgtan ala

\ak ağır ağır Almanyayı dolaştı
racak, Mün.ihe götürecekti. Fa -

Devamı 1 lnd sahilemlzd• 
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Şong- Giang kurşunları! .. 
"Güverteye çıkınca Çinli kersarilıula b0ğuşmaya mecbur kaldım. 

Kafama inen bir usturpa beni baygın bir halde yere serdi ... ,, 

Korsanlar kaçırdıkları genç kızı, teslim 
bayrağı gerine grandire ğe çekmişlerdi 

Muhafız gemisinin savurduğu gülle gemiye çarptı; gemi de, 
genç kız da dalgalar arasına gömüldü ... 

- Dünkü sayıdan devam -
Kokteli bir yudumda içti. Biraz 

soluk aldı. Anlaşılan Bormen kok
teli sertçe yapmıştı. Devam etti: 

c- Birdenbire kalktı, gUzel kol
larını boynuma doladı. Çok neş'e
li idi, kendisi gemiye kamarot 
kaydetmemi rica ediyordu. Zaten 
başka da çare yoktu. Bir kere ge-

miye girmişti. Gemi de hareket 
etmiş, sahilden pek çok açılmıştı. 

cHemen hemen şimdiki yolu ta
kib ediyor, gece Hessan boğazı ağ
zında bulunuyordu. Yorgunluk -
tan adeta bir kütük gibi ya~ 
kalmıştım. Sabaha karşı nöbet a
lacaktım. 

.Gemiyi sarsan şidlıetli bir sa
deme ile uyandım. Terliklerimi 
giydim ve pijama ile güverteye 
çıktım. Karanlıkta Bir yere çarp
tığımıza hükmetmiştim. 

• Gemi durmuştu. Az uzakta iki 
yelkenlinin bulunduğunu gördilm. 
Makine dairesine inmek istedim. 
O sırada bir yağcı dışarı çıktı. 

Sallanarak yere düştü. 
- Ne var? Yaralı mısınız? .. 
- Kazan patladı!... • 
cFeliiket... boğazın en tehlikeli 

köprüsüne doğru yürüdüm. Tel -
sizle S. O. F. işaretini vermek, ya-

kındaki gemılerden imdad taleb 
etmek istedim. Bu sırada baş ta
raftan bir takım gürültüler gel -
meğe başladı. Ne olduğunu anla
mak için ileriye atıldım. Çarkçı 

başı ile karşılaştım. Elinde koca
man bir demir vardı. Kolundan 
tuttum: 

- Ne var? Ne oluyor? ... 

- Ne olacak, korsanların bas -
kınına uğradık. Kazanı patlattı

lar. Şimdi hakkımızdan gelmek 
istiyorlar. Bunlarla mücadele et
meli, hayatı.mızı pahalı satma -
lıyız ... 

- Haydi, rovelverlerimizi ala
lım!.. 

- Çok geçi. .. Bunu evvlce dü
şünmeli idin. Fakat, insan bu ... 
düşünemiyor. ş;mdi onlar kaptan 

köprüsüne hakim bulunuyorlar. 
.Bu sırada açıkta giden yelken

liler de gemiye borda etmişlerdi . 
Birçok siyah gölgeler iplere sa
rılarak güverteye çıkıyorlardı. 

.Gece karanlığında boğuşma
ya ba~ladık. Ben, gayet kuvvetli 
Bir Çinli ile boğaz boğaza gelmiş

tim Arkadan birisi kafama şid
detli bir usturpa yerleştirdi. Bay
gın bir halde yere düştilm. 

Gözlerimi açtığım zaman ken-

ESKi ve YENi 
Seyyahat arasındaki 

enteresan farklar 
Yu~a~ İ!°paratorları, katalunan mesafeyi gös
terır hır alet ta şıyan arabalarla seyahat ederlerdi 

Eskiden, Mısır çöllerinde mun
tazam yollar yoktu. Hele asayiş 
nedir, bilinmezdi. Bunun için, 
kervanlarla yola çıkılırdı. Yalnız 
yola çıkmak bir yere gitmek 
tehlikeli idi. En cesurlar bile bu

na cesaret edemezlerdi. Zira, gi
dip gelmemek muhakkaktı. 

Yolcu ve eşya nakliyatı deve
lerle yapılırdı. Deve pek kanaat

kar, pek dayanıklı bir havvan
dır. Uzun müddet ac;lığa ~e su
suzluğa dayanır, Ayaklan düz ve 

yassıdır. Kuma batmaz. Günde, 
en azı 150 kilo yük taşır. Bu yü
kün yarısını, yolda içilecek su 
teşkil ederdi. Buna rağmen yol -
cular hazan susuz kalırdı. 

O devirde seyahat edenlerden 
birisi hatıralarında, hararetten 
ölmek derecesine geldiklerini, fa

kat yolda bir ceylan sürüsüne 
rastladıklarını, dişilerden birınin 
memesinden süt aktıgını, bunun
la susuzluklarını giderdiklerini 
yazıyor. 

Yolcular, cey!.lnın altma yat -
mışlar, memesini ağızlurına ala
rak tıpkı mini miru çocuklar gibi 
enınıiiler ve ha~'ailarıru bu su
retle kurtarı,ıışlardır 

Susuzluk yüzünden vukua ge
len faciaların geçmek için, son
raları yollarda kervansaraylar 
yapıldı. Bunlar adi hanlardan 
başka bir şey değildi. Yolcular 
dinlenmek, ve hatta hayvanlara 
karşı kendilerini korumak, ye -
mek ve içmek için buralara iner
lerdi. 

Kervanları, daima diğer ker
vanların izleri üzerinden yürür
ler, bir limana gelir gibi, Kahire
ye g<'lirlcrdı. Yolda en çok ye -

1 

d_ıkleri hurm_a idL Günde 16, hat
ta 18 saa• yurudukleri olurdu. 

BUGÜNKÜ TAKSİLERİN HAYRI 
Yunanlılar, en çok gemilerle 

seyahat ederlerdi. Mümkün ol • 
duğu kadar sahilden ayrılmaz _ 
!ardı. Bir gemi, denizde, biraz 
fazla kaldı nu, mutlaka korsan -
!arın eline düşerdi. 

Atinalılar, kara seyahatlerin -
de hayvanla çekılen aı abalardan 
istifade ederlerdi. Bunların te -
kerlekleri ve kısımları tahtadan 
idi. 

Seyahat te hususi kanunlara 
tabı idi: Namuslu bir kadın mut
laka araba ıle sokağa çıkmak ve 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

dimi geminin kamarasında yatıyor 
buldum. Başım F'cna halde ağ -
rıyordu. Bin müşkülatla doğrul -
dum. Şefin sesini işittim: · 

- Hele şükür, kendine geldi. 
Etrafımda birkaç gölge vardı. 

Riıyada gibi mırıldandım: 
- Baştaki fenari yakınız! .. 
- Merak etme, fener yanıyor. 

Sarılardan on ikisini de cansız ya· 
tırdık. Fakat yelkenlilerden mü -
temadiyen geliyorlardı. Nihayet 
arka güverteye toplandık. Şim -
dilik vaziyetimiz iyi. Fakat sabah 
olunca bilmem .. 

- Ya ötekiler? .. 
- Ötekiler mi? .. Bilmiyorum. 

tayfalardan bir kısmı da baş ta
rafta korsanlarla uğraşıyor. Fa
kat vaziyetleri çok vahim. Çün -
lcü bütün güverte yolcularına kar
şı koymak mecburiyetindeler 

.şark cihetinde bir aydınlık be-
lirdi. Şafak söküyordu. Karşıdan, 
fenerlerini söndürmüş bir gemi -
nin bize doğru süratle geldiğini 
görüyorduk. Yanımıza yaklaşınca 

- Geminizin ismi ne? ... 
Diye bağırdılar. Olanca sesimle 

cevab verdim: " 
- Song - Gian!. .. 
- Bizimkinin de Angajante. 

sahil muhafaza gemisi... 

ÇİNLİ KORSANLAR 
, iplere sarılarak yandaki yelken 
lilere atlıyorlar, biran evvel ka -
çıp kurtulmak istiyorlardı. 

Muhafaza gemisi kaptanı: 
- Yardıma ihtiyacınız var mı· 
- Evet, fakat ilk evvel yelken 

illerin kaçmasına meydan verme 
yiniz. 

Muhafaza gemisi fayrab etti, 
kocaman yelkenlilerin arkasına 

düştü. 

Bulunduğumuz yerde!"\ çıktık. 

Elleri, ayakları bağlı ve yerde ya
tan yolcular tayfaların iplerini çö; 
dük. Güvertede nöbet bekliyen 
tayfa, kafa tası patlamış, beyni dı 
şarı fırlamış, cansız yatıyordu. 

Telsiz memuru da boğulmuştu. 
Tayfalardan dört ağır yaralı var
dı. Kamarama gelince ne var, ne 
yok alınmıştı. Genç kız da kay -
bolmuştu. 

cBir top sesi duyuldu. Sahile 
doğru açan yelkenlileri takib e
den muhafaza gemisi ateş edi -
yordu. Dürbünle bakıyordum. 

Güllelerden biri yelkenlilerden 

birinin baş tarafına isabet etti -
ğini ve grandireğin üstünde beya; 
bir şeyin sallandığını görür gibi 
oldum. Acaba bu ne idi. Dürbü -
nün camlarını sildim. Dikkatle 

bakmıya başladım. Ne gördüm bi· 
liyor musunuz? Sefiller, kaçır -
dıkları genç kızı direğe bağlama

mışlar mı? .. Hiç şüphesiz, bu sa
yede kaçıp kurtulmak istiyorlardı 

cŞüphesiz, Angajant'ın kuman· 
danı bunun ne olduğunu farket
mecli Yelkenlinin durmadığını 

görünce iki gülle daha savurdu. 
Yelkenliyi batırdı. İçindekiler hep 
denize döküldüler. 

.Muhafaza gemisi korsanların 

ezasını vrirken bizim S. O S. işa
retini alan iki vapur imdadımıza 
yetişti. Bizi yedeğe alarak Hong 
Kong'a getirdi. Kazanı tamir et -
tirdik. İşte yine yola çıktık. 

- Bu hlidiseyl dünya gazetelerı 
elbette bütün tafsilil.tile yazmış
lardır. 

- Hayır!. .. Biz gemiciler müte
vazı adamlarız. Şöhret değil, ha
yatımm kazanmak isteriz. Za -
man çok fena. Hayat pek güç ... 
Fakat artık ihtiyatlı davraıııvo -
ruz. Güverte yolcularını, gördü -
ğünüz gibi demir bir parmaklıkla 
ayırıyoruz. Mı.irettebatın hepsın

de silah var ...• 
Beni kamaran1a götürürken 

ve sol taraftaki mitralyözler!, kil 
çük tnpları göstrdi ve şu sozu 
sôyledı: 

- Korsan gc·milerini batırmak: 
ıçin ... 
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Eski ve yeni 
(5 inci sahifeden devam) 

arabanın önünde bir meşale bu
lundurmak mecburiyetinde idi 

İmparatorlar, katolunan me • 
saieyi gösteren bir nevi iıleti ha
vi arabalarla seyahat ederlerdi. 
Şu halde, şimdiki taksilerin hay
n bunlardır. 

Mesaieyi ölçen ve saati göste
ren aletlerle mücehhez araba -
!ardan başka imparatorların hu • 
susi arabaları da vardı. Üzerleri, 
güneşten muhaiaza için tenteli 
idi . 

YELKENLİ ARABALAR 
Çinde, hayvan ile çekilen ara

balardan başka yelkenli araba -
lardan başka yelkenli arabalar 
da vardı. Bunlar, bambu ağacın
dan yapılırdı. Tekerlekleri gayet 
büyuktıi. Çok şiddetli rüzgar ol
du mu, sandallartlaki yelkenler 
gibi birer yelken açılırdı. Fakat 
Çinliler en ziyade yelkenli ka . • 
yıklarla seyahat ederlerdi. 

Hindistanda mektuplar demir 
veya tahta sandıklara konulur -
du. Posta tatarları bu kutulan 
başları üzerinde tutarlar, müte
madiyen koşarlardı. Saatte 12 mil 
yol alan posta tatarları vardı. A
razisi kumluk olan ve bir çok de
reler bulunan bu memlekette bu 
sürat büyük bir rekordu. 

Şiddetli sıcak, yolcuları, rahat
su: ederdi. Çinliler, sol omuzla -
rında uzunca bir değnek taşır -
lardı. Değneğin ucunda birçok 
demir halkalar bulunurdu. Yü
rürken halkalar birbir! erine çar
par ve çıkardıkları sada, yılan -
!arı kaçınrdı. Sağ ellerinde de 
ıslak bir bez bulundururlardı. 
Bununla ara sıra yüzlerini siler
ler, serinlemeye çalışırlarclı. 

ARABALARA İSYAN 
Roma hukukcuları, günden gü

ne çoğalan arabaların sokaklarda 
rahat yürümeye mani oldukları
nı görünce isyaıı ettiler. 

İsyanın doğuşundan 2114 yıl 
evvel neşrettikleri (Arya) kanu
nu, kadınları Romada arabaya 
binmekten menediyordu: 

Sezar, yalnız harp arabalarına 
müsaade vermişti. Arabacıların 

bağırmaları en hoşuna gitmiyen 
bir şeydi 

•Arabaların, sedyelerin yolla -
rı kapamasına, halkın rahat gi
dip gelmesine mani olmamasına 
meydan vermemeli. Buna cesa -
ret edenleri şiddetli cezalandır
malı.• derdi. 

Buna rağmen, Romada araba
lar çoğaldı. Yolcu ve posta nak
liyatırun arabalarla yapılmasına 
başlandı ... 

l •&.rji;t•1f4;1 
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H 1 K A Y E 

Akrobatik aşk ! . 
(4 üncü sahifemizden devanı) 
- Niçin? Karın 'seni sevmedi mi? 
- Ah .. Keşke sevmeseydi .. Sev-

di .. Sevdi amma, benim sarı saç
lı, mavi gözlü kadını sevdiğim gi
bi.. Düşkün, sırnaşık bir aşkla ... 
olduğu gibi görünerek. .. 

Sevgim, bu hal karşısında, ya
vaş yavaş, azaldı, eksildi. Nihayet 
tükendi. .. 

eni eve karşı biraz liıkayd 
görünce karımın düşkün 

sevgisine bir de kıskançlık inzi
mam etti; zaten ruban basit bir 
kadındı, büsbütün basitleşti; dü
şününüz, tekmil meçhulleri hal -
!edilmiş bir muadele insana dü
şünmek, meşgul olmik ihtiya - · 

. '? 
cını verır mı ... 
Düşünemedim, meşgul olama -

dım; csev beni, sev beni!• diye 
ısrar eden bir kadını sevmedim; 
nihayet ayrıldık. 

imdi bütün kalbimle sarı 
saçlı, mavi gözlü kadına 

hak veriyorum: 
Seyjşenler, ipte oynıyan can -

ban ·a benzerler; düşmemelt 

için aşklannı füsunkar istifharn -
ların meçhul kıvrınılarında mu -
vazenelendirmelidirler. Saf biı 
aşk tek cepheli kalmağa mahkum 
ve ben, şimdi, bir nevi canba~ -
lıkla payidar olacağına kani bu
lunduğum aşka Akrobatik aşk 
demekte kendimi çok haklı bu -
luyorum!. 

RECAİ SANAY 

Adres 
Zorluğu 

• 

( 5 inci sahifeden devam) 

iki dükkan ilerideki kahvenin üs
tündeki ev ... 

K öşklü mahallebici, saatli 
mağaza, iki kapılı eczane, 
gibi cisim· ve .şöhret. ]er, 

csemti meşhur> !arın cadres rnüş-
irleri• dir. 

Bunlar, yinec sabit adres. !er
dir. Bir de, büsbütün talihe, te -
sadüfe terkedilmiş olanları var
dır: 

- Şoförlerin kahvesinde tel -
lal Klryako vardır. Onu sor, gös
terirler. Sabahtan akşama kadar 
kahvede oturur. Kiryakoya bak
kal Diınitriyi sorarsın. Bakkal Di-
mitri, sana, evi gösterir. 
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ltalya iş başında lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
Aşağıda, cins, miktar, muhammen bedeli yazılı 6 parti malzeme pazarlık ve açık eksiltme suretıle mu· 

( 4 Uncll sahifeden de"ıun) 
ayrıca büyük bir mesele teşkil e
decektir; diyctrlar. 

bayaa edilecektir. 
tirmek lazımdır. Berlin, Budapeş- Şartname nümuneleri her gün Levazım Dairemizde görülebilir. İsteklilerin yazılı tarih ve saatte temı-
te, Varşova arasında böyle bir natlarile Müdüriyette müteşekkil Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (6587) 
anlaşma vardır. Mikdarı Cinsi Muhamıne bedeli ilk teminat ihalenin nasıl ihale tarihi 

Bu yazılara başlarken Romanın L K. L K. yapılacağı 
Saat 

Bunun için milletlerarası bir 
komisyon teşkil edilerek Südet 
Almanların oturduğu toprakların 

Almanyaya devir ve teslimi ile 
meşgul olacağı söyleniyor. 

vaziyeti etrafında verilen malıl - 1---- -------------------------=---'---=-------
rnat hulasa edilmişti. Şimdi bu ya- 500 aded Galvanizli tel köşe 375.00 29.00 Pazarlık 4/11/938 11 

zılara bugünlük nihayet verir • 4000 • Galvanizli tel halka 

3 - Fakat bu cihetler teferrü
ata aid meselelerdir. Çünkü git -
gide başka meseleler çıktığı gün 
gözönüne getirilince Çekoslovak
ya işlerinin kolay kolay halledi -

lerniyeceği bir kere daha anlaşıl
maktadır. Şimdi Lehlerle Macar
ların istedikleri vardır. Çekoslo
Lehistan ve Macaristana verilme
leri meselesi b~ş göstermiştir. 

ken de yine Almanyanın takib 336000 
ettiği maksad etrafında ne söylen- 82000 
eliğini düşünmek I:lzım geliyor: 

• 
• 

Kağıd zıvana 10 librelik 343.0-0 
Kağıd zıvana 20 librehk 

Kağıd zıvana 10 libreU\i 245.00 

26.00 Pazarlık 4/11/938 14 

19.00 Pazarlık 4/11/938 İtalya gitgide Çekoslovakya işle- 2500-00 
rinde Almanyaya ve onunla be- 50000 
raber olan diğerlerine müzahe - 10000 
ret edecek, Almaııyanın kuvvet
lenmesine daha ziyade çalışacak

50-00 
5000 
5000 

• 
• 
• 
• 
• 

Kiiğıd zıvana 20 librelık 

Bakır zıvana 45 m/m 
Bakır zıvana 65 m/m 
Bakır zıvana 100 m/m 

475.00 36.00 Pazarlık 4/11/938 14,30 

Deyli Ekspres gazetesinin mu
habirine göre Her Hitler beynel
milel bir komisyon teşkil edile
rek Südetlerin oturdukları top -
raklann Almanyaya verilmesi işi
nin bu komisyon tarafından ida
resini kabul etmiştir. 

Fakat şayanı dikkat olan cihet 
herhangi bir teminat vermeği ka
bul etmemiştir. Lehlerin, Macar
ların dedikleri olmaclıkça Alman
yanın bu hususta teminat vere -
miyeceği söylenmektedir. Bunun 
manası demek oluyor ki Südet 
toprakları Almanyaya geçecek 
ortadan mühim bir kı~mı parça
lanmış, koparılmış olan bir Çe
koslovakya devleti kalacaktı. Bu
nun yeni hududlarına ilişilmiye
ceğini Almanya temin edeme -
mektedir. Almanyanın ileri sür -
düğüne göre Lehistan ile Maca -
ristanın da istediklerini yerine ge-

mış. Romadaki Avrupalı muha -
birlerin dediğine göre bundan 
İtalyanın birkaç türü! maksadı o
labilir. Fakat en mühim olan İs
panya işlerinde Almanyanın yar
dımını temin etmektir. İşte Avru
pa işlerinin birbirine nekadar do
laşık olduğunu gösteren bir key
fiyet. Fakat bu bahis daha de -
rinleştirilmek istenen bir bahis 
teşkil ediyor. Onun için Avrupa 
matbuatında buntın etraiında yeni 
çıkacak yazıları beklemek lazım. 

Kültür Bakanhğı 
Neşriyat müdürü 
Ankaray a döndü 

Mekteb kitablarının biran vve1 
hazırlanarak ders yılı başlamadan 
piyasaya çıkarılmalarını temin 
etmek için bir müddettenberi 
şeşehrimizde bulunmakta olan 

Kültür Bakanlığı neşriyat mü -
dürü Faik Reşid Unat Ankaraya 
gitmiştir. 

lstanbul Sıhhi Müesseselar Arttırma 
ve Eksiltme K omisyonundan ; 

Muhammen Fiyat M. Garanti 
Cinsi Azı Ço(tu K '"5 Lirı Kr. 

Kesilmemiş odun 2000 - 2500 çeki 380 780 
Mangal kömürü 15000 - 20000 kilo 4,50 
Bakırköy Akliye ve asabiye hastanesine lil.zım olan kesilmemiş odun 

ve mangal kömürüne tekli.(.edilen fiyatlar fazla görüldüğünden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1- Elosiltme 5.10.938 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda ya
pılacaktır. 

2- Miktar, muhammen fiyat, muvakkat garanti yukarda yazılıdır. 
İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. 

3- İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir sa-
at evvel komisyona vermeleri. (7057) 

10000 
1000 
3000 

250 

100 

200 

200 

200 

740 

500 

2500 

• Bakır zıvana 120 m/m 

• Mika 

• Haruri veşia 930.00 

• Sigorta 

• Tek ucu halkalı demir 
9 'h" 

• Galvanizli lente gergi 
mekiği 

• Galvanizli askı teli ci-
va tası 

> Galvanizli askı teli ke- 758.00 
nedi 

> Demir örtülü çubuk 
8 'h" 

• Boru başı kenedi 3" lik 

> Boru başı kenedi 2" lik 

> Pulluk boru başı kene-

di civatası 30X 6 m/m 

Ista o bul Belediyesi 

'/0.00 

57.00 

Açık eksiltme 4/11/938 14,30 

Açık eksiltme 4/11/938 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

' 15.10 

1'.ıskc~i e ··r ı · e-~•:_ _ ____ _ ___ .;..' ..;e~er;.....t..;a_K_ıı_ı -' _, .,.----

clrgat ve emsali hayvan koşulu 

dolap• hakkındaki ihtira için alın

mış olan 10 ilkkfuıun 1932 tarih ve --4 
1521 numaralı ihtira beratının ih-t=lo s; ı . u ·.ı anııııe ı , e . ıtlt 

30 Amir elbisesi 15 lira tiva ettiği hukuk bu kerre başkası- 11 
418 Efrat • 10 • na devir veyahud mevkii file kon-

. · · · · ef d !" 1 k d 'kt 'l h men mak için icara dahi verilebileceği Itfaıye amır ve ra ına uzumu o an yu ar a mı arı e mu am . . 
. . . N.. 1 · tekili edilmekle olmakla bu hususta bedelı yazılı bulunan elbıse açık eksiltmeye konulmuştur. urnune erı- , . . . 

le şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı fazla malumat cdiıımek ıstiyen -
· · · · kb !erin Galatada Aslan ban 5 inci )rnnunda yazılı vesıka ve 347 lira 25 kuruşluk ılk temınat ma uz veya • .. 

mektubile beraber 4/10/938 salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümen- kat 1-3. ~u:rıaralara muracaat ey -
de bulunmalıdırlar. (Bi (6600) lemelerı ılnn olunur. 

••• İstanbul 3 üncü icra memurlu -
İlk okullara kurdurulacak soba ve temizleme işi açık eksiltmeye konul ğundan: 

muştur. Bun 1500 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Mü- Bir borçtan dolayı mahçuz vı 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika paraya çevrilmesi mukadder bir 
ve 112 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya rnektubile beraber 4/ d d h .1 b' d t ~ !" .. a e yazı ane ı e ır a e ı am-
10/938 •alı günü saat 14 buçukta Daimı Encümende bulunmalıdırlar. b lı M k . d . 

(i) (6601) a ar om ra yo ve saır eşy~ 
••• 4/10/938 tarihine müsadif salı gü-

Nih dın · b d d l h · dil iki' d t k'l' te g•Lı nü saat 9 da Pangaltıda Bilezikçi a vergı orcun an o ayı ~cız e en a e ı ım z ıı:ı.u _ .. .• 

yazıhane, bakır mangal, tencere ve bir adet sandalye teşrinievvelin ü- sokagında 27 Na. lu han~ oııunde 
çüncü günü saat iki de Çemberlitaşta Vezir hanında alenen satılacak- açık arttırma ile satılacagından ta-
tır. •B• ·6930• ( !ip olanların yevmi mezkılrda ma-

Ayıklayın bakalım pirinci ta - , _________ m::ıımıııaııı ____ llll!l•l--•••ı-. 

şını! Vallahi gayet kolay yerde ... , 
Çocuğa sorsan bilir. Caddeden 
saptın mı, birinci değil, ikinci 
değil, üçüncü sokak ... Bu, üçüncü 
sokağa girdin mi, karşına iki ara 
sokak gelir. Köşebaşındaki salata 

soğan satan ihtiyara, sobacı İspi -
ronun evini sor. İspironun karısı 

••• hallinde hazır bulunacak memura 
Şehir tiyatrosunun Tepebaşı Dram kısmı sahne perdesile dış kapı müracaat eylemeleri iliın olunur. 

da, çocukları da, bekçinin oturdu
ğu kahveyi bilirler. Bekçiyi bul
dun mu, kolay! Bekçi, bizim eve 
bitişik apartımanın kapıcısının 

gündüzleri çalıştığı mobilyeci 
dükkanını bilir. Kapıcıyı bul -
dun mu, bizim evi de buldun, de
rnektir. 

Gördünfiz ya? Ne kadar kolay! 

M eden! bir şehirde, böyle 
adres vermek, böyle ad -
reslerle b ir yer aramak, 

bulmak : b ilmeJ'.!l amma, bana, 
biraz ayıb gibi geli)'Or' 

- - - -

ve gişe yanlarına ve kapı üstüne ve Komedi kısmı sahne perdesine An- (10699) 
tre ve koridorlarına konulacak ilan ve reklam işi açık arttırmaya konul- ---------- - --
muştur. İlan yeri 76 metre murabbaı olup beher metre rnurabbaına 8 li- İstanbul 3 üncü icra memurlu -
ra 50 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün- ğundan: 

de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 48 lira 45 Mukaddema Karsta Yusufpaşa 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3/10/938 pazartesi mahallesinin Kazunpaşa caddesin-

011 KSU"" RU"" K ŞURUBU j günü saat 14 buçukta Daimi Enc~~.':'..:.unmalıdırlar. (B) (65~~ de mukim iken halen ikametgahı 
[ meçhul bulunan Bayram oğlu Ab-

' 's ı· rop Pectoral 'f İnhisarlar u. Müdürlüğüııdcn: ba~:i ve Aciman ve İsak Almaleh 
' ' 1 şirketinin 18/8/937 tarihinde va -

I - İdaremizin Cibali Fabrikası için •artnamesi mucibince satın a- desi hulfil etmiş bir kıt'a emre mu-Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları • 

temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa lınacak 1 adet pl:lnya açık eksiltmeye konmuştur. harrer senede müsteniden zirnme-
I Il - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187,50 lira- tinizde alacağı olan 122 yüz yirmi 

şayanı tavsiyedir. dır. iki liranın tahsilinin temini zımnın-
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ III - Eksiltme 24/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 da ve Sultanahmed 3 üncü sullı 

Beyojtlu İstanbul de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şııbesindeki Alım Komisyonunda hukuk mahkemesinden istihs~' '.!-

liıl••••••••••••••••-••••••••- yapılacaktır. dilmiş 9/3/938 tarih ve 938/81 sa-

lstanbul Li manı Sahil Sıhh iye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan ; 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına- yılı haczi ihtiyati kararına tevfikan 

bilir. haczen tahsil edilmiş bulunan yüz 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni tekilllerini yirmi üç lira 60 kuruş hakkında 

.ihale gününden en az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdür-
A- Merkezimize ait Sinop motörü teknesi tamir edilecektir. Keşif lüğü Tütün fabrikaları şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu- ve esasen mütedair alacaklı şirket 

bedeli 975 liradır. tazammın vesika aimaları lazımdır. vekilinin vaki takibata tevfikan 
B-- İstekliler buna ait fenni ve idari şartnameleri beş kuruş muka- vı _ İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 tebliğ kılınmak üzere tara!ın ıza 

bilinde merkezimiz levazımından alabilirler. güvenme paralarile birlikte eksiltme için t ayin edilen gün ve saatte yu- . gönderilen ötlerne emri ıkmTtııtgahı 
C- Eksiltme 18 Birinciteşrin 1938 salı günü saat 14 te Galatada Ka- !karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6216) hazırinızın meçhuliyeti hasebile teb 

ramustafapaşa sokağında mezkur Merkez Satınalma komisyonunda ya- liğ kılınamıyarak bu husustaki teb-
pılacaktır. lstanbu ~ P. T. T. Müdürlüğünden; 

D- Eksiltme açık olacaktır. 1- Üsküdar Selimiye, Çamlıca, Haydarpaşa ve Kızıltorırak, Kadı-
E- Muvakkat teminat parası 73 lira 13 kuruştur. köy Haydarpaşa arası posta nakliyatı şartnamesi mucibince açık eksilt-

B D • J'l /ı G f • F- Eksiltmeğe girecekler bu gibi t amirat yaptıklarına dair resmt meye konmuştur. 
aş lş ez e rl·p uoma zzma vesika ibraz etmeleri •arttır. (7031) 

' 1 t .ı '- • 2- Eksiltme 18/ 10/ 938 salı günü saat 13 de Büyükpostane birinci 

ligatın bir ay müddetle ilanen icra 
sına icra haakimliğince ka-rar veril

miş olduğundan tarihi ilandan itiba 

ren mezkür müddet zrfında ve 938/ 
1214 dosya numarasile müddeabih 

nevraf ji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 11!11111-•ll!!.l!I. -------1111!!! .. ı---------•--;- katta müteşekkil P. T. T. Alım Satım komisyonunda yapılacaktır. 
• • l ca:bında gUnde Uç kate alınablllr.. • OSKUDAR • KADIKOY VE HAYALiSi ı j 3- Aylık muhammen bedeli 200, senelik 2400 lira, muvakkat temi-

HALK TRAMVAYLARI TÜRK nat 180 liradır. 
Şile Malmüdürlüğünden : ANONiM ŞiRKETiNDEN • 4- Müteahhit n:kliyatıid~re için3otomobil_vekafi~~stahde~.bu-

ı- 5994 lira 84 kuruş keşif bedelli Şile hükfunet konağı tamiratı • lunduracak, taşıyacagı kıymetlı maddeler karşılıgı olmak uzere katı te-
Malmüdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda açık eksiltmeye ko- latanbulYall ve Belediye Relalljlnln minattan başka 5000 liralık kefalet ve tçrninat verecektir. 
nulmuştur. İhale 20/10/938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de vaki talebi Uzerlne 5- Talipler in şartnameyi görmek, tafsilat almak ve teminatlarını 
rnezkür yerde yapılacaktır. 1/10/938 •• " d 'ti"b · gunuo en ı aren yatırmak üzere iş günlerinde P. T. T. Vilayet Müdürlüğü Idari kalem !e-2- Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenn1 
şartname, proje, keşif huliısasile buna müteferri diğer evrak parasız lskeleyolu Durağı Caddebostanı 1vazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde 938 Ticaret odası ve iyi huy ve-

görülecektir. Caddebostanı ,, Erenköy sikalarile komisyona müracaatları. (7035) 
3- Muvakkat teminat •450• liradır. 1 1 b C 
4- İsteklilerin en az beş bin liralık bu İie benzer iş yaptığına dair Şenyol " Çinardibl stanbul Ber erler enıiyetinden; 

ihale gününden sekiz gün evvel İstanbul Naiıa Müdürlüğüne müra- olarak tesmiye OlunacaQından &ayın yolcula· 27.9.938 salı günü Cemiyetimizin umumi heyet toplantısında ekseri-
caatla mezkür Müdiriyetten almış olduğu ehliyet, Ticaret Odası vesi- rımız ın Bilet taleblerlnl bu yeni isimlere yet temin edilemediği cihetle toplantının 4.10.938 salı günü saat 14 de 
kalarını ve sair evrakı müsbiteyi ihale günü saat 12 ye kadar komisyo- 1 göre yapm 1'1arı rico olunur. ve yine Cemiyet merkezinde ikinci defa olar ak toplanacağını bildirdiği-
na ibra7 evlemeleri ilan olunur. •6897• • /miz kRyıtlı :ı~anın lıehem0hal gelmelerini r ica ederiz. 

borcunuza ve alacaklı şirketın t a
kUıat icrasına karşı ve icranın te

hirini müstelzim kanuni bir iti -
razda bulunmadığınız takdirde mez
kur müddetin hitamını müteakıb 

cebri icra suretile icab eden mua
meleye devam olunacağı malümu

nuz olmak ve ödeme emnnin tarafı
nıza tebliğ makamına kaim bulun- B·' 

Jl. u 
malı: üzere keyfiyet ilar ·~- J ·hli> . 

olunur. (10698) mal olmak-
. çok ucuzdur. 

Salııp ve nerri:~~'t A Z 0 N ve 
Baj m !L" 

. deposu. Ye-
ETEM IZZll>C' N 47 "51 o. 
Son Tclgr3-.ıl'~t vardır:., 
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7-SON TELGRAF- 1 1 ci Teşrin 1931 

Aylarca 
Takip edilen 
Casus!. 

ISTANBUL VALILIGINDEN: 
ıtanbul Umumi Meclis Aza Seçimi Başlıyor. 
inlihab devresi müddetini dolduran lstanbul Umumi Meclisi Azasının yeniden seçilmesi için 

şrin/1938 de başlıyacak olan üçüncü intihab devresi seçiminde 935 umumi nü
yunında tesbit olunan nüfus nisbetıerine nazaran Adalardan (2), Bakırköyünden (2), Beşiktaş
•), Beykozdan (3), Beyoğlundan (18), Eminönünden (8), Fatihden (12), Eyübden (2), Kadıköyün-

(S tncl hlf mi d 4), Sarıyerden (4), Üsküdardan (4) ~ seçilmesi lıizım geleceği 1580 sayılı Belediye Kanununun 
ııa e zden evaı . d . t vfik . • · kat bu yolculuk nda dücı mad esme e an ilan olunur. (7053) 

.. sırası J b 1 V ı· V B J d" R " ı•w" d nuyordum ki artık yolda tu' stan u a 1 e e e ıye eıs ıgın en: 
mamak gitgide imktınsızlaşı!stanbul Umumi Meclisine Aza intihabııı.a l/İlkteşrin/1938 Cumartesi giinü başlanarak seçim sekiz 
du. . devam edecek ve 8/İlkteşrin/1938 Cunıartesi günü saat 20 de rey atma müddeti bilecektir. 
Nıhayet bu da oldu. Çintihab hakkını haiz hemşehrilerin aşağıda yazılı giinlerde nüfus tezkerelerile birlikte müracaatla 

Munihte kendimi belli ctmJerini kullanmaları lüzumu iliinolunur. 
t~nha bir sol«:ığın içinde et ala r : 
hır otele gitmiştim. Çok _ 
den dört kişinin b. den bir, 2, 3 /İlk Teşrin/1938 
lunduğum odadan ~ ri gı· Cumartesi, Pazar, 

.. d.. ıçe 
gor um. Bunlar ban . Pazartesi . 

. -: Biz, dediler, ~ıın1 4, 5 / İlk Teşrin/1938 
gızlı polis teşkilat 8 Salı, Çarşamba. 
memurlarıyız!.. Sora1:ağu 6/İlk Tcşrin/1938 
lere cevap veriniz• Perşembe. 

!Uiihiş hiıdisele~ k r 7 /İlk Teşrin/938 
Benim için artık k:r Cuma. 

madıgmı anlamışt 1' 8/İlk Teşrin/1938 
den her biri ayrı ırn. Cumartesi. 

ayrı ı 
ruyorlar. Birisine 
d°'" cevı E ••b ıgım sırada diö- 1 f yu : 
k b" oer er 

a ır şey soruyord -
tın her birine ceva;"
cnek çok zordu. Cev. -
?ekten zaten Ütnidi _ 
tım. ?nlar soruyor, :y
ler soylüyorum. Fafet 
benim pasaportumu l:ıen 
le bunu kaybettiğiiın. 
~~ıl kaybettiğimi dört 
<ışıye de i9andırml:eU

rordu. Fakat çok €bun
:ırın biri bana donbire 

l/İlk Teşı-in/938 
Cumartesi 

• • 
• • 

2/İlk Teşrin/938 
Pazar. 

• • 

3/İlk Teşrin/938 
Pazartesi 

• • 

leriledi. Elini uza'll\de- 4/İlk Teşrin/938 
ki takma saçı tut aldı. 
.) zaman hep birı'lle ka
·ar verdiler. 

- Anladık, d< AVUs
.uryadan ge!m<ısııst , an 
oaşka bir şey d 

Beni alarak .er. Bir 
Yere hapsettileı'Ir sıkın
t~ bir yer gfül. On bir 
sun orada kalı Yiyecek, 
ıçecek yoktu. ttecek bir 
şey vermemiş~Vrisi gün 
oradan alarak:<lişinin top
lu bulunduğu\'il gönder
diler. Burası heyeti id· B ı. 

ena hep bir çok sualler 
sormağa ba Şu sualleri 
tekrar <'diyo 

- Pasap()erede?. 
. - Burayıup ta geldi _ 

mz?. 
1 

- A vust gelmiş bir 
J;;tsus oldı neden itiraf 
etıniyorsun 

1 
• Ben cas~ç kabul etini.-

Yordum. 
Ilöy le tı reddcttig'" 

•ıb· d h ıın • ı, a aleler söylese! 
hepsini irlyordum. Be: 
tekrar hüetirclıler. Yal 
nız kaldıılüddet h.. ~z , ucrenın 
<apısı açınan yin ene ola-
c:k diye Fakat kapıyı a-

l Çul\ gard başkası değildi 
ve elindC>ir parça ekm kl 
bıra Ü .. e e z su ç gun zarfınd 
bana bu dört defa ekrn ~ 
ve~ugı e 

in sonra ' 
Üçün•n sabahı idi. Gizli 

Pulıs mrından iki kişi h·· 
rey Uc· 

.. e gceni aldılar. Bir Şe 
soylemtı. İstasyona gidi Y 
yordıı1c bunu herkes 

0 
-

Ya _gö@m zaman an1:a
dım. Dvel bir şey öğr 

k 
. en. 

.ne lcğildi. Istasyonda b· 
let alıı zaman anladım ı: 
beni I götüreceklerd· ki 

T ı. 
retikti ve tren kalka _ 

rak ~devama başladılctan 
sonra türlü şeyler düş·· un-
mege .ım. Kendimi trend 
ataralıak fikri de bu tü len t .. 

1
_ r u 

ur u ıceler arasında buiu-
nuyo en süralle yoluna d 
varn du. Gözlerim pence ~ 
rcdcrıya dıılmış, güya etra
fı SC!Jrdum. 

l o kelepçeler 
HEaf karla örtülmüşt .. 

Bi:ıylma gelen türlü türt 
şe,·l~eyce zaı '"n geçti. So u 
ra lla beni götürmekte 0 ~
lan ra pek sıkıştığımı 011 
i~·in dışarı götürmesin~ 5 .. un 
led: oy-

~Brımde kelepçe vard 
ri vıl.t..adam beni alarak ı. 

o -
Münih 'iHıü zaman yüz 

b 
nu-

et bir safh~ırer girmez h 
Al . d e-manya ıle 1 ıın. Kapıyı ka-

• Salı • 
5/İlk Teşrin/938 
Çarşamba 

• • 
6/İlk Teşrin/938 

Perşembe 

• • 
7 /İlk Teşrin/938 

Cuma 
• • 

8/İlk Teşrin/938 
Cumartesi 

• • , 

• • 

8/İlk Teşrin/938 
Cumartesi 

Fatih: 
l/İlk Teşrin/938 

Cumartesi 

2/İlk Teşrin/938 
Pazar 

3/İlk Teşrin/938 
Pazartesi 

4/İlk Teşrin/938 
Salı 

5 /İlk Teşrin/938 
Çarşamba 

6/İlk Teşrin/938 
Perşembe 

• • 

7 /İlk Teşrin/938 
Cuma 

8/İlk Teşrin/1938 
Cumartesi 

• .. 

~dıköY: 
l/İlk Teşrin/938 

Cumartesi 

2/İlk Teşrin/938 
Pazar 

3/İlk Teşrin/938 
Pazartesi 

• • 

4/İlk Teşrin/938 
Salı 

5/İlk Teşrin/938 

• 

Büyükada mahalleleri 

Heybeli.ada mahalleleri 

Burgaıada mahalleleri 

Kınalıada mahalleleri 

Tayin olunan günlerde de rey
lerini kullanamıyanlar. 

lsliimbey, Dümeciler mahallelerL 

Alibey köyü 
Kemerburgaz 
İsliımbey, Düğmeciler, Üçşehit -
ler, Güınuşsuyu mahalleleri 
Kemerburgaz 

üçşehit!er 

Petnahor, Pirinççi 

Cezrikasırn mahallesi 

Odayeri köyü 
Cezrikasırn, Abdülvedud, 
Çelebi, N~şancı mahalleleri 
Çiftalan, lhsaniye köyleri 

Fatilı 

Fethiçelebi, Nişanca mahalleleri 

Ağaçlı köyü 
Cuma, Yenitopçular mahalleleri 

Akpınar köyü 
Cuma, Yenimahalle, Topçular ma

halleleri 
Küçükköy, Ce!ıeci köyü 

KemErburgaz ve Merkez köyleri 

Tayiıı olunan günlerde ve yer -
!erde reylerini kullanamıyanlar 

Baba liagan Akmi, Gureba Hü
seyiııağa Hüsambey, Hoca Üveys, 
İskenderpaşa, Kırkçe~me, Kir -
mastı, Muradpaşa, Şehremini, 
Sofular, Sinanağa mahalleleri. 
Beyceğiz, Dervişali, H3ticesul -
tan, Keçeci, Karabas, Kocade<ie, 
Kahriyei Atik Alipa~a, Mimar Si
nan, l\1uhtesib İskender, Nesli -
şahsuJtan 
Abdisubaşı, Küçükmustufapaşd, 
Müftüali Hay.dar, Kasalı Den •r
hun, Haraççı Kara Mehınot. 
Hatib Muslihittin, Tevkiı Cafer, 
Tahtaminare, Hızırçavuş, Katib 
Muslihittin, Hamami Muhittin, 
Molla Aşki, Hoca Kasım Günani, 
Avcıbey, Balat, Karabaş, Atik 
Mustafa paşa 
Kazlıçeşme, Mirahor İlyasbey, 
Hacı Evhat, Hacı Hamza, Hacı 

l!üseyinağ 
Aliiakıh, Canbaziye, Abdiçe!<?hi, 
Kocamustafapaşa, Arabacı Be -
yazıd, Sancaktar Hayrettin ma -

halleleri 
Davutpaşa, Hubyar, Keçihatun, 
Kürkçübaşı, Yalı, İnebey, Çakır
ağa, Kasab İlyas mahalleleri 
Arpaemini. Beyazıtağa, Denizap
tal, Ereğli, Fatmasultan, Molla -
eşref, Nevbahar, Ördek kasap 
Melek.hatun, Merkezefendı, Uzun 
Yusuf, Veledikarabaş, Seyitömer, 
İbrahimçavuş mahalleleri. 
Muayyen günlerde ve yerlerde. 
reylerini kullanamıyanlar. 

Caferağa, Osmanağa mahalleleri 

Rasimpaşa mahallesi, 
İbrahimağa . 
Hasanpaşa, ikbaliye mahallelerı 

O . Mecidiye mahalleleri 
smanıyet 

Z .. ht·· Tug·ıacı mahalleleri u upaşa, 

Göztepe mahallesi 

Büyükada iskele civarında bulun
durulacak sandığa. 

Heybelide polis mevkii yanında 
bulundurulacak sandığa. 
Burgazada nahiye binası civarın
da bulundurulacak sandığa. 
Kınalıada iskele civarında bulun-
durulacak sandığa. 
Büyükada iskelesi civarında bu -
lundurulacak sandığa. 

Eyüb camii kebirinde bulunduru
lacak sandığa. 
Alibey köyündeki sandığa. 
Kemerburgazdaki sandığa. 
Eyüb camii kebirinde bulunduru
lacak sandığa. 
Kemerburgazda bulundurulacak 
sandığa. 

Eyüb camii kebirinde bulunduru-
lacak sandığa. 

Köy !erinde bulundurulacak san -
dığa. 

Otakçılar karakolunda bulundu 
rulacak sandığa . 
Köyde bulundurulacak sandığa. 

Otakçıla rkarakolunda bulundu -
rulacak sandığa. 
Çiftalan köyündeki sandığa. 

Otakçılar karakolunda bulundu -
rulacak sandığa. 
Köyde bulundurulacak sandığa. 
Rami jandarma karakolu binasın
daki sandığa. 
Köyde bulundurulacak sandığa. 
Köyde bulundurulacak sandığa. 

Küçük köyde bulundurula -
cak sandığa. 
Kemerburgaz nahiye binasındaki 
sandığa. 
Eyüb camii kebirinde bulunduru
lacak sandığa. 

Kaymakamlık binasında bulun -
durulacak sandığa. 

Karagünırükte 17 inci ilk mekteb 
binagındakı sandığa. 

Küçükmustafapaşa Gülcamisinde
ki oandığa. 

Balatta Tahtaminare caınisinde 
bulundurulacak sandığa. 

Saat 8-12 de Kazlıçeşmede kahve
d'e saat 13-18 de Mirahor camiinde. 

Saat 8-12 
Kocamustafapaşada Çiçekçi kah

vesinde. • 

Saat 13-18 
Aksarayda Çakırağa camiindeki 
sandığa. 

Şehremini Halk Partisi binası kar
şısındaki Ereğli sandığa. 

Saat 8-14 
Mevlevihane kapısında 20 inci ilk 
mekteb binasında. 
Saat 14,30 - 20 
Kaymakamlık binasında bulundu
rulacak sandığa. 

Kaymakamlık binasında bulundu
rulacak sandığa. 

Rasimpaşa İlk okul binasında Çı
naraltı mevkiinde. 
Haydarpaşada ilkokul binasında 

daki sandığa. 
Karakol civarındaki bahçede bu
lundurulacak sandığa. 
Altıncı ilkokul binasında bulun -
durulacak sandığa. 
Rıdrnnpaşa caddesindeki bahçe -
de bulundurulacak sandığa. 

urulacak 

6/İlk Teşrln/938 
Perşembe 

• • • 

7 /İlk Teşrin/938 
Cuma 

7 /hk Teşrin/938 
Cuma 

8/İlk Teşrin/938 
Cumartesi 

• • 

• • 

Sar1ye!..:_ 
l/İlk Teşrin/938 

Cumartesi 
Saat 8-18 

2/hk Tcşrin/938 
Pazar 

Saat 8-12 
2/İlk Teşrin/938 
Saat 13-18 

3/İlk Teşrin/938 
Pazartesi 

Saat 8-12 
3/İlk Teşrin/938 

Pazartesi 
Saat 14-18 
4/İlk Teşrin/938 

Salı 
Saat 8-12 
4/İlk Teşrin/938 

Salı 

Saat 13-15 
5/İlk Teşrin/938 
Çarşamba 

Saat 8-18 
6/İlk Teşrin/938 
Perşembe 

Saat 8-12 

• • 
Saat 13-8 

7/İlk Teşrin/938 
Cuma 

Saat 8-18 
8/İlk Teşrin/938 

Cumartesi 
Saat 8-12 

• • 
Saatl4-20 

Üsküdar: 
l/Ilk TeşrlıJ938 

Cumartesi 

2/İlk Teşrin/938 
Pazar 

3/İlk Teşrin/938 
Pazartesi 

• • 

4/İlk Teşrin/1938 

Salı 

• • • 

5/İlk Teşrin/1938 
Çarşamba 

6/İlk Teşrin/1938 

Perşembe 

• • 

7 /İlk Teşrin/1938 
Cuma 

• • 

• • 

8/İlk Teşrin/1938 

Cumartesi 

• • • 
B 
....,!.YOğlU: 

l/İlk Teşrin/938 
Cumartesi 

• • 

• • 

• • 

2/İlk Teşrin/939 
Pazar 

• • 

3/İlk Teşrin/938 
Pazartesi 
• • • 

4/İlk Teşrin/938 
Salı 

• • • 

Kozyatağı mahallesi 

Yeni Sahra mahallesi 

İçcrenköy mahallesi 

Küçükbakkal köyü 

Bostancı mahallesi 

Suadiye mahallesi 

Tayin olunan günlerde ve yerler
de reylerini kullanamıyanlar. 

Kefeliköy, Kireçburnu, Büyük -
dere. 

Kumköy, Demirciköy, Kısırkaya 
' 

Uskumru, Gümüşdcre, Zekeriya 
köyleri 

Rum Feneri 

Garipce köyü 

Bahçe köyü 

Rumelikavağı 

Maden, Sarıyer,"Yenimhalle 

Emirgan m'l.hallesi 

Rumelihısarı 

Yeniköy, Tarabya, İstinye ma • 
lıalleleri 

Ayasağa köyü 

Tayin olunan giinlerde ve yer -
!erde rey !erini kullanamıyanlar. 

Selimiye, İhsaniye, Sinanpaşa, 
Salacak, İmrahor, Ayazma, Ah • 
met Çelebi mahalleleri. 
Hamza Fakih, Çakırcı Hasanpaşa, 
Tavaşi Hasanağa, Kefçedede ma• 
hallelcri. 
Dibağlar, Hayreddinçavuş, Val • 
deıatik mahalleleri. 
İnadiye, Ahçıbaşı, Arakiyeci H. 
Mehmet, Aarakiyeci li Cafer, 
Kazasker Ahmet, Merkez Altunt. 
zade mahalleleri. 
Muratreis, Pazarbaşı, Selfuni.ali 
mahalleleri. 
Kısıklı, Altunizade, Bulgurlu, Na
mazgah, Mecidiye mahalleleri. 
Rumi Mehmelpaşa, Selmanağa. 
Hacı Hesnahatun, İnkı!Ab, Solak 
Sinan, Dürbalı, Tenbel Hacı Meh· 
met, Gülfemhatun mal1alleleri. 
Saat 8-12 İcadiye, Sultantepe ına. 
halleleri. 
Saat 13 ilA 18 Kuzguncuk 

Saat 8 ila 12 Beylrebeyi, Abdi!],. 
lahağa, Küplüce, Bürhaniye, Ça • 
vuşbaşı mahalleleri. 

Saat 13 ila 15 Çengelköy, Yeni • 
mahalle, KulelL 

Saat 16 ila 18 Kandilli, Vaniköy, 

Ümraniye, Reşadiye, Çekme, Yu,. 
karı Dudullu, Aşağı Dudullu, A • 
lemdağı, Sultan çiftliği köyleri. 
Tayin olunan günlerde ve ytt • 
!erde reylerini kullanamyıanlar, 

Asmalımeseit, Şahkulu, Evliya 
Çelebi, Tomtom mahalleleri. 
Kamerhatun, Çukur, Kalyoncu 
mahalleleri. 
Kuloğlu, Hüseyinağa mahalleleri 

Arapcaınii, Yenicami, Müeyyed 
zade Emekyemez, Bereketzade 
mahalleleri. 
Gümuşsuyu Şehitmuhtar, Koca • 
tepe, Katibmustafa Çelebi ma • 

halleleri 
Kılıcali, Hacımimi, Kemanke, 
mahalleleri. 
Firuzağa, Cihangir mahalleleri. 

Pürte!Aş, Ömer Avni mahalleleri. 
İnönü mahallesi 

Hacıahmed, Bostan, Eskişehir, 

renişehir, Bülbül mahalleleri. 

sandığa. 

Kazasker can .i avlusundaki san
dığa. 

İlk okul binasında bulundurula • 
cak sandığa. 
Köy meydanında bulundurulacak 
sandığa. 

Koy meydanında bulundurulacak 
sand•ğa. 

İlk okul bina.~ında bulundurula -
cak sandığa. 
İlk okul binasında bulundurula -
cak sandığa. 
Kaymakamlık binasında 

durulacak sandığa. 

Saat 8 - 18 de 
Kaymakamlık binasında 

durulacak sandığa. 
Saat 8 - 18 

bulun -

bulun -

Kumköy odasında bulundurulacak 
sandığa. 

Saat 13-18 
Uskumrul:öy odasında 

durulacak sandığa. 
Saat 8-12 

bulun -

Parti binasında 

sandığa. 

bulundurulacak 

Saat 14 - 16 
Garipçe Parti binasında bulundu
rulacak sandığa. 
Saat 8 - 12 
Köy ihtiyar 
sandığa. 

heyeti binasındaki 

Saat 13 - 18 
Rumelikavağı 

sandığa. 

ocak binasındaki 

Saat 8 - 18 
Sarıyer Parti binasında 
rulacak sandığa. 
Saat 8 - 12 
Emirgan Parti binasında 
durulacak sandığa. 
Saat 13 - 18 

bulundu-

bulun • 

Hisar Parti binasında bulunduru 
lacak sandığa. 
Saat 8 - 18 
Yeniköy Parti binasında bulun 

aurulacak sandığa. 

Ayazağa Parti binasında bulun • 
durulacak sandığa. 

Kaymakamlık binasında 

durulacak sandığa. 
bulun • 

Kaymakamlık binasında bulıınd11o 
rulacak sandığa. 

Kaymakamlık binasında bulundu• 
rulacak sandığa. 

Valdeiatik camiinde bulundurula· 
cak sandığa. 
Arakiyeci Hac! Mehmet camiindı 
bulundurulacak sandığa. 

Çinili polis karakolunCla buıuncı u· 
rulacak sandığa. 
Kısıklı nahiye binasında bulundu • 
rulacak sandığa. 
İskele camiinde bulundurulacaJI 
sandığa. 

Fıstıkağacı, eski hanenaeıer blrU. 
ği binasında sandığa. 

kuzguncuk belediye baldmllli 
nasında. 

Beylerbeyi Parti binasında 
lundurulacak sandığa. 

Çenkel.köy polis karakolunda. 

Kandilli camiinae bulundurula 
cak sandığa. 
Köylerde bulundurulacak sandıJıı, 

Kaymakamlık blıwıında bulundu
rulacak sandığa. 

Beyoğlu kaymakamlık binası ö • 
nündeki sandığa. 
Kamerhatun camiindeki sandığa. 

Ağacamiinde bulundurulacak san
dığa. 

Galatada Arabcamü önündeki 
sandığa. 

Taksimde Köşk gazinosundaki san 
dığa. 

Tophanede Kılıçali camii önünde
ki sandığa. 
Firuzağa camii önündeki sandığa. 

Fındıklı camii öniindeki sandığa. 
Taksim ağcılık kulübü karşısında 
Gülistan gazinosundaki sandığa. 
Kasımpaşa camiikebir avlusunda. 

Devamı 8 inci sayfada 

-
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• 
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Memleketin en tanınmış g a z e t e c i .l e r i ve 
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PAZ RT Si 

5/İlk Teşrin/938 
Çarşamba 

• • 

6/İlk Teşrin/938 
Perşembe 

• • 

7 /İlk Teşrin/938 
Cuma 

• • 

• • 

• • 
8/İlk Teşrin/938 

Cumartesi 

• • 
• • 

Beşiktaş: 
l/İlk Teşrin/938 

Cumartesi 

2/İlk Teşrin/938 
Pazar 

3/İlk Teşrin/93Ş 
Pazartesi 

4/İlk Teşrin/938 
Salı 

5/İlk Teşrin/938 
Çarşamba 

6, 7 /İlk Teşrin/938 
Perşembe - Cuma· 

8/İlk Teşrin/938 

E"1inönü: 
l/Ilk Teşrin/938 

Cumartesi 

2/İlk Teşrin/938 
Pazar 

• • 

3/.İlk Teşrin/938 

• • 

4/İlk Teşrin/938 
Salı 

• • 

5 /İlkTeşrin/938 
Çarşamba 

• • 

7 inci sayfadan devam 
Hali\skargazi, Meşrutiyet mahal
leleri. 
Küçükpiyale, Kaptanpaşa, Hacı 

Hüsrev, Bedreddin mahalleleri. 
Pangaltı, Duatepe, Feriköy ma -
halleleri. 
Harbiye mahallesi 

Bozkurt, Paşa mahalleleri 

Sütlice mahallesi 

Keçecipiri mahallesi 

Hasköy mahallesi 
Şişli, Cumhuriyet mahalleleri 

Mecidiye mahallesi 
Kağıthane köyü 

Sinanpaşa, Vişnezade, Yıldız, Ci
hannüma, Türkali, Abbasağa ma
halleleri. 
Muıadiye, Teşvikiye mahalleleri 

Dikilitaş mahallesi 

Bebek mahallesi 

Arnavudköy, Kuruçeşme mahal
leleri 
Ortaköy, Mecidiye mahalleleri 

Tayin ol:unan günlerde ve yerler
de reylerini kullanamıyanlar. 

Hocapaşa, Hobyar, Mehmet Gey
lani, Çelebioğlu Alaeddin, Rüs -
tempaşa, Ahıçelebi mahalleleri. 

Cankurtaran, Sultanahmet, İshak 
Paşa maha!Jeleri 

Emin Sinan, Küçükayasofya, Bin
birdirek mahalleleri 

Nişantaşında Şi§li Parti binası ö
nündeki sandığa. 
Kasımpaşa caıniikebir avlusunda-

ki sandığa. 
Feriköy Ergenekon caddesinde 
Mustafanın kahvesindeki sandığa. 
Vali konağı karşısında aile bahçe
sindeki sandığa. 
Kurtuluş kahvesincleki sandığa. 

Sütlice iskele gazinosundaki san
dığa. 

Halıcıoğlu iskele gazinosundaki 
sandığa. 

Hasköy gazinosundaki sandığa. 
Silahşor meydanında eski Bulgar 

çarşısı. 

Mecid.iye köyündeki sandığa. 
Kağıthane gazinosundaki sandığa. 

Sinanpaşa camii avlusundaki san
dığa. 

Teşvikiye camii avlusundaki san
dığa. 

Dikilitaş camii önündeki sandığa. 

Bebek camii önündeki sandığa. 

Nahiye binası yanındaki arsadaki 
sandığa. 

Karakol karşısındaki gazinodaki. 

Sinanpaşa camii içindeki sandığa. . '• 

Kaymakamlık binasında bulundu
rulacak sandığa. 

Akbıkıy camiindeki sandığa. 

Firuzağa carniindeki sandığa. 

Alemdar, Mahmutpaşa, Molla - Atikalipaşa camiindeki sandığa. 
fenarl mahalleleri 

Beyazıt, Süleymaniye, Camcıali Beyazıt camiindeki sandığa. 
halleleri 
Mercan Süruri, Dayahatun, Çarşı Mercanağa camiindeki sandığa. 
mahalleleri. 

Balaban, Kem~Ipaşa, Kalender - Şehzade camiindeki sandığa. 
hane, Molla Hüsrev mahalleleri 

Hoca Giyaseddin, Hacıkadın, Ya- Kantarcılar camiindeki sandığa. 
vuz Sinan mahalleleri 

Zindankapı, Sarıdemir, Demirtaş Üçmihrablı camiindeki sandığa. 
mahalleleri 

• T • 
1 

GUN ·U ÇIKIYOR 

6/İlk Teşrin/938 
Perşembe 

• • 

7 /İlk Teşrin/938 
Cuma 

• • 
8/İlk Teşrin/938 

Cumartesi 

Bakırköy: 
l/İlk Teşrin/1938 

Cumartesi 
2/İlk Teşrin/1938 

Pazar 

3/İlk Teşrin/1938 
Pazartesi 

4/İlk Teşrin/1938 
Salı 

5/İlk Teşrin/1938 
Çarşamba 

6/İlk Teşrin/1938 
Perşembe 

7, 8/İlk Teşrin/1938 
Cuma, Cumartesi 

Beykoz: -
l/İlk Teşrin/1938 

Cumartesi 

• > • 

2/İlk Teşrin/1938 
Pazar 

• • • 
3/İlk Teşrin/1938 

Pazartesi 
Saat 8-12 
3/İlk Teşrin/1938 

Pazartesi 
Saat !3-18 
4/İlk Teşrin/1938 

Salı 

Saat 8-12 
> • • 

Saat 13-18 
5/İlk Tcşrin/1938 
Çarşamba 

• • • 

6/İlk Teşrin/1938 
Perşembe 

7 /İlk Teşrin/ 1938 
Cuma 

• • 

8/İlk Teşrin/1938 
Cumartesi 

• 

Şehsuvar, Bayramçavuş, Çadırcı 
mahalleleri. 

tsaraçishak, Muhsinehatun, Nişan 
ca, Kazanisadi mahalleleri 
Mimar Hayreddin, Mimar Ke • 
mal, Tavşantaşı mahalleleri. 
Katibkasım, Tülbentçi Hüsamet

tin, Mesihpaşa mahalleleri 
Tayin olunan günlerde ve yerler
de reylerini kullanarnıyanlar 

Kartaltepe, Zeytinlik, Ceviz~.&: 
mahalleleri 
Osmaniye, Yenimahalle, Sakıza -
ğacı mahalleleri 

Mahmutbey, Vidos, Ayapa, Ni
fos, Litros, Yenibosna, ikitelli, 
Ayayorgi, Avas, Çıfıtburgaz, 

Şamlar 

Köyiçi, Şevketiye, Ümraniye, Ka
litarya 
Küçükçekmece, Halkalı, Safra, 
V idosköy, Avcılar 

Tayin olunan günlerde ve yerler
de reylerini ku!Janamıyanlar. 

Beykoz, Yalıköy maha!Jeri 

Akbaba, Dereseki, 

Paşabahçe, İncirköy mahalleıerı 

Polenez köyü 
Çubuklu mahallesi 

Kanlıca mahalleleri 

Anadoluhisarı 

Yenimahalle, Çiftlikler 

Anadolukavağı, Mirşah 

Poyraz, Fener, Riva 

Ömerli, Koço!Ju, Muratlı, Esen
celi, Sırapınar, Hüseyinli 
Mahmut Şevketpaşa, Ali Baha -
dır, Bozhane, Paşamandıra 
Öğümce,Güllü, Kılınçlı, Cum -
huriyet 
Muayyen günlerde ve yerlerde 

. rey !erini kullanamıyanlar. 

Kad.irga Cumhuriyet Halk Partın 
oeak binası önündeki sandığa. 
Nişanca camiinde bulundurula • 
cak sandrğa. 
Gedikpaşa, ı :cumhuriyet Halk 
Partisi binası önündeki sandığa. 
Langada Rum mektebi önündeki 
sandığa. 

Kaymakamlık binasında bulun -
durulacak sandığa. 

Kaymakamlık binası önündeki 
sandığa. 

Kaymakamlık binası önündeki 
sandığa. 

Köylerinde. 

Yeşilköy nahiye binasındaki san • 
dığa. 

Köy !erinde. 

Kaymakamlık binasında bulundu
rulacak sandığa. 

Beykoz Parti binasında bulundu -
rulacak sandığa. 
Köylerinde bulundurulacak sandı
ğa. 

Paşabahçe Parti binasındaki san -
dığa. 

Köydeki sandığa, 
Karakol önünde bulundurulacak 
sandığa. 

Saat 13 - 18 
Karakol önünde bulundurulacak 
sandığa. 

Saat 8 - 12 
Anadoluhisarı Parti binasında bu
lundurulacak sandığa 
Saat 13 - 18 
Yenimahalle Parti binasında bu -
lundurulacak sandığa. 
Anadolukavağı iskele gazinosunda 
bulundurulacak sandığa. 
Köylerinde bulundurulacak san
dığa. 

Köylerinde bulundurulacak san -
dığa. 

Bozhane köyünde bulundurula -
cak sandığa. 
Kköylerinde bulundurulacak san
dığa. 

Beykoz Parti binasında bulundu
rulacak sandığa. 

HASTANELER 
MEKTEBLER, BANKALAR 

VAPUR İDARELERİ, İSTAS
YONLAR, OTELLER, GAZİ

NOLAR elhasıl umumi helliları 
olan yerlerde 

PİS VE FENA KOKULARI 

gidermek ve her tarafa intişar 
eden ve hastalıkların menbai 
olan MİKROPLARI öldürmek 

için Amerill<ıda hazır !anan 

"PQRO,, !ardan 
mutlaka apteshanelere asmalı
dır. Apteshanelere hafif ve hoş 
bir koku dağıtır ve bu dağıtma 
6 ay devam eder. PURO ala -
turka ve alafranga için ayrı 

ayrı yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 

BULUNDURUNUZ 

MOBİLYALARIMIZ 
GÜVELERDEN muhafaza ve 
çürümemesini istiyorsanız ayni 
zamanda eşyanızı da muhafaza 
etmek istiyorsanız yine bu fab
rikanın gardroblar için yaptır-

dığı 

PURO ıardan alıniz. 
Cüzi bir masrafla hem mobil -
yanızı, hı;m içindeki kıyl'lletli 

eşyanızı GÜVELERE karşı ko-
rumuş olursunuz. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAH

TAKURUSU, PİRE, HAMAM 

BÖCEC.i, KARINCALARI. A

merikada birinci mallarla ha
zırlanmış ve diğer mümasilleri 

gibi fena kokmıyan ve tesiri 
muhakkak olan 

"PUR011 mavi 
kullanınız. Birinci ,k

la beraber fiatuzdur. 

Umumi depos ON ve 

BOTTON >Osu. Ye-

nipostahano ,fo. 47 
Toptan alaıılaıt vardır. 

• 


